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CAPrtULO II 

UH "ODElO AGREGADO DE CURTO PRAZO: E" BUSCA DE 

UH PA~ADtGHA POS-KEYNESIANO 

'1.1. Introdução 

O o b J e t I vo b á , I c o de 5 I e c a p r t u I o é o d e c o n I t r u I rum mo d e I o 

na tradição pó,-keyneslana com o Intuito de organizar um qu~ 

dro de referência bastante simples para a anil Ise macroeconô 

mica. 

Entende-se por pós-keyneslano, a análise econômica que tem o 

rlgem em Keynes L-'~_7 e Kaleckl '-'3_7(*). Na medida do po~ 
sTvel, tentar-se-á manter, na formulação abaixo, ai seguin

tes caracterTsttcas pós-keyneslanas: 

I. respeitar as restrições Impostai pelo tempo da anillse 

econômica. Isso 18r. feito particularmente no que res· 

peita às decisões de Investimento e na formação de pre

ços. Aqui talvez a questão mais Importante diga respei

to ao método de análise e menos i formulação especrflca 

de relações de comportamentoj 

I I. as decisões de Investimento desempenham um papel crTtl

co na formulação dOI modelos macroeconômicos. De um la

do, é o mais Importante componente do dispêndio agrega

do. De outro, afeta de forma crrtlca a expansão planeJ~ 

da da capacidade Instalada. Afeta assim tanto o dispên

dio quanto a ofertl agregada. Ao contrário da tradlçio 
neoclisllr;a, a e)(emplo de Patlnkln L-21_7. a rellção ti,!! 

.al báslcl é do Investimento (I), plra rendi (y) e. en

tio, para pouplnça (5). 

111. salário nominal é um dOI princIpais determinantes dos 

(*) 'arl uma exposição sobre o significado de pós-keyne,lano. o leItor é ende
reçado para Elchner e Kregel L 6-1. 
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preços nomlnals. Na verdade. a unidade de conta básica 

é o salário nominal. A partir dessa proposl~ão, utiliza 

se as chamadas teorias de ma~k-up para. fixação de pr~ 

çosJ 

Iv. a distribuição de renda é um componente bãslco do dis

pêndio agregado. No modelo se considerará. distribui

ção de renda entre assalariados e capltall,tas. A deter 

mlnação dessa distribuição é feita, de um lado, pelate~ 

ria de formaçeo de preços e, de outro, pelo dllpêndlo ef~ 

tlvo agregado. 

Com estas caracterfstlcas formular-se-á um modelo agregado 

bastante simples. Trabalhar-se-á lem considerar as relações 

Internacionais. Embora se faça a distinção entre bens de co~ 

sumo e bens de Investimento. não se contemplará a possibili

dade de mudanças de preços relatIvos. Essas, na verdade, sao 

hipóteses tradicionais na formulação de modelos macros. 

formulado o modelo, a preocupação básica se concentra nos 

efeitos das polrtlcas salarial, monetárIa e fiscal sobre o 

nrvel geral de preços, emprego, taxa de Juros e parcela sala 

r la1. 

Nessa formulação o mercado monetário ê considerado expllclt~ 

mente, ainda que não seja prática comum tal atitude entre os 

autores dltoi pôs-keyneslanos. Convém também registrar que 8 

relação de comportamento especificada para os movimentos do 

ma~k-up foge substancialmente i prática comum entre esses au 

tores. 

finalmente, antes de passarmos para a formulação do modelo 

propriamente dito, convém fazer duas observações. Prlmelro~ 

em nosso exercfclo não estamos preocupados com o problema da 

acumulação de capital ao longo do tempo, o que e prática co

mum nos modelos pÕs-keyneslanos. O que fazemo. e trazer ca

racterrstlcas especrflcas desses modelos par. uma formulação 

que chamaremos de curto prazo. Isso posto, tentamos na medi

da do possfvel não esquecer o carâter c~ do desenvolvl-r, . 
C'\. VVL ..... .> 
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mento capItalIsta. Na verdade, tentamos uma solução de com

promisso entre os modelos de equl lrbrlo e os chamados histó

ricos. Destes, tentamos nos manter alertados para as condi

ções InlcJals quanto ao nrvel de endIvidamento das empresas, 

do estoque de capital etc. Daqueles, mantemos a tradição dos 

exercfclos de estática comparativa. Segundo, estamos cientes 

das limitações que Isso Impõe nos nossos resultados. Construr 

mos nada mais que um quadro de referência para a análise ma-

croeconômlca. que pode e deve ser enriquecido por 

ç~es da história da economia. alheia. ao modelo. 

Passemos então â tarefa de construir o modelo. 

Informa-
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11.2. A Oferta Agressda 

Começamos a explicitar o modelo pela decisão, ao nrvel da 

empresa, do quanto produzir e a que preço. Nessa tarefa, 

primeiro, consideramos explicitamente a proposição de 

Keynes L-1~_7 de que todo processo produtivo requer tem

po e, portanto, a decisão do quanto produzir é feita em 

antecipação às vendas. Entre antecipações e realizações, 

portanto, coloca-se de forma crrtlca o problema das ex· 

pectatlvas de curto prazo quanto às condições futuras do 

mercado. Em segundo lugar, tentamos Integrar i formula

ção do modelo macro recentes contribuições no que res· 

peita ã formação de preços em mercados que se afastam dos 

cânones da competição perfeita. Em particular, trabalha

mos com as contribuições de Elchner L-s_7. Harcourt 

L-l0_7 e Oavldson L- 3 _7. 

o ponto de partida é, portanto, o reconhecimento expIre! 

to de que cada unidade de decIsão é uma prisioneira do 

tempo. 00 pas sado, a empresa "herda" um dado estoque de 

equipamento e talvez bens acabados e Inacabado,(*), a es 

t ru t u r a d e m e r c a d o n a q u a 1 e s t á I n s e r I da. comp roml s s o s d e 

desembolsos financeiros usualmente fixados em termos no

minais e a experl~ncla passada de vendas. Em relação ao 

futuro desconhecido, nada lhe resta a nao ser, Impelida 

pela irreslstrvel necessidade de açao, formar expectati

vas sobre o comportamento futuro de preços, salários, lu 

cros etc. 

fsse ~ o quadro ao momento da decIsão. Assim, i luz da 

sua história, a empresa forma expectativa em relação ao 

futuro, a qual fixa o nfvel normal da produção (usualme~ 

te ao longo de uma tendência). Dado então a tecnologia de 

clde Incorrer em obrigações financeiras (contratuais ou 

não) em função da contratação de trabalho, da aquIsição 

Esses devem ser valorizados de alguma forma, ou pelo custo histórico ou pe 
10 que o empresártt:' a.:,Çl:.iíld :tl:ja o custo de reposição. Deve ficar clarõ 
que usualmente não há mercado organ.zado para equipamentos usados. Estes 
são "11 f qut dos". Tem preço na: lona \ (not lona I prl ce), mas não de me rClldo. 
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de bens Intermediários etc. Então calcula o custo por un! 

dade de produto, a partir do qual fixa o preço de oferta 

de tal forma a remunerar, a uma dada taxa esperada, seu 

estoque de capital, medido no momento da decisão, e a 5~ 

tlsfazer seus compromissos financeiros, ainda que par

cialmente, no horizonte de planejamento. Aqui é onde as 

coisas começam a esbarrar em algumas dificuldades. 

A fim de melhor poder expressar essas dificuldades, tome 

mos como ponto de referência a seguInte definição de pre 

ço (admitindo ou a Inexistência de bens Intermedlárlol 

ou a Integração vertical total)! 

(1) 

onde: 

Pt e o preço planejado do produto para o perTodo t; 

Wt é a taxa de salário por unidade de tempo do 

relevante; 

pe rr odo 

f N é a produtividade do trabalho por unidade de tempo,d! 

da a tecnologia e o estoque de capital. 

Tomemos Inicialmente o salário nominal como um dado do 

problema e "e J amo 5 o significado de f N e 't' A produtlv,! 

dade do trabalho calcula-se a partir de uma relação téc 

nlca que transforma serviços de trabalho por unidade de 

tempo em produto por unidade de tempo, dado por: 

* y. f (N, Co). onde, f N > O; f NN ~ O (2) 

y - nfvel de produto por perfodo; 

N - nTvel de emprego por perTodo; 

* Co • estoque Inicial de capital. 

A partir de (2), calcula-se f N (primeira derivada de f () 

com relação a N). Obtém-se assim o custo unitário do tra 



balho para o perrodo relevante. A partir disso entio, fi 

xa-se • e portanto Pt • 

o limite Inferior de • é dado pela taxa mrnlma aceitável 

de lucro planejado sobre o estoque de capital, CO' O su· 

perlor é dado pela competição potencial e pelas próprias 

condições de mercado cristalizadas no que ela crê seja a 

elasticidade de demanda. por seu produto. Quanto maior ., 

de um lado, maior deverá ser a taxa de lucro esperada p! 

ra um dado nrvel de demanda esperada e. de outro, maIor a 

probabilidade de surgimento de concorrentes e, portanto, 

menor a demanda efetiva pelo produto da empresa em ques

tão ou mesmo maior a probabilidade de maiores demandas 

. ~_ lalarlals ou mesmo de surgimento de algum 6rgio controla 

~) dor de preço. 

Entre esses Ilml tes há um certo grau de arbltrarl edade na 

fixação do nrvel de "mark-up" que não poderá excluir a 

própria senslbll Idade da empresa em relação ao mercado no 

qual está Inserida. Mas 1650 não é tudo. Há ainda duas 

outras considerações que seguramente condicionam o valor 

de .•• 

PrimeIro, como sugere a aproximação pós-keyneslana,. não 

é Independente da taxa desejada de crescimento da capacl 

dade Instalada da empresa no perrodo considerado e, por

tanto, do Investlmento(*}. E Isso nos abre uma ampla po~ 
slbllldade de explorar a Interdependência entre Investi

mento, mercado de capitais e formação de preços, o que 

não será perseguido aqui. Para n06SOS propósitos, basta 

lembrar o "prlncTplo do risco crescente" de Kaleckl ro7 
(**) - -

• Não só a própria capacidade de sobreviver da empr~ 

sa depende de sua taxa de crescimento, mas também e fun

damentalmente da sua capacidade de autofinanciar -- atra 

Para uma breve descrição do que se entende por pãs-keyneslano, veja Elch
ner' Kregel ,-6 7. Para a discussão entre Interdependência de Investi -
mento e formaçaode preços, veja Harcourt L-lO_7. 
Como afirma Kaleckl: "O pré-requIsIto mais Importante para alguém tornar
.e empresário é 8 propriedade de capital", 
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-ves da geraçao de lucros -- a expansao de sua capacidade 

produtiva. E mais. essa capacidade de geração Interna de 

recursos é mesmo a condIção ~ine qua non para que possa 

participar do mercado de capitais contratando emprésti

mos. Dessa forma, é de se esperar que quanto mais eleva

do for o nrvel de expansão desejada. mais próximo do li

mite superior estará ,. E Isso será tanto mais necessá

rio quanto maior -- relativamente ã massa de recursos fi 

nancelros gerados Internamente -- for o nfyel de compro

misso financeiro a vencer no perrodo de planejamento. Is 

so porque assim maior deverá ser o custo de novos finan

ciamentos e menor a capacidade de contratar novos empre~ 

tlmos. 

Segundo, ainda que se fixe o nrvel de compromissos a ve~ 

cer no horizonte de planejamento e o nrvel de expansãod~ 

seJada, é de se esperar que, tanto mais se aproximará ~ 

seu I Imite superior quanto maior for a taxa de Juros de 

mercado (não a específica para a empresa, a qual está su 

jelta ao risco crescente). 

o custo eventual da elevação de ~, medido em termos de 

"competição. potencial" é compensado pelo benefrclo da ex 

pansão da capacidade, no presente, no primeiro caso, e p~ 

la queda do valor pres~nte da perda de lucro futuro, no 

segundo caso, devido à elevação da taxa de Juros(*). 

Tudo isso ao nrvel de antecipações, para um dado estado 

de expectativas e um dado nrvel de utl1Jzação da capaci

dade e de emprego. Resta saber se • é Independente do nI 

vel efetivo de capacIdade. Ou seja, resta perguntar qual 

a forma de ajuste no caso de uma dIscrepância entre rea

lizações e antecipações. Para nossos fins, admitimos que 

• seja uma função positiva dos desvios entre realizações 

e antecl pações. 

Resumindo o exposto, podemos escrever: 

(-lA esse respeito o leitor é endereçado ao traba1ho de Elchner '-5 7. 
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onde. é uma função crescente do nrvel de emprego efetI

vo (N) e do custo real de endividamento (I • taxa de Ju

rai nominal) para um conjunto de condições Iniciais: 

CO' estoque Inicial de capital em termos monetários; 

FO' compromissos financeiros a vencer no perrodo de pla

neJamento; 

lO' nTvel planejado de Investimento para o perrodo de 

planejamento; 

H*. nfvel normal de produção para o perrodo; 

p*. taxa de lucro esperada; 

pe, taxa de Inflação esperada; e 

X • uma dada estrutura de mercado. 

Generalizando para o agregado, podemos escrever as condi 

ções de oferta como: 

* y - f (N, CO) (2') 

Agora duas observações adicionais sobre os argumentos de 

• ( ). Primeiro, num dado momento de decisão, as flutua

ções de Pt e Yt não são Independentes da "hlstórlalt da 

economia cristalizada em FO' lO' CO' Por exemplo, a sen
sibilidade de ~ em função do nfvel efetivo de emprego,N, 

certamente não será uniforme para diferentes valores de 

FO' lO e CO' Numa situação em que, ao momento da deci
são, tenha se observado uma rápida acumulação no perrodo 

Imediatamente anterior e Já tenha se passado o ponto de 

Inflexão para a nova fase descendente do ciclo. é de se 

esperar que • seja menos sensfvel a N relativamente a 

uma outra situação na qual a história recente tenha sido 
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J 
\;" uma de recessão. liso porque ., condições de· llquldez das 

empresal .erão mais lIapertadas" nos perfodos Imedlatamen 
te pós que nos perfodol Imediatamente pré·boo"~. Seguln
do·se ao bOOM 05 compromisso. fInanceiros c~ntr8rdos na 
fase de euforia absorvem parce'a lubstanclal dOI recur
so. gerados Internamente na fale pôs-booM. 

Segundo, ai antecIpações p*, N*, p* -- tampouco são 
Independente. da história e lequer das próprias flutua

~õe. de H e I. Da me.ma forma, e •••• rea~õe. não são unI 
formes ao longo do cIclo. Uma eventual elevação de nu· 
ma fa.e •• cedente do ciclo pouco ou nenhum Impacto teri 
lob r e lO ou me smo sob re • ;,. o que provave I men te não ocor
reria nu~a fase descendente. 

ESlas considerações têm sérIas Impllca~ões para a utili
zação de modetos na Interpreta~ão de uma economIa concr~ 
ta. Sem um conhecImento da história da econoala analIsa
da, de pouca valia sio as Implicações extraTdas de um m~ 
delo atemporal. O modelo nada mais é que um ponto de re
ferência p.ra o analista cuidadoso organizar fatos e ex
trafr Implicações i luz de Informaçõel concretas, multa. 
v~zes estranhas ao próprio modelo. O bom analista é aqu! 
le que associa arte e técnica ao se debruçar sobre os pr~ 
blemas concretos da economia. 

Antes de prosseguir, uma observação a ma\s: agora sobre 
satárlo nominal. Até o momento nenhuma referência foI fel 
ta sobre o mercado de trabalho, ~t~itu 6en6o. E Isso por 
boas razões. Há na literatura uma grande ansiedade sobre 
os principais determinantes do salário nominal. Do sim
ples acidente hIstórico (Roblnson '-22_7> ao mercado c'o1!! 
petltlvo. perfeito e Instantineo, ctasslflcam-se as teo· 
rIas de determinação do salirlo nominal. Aqui, seguIndo 
Hlckl '-"_7. vamos admitir que a fIxação do satirlo no
minal i lempre feita i luz de algum critério de Justl~e 
tem um caráter duradouro. Numa organização, a hierarquia 
de satárlos cristaliza esse esprrlto' de Justiça e é pou

co sen,rv.l a flutuações particulares de um dado merca
do. Uma vez estabelecida a relação de trabalho e fixado, 
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portanto, o salárIo nom'nal a ter vigêncIa num dado hor! 

zonte, exclul~se a possIbilidade de renegocIação neste 

horizonte do salário nominal. 

Nessas cIrcunstâncias, admlte~se que o salárIo nominal 

é fixado por considerações alheias ao modelo. Isso nao 

sIgnifica que ele seja necessariamente constante e lmutá 

vel. SignifIca ~lm que suas flutuaç~es não são determi

nadas somente por excessos de demanda e/ou de oferta em 

mercados particulares. Resta-nos, para completar a espe

cificação da oferta agregada, uma distinção entre salá

rio pago pela empresa e o recebido pelo trabalhador, ou 

seJ a: 

w • (1 + t ) w w 
(4) 

onde tw i a taxa de Imposto coletado pelo governo cuja b~ 

se de Incidência e o salário recebido pelo trabalhador. 

Agora, sujeito aos senoes acima mencionados. podemos de

compor os movimentos de preço e produto ã luz das consl

deraç~es do lado da oferta agregada. Isso nos dará uma p.!:. 

ça de Informação a ser completada posteriormente com a 

especificação da demanda agregada. 

Assim. diferenciando-se (2'), (1') e (4) e apos algumas 

substituições, obtém-se: 

dy - f N 
dN • O (5) 

dP - Zo dN - Zl d l - KO (6) 

onde: 

lO 
wo ~wO 

f NN . -- ~N - T f N 
N 

Zl 
wo 'I --ç (7) 

KO - • dw O 

wo .y dy + 4> dt w ... -ç + -ç f N 
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e 05 subescrlt05 Indicam derivada parcial t ou seja, +1 é 
a derivada de t em relação a I •• dy s~o escritos como y 
lembrete de possrvels flutuações do que chamamos acima 

de condições Iniciais (p*, ~e, lO etc.). 

Convém notar algumas caracterrstlcas dessa formulaç~o que 

usualmente não aparecem nos modelos usuais: 

I. a oferta agregada n~o é Independente da taxa de Ju

ros; para um dado nrvel de emprego, quanto maIor for 

a taxa de Juros, maior será o nrvel de preços; 

11. a oferta agregada não é Independente nem das condi

ções de llquldez da empresa medida pela relação 

entre FO e lO ou entre FO e Co ou mesmo entre FO e a 
receita total -- nem do volume planejado de Investi

mento. Investimento planejado, enquanto antecIpação 

de ampliação de capacIdade, afeta preços; Investlmen 

to efetivo, enquanto ampliação efetiva de capacida

de, afeta o nrvel normal de emprego. 
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11.3. Dispêndio Agregado 

Vejamos agora as decisões de dispêndio da coletividade. 

Admitimos a existência de bens e moeda. Os bens sao de 

dois tipos: consumo e investimento. Admitimos ainda três 

grupos de agentes diferenciados: o do Governo, o dos ca

pitalistas e o dos trabalhadores. 

Os gastos em bens de consumo têm a seguinte estrutura: 

I. Governo. O consumo do Governo é fInanciado ou pela c~ 

leta de Impostos ou pela expansão da base monetária, 
ou seja (1Ir): 

G - t + 
dB 
P 

(8) 

onde: B a base monetirla. d~bi to das Autoridades Mo

netárias Junto ao público (Inclusive ban

cos) 

G a gastos do governo. 

Por sua vez, os Impostos (t) sao coletados através da 

Imposição diferenciada de uma taxa sobre a folha de 

salário da economia e os lucros, ou seja: 

w N 
t .. t ---+ 

W P 

onde: t e t representam a taxa de incidência sobre w y 
a folha de sal~rlo em termos reais (wN/P) e a massa 

de 1 u c r o em t e r mo s r e a i s ( 'Ir / p), r e s p e c t I v a m e n te. 

Dessa forma e tendo em conta que a renda totalé Igual 

à soma da folha de salário e da massa de lucro, pod~ 

mos escrever: 

(*) Para maior simplicidade se exclui a existência de trtulos públicos. Segura 
mente Isso exclui a possibilidade de operações do tipo de mercado aberto:
ou seja, troca de trtulos por moeda, entre setor privado e público. 



G • t . Y + (t -t ) 
Y w Y 

+~ p (10) 

11. Trabalhadores. Os gastos de consumo da classe traba

lhadora são descritos por: 

c • C (Yw' I) w w ( 11) 

(12) 

CWYw > O, Cwl < O 

onde: 

Cw • gasto de consumo dos trabalhadores por unidade 

de tempo 

y • renda real dlsponfvel dos trabalhadores w 

I· • taxa de Juros de mercado (vigente no perrodo) 

KO • capital fInanceiro dos trabalhadores medido no 

InTclo do perrodo, provenl"ente de poupança acu· 

mulada no passado. 

111. CapItalistas. Os gastos de consumo dos capitalistas i 
feito: 

(13) 

Y - (.!!.- - 1 K ) (1 - t ) 
c P O Y 

onde: 

Cc - gasto de consumo dos capitalistas e outros srm

bolos Já definidos anteriormente. 

• 
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~/P • massa de lucro (bruto, em termos reais). 

Iv. Os gast05 de Investimentos são determinados pelo va

lor presente do fluxo de rendimento a ~er gerado pe

lo equipamento objeto da decisão de Investir. E fun

damentalmente um comportamento determinado por consl 

derações prospectivas de longo prazo e, como tal, ~ 

co afetado por eventuais flutuações de curto prazo. 

A Interdependência entre expectativas de longo e cur 

to prazo é algo complexo(*) e não deve nos ocupar a: 

qui. Para nossos fins. basta ter em mente que lO é 
uma variável sujeita a drásticas flutuações em fun

çao do "ambiente" econômico ao momento da decisão, o 

que, em muito, extrapola à estrutura do modelo. As· 

sim tomamos 'O como um dado do problema. embora lem

brando que é uma variável determinada pela eficiên

cia marginal do Investimento, a qual depende funda

mentalmente das expectativas de longo prazo sobre pr~ 

ços, salários etc. 

Agora somando (10), (11), (13) e mais os Investimen

tos (reall zados pelo Governo e pelos capl tal15tas) oJ! 

temos o dispêndio agregado: 

E wON dBO 
Y • C (y ,i) + C (y ,') + t Y + (t -t ) --p-- + ---p + 'O (15) w w c c y w y 

Tomando as definições de y e y acima e dlferenclan w c 
do (t5), decomp~mos as variáveis de yE em: 

(16) 

onde admitimos, Inicialmente, d8 - O e os novos sfm-

(.) Veja Keynes ;-1~7. Caprtulos 5 e 12. 



bolos sao dados por: 

AO • (l-ty ) (1-C ) 
cYc 

Wo - _ C + t (1-C ) - t (I-C ) 7 
A, • -- I C w wYw Y cYc -P - wYw CYc 

A
2

.. w
2 

N ,-C (1-t) - C ( 1- t ) - (t - t ) 7 + 
- cy Y wy w w Y-p c c 

KO 
+ (1-ty) 1 --p (C 

cYc 
- C ) 

WYw 

E .. ~ {C - C + t (l-e ) - t (l-C )} 
O Po WYw cY c w wyw Y cYc 

E, a ~ N (1-( ) 
WYw 

K 
E

2 
.. 1 -º. (C - C ) + (l-C ) (y _ wN ) 

P cy C WYw cy c P 
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o mercado monetário e especificado de forma bastante 

simples, ou seja: 

( 18) 

Ly > O, L i O L <) O < , 
y 

onde: MS e o estoque nominal de moeda, o qual, por 

sua vez, e definido pelo produto do multiplicador de 

m e i os de p a g a me n tos ( m) p e I a b a s e mo n e t â r I a (B O) • O 

multiplicador é feito uma função crescente da taxa de 

Juros, I. A função l é a demanda de moeda, em termos 

reais. A demanda de moeda é uma função crescente de 

y e decrescente de I. y é um parâmetro de deslocame~ 

to, medindo eventuais mudanças no estado de IIllqul

dez", P é o nrvel geral de preços. 
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Nesa., circunstâncias, mudanias no mercado monetário 
sio dadas porl 

MO di + H) dy + L dp • m dB - p La da • K2 (19) 

onde: 

• H] • pLy 

• K2 - mdB - p La da 

Agora estamos de posse dos Ingredientes básicos do mode-

10. 
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11.4. O Sistema Completo 

o modelo completo é dado pelas equaçoes (5). (6). (16) e (19). 

r assim reduzido a quatro equações e quatro variáveis endõge 

nas: y, N, I e P. Com a ajuda da equação (5), ou seja, dy • 

fNdN, pode-se reduzir mais ainda o sistema, a exemplo do que 

se segue. escrito em forma matricial: 

1 -z 1 dP 

-A 2 -A 3 dN • (20) 

L di 

o valor do determinante formado pelos coeficientes de dP. dN 

e di é dado por: 

cujo sinal depende das seguIntes considerações: 

I. do sinal de: 

Com AO' f N e A, todos positivos. a expressão (Aof N-A , ) ê 
positiva na medida em que a propensão marginal a consu

mir dos trabalhadores (C ) mais a dos capltallstal se-
wYw 

ja menor que 1. Ji a expressão (MO + l Z,) envolve al-

guns problemas. Como MO < O e Z, > O, a questão do sinal 

envolve a maior ou menor sensibilidade do m4~k-up <.> e 

do mercado monetirlo às variações da taxa de juros. 

Na hipótese de que a elasticidade-Juros da demanda, de 

moeda em valor absoluto. mais a elasticidade-Juros da o

ferta de moeda seja maior que a elastlcldade-jurol do 

m4~k-uPt (~), então a expressão 50 é negativa. 

11. do sinal de: 



Com "1 > O, Z, > O e A2 < O, na hipótese C > 
wYw 

sinal de 5, depende do sinal e/ou da magnitude 

do efeito de variações da taxa de Juros sobre o 
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Ccy ' o 
c 

relativa 

dl.pên-

dlo. O Impacto direto de uma elevação dos Jurol é ~ qu~ 
da no consumo de capitalista. e trabalhadores. Contudo, 
para um dado nrvel de renda, I.so envolve uma redistrI

buição de renda em favor dos trabalhadores, o que, dada 

a hipótese C > C • pode contrabalançar o Impacto di 
wYw cY c 

reto. 

Se o Impacto direto for dominante, então S, é negativo. 

Se o efeito redistribuição for dominante, então a expre~ 

são SI só será negativa se wN > I KO' o que é bastante 
plausfvel. Na hlpóte.e de que A) < O, a ser utilizada no 

que segue, então SI < O. 

111. do sinal de: 

Da mesma forma que no caso anterior, ou seja, para "3< O, 

a expressa0 S 2 < O. 

Iv. Assim, nas hipóteses especificadas, SO' 5, e S2 sao to
dos negativos, o que equivale a dizer que o determinante 
(â) é também negativo. 

Agora podemos calcular os possfvels efeitos em N, P e I de aI 

terações nas polrtlcas fllcal, monetária e salarial ou mesmo 

de deslocamentos das funções .' l ou mesmo I. 

Calculado o Impacto sobre N, P e I, podemos então calcular o 
Impacto sobre 85 variáveis endõgenal na forma estrutural do 

modelo: ou seja, sobre •• l,Cw'Cc' Y, Yw' Yc' G, t, m e a par
cel. salarial (wN/py). 
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No que segue só nos preocuparemos com o Impacto das polrtl

cas fiscal, monetãrla e salarial sobre N, P, I e a parcela s,! 

larlal. Para tanto, vamos admitir, sem qualquer ônus quallt! 

tlvo, que. )nfclalmente. PO. 1, dB. O (a não ser no caso da 

polrtlca monetária, quando, obviamente, dB ~ O). 

Antes de prosseguirmos em nosso exercrclo de estáttlca com

parativa, convêm fazer algumas qualificações ã análise. Pri

meiro, convém lembrar que nosso ponto de partida pretende r~ 

pel tar as tlml tações Impostas pe10 tempo. Dessa forma, as cC!l 

dlções IniciaIs -- FOI KO' lO etc. -- assim como um dado es
tado de expectativas mantIdo no momento de decisão tem Impo~ 

tâncla crrtlca para o modelo. A própria noção de equllrbrlo 

ganha Insuspeltada complexIdade. Os movImentos de N. P, I e 

das outras varIáveis endógenas l em larga medida, estão condi 

clonados pela natureza do comportamento recente de FO' ~, lO 

e do estado de expectativas sobre o comportamento futuro da 

economia. Nessas circunstâncias, a noção de equllrbrlo perde 

força e a chamada análise histórica ã la Roblnson(*) parece 

natural. Isso Impõe severas limItações ã Interpretação dos 

resultados obtidos a partir de nosso exercfclo de estátIca um 

paratlva. mas nao o esvazia de tudo, esperamos. 

Segundo, como que uma JustIficatIva para o pro~egulmento do 

exercrclo, convém também registrar a InevitabilIdade de se ~ 

tabelecer um quadro de referêncIa para se tentar entender a 

complexidade do mundo real. Dessa forma, a formulação do mo

delo tem que ser compreendIda como uma forma de organizar as 

perguntas feitas na tentatIva de compreensão da complexidade 

do mundo econômico concreto. A arte e a engenhosldade do an! 

lIsta de polrtlca econômica consIste exatamente em dar sentl 

do ao modelo pagando o devido respeito as limItações Impos

tas pela hIstórIa da economia. 

Com Isso em mente, vejamos as soluções do sistema para modi

ficações nas polrtlcas salarIal, monetirla e fiscal. 

(.) ROBINSON, J. - Essa}, In the Theory of Economlc Growth {londo": MacMl1lan, 
19&2 • 
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11.5. Polftlca Salarial 

o Impacto da polrtlca salarial pode ser Identificado com os 

efeitos de uma variação em w sobre N, I e P. A partir desse 

resultado pode-se calcular então o Impacto sobre as demais v~ 

rlávels endógenas, particularmente sobre a parcela salarial • 
. . 

Vejamos agora, ã luz do modelo, 05 diferentes efeitos de uma 

modificação em w. 

I. Efeito sobre o Nrvel Geral de Preços 

Nesse caso, a solução do sistema produz o seguinte re

sultado: 

onde os srmbolos utl Jlzados Já foram definidos anterloL 

mente. Apesar de bastante complexa, é possrvel Identlf! 

car a direção do efeito sujeito às seguintes hipóteses: 

L HO < O 

2 • (A Of - A 1 ) > O 
N 

3. A3 < O 

it • K
1 

• P ly > O 

5. Zo > O 

6 . Zt > O 

7. EO > O, na hipótese adicionaI de C 
wYw 

8. â < O 

> C 
cy c 

Nesse caso e dado que o determinante do sistema ~ nega

tivo, segue-se que salários e preços movimentam-se na 

mesma direção. Certamente, esse é um resultado óbvio. A 
questão seguInte i saber o que ocorre com o salirlo real 

e aqui o resultado nada tem de definitivo. Algumas pos· 

slbl lldades são abaixo apontadas: 
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, 
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a) a elasticidade do preço em relação ao salário nomi-

nal (E ) será unitária (o que equivale a dIzer, sa P.w -
1árlo real constante) se o maJLfl-up for Independente do 

nrvel de emprego e da taxa de Juros e o custo unitá

rio for constante, ou seja. lO ., 11 • O na fórmula acl 

maj 

b) a elasticidade E sera menor que 1 se o mtVLfl-up for p,w 
Independente do nrvel de emprego e da taxa de Juros 

e o custo marginal for crescente, ou seja, lO > O e 

Z 1 • O; 

c) a elasticidade E será eventualmente maior que p,w 

se o ma~k-up for altamente sensfve) ao volume d~ em

prego e da taxa de Juros. Na verdade, esse resultado 

dependerá em mui to do efel to de w sobre N. ao que vol 

taremos abaixo. 

Efeito sobre o Nível de Emere9° 

Aqu i a solução e dada por; 

dN 1 
{MO (A

2 
.-t.+ E O) l (..Í- A3 EO z 1 ) } (22) - -r - -dw f N f N 

Com as Informações do caso anterior e lembrando que A2 
e negativo e sabendo·se que: 

4> i KO 
", ,-
I ' \ \ \ 

(AZ -f N + E O)"" -( C - C ) < O 
w cYc wYw 

\~ \\ \ \ 
\ \ \ 

\ -
.1 c cy c 

para tw • ty - O Inicialmente, determina-se que a ex

pressa0 (22) e de sinal negativo. ou seja, elevações de 

salário nominal provocam quedas no nrvel de emprego. I~ 

teressante frisar que nas condições Impostas à solução 

apresentada só haveria uma possibilidade de mudar o 51-

n a I d a e x p r e s são. Iss o o c o r r e r I a n a h I P Õ t e 5 e ba 5 tan te I m 
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provável do efeito dominante no numerador de (22) ser 

dado por (C - C ) KO I, ou seja, o efeito da redl~ 
wYw cYc 

trlbulção da renda do capital em favor dos trabalhado-

res através da elevaçõo da taxa de Juros dominar todo 

o numerador da expressão. 

111. Efel to sobre a Taxa de Juros 

A solução do sistema é: 

~ • .1 r- i L (A f - A, ) - LE Z - (...tf A...+EO) K f J (23) dw à - f N O N O O N -~ 1 N 

cujo sinal é positivo, nas condições acima especificadas, 

e visto que: , 
tI \ \(~ < O 

c > C 
wYw cY c 

Iv. Efeito sobre a Parcela Salarial 

A parcela salarial é dada por: 

wN 
a - PY 

onde w é o salário 1 fquldo de Imposto. Portanto, sua ela~ 

tlcldade em relação ao salário nominal é dada por: 

E a,w 
w da w dP + ~ dN ( ) 

• ã dw • 1 - P dW N dw l-Ey,N 

onde E e a elasticidade do produto em relação ao nT-y,N 
vel de emprego. Dessa forma, os movimentos da parcela sa 
larlal seguindo-se a um movimento do salário nomlnal,não 

sõdepende dos resultados anteriores mas também da pró-

pria Ey,N" 
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Com f N constante, ou seja, custo unitário de produção 

constante, E N - 1 e E depende estritamente de y, Q. W 

E , ou seja, é Independente do nfvel de emprego. Hes-w,p 

se caso as flutuações da parcela salarial dependem de 

lO e ll' Poderá eventualmente cair caso II seja o efei

to dominante na fixação dos preços. Convém notar que a 

despeito de E N ser Igual à unidade no caso presente, y , 

ainda assim flutuações do emprego afetam tndlretamen te 

(vIa ma~k-up) P e portanto a parcela salarial. 

Com f N como uma função decrescente de N, f NN < O, Ey,H 

estará compreendido entre O e 1. Nesse caso, ainda que 

E seja menor que 1, ainda assim a parcela salarlal~ p,w 
derá cair porque salário nominal e emprego se movimen

tam em sentido contrário, nas condições acima expostas. 

Não há forma de se dizer com base nos resultados acima, 

qual o sinal de E 
atW 

Uma terceira possibilidade é dada por E > 1(*). Nes-
y,N 

se caso, estranhamente, aumenta a possibilidade de uma 

el~vação do salário nominal aumentar a parcela sala

rial, ainda que ocasione um efeito depressivo sobre o 

nfvel de emprego. Ainda que não respeite os cânones das 

funções de produção bem comportada, esse é um dos casos 

mais plausTvels do mundo real. 

Em suma, ainda que o Impacto de uma elevação no salário 

nominal seja positivo sobre os preços e negativo sobre 

o emprego, nada se pode dizer de definitIvo sobre a pa~ 

cela salarial, à luz do exercTclo acima. 

Convém, no entanto, ao fechar esta seçao, lembrar que nao es 

gotamos todos os efeitos de w sobre N, P e I com o exer 

crclo acima. E multo provável que uma grande elevação de 

w provoque mudanças drásticas de expectativa sobre a po~ 

(.) Esse é o caso da chamada "Lel de Okun", na qual as condições normais de 
primeira e segunda derivada da função de produção não são satisfeitas. 
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Ilbllldade de acumulação futura, o que poderá, por exe~ 

pIo, acarretar quedas no volume de Investimento planej~ 

do, o qual, por sua vez, afetará N, P e I e, portanto, a 

própria parcel. salarial. Nunca é demais lembrar que o 

exercfclo ê feito para um dado conjunto de condições que 

Inclui: herança do passado -- FO' Co e Xo -- e expecta

tivas sobre valores futuros - p* e pe. 

A luz dos resul"tados acima ~ Interessante registrar um 

resultado multo pouco ortodoxo. Dadas as condições Ini

cIais, uma elevação do salário nominal pode oca510nar~ 

queda no salário real conjuntamente com uma contração do 

nfvel de emprego. E mais estranho ainda, Isso tudo pode 

eventualmente ser acompanhado de uma elevação da parce-

1 a s a I a d a I n o c a 5 o d e E N > 1. A P o 5 5 I b I I I d a d e d e oco r 
Y • 

rêncla desses resultados pouco ortodoxos depende criti-

camente da dominância da elasticidade do ma~k-up em re
lação à taxa de juros(*). 

(*) Apesar de 'aparent'emente mui to rerrota, essa ~ uma possibilidade que não se 
pode desprezar na análise da situação brasileira em 1976. Ainda que com 
UII.8 taxa) de. Inflação bastante elevada, a taxa de Juros real sofreu drástl
~.a e.1l"v8iioness,; ano,' a qua!, por sua VPZ, deve ter alimentado ainda mais 
• lnflaçao àtraves' de elevaça.J do m.tlLh-up. 
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11.6. Polftlca Monetária 

Começamos pela dificuldade de definir polftlca monetária 

no contexto desse modelo. Rigorosamente uma expansão da 

base monetária, BO' não pode deixar de se confundir com 

aumentos dos gastos do Governo, para um dado nfvel de ui 
butos coletados. Isso por força da equação (10) da seção 

3. e porque não tratamos explicitamente da drvlda públi

ca no modelo. De qualquer forma, para 05 fins que se se

guem, Identificaremos polrtlca monetária com variações na 

base monetária. 

I. Efeito sobre o Nfvel Geral de Preços 

Nesse caso a solução do sistema é dada por: 

(2") 

cujo sinal depende criticamente de lO e Zl. Nessa 

formulação movimentos na oferta monetária só afetam 

preços Indiretamente. Dado, portanto, o salário no· 

minai e a tecnologia, o sinal dependerá das elasti

cidades do ma~~-up com relação ao emprego e à taxa 

de Juros. Como ô < O, P e B só se movimentarão na 

mesma direçio se: 

Admltlndo·se que Inicialmente t • t • O, pode-se y w 
mostrar que: 
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Se o efeito Juros -- seja no dispêndio (e I+c I)' se 
w c -

Ja no m4~~-Up (") -- for dominante o numerador de 

(2lt) será negativo, o que equivale dizer que 8 e P 

se movimentam na mesma direção. Se o m4~k-up for I~ 

dependente de H e I e o dispêndio Independente da t! 

xa de juros, uma expansão de B afetará posltlvamen

t e P d e v I d o a o 5 cus tos c r e s c e n t e s, da d o p o r f NN < O • 

Note que a relação acima só será negallva na hlpót~ 

se bastante.lmplausrvel de +1 ser dominante, aliás 

a mesma hipótese necessária para E > 1. p,w 

11. Efeito sobre o Emprego 

AquI a solução é dada por: 

que, sem amblguidade, e de sinal positivo. 

111. Efeito sobre a Taxa de Juros 

Aqui a solução e dada por: 

que é de sinal negativo. 

Iv. Efeito sobre a Parcela Salarial 

(25) 

(26) 

o Impacto da polftica monetária sobre a parcela sa

larial pode ser entendido a partir de: 

Definida então a Influência da potrtlca monetária 

sobre P e H e dado E N' obtém-se então o Impacto 50 y, 
bre a parcela salarial. De novo, defrontamo-nos com 

múltiplas possibilidades. 

Para E • 1, a parcela salarial é Independente do y,H 
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nrvel de emprego e depende estritamente do Impacto 

de B sobre P. Nesse caso, deve-se esperar uma queda 

na parcela salarial seguindo-se a uma expansão de B 
dado (dP/dB) > O. 

P a r a O < E N < 1, d e f r o n t a mo - nos c o m f o r ç a s c o n f I I -
Y. 

tantes. Aprlorlstlcamente, nada se pode dizer em re 

t ação a a. 

Para E N > 1, condição bastante plausrvet no curto 
Y t 

prazo, é certa a queda de a. 

[ oportuna nesse ponto uma observação sobre a com

plementarledade das polrtlcas monetária e flscal.C~s 

tuma-se Indicar que corte no salário nominal ou ex

pansão dos meios de pagamentos são polrtlcas alter

nallvas para expandir o nrvel de emprego. E Isso e 

o que se verifica pela comparação de (22) e (2S).Co.!!. 

tuuo, os demais efeltos'de cada qual das polrtlcas 

s~o b.stante diferenciados. Uma expansao de B tende 

a elevar P e a contr~lr I, enquanto um corte em w 
tende a diminuir ambos, I e P. Adicionalmente, na me 

dlda em que as condições Iniciais não sejam Indepe~ 

dentes do próprio Instrumento de polrtlca econôml

c a t uma e 1 e v a ç ã o dos a 1 ã r I o n o m I na 1 e v e n tua I me n t e p~ 

de provocar uma mudança no nrvel de expectativas de 

longo pra%o sobre a eficiência marginal do Investi

mento em sentido contrário ao que eventualmente po

deria ser provocado pela expansão dos meios de pag~ 

mentos. Em suma, só superficialmente se poderia fa~ 

lar das equivalências das polrtlcas monetária e sa

larial. , 
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11.7. polrtlca Fiscal 

Por força da equação (10) da seção 3 e dada a definição 

de polftlca monetária, define-se polrtlca fiscal como mo 

vlmentol em t e t • w y 

I. Efeito sobre o Nfvel Geral de Preços 

Nesse caso, a soh\ção do sistema para movlmentol em 

tw é dada pela eq4ação (28) abaixo: 

cujo sinal é, nas hlpõteses acima descritas, po~ltl 

vo. Note que a expressão é bastante semelhante ã dP 

Idw. 

A solução para movImentos de ty e dada por: 

dP 
E

2 
_ 

"1 MO Zo_l O ; E
2 

O (29) dt y 
.. - t: L zl 

. > > f N 

cujo sinal é positivo e depende do Impacto Indireto 

de t sobre o ma~k-up, via taxa de Juros e nrvel de 
y 

emprego. 

11. Efeito sobre o Nrvel de Emprego 

Para movimentos de tw' a solução e: 

Com~ o segundo termo da expressa0 entre colchetes é 
de sinal negativo, o resultado final depende do si

nal de: 

Admltlndo·se que Inicialmente tw • ty - O. pode-se 
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di 
crt-tw 
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mOltrar que to i de sinal positivo se I KO for pró

ximo de zero. Nelle caso N e t se movimentam em sen w -
tido contrário. A única possibilidade para que OI 

movimentos de tw'tenham um Impacto positivo sobre N 
leria. de: 

- (C .. C ) 
wYw cYc 

ler de tal forma dominante a contrabalançar 

os demais efeitos. E Isso é Improvável. 

Para movimentos de t y ' a solução é: 

dN 
-a 
dt y 

cujo Ilnal é positivo. 

todos 

(31) 

Convém Indicar um resultado de bastante Interesse. 

Uma polftlca qu~ combIne uma elevação de ty com um 

corte de tw tera um Impacto positivo sobre o nrvel 

de emprego e um negativo sobre o nrvel de preços. p! 
ra Isso. bas ta verl f I car que E, > E2 e comparar (28) 

com (29) e (30) com (31); 

Efeito sobre a Taxa de Juros 

Aqui a solução para movimentos de t e dada por: w 

-i ~ w L-l(AO f -A, ) 
E1 

f +lZO) > O (32) + A2 '\ f _7 - T (M, 
N N N N 

cujo sinal é positIvo. 'Note que, nas hlp5teses com 

que v I mos, a! n d a que A 2 5 e J 8 n e 9 a t I v o, a e x p r es 5 ão «!!! 
tre colchetes do primeIro termo de (32) é positiva. 

Para movimentos de ty temos: 

di 
dt y 

. -
cujo sinal é positivo. 
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Iv. Parcela Salarial 

Da mesma forma que nos casos anteriores, dado os re 

sultados {28} - (33), calcula-se o Impacto da polr

tlca fiscal sobre a parcela salarial. 

Para movimentos de tw obtém-se: 

. -
Como Ep t é positivo e EN t ê negativo, segue-se 

, w ' w 
Imediatamente que a e tw se movimentam em direções 

opostas. Como mudanças em ty têm Impactos positivos 

sobre N e P, essas mudanças podem ocasionar subidas 

ou quedas de a. O resultado mais provável será uma 

queda na parcela salarial visto que, realisticamen

te, E pode ser admitido próximo ou mesmo maior y,N 
que 1. 
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11.8. Flutuações no Investimento Planejado 

o singular do modelo nesse aspecto é o duplo Impacto do 

Investimento. De um lado, o Impacto tradicional sobre o 

dispêndio agregado, o qual, por sua vez, tem um Impacto 

positivo sobre o nrvel de emprego. De outro, o Impacto 50 

bre o nfvel de m4~k-up e, portanto, sobre o nfvel de pr= 

ços, ainda que estejamos trabalhando com custo unitário 

constante. 

Vejamos então os possrvels efeitos de uma expansao do In 

vestlmento planeJado(*): 

I. Efeito sobre o Nrvel Geral de Preços 

Nesse caso obtemos: 

(3") 

onde .y mede o deslocamento do ma~k-up provocado pe 

la elevação do Investimento planejado. A expressão 

é de sinal positivo, sem amblguldade. Note que além 

do efeito normal, dado pelo segundo termo da expre~ 

são, temos o efeito do deslocamento da oferta agre

gada, dado peJo primeiro termo. 

11. Efeito sobre o Nrvel de Emprego 

Aqui obtemos: 

(35) 

Nesse caso, o efeito via dispêndio -- dado pelo se
gundo termo da expressão é positivo. O efeito via 

oferta agregada é negativo. Esse efeito negativo d~ 

corre da hipótese de que para o nfvel normal de pr~ 

~) Convém notar que falamos de Investimento planejado e nao necessariamente 
rea 11 zado. 
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dução quanto maior for o Investimento planejado, 

ma i ar será o ma.lLlt-llp. I sso por sua vez pode redun

dar num nrvel de demanda efetiva mais baixo. o que, 

por sua vez, neutraliza 

tlvo da expansão direta 

aumento do Investimento 

ma, a expansão de (35) 
deve ser positiva. 

parcialmente o efeito posl

do dlsplndlo provocada pelo 

planejado. De qualquer for-

Indica que a expressão 

111. Efeito sobre 8 Taxa de Juros 

Aqui o resultado é: 

(36) 

cujo sinal é positivo. 

Iv. Efeito sobre a Parcela Salarial 

Nesse caso temos: 

da --di (37) 

Dado os resultados anteriores, segue-se que quanto 

mais próximo E N for de 1 mais provavelmente a ex-y, 
pressão (37) será negativa. Note que mesmo com E,.I 
< IEN •• I há grande probabilidade de (da/di) ~ O vis 

to (l-E N) ser próximo de zero. y, 
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'Sumi r I o e Notas FInais 

Os resultadol acIma podem ser sumarIzados da segui nte for 
ma: 

N p Q 

Um w + + ., 
tncre a + + ., -menta 

em 
tw + + 

ty + + + ., 

lO + + + 

Na horizontal lê-se o Impacto de uma dada variável exóg! 
na (w. a etc.) sobre as diferentes variáveis endógenas. 
Por exemplo, na primeira lInha lê-se: uma expansão em w 
provoca uma queda no emprego, um aumento em P e I e, de

pendendo do caso, tanto uma queda como uma eleva~io d. 
parcela salarial. Uma variável crTtlca na determlnaçiod~ 

movimentos da parcela ,alarlal é dada por E N' De acor-y, 
do com a chamada "Lei de Okun", E N > 1. Nesse caso, a y, 
Indeterminação Indicada no quadro pela "Interrogação" d.! 
,aparece. 

ESles resultados devem ser vistos com a devida reserva. 

Primeiro, porque nosso exercrclo de estática comparativa 
e sobreposto a um modelo cuja noção de equllrbrlo é mui

to fluIda. Isso sl9n1flca dizer que esses resultados de
vem ser qualificados i luz daquilo que chamamos de condi 
ções Iniciais. Ou seja, 8 própria direção dos Impactol 
de w, a, tw e ty depende precisamente da combinação, no 
ponto de partida, de FO' Co e p*. E mal., dada eSla qua
lificação, teremos que contemplar a eventual Interdepen
dência entre as varIável. endógenas -- N, I, P e Q -- e 
as variáveis que representam projeções sobre o futuro --

pe, 'O' Essa Interdependência é sempre bastante 
e sujeita a drásticas modificações. 

fluida 

Essas qualificações Impõem severas restrições i utlllza-
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ção dos resultados acima sem a devida reserva. E Isso MO 

poderia ser diferente, nem ê qualidade Intrinslca do mo

delo formulado. Nenhum mode10 pode pretender mais que uma 

especificação de um quadro através do qual se organiza a 

reflexão da condução da polrtlca econômica. Jamais será 

capaz de afastar a Incerteza quanto ao comportamento fu· 

turo da economia, seguindo-se a modificações de polrtlca 

econômica. 

Em relação ao modelo propriamente dito, também encontra

mos algumas limitações. Algumas dessas limitações são: 

a) Inexistência de trtulos públicos que não nos perml te 

uma definição mais precisa da polrtlca monetária; 

b) poder-se-la expandir a definição de renda da classe tra 

balhadora de forma a nela Incluir eventuais gastos p~ 

bllcos realizados com bens públicos, a exemplo de ser 

vIços de saúde etc. 

c) Inexistência de preços relativos entre bens de consu

mo e de Investimento. 

Esperamos, no entanto, que essas limitações nao Invali

dem nosso exercfclo. Talvez fosse mais rico, mormente se 

tivéssemos contemplado a possibilidade de flutuações nos 

preços relativos entre bens de consumo e de Investimen

to. Bem Isso será deixado para um outro exercfclo. 
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RESUMOI 

Uma adaptação do -approe.ch- monetário do bal.snço de pagamentos. 

Antonio Car10s Lemgzuber 

Reste art~---o, o autor apresenta uma adaptação do -approach- monetá-

rio do belanço de pagamentos - ã.esonvolvido por H. Jolmson e li. 

AIundell, entre outlPos - cem maior ên1"ase em probl.emas de curto p~ 

20. UJl modeJ..o macroE:conô:nico ai!!lp1es e cOl!lpleto é formulado, de 

modo a introduzir ~enâmenos de curto prazo no arcabouço teórico bá
sico daquele ttapproach". vL...-J.os aspectos do funcionamento do no

delo são analiaados no artigo, CCDl destaque para. os efeitos das 

principais variáveis exógena.s cobre seis variáveis endógenas básicas: 

variação nas reservas internacionais, variação no deficit em conta 

corrente, taxa de inflação, taxa de crescimento do produto, varia.

ção na utiliza.ção dG capaci<iade, e variação na. taxa. de juros. O 

mod.elo na.croeconônico considera a deua.nda de moeda, a oferta de moe

da, o lado 1S, a Curva de l?hillips, e o balanço de pa.gal!le!1t~s. 

"'" ;' 
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UMA ADAPTAÇJi.O DO "j-\.PPROj"\.CH" HONETÁRIO 

DO BALANÇO DE PAGAMENTOS 

Antonio Carlos Lemgruber* 

CGm toda a certeza, o 'approach monetãrio do balanço de paga

mentos éncontrava-se entre os temas pr.ioritãriós nos trabalhos de 

Har~T Johnson, principalmente nos últimos 10 anos. Com efeito, o 

economista canadense foi um dos principais defensores e divulga-

dores deste approach. 

Neste artigo, será apresentada uma adaptação do approach mo-

netário, com maior ênfase em problemas de curto prazo. 

Na primeira seção, faz-se uma rápida revisão dos principais 

aspectos do approach monetãrio. A seguir, na segunda seção, des

creve-se um modelo simples por~m cbmpleto que, mantendo o arcabou-

ço teórico básico daquele approach, .procura introduzir alguns fe
\-: 
q I 

n6menos de curto prazo. Na terceira seção, analisam-se alguns as-

pectos do funcionamento do modelo, com destaque para a interrela-

ção entre as variáveis endógenas e para os efeitos das principais 

variáveis exogenas. 

Ao final do artigo, o leitor poderá encont:çar um glossário, 

descrevendo os diversos simbolos utilizados ao long~ do trabalho. 

1. Har~y Johnson e o "Approach" t·1onetário 

O desenvolvimento do chamado'''approach monetário à teoria do 

balanço de pagamentos" se deve basicamente aos trabalhos de Harry 

1 Johr.son e Robert Mundell. A formulação apresentada por Harri 
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Johnson no capItulo 9 de seu livro Further Essays in Monetary 

Economics é talvez a mais conhecida dentre as eXistentes2 , e sera 

analisada a seguir. 

E~pecifica-se inicialmente uma demanda de moeda corno 

Md = P.F (y,i) Fy > O F. < O 
1 

(1) 

sendo a notaç~o - bastante convencional - ~xplicada no glo~s~rio 

ao final do texto. 

A oferta de moeda é 

M = R + D s 

devendo-se também consultar o glossário para os sImbolos. 

(2 ) 

Supondo-se equilIbrio no mercado monetário (M ~ Md ) I deriva-. 5 

se que 

R = Md - D = P.F (y, i) - D 

Esta formulação também pode ser expressa como 

f 

R = R (p I Y I i, D) 

sendo R . > O 
p R > O 

y 
R. < O 

l 

(3) 

(3a) 

Observe-se q'.le o resultado global do balanço de pagamentos 

corresponde à variação nas reservas internacionais: 

B = lIR (4 ) 

são desta forma obtidas as principais implicações do approach 

monetário: efeitos positivos de aumentos no produto real e nos pre-

ços sobre as reservas e consequentemente sobre o balanço de pagamen

tos; e efeitos negativos de aume~tos na taxa doméstica de juros e 

no crédito doméstico sobre as reservas e sobre o balanço de paga-

mentos. 
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3 1:: mui to comum escrever-se, corno Harr.3 Johnson faz , aquela 

equação básica na forma de taxas de crescimento. Usando-se taxas 

logarítmicas de variação, tem-se 

~logR = 
I 
r (~logP + n ~log Y + n, ~log i) -Y 1 

l-r 
r 

~log D (5) 

onde r = R/M e n indica elasticidade. Vale lembrar também que 
I 

~log R = B/Rt _ l já considerando as variáveis em termos de varia-

-çoes discretas. 

A equação (5) só determina de fato as variações nas reservas 

internacionais se as quatro variáveis do lado direito forem consi-

deradas ou corno exogenas (caso de ~log D) ou corno sendo determina-

das por outras equações onde as reservas não· aparecem. o approach 

monetário, na versão apresentada po~ Harry Johnson e outros, é jus-

tamente um sistema recursivo deste tipo, fazendo com que as reser-

vas sejam determinadas pela equaçao (5). 

Supondo-se o país pequeno e a taxa'de câmbio fixa ou exogena, 

a taxa de inflação é determinada por: 

~log P 

isto 
~ 

e, 

= 6log P + 6log E 
W 

pela inflação mundial e pela variação cambial. 

( 6) 

Também a variaçao na taxa de juros é determinada pela taxa 

internacional mais uma componente que reflete ~ari~ç6e~ na desva-

lorização cambial esperada 8, com base na teoria da paridade dos 

juros: 

6log i 6log i W + 6log e (7 ) 

T~m-se aqui mais duas importantes implicações do approach mo-

netário: com taxa de câmbio fixa ou exógena, a determinação dos 

preços e dos juros domésticos é feita de forma independente dãs 

variações nocr~dito doméstico ou na oferta monetâria. 

I 
'I 
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Finalmente, h5 a hipõtese de pleno emprego, que equivaleria 

a uma equação adicional do tipo 

t.log Y = À (8) 

onde ~ e a taxa de crescimento do produto d~ pleno emprego da eco-

nomia. 

Com tais hipóteses, o crescimento das reservas fica efetiva-

mente determinado por (5) ou, mais precisa~ente, pela forma redu-

zida: 

lüog R = I 
r (t.log P + t.log E + n ~ + n. t.log i W + n. t.log 8) -

W Y 1. 1. 

l-r 
r 

t.log D ( 9) 

~ evidente que as hipõteses para preços, juros e renda real 

não podem ser consideradas adequadas para uma análise da evolução 

de uma economia a curto e médio prazo. Harry Johnson reconheceu e5-

te fato, quando disse: 

"The monetary models of the b:3.lance of payments, 

~ .. are long-run models, inasmuch as they 

assume full employment of resources and the 

necessity for domestic price leveIs to keep 

in line vli th the world price leveI" (p. 247, 

Johnson (I'i1-3) 

Pode-se dizer que o aEProêlch monetário - na forma como foi 

apresentado por Harry Johnson - carece de um modelo adicional dcs-

tinado a analisar a evolução dos preços, .dos juros e do produto 

real a curto prazo. Mesmo que as equaçoes acima sejam válidas pa-

ra o longo prazo, é necessária uma análise complementar mais ade-

quada às flutuações de 4 curto e médio prazo. 

Como se sabe, algumas implicações básicas do approach monetá-

rio são consideradas controvertidas: o efeito positivo do cresci-
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mento real e da inflação sobre o balanço de pagamentos; o efeito 

negativo da taxa de juros; b efeito nulo da oferta monetária so-

bre o nível de preços quando a taxa cambial é fixa ou exógena5 ; a 

transitoriedade dos efeitos favoráveis de urna desvalorização cam-

bial sobre o balanço de pagamentos. 

o primeiro efeito parece contradizer a visão convencional que 

ressalta o efeito negativo da renda real e dos preços internos so-

bre .a balança comercial. O segundo efeito parece desconhecer o 

estímulo de altas taxas de juros à entrada de recursos externos. 

O terceiro efeito parece sugerir a inutilidade do uso de política 

monetária apertada no combate à inflação. Quanto ao efeito tran-

sitório da desvalorização - que no ~proach monetário ocorre via 

. inflação doméstica -, isto contrasta com as implicações dos mode

los de comércio exterior que dão ênfase à,s elasticidades-preço de 

importações e exportações. 

Todos estes aparentes paradoxos sugeridos pelo approac·h mone

tário são na verdade conseqüência de uma utilização incorreta ~ por-

que excessivamente inflexível - de um modelo de longo prazo para 

análise.de fenômenos de curto prazo. 

-A curto prazo, por exemplo, nao tem sequer sentido falar-se em 

efeitos do produto real sobre as reservas internacionais, já, que 

passamos a ter duas variáveis endógenas, lli~a influenciando a ou-

tra simultâneamente. O mesmo ocorre com relação aos efeitos dos 

preços e da taxa de juros. Além disso, é óbvio que operações de 

arbitragem produzem apenas uma tendência para a inflação domésti-

ca ser igual à inflação mundial mais a flutuação cambial, sendo 

natural haver divergências a curto prazo, não só por causa de cus

tos de transporte, subsídios e t~rifas variáveis, mas sobretudo 
-

pela existência de produtos e serviços'que não são comercializa-

dos internacionalmente. Quanto a transitoriedade da desvaloriza-
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çao, ela diminui a importância do fenômeno apenas a longo prazo, 

enriquecendo mesmo os períodós de curto prazo, que se caracteri-

zam justamente pelas transições. 

Por outro lado, o uso incorreto do modelo monetário nao dimi-

nui a sua validade e o seu alcance. Pelo contrário, a sua mensa-

gem básica - frequentemente enfatizada por Harry Johnson - de que 

o balanço de pagamentos ~ um fen&meno essencialmente monetãrio ~ 

de import5:1s ia fundamental para a compreensão dos problemas de uma 

ecónomia aberta ao exterior. 

Nas pr6ximas seções, Ber~o consideradas algumas possibilida

des de extensão e adaptação do ~proach monetário, dando-se maior 

intase ao curto prazo e retirando-se a "exogeneidade" dos preços, 

dos juros e do produto real. Em conseqUência, as reservas inter

nacionais n~o serão mais determinadas apenas no mercado mo~etário, 

passando a surgir um modelo de equações simultâneas. Todavia, e 

isto deve ser acentuado, os· resultados de longo prazo serão basi-

.camente os mesmos do approach monetário. 

2. Um Modelo Simples Por~m Completo 

Nesta seçao, vamos descrever um modelo macroeconômico simples 

e completo que representa uma adaptação do approach monei-.3.; ie pa

ra análise de curto prazo. 

são seis as variáveis end6genas básicas: 

i\log R - Taxa de variação das reservas internacionais 

i\log T - 'Ilaxa de variação dQ d~ficit em conta corre;lb. 

i\log P - Taxa de variação dos preços 

i\log y - Taxa de variação do produto real 

i\log C - Taxa de vari~ção da utilização de capaci~dde 

i\i Variação da taxa de juros
6 
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Para explicar o comportamento destas variáveis, chegar-se-á 

a um sistema de seis equações simultâneas, partindo-s~ je vários 

grupos de equações relativas a: demanda de moeda, oferta de moe-

da, o lado 1S, Curva de Phil1ips, e balanço de pagamentos. 

2.1. Demanda e oferta de moeda 

A partir da especificação de uma demanda de moeda na forma 

M = p. A o elO) 

pode-se obter, com o uso de logarItmos e primeiras diferenças 7 , a 

seguinte equaçao: 

6l~g Y = bl 610g M - bl 610g P + b 2 6i (11) 

Observe-se que a colocação de 610g y do lado esquerdo é uma 

normalização arbitrária, nãQ implicando de modo algum que esta 

equação determine o produtó real, já que se trata de um model de 

~quações simultâneas. Na verdade (11) contém mais de uma variável 

endógena, e portanto qualquer uma delas poderia estar do lad (:::'5-

querdo. 

Introduz-se a seguir um modelo de oferta monetá~ia apenas um 

pouco mais elaborado do que o da equação (2). 

M = m.H (12) 

H + N = E.R + D (13 ) 

m = B 
o 

e C1i e C2 U 
Cl > O C2 < O U', 

A base monetária H e o multiplicador m pr.oduzem a 

M, oferta monetária. Na identidade entre o passivo e o ati.',,, das 

Autoridades Monetárias, introduz-se explicitamente o ~3ssivo rião-
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monetário N e também aparece a t3.xa de câmbio, tr.ansformando as 

reservas de dólares para cruzei t0S. A formulaç.à0 simplific<:tfL: ')0 

multipJ.icador relaciona esta variável coma ta~a de juro3 e a ta-

xa de recolhimento. compulsório. 

Os instrumentos ex6genos de pol!tic3.monetária sao D, ~, e U -

o ativo doméBti co I o pass.i vo não-monetEl.':io c o compu ::;5r~_,). 

-Pode-se obter, por primeiras difcrenças~ a s~Juinte L~~uçao 

de ofer~a ~onetSria: 

- d s L\log N (15) 

d 3 = E.R/H 

<.1 .. = D/H d5 = N/H 

Rigo~0samente, os coeficiente~ ê 3 , d 4 e d s variariru~ sempre 

que fossc~ diferentes as taxas de crescimento da base monetária e 

das va~i5veis ER, D e N. Todavia, a suposição de con~t5ncia para 

aqueles coefiçientes pode ser considerada válida para e~;te traba-

lho - embora se trate apenas de uma aproximê .' :":\." - J(.. (,;cHda em que 

simplif:Lcct sob.remaneira a análise - ver tamb''Sm IG:,-,4J (;1" (\c(11j). Com' 

efei to, a equaçao básica do ~rcach monútéirio (.:(;:..: ... \, c"'.d,"} por ~Iarry 

Johnson apresenta problema semelhante - ver (S) O~ (9) - já que o 

coeficiente r = R/H também não G' rigorosan~E..1 \.::~ r.0;FJ:.:lr,t~. 

A equaçao (15) pode ser substituída n.l.':CC] ~1.õ'S;2..0 1 ~ J! ---.,) jten-

do-se a primeira equaçao do modelo que corrcq:.;·' ........ ,:·.: 

L\log Y = -el 6U + e2 610g E + e2 610g R + e3 610g r. ,-, -

-e .. 6log N - e5 610g p + 86 61 I 
.......... I . 

el = bld2. e2 = b 1d 3 e3 = b1d lt elt -= b1d s es = b 1 

e, = b 2 + b1d 1 e 1 , e2, e3, elt , e s ~ ef> > O 
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Nesta formulação LM, que combina (11) ç (13), CâÍ'"J8 d~;: ·":<.'Cé. .. -

a relação negativa entre o crescln.ento do produto real e a l.nf :.La" 

ção, aJ.6m da rc12ç~o p0s~tiva - comn no ~pproach ~0net~rjo - en-

tre o crescimenlo do produto real e o d~s reservas internaciGnaís. 

Há também implicitamente uma relação l?os~tiva enLre a inflaçi.o e o 

crescimen to das reservas, beIT'. como uma :":0liJ.ção negati'v 3. G'1t:r,:, &3 . 

reserva~ e os juros - como no al2.E~oach nonetárl.o. 

2.2. ,) lc.do I5 

Para se evitar um Jctalhamcnto desnecessário L': l~do IS - que 

produz uma equação adiclonal para a taxa de juros - utiliza-se 

aqui um múdelo tipo I5 semelhante ao adotado por SélrCjer. t (l91) e 

que tem a~a~ecid~ com frcqü~ncia em trabalhos reC0,ltes de macroe-

conom~a. 

r:: 
w 

Ad2p~~ndo o modelo 15 de Sar0cnt â nossa notaç~or pode-se 

escrev;-õl:" : 

p = i - TI (17) 

.-L (_~ ) f I T.E,) f 2 
f,p 

= Cc 
e J 

(18) k 1" P 

f1 > ~ f 2 > O f3 < O 

Basicarncn te, tem-se uma formulação f ishe: .L ,:I:',~ .' é1 e'lu :.Cél0 (17) .. 

e uma relação negativa entre a taxa. real de ::;'.lnJs 0:-' "C ~:._.:c r:!-

-, 

aI (deflacionado pela capacidade produtiva) n;;. €-:~.' -~:\:'" ' J 1-'; u_' 

corresponde à curva I5. Nesta formulação, 3. .:.: ~;.: l":':c~ .< ... ' C(;'~i uS 

despesas reais do Governo e o saldo da conta correúL-; c:c '::c.: :,;-' ',-

de pagamentos em cruzeiros reais. 

-Deriva-se a partir ue (17) e (18) a segunda equaçao c.\.) .:lodfó-

10 básico, tendo a taxa nominal de juros como variá~cl dependentL: 
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[li = tnr + g1 610g G + g2 ~log T + g2 i.ilc.g E - i:J3 l'l~l:.,)g P -
- g4 610g Y + g .. !üüg k (19 ) 

gl = -fI/f 3 g2 = -f 2/f 3 g3 := gl + q.., g .. = -1/f 3 - " 

9 1 I g2, 9 3 , g .. > () 

Deve-se observar que a reunj ão do setor LM ou setor I\loretá-

rio com o lado 1S permitiria obter uma relação que tem sido nor

malmente chama,da de demanda agregada na literatura Tí!é'crveconômi

ca recente. Para obter a demanda agregada, e1imin2-se a taxa de 

juros substituindo-se' (19) em (16). Em nosso modelo, ~ -porem, e 

preferível manter explícita a variável taxa de juros. 

Até o momento, temos duas equaçoes que corres~ondem às cur-

vas LN e IS. ~ lógico que o modelo ainda está incompleto, já que 

• 
há mais de 2 variáveis endógenas naquelas equações. Portanto, te-

rão de ser introduzidas equações adicionais, relacionadas ao lado 

da oferta (Curva de Phi11ips) e ao detalhamento do balanço.de pa-

gamentos. 

2.3. '. A Curva de Phil1ips numa economia ;>1 ;c::-t..:-

"Com relação aos preços, considera-se um ::O'1jULtO de relações 

que incorpora uma Curva de Phillips a curto };~~2':O e ao mesmo tem-

po leva em conta a implicação de longo prazo 

rio a respeito das relações entre a inflação 

do a')";:~ach monetá-
;;;.:.;...~ .. _-~ 

ção mundial no caso de taxas fixas ou exógenas. I'arú J e ne-

cessária a separação entre "tradeab1e goods é'l.i,é ':."::'VlCCS' <::: "non-

tradeable goodsand services" para efeito de an~lif~. 

Tem-se o seguinte grupo de equações, já em fo:--ma de t.e-t_ f-\ 

variação: 

.' 
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610g P ~ a 610g PT + (1 - a) D1o~ '-'''N': o < a < 1 

lüog PT = 610g E + 610g P 
\'1 

(21 ) 

610g Pw = I' 610g p + (1 - y) 610g P I x o < y < 1 (22 ) 

610g PNT = TI + B (log Y - 109 k) B > O ~ 23) 

Separam-se as variações nos preços de "tradeab18~" e " non-

~rqde~b1esll .. A infla~ão para o.s '~tradeab1es" é det$.r~inada pel,a _ 
l."tpo..~AO ~u~c\,J.. ("Mo... ""'(,t~ d~ "---f .... "U'":l ~ de ''''''U'oQ.fOl? t!. de l."r-'·\~~')~ 

r~l de!;va10rização cambial. Já a determinaçao da taxa de: variação nos 

preços de "non-tradeables" se baseia numa Curva df' frli1lips que 

levá em conta as expectativas inflacionárias e o ex:~sso de deman-

da. 

Quanto às expectativas inf-lacionárias, na linha dos estudos 

recentes de parkin e Laiàl'2r (\'\15) r a variável ·rr se forma com ba-

se no seguinte modelo de expectativas adaptativas: 

0<6 < 1 (24) 

Observe-se que as expecta ti vas se baseiam na taxa c'" lrbal de 

i"nf1ação verificada no passado, conforme sugestilJ ,j2 Parkin e 

Laidler. Isto implica' em transformar a Curve... de Fl1il1ips I de 

certa forma, numa .equaçao destinada a analisar varia~6es de cur-

to prazo nos preços de non-tradeablcs relativaIT\ent.e aDS preços 

de tradeables. 

Quanto ao excesso de demanda, é útil definiL a 

c = yJk 

como medida de utilização de capacidade. Observe-sc (~:.(. ;::::·r:!er.lcs 

escrever: 

10g Y - log k = 10g C (2~, t) 

610g C = 610g Y - 610g k 
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Para que o modelo não fique extremamente complicado, far-se-á 

a hipótese de que o = 1. 

Resulta deste conjunto a seguinte equaçao para a taxa de in

flação, já levando' em conta uma formulação em termos discretos: 

+ h~ (~log y - ~log k) + hs log Ct -
1 

(26) 

hl = a h 2 = ay h3 = a(l-y) I " = (l-a) S 

Destaca-se aqui naturalmente a rel~ção positiva entre infla

çao e crescimento (ou inflaç5~ p utilização de capacidade), carac-

terizando o dilema ou trade-off de curto prazo da Curva de Phillips. 

Vale notar também que a equ~çao (26) pode ser vista como uma fun-

ção de oferta agregada, onde cs ~reços externos, a taxa de câmbio 

e a inflaç~o passada refletem press6es de custos, e ~ utilizaç~o 

'de capacidade no passado reflete possibilidades ar:icionais de cres

cimento a curto prazo além ou aquém do cresc;mento de longo prazo 

da capacidade produtivà. 

Numa economia fechada, o modelo IS-LM - Curva de rhillips for-

mado por (16), (19), (25) e (26) seria completo, incorporando a de-

manda (16) e (19) e a oferta (25) e (26) agregadJs. Aqui, todavia, 

é necessário introduzir o detalhamento do balanço dp ?E~~~c~tos 

para analisar as reservas e a conta corr~nte - '~<.l):.':",'i~. ~"':rdôge-

nas que aparecem no lado da demanda agregada, isto 8, nas curva

IS-LM. O\'~'Í\?-'.:Íi!. 't~ ~W)hlVV) ~cf ~..Q...~~ ~~IV\.Y'\o!7 - n"\a..S ~>..~ (: ">"'I'.::' 

~o Wo áC\.. ~~~ ~~L ev... CUA.'IIc\" de. '?"'iH,y~ (~b). 

2.4. O Balanço de Pagamentos 

O r.lodelo relativo ao balanço de pagamentos é ba~ tanto sinipJ..~

~1cado, não se considerando, p~~ exemplo, a conta de serviços e os 



efeitos da dívida externa sobre os juros e as amortizações. 

Partimos das seguintes identidades: 

B = 6R 

B = T + K 

T - X - I 

X - Qx .P x 

I = QI,Pr 

K = F + Q 

sendo que todos os símbolos estão definidos no gloss:'rio. 

13. 

(27) 

(28) 

(29) 

(30 ) 

(31) 

(32) 

Hã apenas três equaçoes de comportamento, para as quantida-

des exportadas, as quantidades importadas e os emprêstimos exter~ 

nos em termos reais: 

Qx = O .yj 1 Cj2 (P • E/P) j 3 
o W x 

(33) 

j } > O j2 < O' j 3 > O 

°I = E rn} Cm2 (P
I

. E/P) m3 .y o 
(34) 

m} > O m2 > O m3 < O 

F (' . w -8) 
F 

a 1-1 a > O 
FI 

= . e . 
o 

(35) 

A equaç.ao (33) reflete os pdncipais fatores que afet.am a ofer-

ta e a demanda por exportações, podendo ser considerad2. lIma fo!:rna 

reduzida para o quantum exportado - ver Lemgruber \ ~ rJ, ; . 

ção (34) é uma função de demanda por importações. Finalmente, 

(35) procura refletir a demanda por empréstimos externos. 

Note-se a presença da desvalorização cambial esperada e na 

equação de empréstimos externos. Neste modelo, ela será consh":",,

rada como exógena mas se deve frisar que - coerentemente com a f0r-



mulação para a inflação antecipada - poderia ser introduziô..:> UT!1 

modelo de expectativas adaptativas para a variável e com buse 

nas desvalorizações passadas. 

Fazendo as substituiçõe~ apropriadas, com uso de logar~tmos 

e primeiras diferenças, S&O obtidas as duas últimas equações do 

modelo: 

610g T = nl 610g Yw - n2 6log y - n3 610g C + n~( 

+ 610g E - 6log P) + n~(610g Px - ~log ~ (36 ) 

x 
j 1 

I I 
nl = ~ n2 = 'fi IT'l} n3 = m2 -

T 

X 
j 3 

I X 
j 3 n4 = - -:rr m3 115 = rr T 

n 1 , n2, n 3, n4, ns > O 

610g R = PI 610g T + P2 610g P I + P3 6(i-i
w - 8) + 

+ P .. ,l\log Q + 610g Rt-l (37) 

T F L'a PI = ""T P2 = -r P3 = P, R '{ 

I 
I 

PI , P2 , P3, P4 > O 

Embora as equaçoes (36) e ( .. () sejam cons~' "~<lc1as separada-

mente no modelo final, vale a pena considerar - ao menos verbal-

mente - a substituição de 610g T em (37) ?elas v~riáveisda e-

quação (36). 

Com tal substituição, fica c"idenciada a rela~> íati.véI en-

tre o crescimento das reservas e o crescimento do produto real, 

bem como a relação negativa entre o crescimento das reservas. 2 

inflação. O detalhamento do balanço de pagamento~ mostra que () 

prod\lto e a inflação, ao afetarem a balança comercial, at:U2IT~ .'. 

gütivamente sobre a conta corrente e as reservas. 



15. 

Estas constatações sugerem que o ~pproach monetário nao esta

va levando em conta a simu1tàneidade das relações entre produto 

real e reservas ou inflação e.rescrvas, o que poderia ser uma sim

plificação adequada a longo prazo, mas não a curto prazo. A curto 

prazo, a relação negativa entre o cresci~ento real e o das reser

vas - implícita em (36) e (37) - é tão importante como a positiva 

implícita 2í.1 (lG) - são os dois lados da tesoura. A longo prazo, 

é verdac1E., o det.a1hamento do balanço de pagamentos não tem influ

ência pú~gUé - como será visto a seguir - no steady-state por de

fjnição o crescimento' das reservas ser& constante. Mas no curto 

prazo aquele detalhamento, isto é, as equações (36) e (37) fazem 

parte do sistema de equaçoes destinado a explicar as flutuações 

do produto real, da inflação e de outras variáveis macroeconômicas. 

2.5. Resumo 

Segue-se um resumo do modelo de seis equações, com as .variá

veis endógenas reunidas do lado esquerdo: 

1) Curva 1·M (16). 

âlog y + Cs â10g P - e6 âlog i • e2 ~log R = 

2) Curva 1S (l9) 

6i - g2 610g T + g3 â10g P + g4 ~log Y = 

= 6(610g Pt -
1

) + gl 610g G + g2 â10g E + g4 âlog k 

3) Curva de Phillips (26) 

610g P - hs 616g y = hl 610g E + h 2 610g Px + h3 ~log P1 + 

+ h4 610g Pt -
1 

- hs 610g.k + hs 109 Ct _ 1 



16. 

4} Relação entre Crescimento e Utilização de Capacidaaê ,25) 

610g C - 610g Y = -610g k 

5) Conta 'Corrente do Balanço de PagamEntos (36) 

6) ResnlLado Global do Balanço de Pagamentos (37) 

610g R - PI 610g T - P3 6i = pz 610g P I - P3 6i
w 

- P3 ôe + 

Observe-se que todos os coeficientes sao positivos, sendo que 

~9 Uma forma convencional de se expressar o modelo estrutural e 

AY = BX + CY t - 1 ,onde A é a matriz dos coeficientes das 6 variá

veis end5genas, B é a matriz dos coeficientes das 12 variáveis 

~ 

e~ogenas (6U, 6log E, 6log D, 610g N, 610g G, 610g k, 610g Px' 

610g PI' 610g yW, 6iW, ô8, 610g Q) e C e a matriz dos coeficien

tes d~s \~,t5veis end6genas defasadas (por exemplo, 610g Pt - 1 , 

10g Ct _! 2 6log Rt - 1 aparecem no modelo). Os vetores Y, X e Yt - 1 

contêm, respectivamente, as variáveis endógenas, as ex6genas·, e as 

enpógenas defasadas. 

A forma reduzida do modelo corresponde a 

sendo que os coeficientes da matriz D sao chamados multiplicado-

res de impacto ou de curto prazo r evidenciando os efeitos de curto 

prazo das 12 variiveis exógenas sobre ~s 6 varifivc~s c~d6gcnas. Os 
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e1eitos de longo prazo sao obtidos a partir da hipótese Y -- Yt - l 

(steady-state), que produz: 

sendo que os coeficientes da matriz F s~o os multiplicadores de 

longo prazo. A matriz F e 6x12, assim corno a matriz D. 

Na pró::ima scçao, que analisa o funcionamento do modelo, o 

interesse s8r~ concentrado justamente nas formas reduzidas de cur-

to ,e de 10!1go prazo do modelo, bem como em suas relações com a 

- la forma e3trutural resumida nesta snbseçao. Naturalmente, o ob-

jetivo ~ analisar principalmente os efeitos de algumas variãveis 

exogenas selecionadns sobre as variáveis endógenas do modelo. Pa-

ra isto, será útil classificar as variãveis exógenas nos seguintes 

grupos: 

polItica Monetária - ~U, ~log D, ~lag N 

política Fiscal I'1log G 

política Cambial ~log E, ó8 

Efeitos Externe ~ 

Outros efeitos ~log k, 610g Q 

3. O Funcionamento do Modelo 

3.1. O Curto Prazo 

Para que se possa considerar o funcionamento do modelo de 

seis equaçoes como um todo, ~ Gtil fazer o exercício convencional 

de estática comparativa, resolvendo o modelo e expressando as 6 

variáveis endógenas (~log Y, ~log C, 6log P, nlog R, ~log T e ~i) 

em termos das variáveis exógenas e das próprias variávei3 endógenas 

defasadas. 
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Naturalmente, a presença de variáveis endógenas retardadas 

como [üog Rt - l ; log Ct - l e [:.1og P t-l faz com que os multiplica

dores de impacto ou de curto prazo sejam diferentes dos multipli-

cadores de longo prazo que expressam os efeitos das variáveis exó-

genas sobre as endógenas. Em termos da notação da seção 2.5, a 

matriz D corresponde aos multiplicadores- de curto prazo e a ma-

triz aos de longo prazo. 

~ relativamente fácil, dada a linearidade do modelo, obter as 

formas reduzidas com os multiplicadores de impacto. Na tabela, 

assinalam-se os sinais relativos aos "multiplicadores de impacto" 

ou de curto prazo. Deve-se notar que em m~itos casos - sobretudo 

.naqueles assinalados com um ? - houve a ambigüidade teórica do 

sinal, como é comum acontecer num modelo de médio porte como este. 

Neste caso, hipót~scs num~ricas razo5veis a respeito dos 25 coefi-

cientes das formas estruturais foram utilizadas para que se tives-

se uma idéia das tendências mais fortes e os sinais na tabela de-

vem ser vistos também em função destes exercícios nu.rn8ricos com 

hip6teses sobr~ elasticidades e ratios baseados de uma maneira ge-

I d d d- 'b '1' 11 ra em a os ~ economla raSl elra. 

A seguir, serao considerados algun8 dos principais efeitcs e 

comparados com as implicações do app~ch, monetário. 



-Modelo ãe Curto Prazo - Efeitos de Impacto das Variáveis 'Exógenas sobre as Variáveis Endógenas 
=======~ . 

, . 

12 Varo 
Exógenas 

610g px 610g pI W !J.iw 610g D !J.U !J.1og N . !J.log G !J.log E !J.e !J.log y !J.log k 
6 Varo 

Endógenas 

b:log Y + + ?+ ?+ ?+ + + 

!J.1og C + + ?+ ?+ ?+ + ?-

610g P + + + + + + 

!J.log R + + ?- ?+ ?+ ?+ + ?+. 

61C?g T + + ?+ ?+ ?+ + ?+ 

ld + + + ?+ + ?' .T ?+ + + 
----,._.- ~ .. _. ____ ._ --- "_o. __ . - __ _ '. __ .. __ 

610g Q 

+ 

+ 

+ 

+ 

..;-

t-' 
'-'1 
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política Monetária No caso daR variáveis de política monetá-

ria (cr~dito do~~stico, recolhimentocompuls6rio e passivo nio-mo

netário) (6log D, 6U e 6log N), obt~m-s~ todos os efeitos quali

tativos sem qualquer ambigüidade de sinal. Políticas expansivas 

exercem efeito positivo sobre o produto, a capacidade e os preços 

bem como efeito negativo sobre as duas variáveis do balanço de pa

gamen~os e a taxa de juros. Isto contrasta naturalmente com o 

approach monétárío, onde o crédito doméstico "(e os outros instru·· 

mentos de poli tica monetária) afeta apenas as reserv"as interna

cionais graças ã rigidez da demanda por moeda. 

Basicamente, a política monetária exerce efeitos sobre a de-

-manda agregada atuando sobre a oferta de moeda. Quatro dentre as 

seis variáveis são afetadas diretamente pelo desequilíbrio tempo

rário gerado pelo deslocamento da curva LM: produto real, preços, 

reservas e juros. Já os efeitos sobre a capacidade e sobre a con

ta corrente são conseqü~ncia dos efeitos sobre o produto real e 

sobre os preços. 

~ Gtil de~crever os efeitos da polItica monetá~1a supondo que 

uma expansão da demanda via LM afeta inicialmente o produto real -

como sugere a normalização da equaçio (16). O aumento de produto 

atua positivamente sobre os preços via Curva de Phillips, negati

vamente sobre os juros via 1S, e positivamente sobre a utilização 

de capacidade por definiçio. A seguir, todos estes efeitos combi

nados agem no sentido de gerar uma variação de reservas internacio

nais (via conta corrente e conta comercial) na direçio contrária à 

variaçio do crédito doméstico ou de outro instrumento de política 

mon~tária - como também se verifica no approach monetário. A di

ferença é que, além de afetar aS.reservas, a política monetária é 

capaz de exercer neste modelo a curto prazo efe5~0s sobre o produ

to, os preços e os juros, que sid variáveis endógenas no modelo. 



21. 

Política Fiscal No caso da política fiscal (6log G), obtêm-se 

resultados convencionais, com.efeitos positivos de uma política 

expansiva sobre preços, produto e juros via 15, e conseqüentemen

te efeitos positivos sobre a capacidade e negativos sobre ~ conta 

corr.ente. 

Apenas no caso das reservas internaciona~s, há teoricamente 

ambigüidade já que a elevação dos juros atua sobre a ~onta de ca

pital numa direção contrária aos efeitos do produto,. da capacida

de e dos preços sobre a conta corrente. Supõe-se geralmente que 

o efeito sobre'a conta corrente é mais relevante, daí o sinal ne-

gativo na tabela. 

~ de se observar que no aPEroach monetário, graças à determi

nação dos juros no mercado internacional, as despesas governamen-

tais não exercem nenhum papel, sendo desprezado o lado 15. Neste 

modelo, porém, há um papel para a política fiscal atuar sobre a 

dema~da agregada já que se permite a curto prazo urna divergência 

entre i e (iw + 8). 

Política Cambial Os efeitos da taxa de câmbio sObre as variá-

veis endógenas são todos no sentido positivo, mas r~ste casosao 

mais substanciais as possíveis ambigüidades. A desvalorizaç~o 

cambial (aumento em 610g E) tem efeitos positivos diretos sobre 

610g Y (via LM), sobre 6i· (via IS), sobre 610g P (via Curva de 

Phillips) e sobre 610g T, e efeitos positivos sobre 610g C via 

610g Y e sobre 6log R via 610g T. Todavia, os efeitos positivos 

diretos sobre a conta corrente podem ser contrabalançados pelos 

pfeitos negativos do produto, capacidade e preços - que se expan

dem com a variação cambial - sobre a conta corrente. 

Teoricamente, portanto, o sinal dà desva lrri ,- ',~ão cambial so-

bre as duas variáveis de balanço de pagamentos é embOra 

alguns exercícios numéricos sugj.ram a manutenção do R ... positivo. 
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Mesmo o sinal positivo do câmbio sobre o produto real e a capaci-

dade também é lli~a questão empírica, já que o efeito direto favo-

rivel (expansão da demanda agregada) poeleser anulado pela expan

são dos preços (redução da' oferta agregRda via aumento de custos) . 

Vale observar que no modelo o ta.xa de câTI1bio entl.a em preci-

samente 4 equaçoes: na LM via reservas em cruzeiros: na 1S via 

conta co~rente; na Curva ele Phillips via preços de Tradeables em 

cruzei LOS i e na cont.a corrente via exportações e importações. 

Não deve ser surpresa, portanto, a ambigüidade nos sinais, já que 

o câmbio está ao mesmo tempo atu'::llldo sobre a demanda agregada, so-

bre a oferta agregada e sobre o b,llanço de pagamentos. O único 

efeito claramente positivo é o exercido sobre a taxa de inflação, 

graças ao efeito direto via tr2d~Jbles, e ao efeito indireto via 

expansão da demanda agregada. 

No approach monet~rio, como ., taxa de câmbio ~parecia basica-

mente apenas via preços, não havia arnbigtlidéJde nos efeitos sobre o 

balanço de pagamentos, embora fosse enfatizada a trLlnsitoriedade 

do efeito positivo de uma desvalorização cafaLial. rfeste modelo 

mais comp:'.exo, a considcraçêio de "L:t'.J)S cf"::'::os do câmbio - via 

)1U via 1S - en-

riquece b.qui, a curto 

prazo, a taxa de câmbio l)odc c:;:\:r~',~r efci te",.; s()bre os preços re-

rio convencional que tri111sforrc.:-i,:1 a desvalorização cé\mbial apenas 

numa m;J.neira indireta de se con~l~i'~r a oferta monetária em termos 

reais via inflação. 

Cabe registrar a presença no modelo da variável "cxpectc1tiva 

• de desvalorizóção cambial", atuando negativamente ~7(,lJre a copta 

de capital. Este efei to se transmi te -. sem êlr.1bi0~\ i (~?':3.e.: - pelo 

modelo em efeitos negutivos sobce l:oêas as v'ari5vcis, ._ '. -.~t0 a ta-
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x~ de juros. Observe-se, porém, que esta variável (~e) correspon

de ã variaçio na desvalorizaçio esperada - uma segunda diferença -

em contraste com 6log E que reflete a própria ·desvalorização, ou 

seja., uma primeira diferença. Uma maxidesvalorização, por exemplo, 

teria um efeito once-and-for-all negativo sobre a conta de capital 

e U.'11 efeito permanente e posi. ti vo sobre a conta corrente. 

De qualquer modo, os sinais contrários de 6log E e 60 ca-

racterizam o can~ecido ~ilema na execução da polItica cambial, evi-

denCiando o trade-off entre estimular a balança comercial e aumen-

tar o custo de captaçio de recursos externos. 

Efeitos Externos Os efeitos de um boom mundial nao apresentam 

.ambigüidades (I\log yW), já que o estímulo direto positivo sobre a 

conta corrente vai-se distribuir em efeitos positivos sobre todas 

as variáveis endógenas, com crescL:ento, inflação, e melhoria do 

balanço de pagamentos. Observe-se que a melhoria generalizada se 

verifica basicamente via expansão do quantum exportado. 

W Quanto aos efeitos da taxa internacional de juros (6i), es-

tes são - como era de se esperar - precisar:1ente iguais aos efeitos 

da desvalorização esperada. O efei to inicial é uma reduçio na de·-

manda por empréstimos externos, atuando negat.ivamente'sobre a con-

ta de capital. Observe-se que a taxa de juros doméstica é p'res

sionada para cima. Note-se que neste modelo nio fQi incluído o 

serviço da divida externa, que aumentaria mais ainda os efeitos 

desfavoráveis de um aumento na taxa de juros internacional. 

Resto considerar os efeitos da inflação mundial via preços 'de 

exportaç~cs e importaç~es. Em linhas gerais, tais efei~os são se

melhantes - como se deveria espetar - aos da desyalorização cam

bial. Há também muitas ambigüidades, provocadas - como no CéJ.SO do 

câmbio - pela presença de 610g P x e Llog PIem r:12. i 5;: de uma c'qua

çao. Mais especificamente, estas variáveis exógenas a ~lm direta-
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mente de forma positiva sobre a conta corrente e sobre os pre70s 

internos - ver (26) e (36). Dada a simultaneidade do mode12, o~-

têm-se efeitos finais ambíguos sobre todas as variáveis, ezceto a 

inflação. Porém, como no caso Cio câmbio, exercícios numéricos su-

geriram a tendência positiva nos sinais. Estes mesmos exercrç~0s 

evidenciaram: maior impactc dos preços de exportações no balar-

ço de pagamentos e menor inpacto dos preços de .impcrtaç6es no pro

duto real, em comparação d. desvalorização cambial. Em ambos os ca-

sos, isto se deve a05 efeitos adicionais da taxa de c5mbio, que au-

mentam bastante a sua influência sobre o produto real e os preços 

mas, justamente por esta razão, di.minuem o seu efeito final sohre 

o balanço de pilgd~entos. Mas as ~iferenças entre urna desvaloriza-

ção cambial e uma inflaç~o mun~ial são menos relevantes no modelo 

do que as semelhanças, o que faz com que na prãtica os sinais - e 

as ambigüidades - sej3m os ~~smos. 

No appro~ch monet5rio,.n~o huvia ambigüidade com relação aOs 

efeitos da inflação mundlai sobre o balanço de pagamentos porque -

~omo no caso do câmbio - er2~ mais simplificados os canais de 

transmissão. ~ certo, todavia, que mesmo com o maior número de 

influências neste modelo, deve-se esperar também um efeito posi-

tivoda inflação mundial e da desvalorização cambial sobre o ba

lanço de pagamentos, embora a hipótese negativa ou nula nao pos

sa ser descartada ao menos do pontc-de-vista teórico. 

Outros efeitos Resta comentar os efeitos de du~s variáveis 

-exogenas: os investimentos externos (6log Q) e o crescimento da 

capacidade produtiva ou produto potencial (6log k). No caso do~ 

investimentos externos, a expansão da conta de capital do balan-

ço de pagamentos transmite - sem ambigüidades - efeitos positivcs 

para todas as variáveis, exceto a taxa de juros - que tenderá a 

cair com a expansão dos investimentos estrangeiros. 
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-Quanto ao cr~scimento da capacidade produtiva (~log k), s~o 

interessantes os seus e~?itos. Observe-se q~e a variãvel ap~~8~e 

no lado IS, nR equaç50 de pr~ç0q e :_~ :~:iniçâo de utilizaç~o de 

capacida.dc.'" ~~,:r:' ur:-J:.igüidades, c '-_ y"q:'l.'.c'.C. ;s<..tl se ~"'flan(:e e a taxa 

de l' ·1.r: 1:1~;;') , . • L ,~.~ ca~ - como era 0; os outros efeitos 

':0m relação é.O !Ja 1 21j:;0 de ?agaTI'entos, úpesar c.a 

tend9:.C:.i:' PC'::;:l ~i.,,~ (cot'rente com a implicação de longo pra.~·0 0.,) 

há .ambigtlic1ade já que o efRi.to J.nicial nt:gé:"ivo S00!'C a clpaci-

lado pela própria expansão do prodl1to real. Mas se ~·:'ve ir.1a':1inar 

que predomina c efeito inicial direto sobre a utilizaç30 Ja capa

. cidade, melhorando o balanço de p20amentos. Esta vari&vel cxógc-

na ~log k, toaavia, pela sua natuI2za, ~ menos relevante para 

análise de curto prazo. De qllaJ.qu;:,~r forma, é interessante frisar 

alguns efeitos da ace1eraç~o n0 clr:scimento do produto potencial: 

positivo sobre o balanço de pagar!lE~ntos e negativo E.ob::r:: os preços. 

Na pr6xima seçao, que considera alguns resultados rl2 lor00 prazo, 

t~is efeitos tornar~o a ser mencionados, j5 que no longo prazo 

por definição o crescimento r~:)l €':('tJ.vo se confu!.do com o çres-

cimento p"tencial ,da economia., 

3.2. O Longo Prazo 

Como se comporta um modelo como o formado por (16), (19), 

(25), (26), (36) e (37) a longo prazo? Qual a sua r~laç~o com o 

approach monetário? 

A nossa definição de longo prazo envolve a hipGtese de íO~~-

tância nas taxas de crescimento - steá.dy-stat~ -. e de pleno ~~~:prc-

go. Supõe-se também, para simplificar, relaç~o de trocas constan-

te e taxa doméstica de juros determinada pela pa.rida.JE int.~rnàcio-

nal. Neste caso, consideramos: 
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610g Pt = t.log p 
t-l 

6log Rt = 6~og Rt_l 

log C - 10g C = O t-l 

6log y = 6.1og k 

C = 1 

i 
. \.1 

+ a = , 

6log P~ - !.lcg" l' = 6.log P 
.l- A W 

Aplicando estas hipóteses em nosso modelo, a equaçi10 de uti-

lizaç~o de capacidade perde o sentido e a equaç~o de preços ali 

Curva de Phil1ips passa a ser: 

610g P =" 6.10g E + 6.10g Pw 

Já a curva LH pode ser escrita corno: 

w 
- ~~ 6,log N - e5 6.10g P 

ou, na forma do approach monetário, 

6,log R = 
e2 
-1 

(38 ) 

(39 ) 

(4 O) 

Com pequenas modificações, estamos de volta à equaçao básica 

d h ~. 12 
o approac monetar~o. Agora, no longo prazo, todas as variá-

veis do lado direito são exógenas, ficando efetivamcfl~e determina-

das as reservas internacionais. 

Quanto às outras equações do modelo, dada a nossa àefinlç20 

de longo prazo, elas perdem a finalida~e de anãlise agrc~ativa. 

A curva 15 fica apenas destinada a determinar a nlüc~ç~o do c~es-
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cimento do produto - agora exógeno, sendo que em nossa 15 far-s2-

ia necessfirio que o crescimento d~ saldo da centa corrente finan-

ciasse o crescimento das despesas governamentais: Llog T + ~log E 

+ 6log G = O. Da mesma formé:l, as eqlla~ões de balanço de pagamen-

tos servem aperlas para determinar a forma pela qual ôlog K + l\log T = r 

Dada a const~ncia do preço relativo E.pw/~ a longo prazo e dada 

I - ~ a relaçao d2 p~ridaie de juros, qualquer deficit em conta cerrcn-
o o 

te gerado por um crescimento doméstico superior ao crescimento éX-

terno (610g k > l\log yW) teria de ser compensado pela aceleraç~o 

nos investimentos externos - os quais s~o ex6genos neste modelo. 

Num modelo mais completo, aquele diferencial de taxas de cresci-

menta poderia ser considerado como determinante dos investimentos 

externos, incluindo-se assim no próprio modelo a compensação do 

ef~ito daquele diferencial sobre a cpnta corrente. 

Corno se vê, portanto, um modelo corno (38) e (40) - que carac-

teriza as principais proposiçoes qo approach monetário - deve ser 

encarado corno ao soluç~o de longo prazo de um modelo mi1croeconô!1ü~ 

co mais comple~o. 

A curto prazo - e este curto prazo pode natuT"llhlc.:nte: esten-

der-se por muitos anos - apenas a formuluçi1o do approach monet5-

rio é inadequada, já que esconde uma coleção de importantes efei

tos. Eln particular, deve-se destacar a verificação dos efeitos 

de curto prazo da polItica monetãria, da polItica fi5C~1 e da po

lItica cambial sobre os preços, o produto real, a utilizaç~o de 

capacidade, a taxa de juros e o balanço de pagumentos. 

Devem ser destacados os efeitos não-ambíguos da polític0 mo-

netária doméstica a curto prazo. polIticas monetá!:ias cxpémsivLlS 

a curOto prazo tendem a acelerar a inflaç~o, o creSCil:lCnto e o 

da capacidade e baixar os juros e as reservas internacionais, e 

vice-versa. Naturalmente, apenas wna estimação c.:; );í(JT,~ te ica pode 
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sugerir com precisão os lags para todos estes efeitos. Aparente

mente, os efeitos sobre o produto real, a utilização de capacida

de e os juros - geralmente desagrad&veis no caso de polrticas aper-

tadas - antecedem os efeitos sobre as reservas e sobre a inflação. 

Apenas à guisa de conclusão, vale a pena - para um contraste 

final com o approach monetário - registrar o modelo de inflação im

plrcito na forma reduzida de curto prazo do sistema, que ~ de 1n-

teresse sobre tudo pela ausência de si"nais ambíguos: 

~10g P = F (~log Df ~U, ~log N, 
+ 

~lcg G, 610g E, 
+ + 

~e, ~10g pX, 
+ 

ôlog pI, ~log yW, 6iw, ~log k, ~log Q, 6log P
t 

J 

+ + + +-1 

Quanto às outras cinco for.mas reduzidas, o modelo teórico 

deixa vários sinais ambíguos e, embora os exerc1cios numéricos 

tenham fornecido algumas interessantes indicações, urna estimação 

econométrica mais precisa seria necessária para esc~arecer 05 

principais efeitos. Esta tarefa certamente deverá Ser feita em 

pesquisa futura. 

f\ .fl~\J ,'\ ". , 

<í1>~~1MA.J (cl 'o~) 
\\l~to(\,,~:o..la. lol, ') 

hõtc-.., <\t '2.0~\~ (1 'ela) 

} 



5. Glossário 

B - Resultado global do balanço de pagamentos em dólares. 

C - Medida de utilização de capacidade. 

29. 

D ~ Crédito Doméstico ou Ativos Domésticos das Autoridades Mo

netárias. 

E - Taxa de câmbio (Cr$/US$). 

F - Entrada líquida de capitais de empréstimo externo em dólares, 

G - Despesas Governamentais. 

H - Base Monetária. 

I - Valor das Importaç5es em dólares. 

K - Resultado da conta de capital do balanço de pagamentos em 

dólares. 

M Oferta de moeda. 

Ms - Ofer'ta de moéda. 

Md - Demanda de moeda. 

N - Passivo não-monetário das Autoridades Monetárias. 

P - Nível Geral de Preços. 

Q - Investimentos externos em dólares. 

R - Reservas Internacionais em dólares." 

T - Resultado da conta corrente do balanço de pagamentos em dó

lares. 

U- Taxa de recolhimento compulsório. 

X - Valor das Exportações em dólares. 

y - Produto Real. 

i - Taxa doméstica de juros. 

iw - Taxa internacional de juros. 

n - Inflação antecipada. 

m - Multiplicador monetário. 

n - Símbolo p'ara elasticidades: 

r - Razão R/M. 

e - Desvalorização cambial antecipada. 



A Taxa de crescimento da economia a pleno emprego. 

p - Taxa real de juros. 

k - Produto Potencial ou Capacidade Produtiva. 

Q -x Quantum das exportações. 

OI - Quantum das i.mportações. 

Px - Preço das exportações em dólares. 

P
I - l?reço das importações em dólares. 

P - Nível mundial de' preços em dólares. w 

10. 

Pt - Indice de preços para "tradeables" ou "bens cornercializãveis". 

PNT - Indice de preços para "non-tradeables". 

y - Renda real mundial ou com~rcio mundial em termos reais. w 
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llOMTAlIlA DI I'LAHlJAMlHTO DA 'WIDtNCIA DA ItUÓIUCA 

""TITUTO Dl I'LAHlJAMINTO ECONÔMICO E IOCI~ tinA) 

POLI'l'ICA INDUSTRIAL NO BRASIL· 

1 - INTRODUÇÃO 

* Wilson Suzigan 

Tem-se destacado no noticiário econômico da imprensa, ao 

longo dos dois últimos anos, ,com ondas de intensidad,e ,vatlável~ 

um ameno "debatell sobre a política industrial do PaIs. Os protago 

nistas são os empresários (particularmente os da empresa privada 

nacional do setor de bens de capital) de um lado, e o Governo (re-

presentado pelos mentores da política econômica), de outro. Mais 
. 

recentemente entraram no cenário também os governos dos Estadcsque 

anseLt/ industrializar-se. Os argumentos dos empresários IX'de.m ser 

resumidos em dois grandes tópicos: primeiro, a necessidade de de

finição por parte do Governo de uma poli tica industrial, e segundo, 

a necessidade de adotar medidas de proteção e estImulo para o se-

tor. de bens de capital e componentes. Quanto ao primeiro, pede-se 

que sejam claramente defin~dos os objetivos a serem atingidos! as 

ã~eas prioritárias a serem desenvolvidas e o.papel a ser desempe-

nhadv pela empresa privada nacional (especialmente 'a pequena e mé-

dia), uelo capital e tecnologia estrangeiros e pelas próprias em-

presa~ do Governo. Quanto ao setor de bens de capital, pede-se: 

reserva de mercado para as empresas existentes; programação a lon

go prazo das compras do Governo e empresas governamentais; uma po

lítica de especialização dos produtores; apoio financeiro (para in 

* Do IPEA/INPES. Agradeço as valiosas sugestões feitas por Cel 
sius A. Lodder, Milton da Mata, Aloísio Barbosa de Araújo, Regia 
Bonelli, Jorge Vianna Monteiro e Fernando Rezende. Um agradecimento 
especial é devido a Luiz Roberto Azevedo Cunha por sua inestimável 
ajuda material e' intelectual e por sua perene disposição para dis
cutir o_assunto. Beneficiei-me também de comentários surgidos da 
discus.sao sobre o trabalho no Instituto Uni versi tário de Pesquisas 
do Rio ,de Jane~ro (IUPER~) e da ~presentação do mesmo em seminário 
na Escola de Pos-Graduaçao em Economia (EPGE) da Fundação Getúlio 
Vargas. Is~o, evidentemente, não torna essas pessoas e institui
ções solidárias com o conjunto de opiniões aqui emitido. 

IPEA - 21 



,gat r_!lIA DE I"LANEIAMEHTO OÁ I'RESIOtNCIA DA MPÍl8L'CA 

IN$TIlUrO DE PlANEJAMUCTO ECONÔMICO E SOCiAl UI'lAl 

2. 

vestimento, comercializaçio e aquisiçio de t~cnologia); manutenç~o 

(e extensão aos componentes) dos atuais incentivos fiscais e fi

nanceiros, e preferência à empresa privada nacional (liderança nos 

consórcios, prioridade no preenchJrnento de oportunidades de invest.!. 

mento, e outras). O Governo tem respondido com contra·-argumentos e 

ações. Os contra-argumentos resumem-se em procurar mostrar que há 

uma polltica industrial com objetivos e prioridades bem definidos; 

que o Governo tem apoiado a empresa privada nacional; que o capi

tal estrangeiro ~ essencial "nos setores onde se faz necessário"; 

que a atuação das empresas do Governo favorece o próprio setor pr! 

vado, e que não se justifica uma política exclusiva para o setor de 

ueI,~ de capital. l As ações, por outro lado implicaram numa polltica 

~.:~ t:) mais criteriosa que as anteriore& na seleção de projetos in-

~~st~iais para serem beneficiados com incentivos fiscais e financi! 

mentos. Os Estados, por sua vez, entram no debate ao lado dos empr~ 

sários. Com o intuito de atrair indústrias, ampliam os beneficios 

fiscais com a adição de isenções ou reduçôes de impostos estaduais, 

fazem doações de terrenos com benfeitorias, financiam os investimen 

. tos estrangeiros (o que ~ vedado por lei às instituições financei

ras federais e às estaduais nas operações de repasse), e . criticam 

os próprios órgi0s federais quando estes negam aprovação d projetos 

de seu interesse. 

~ claro que por trás do debate estão, como sempre, os 1n 

teresses envolvidos. O dos empresários, pela conquista e/ou pre

servaçao de um mercado de crescente dim~nsão; do Governo, pela im

plementação de \.l[M po1ttica industrial que primordialmente sirva pa

ra atingir objetivos da política econômica géral, quase sempre de 

curto/médio prazo. Exemplo: a substituição de importações de bens 

1 d - .. Cf .. eclaraçoes do Ministro d(t Industria e 1.10 Comércio, Ângelo 
Calmon de sá, ao O Globo (12/09/77). 
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de capital e insumos básicos, paralelamente à,contilluidade da pro-

moção das exportações, com vistas a gerar um superavit comercial 

nas transaçõ~s com o exterior, capaz de atenuar o desequilíbrio do 

balanço de pagamentos, já sobrecarregado com o serviço.da díVida 

externa. E finalmente, dos Estados em promover a sua industriali-

zação. A questão é como conciliar os interesses privados com os ob

jetivos da política econômica. l!: daI que se revela o interesse por es-

se assunto. 

o que ê necessário em primeiro lugar é organizar a disc~ 

são. Há uma grande confusão de políticas, instituições e instru-

mentos, com precária articulação ou coordenação, que dificulta o 

próprio entendimento (outros diriam a· identificação) da política in 

dustrial. O propósito deste trabalho é contribuir para que a dis

cussão tenhq uma base mínima de conhecimento do que é essa polít! 
. 

ca, quais seüs objetivos, quais as instituições envolvidas, seus 

instrumentos ou m~didas de política. O enfoque é crItico, procu

rando-se colocar em cheque objetivos p resultados, c~nsistência(i~ 

terna e com a política econômica ge" j.: .! sobretudo sua adequação 

em face de objetivos mais amplos, pl"t.::'" ~:;os numtl estr0tf:q:ld ''ilter-

nativa. 

g' tão ou mais importante, pc'::cm, esclal:er.:8r deSát; ~0':iv ':.lS 

limitações do trabalho. Somente parte da política industrial (e ap~ 

nas em suas linhas gerais) é abrangida. Seria desejável descer a 

detalhes das políticas e programas setoriais ou de indGstria~ esp~ 

.clficas (Plano de Expansão Siderúrgica, Programa Nacional de Desen

volvimento da Indústria de Metais Não-Ferrosos, Plano Petroquímico, 

Programa Nacional de Fertilizan'tes e Corretivos do Solo, Programa N.ê, 

cional de Defensivos Agrícolas, Programa Nacional de Papel e Celul~ 

se, e outros), das políticas tecnológicas, de desconcentração indu! 

trial, e regional de industrialização. Seria também desejável ava

liar os efeitos de outras política~, de objetivos mais gerais, que 

~fetam o desen~lvi.mmto industrial,a:::mJ as polIticas fiscal,nonetária e creditícia, 
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comercial (polI tica aduaneira; restrições não-tarifárias às importa-

ções; polItica cambial, e promoção das exportações), de financiamen 

to externo, e de controle de preços (CIP). ~ claro, porém, que isto 

implicaria alongar demais este artigo. Algumas dessas lacUnas, fe 

lizmente, são preenchid~s por outros trabalho~,desta coletânea. 

2 - DEFINIÇÃO DE POLITICA INDUSTRIAL 

A primeira tarefa é definir política industrial. 

à pri~eira vista, parece pouco significativo 'já que não há uma cla 

ra separaçao entre os seus instrumentos e objetivos e os da polít! 

ca econômica geral. Assim, numa primeira aproximação, a política 

industrial poderia ser definida como simplesmente um foco de aten

ção da política econômica geral num conjunto de objetivos relacio-

2 
-~dos com a atividade e o desenvolvimento industrial. 

Cabe, no entanto, defini-la mais especificamente, pelo 

menos como um balizamento para a discussão que se segue .. Para is

so é importante privilegiar três aspectos: objetivos, instrumentos 

e instituições. 

Quanto aos objetivos, pode-se dizer'qué, em termos bas

tante genéricos, a política industrial preocupa-se com a promoçao 

do crescimento e d'a eficiênc'ia industrial. 3 Ao buscar atingir o 

objet~vo' de crescimento industrial contribui para - ou é condicio

nado por - objetl vos mais amplos da poli tica econômica I tais como': 

crescimento econômico em geral, estabilidade monetária e financei

ra, equilíbrio da balança comercial (ou do balanço de pagamentos) , 

aumento do nível de emprego, e outros. Já o objetivo de eficiência 

depende de condições de mercado e de me~idas que objetivem melho-

2ver: OECD, The Aims and Instruments of Industrial Policy - A 
Compara tive Study, Paris 1975 (pp.7~8). 

3Ibid • Valiosos subsIdios pa~a a elaboração desta seção foram' 
fornecidos pela referida publicação da OECD. 
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rar O desempenho a nível de empresa (aspectos gerenciais, organiza 

ção, marketins, tamanho da empresa, estruturá da indústria, aplica" 

ção de novas tecnologias, et~.). 

Quanto aos instrumentos utilizados, poderiam grosso modo 

ser classificados em duas categorias: primeiro, os que se enquadram 

no âmbito da política econômica geral ("ortodoxos") e segundo, os 

específicos (ou "não-ortodoxos"). Entre os primeiros estariam os 

das políticas comercial (aduaneira, cambial, controle das importa= 

ções e promoção das exportações), fiscal (inclusive a polí tica de in 

centivos fiscais) e monetária e creditícia (inclusive utilização de 

recursos do exterior). Entre os "não-ortodoxos" estariam os progra-

mas setoriais e regionais, a participação direta do Governo como em 

presário para desenvolver um cert.o setor, ou sua atuação como agen

te financeiro, a política de compras de bens e serviços pelo Gover 

no e empresas públicas! e outros. De um modo geral, porém, desta-

ca-se a 1nportância cb sistema de incentivos fiscais/financeiros c::oro principal 

i.::.:;tnmento de política utilizano. 

Por sua vez, a pluralidade de instituições envolyidas na 
I . 

'ri ••. üação e implementação da pOlítica industrial ref~ete a própria 

pluralidade·de áreas dé política abrangidas. Normalmente são com

preendidas instituições das áreas financeiras (recursos do País e 

do exterior), fiscal, de co~6rcio exterior, regional e de indústria 

propriamente dita. De modo~geral essas diferentes instituições fi 

cam sob a égide de diferentes ministérios econômicos; o que traz à 

baila um problema importantíssimo: o da coordenação. ~ evidente a 

dificuldade de coordenar as jnstituições e os objetivos da política 

industrial e de concatená-los com a política econômica geral, com' um 

claro estabeleçimento de prioridades. E isso se torna tão mais di

fícil quanto mais ambiciosos os objetivos e maior o número de insti 

tuições e agências governamentais envolvidas. 

'Dt'. _ IM 
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Por último, embora se reconheça ser uma mera sutileza de 

análise, caberia diferenciar o concei to de poli tica industrial do de 

política de industrialização. Enquanto esta última, util1zandopri~ 

cipalmente os instrumentos "ortodoxos", visaria simplesmente o de

senvolvimento industrial, a política industrial, utilizando em mai 

or proporção os instrumentos "não-ortodoxos", teria um : significado· 

mais abrangente. Visaria não apenas o cre·scimento como também a efi 

ciência industrial, além de outros objetivos mais específicos, como 

por exemplo políticas que promovam o desenvolvi~ento tecnológico,o 

aumento da eficiência gerencial, modificações na estrutura de prod~ 

ção, o désenvolvimento de setores e/ou apoio a segmentos industri

ais específicos (pequena e média empresa, por exemplo), o desenvol

vimen to regiqnal, a desconcentração industrial (locali zação fora das· 

áreas metropolitanas saturadas) I a promoção de exportações de manu

faturas, o disciplinamento da participação das empresas estrangei-

ras e o estabelecim€nto claro do papel a ser desempenhado pelas em-

presas ~o Governo e pelas empresas privadas nacionais, a preserva

çao do meio ambiente, e até a melhoria dos aspectos ·sociai~· inter-

-' nos à empresa (assistência médica ao trabalhador, prevençao de aci-

dentes do trabalho, alimentação, etc ... ) 

Em geral, caminha-se no sentido de uma política simples de 

industrialização para Uma política industrial no sentido amplo. Es 

ta última d~veria ser idealmente formulada num documentu único e a-

brangente, de modo a facilitar as tarefas de regulamentação (por no! 

mas internas dAR instituições), coordenação e implementação. 
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Antes de passar à análise da política industrial brasi-

leira, que seria o passo natural a seguir, ~ conveniente examinarJ 

ainda que breve e superficialmente, a experiência internacional a 

respeito. O propósito é muito simples: tirar ilações sobre a ati

tude de outros países em termos pe política industrial (isto é, se 

adotam ou não uma política explícita) e sobre como agem(objetivos, 

instrumentos, instituições). Duas limitações devem ficar bem cla-

ras, desde logo: primeira, os países cuja experiência ·se examina 

não resultaram de escolha deliberada mas apenas da disponibilidade 

de iz:f~rmação. Tratam-se dos países membros da Organização para a Co~ 

peração e Desenvolvimento Econômico, para os qua~s foram elabora-

"dos relatórios scbre política industrial (Au~tria, Bélgica, Canadá 

Dinamarca I Finlândia I França, Alemanha OGidental, IrJ.anda, Itália, 

Japão, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Ingla-

terra e Estados Unidos). Segunda, procura-se apenas cvnhecer as 

linhas gerais de política, sem descer a detalhes e sem mesmo indi

vidualizar a análise para cada um dos países.~ 

De alguma f01.ma, p!:aticamente todos 06 países adotam me

didas de política relacionadas com a indústria •. O que vai deter-

40 leitor interessado poderá consultar: OECD, The Aims and 
Instruments of Industrial Policy, op. cit.: ,The Industrial 
Policies of 14 Membar Countries, Paris, 1971. Ver tamEêm, da OECD: 
The Industrial Policy of Austria, Paris, 1971: The Industrial Pol! 
Cf of Franca, Paris, 1974; La Pol~tique Industrielle du Japon, Pa
ris, 1972, e United States Industrial Policies, Paris, 1970. 
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minar a existêncla ou não de uma política industrial é o grau de ex 

plicitação dos objetivos dessas medidas, sua coerência como conjun 

to, e a ênfase que é colocada na sua implementação. A experiência 

dos países da OCoE permite identificar três grupos de países com 

atitudes diferentes diante dessa questão. Num primeiro grupo es

tão aqueles que não apenas adotam umapo1Itica industrial expllci-

ta como a consideram o "principal instrumento para atingir metas 

claramente definidas de desenvolvimento e adaptação estrutural".5 Em 

alguns casos, a política industrial faz parte do planejamento glo

bal da economia. Fazem parte desse grupo: França, Japão, Itália, 

Espanha e Portugal. Um segundo grupo, congrega.países que não .ado

tam uma política explícita para o setor industrial. Ou pelo menos 

não é possível identificar nesses países um conjunto de medidas de 

política econômica com objetivos que constituam uma po1í'tica exp1í 

cita para o'setor industrial. Em geral procuram simplesmente, por 

meio da política ~conômica geral, criar condições propícias ao cre.~ 

cimento inclusive da indústria. Contudo, utilizam os instrumentos 

tradicionais da polítiea industrial. Estão nesse caso: Estados 

Unidos, Canadá, oinffinarca, Su1ça e A1em~nhaOcidental. O caso da 

A1emahha é ilustrativo pois nem sequer tem ~Ministério.da Indús

tria. 'Num terceiro grupo estão os países que não se enquadram in-

teiramente em nenhum dos outros dois, porõm,aproximando-se mais 

do primeiro. Uns adotam algumas medidas de política industrial com 

objetivos especificos'como: promoçãe. do pleno emprego e desenvolvi 

mento da produção para exportação (Iz:-1anda); absorção de mão-de-

obra acoplada a uma política de bem-estar social (Suécia); reestru 

turação e' modernização (Noruega, Inglaterra, ._Ho1anda e')\ustria). Ou 

tros têm ob~etivo~ mais amplos, porém vagamente definidos,comQ: de 

senvo1vimento de indústrias com potencial de crescimento e promoção 

5 
'OECD, The Alms and Instrurnents of Industrial Policy, op. cito 

p. 9. 
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Cla ~esç',.ü;.;.·( c:1e!~.tlfica (Bélgica'). Mas nenhum chega a expliCitar um 

conjunto de medidas que se constitua numa polIti~a industrial em 

sentido amplo. 

Portanto, se fosse possível generalizar, poder-se-ia d! 

zer que os países que adotam uma política explícita para o setor 

lndustria2. sao: ou aquele's que se desenvolveram tardiamente, ou 

aqueles que, por força de seu ingresso em áreas de livre comércio 

(ou si:r.pl.esmente do maior grau de internacionalização de suas econo 

mias), tiveram que reestruturar ou reorientar a sua ind6stria. 

Quanto aos objetivos de política, 10gQ após a fase de re 

C0nstruç~o c/cu reorientaçio trpica do pós-guerra em geral passa-

2:am ét ser. condicionados pe] o rápido crescimento alternado por cri-

ses econ5micas internacionais e pela entrada em ireas de livre co-

~5rcio, que caLsaram ou agravaram d~sequi1Ibrios e deficiências es 

':::cutt:; rais I exigindo adaptaçio. A açao por meio da poli tica tor-

t:Qu-se fundamental já que as forças de mercado, por si sós, nao se 

:--evelaram capazes de promover essa adaptaçio. Os principais obje-

ti"os (nem sempre compatíveis entre si) passaram a ser: reestrutura 

~ão (envolvendo: modernização, concentraçio, especia'lização' visan

do explorar economias de escalR, desenvol\t1mento e promoçio de no

V0'3 produtos e desenvol virr.ento de novas expor. tações); promoção ela 

~ficiência industriel (introdução 'de inovações tecnológicas, modeE 

r11 zação dos métodos gerenci ais, maior produti vidade da mão-de-obra, 

nova~ técnicas de marketing, etc.); concessão de facilidades para' 

essas adaptações, corno: soluçio para os problemas sociais do desem 

~rego resultante da modernização, reorientaçãº do fluxo de recur

~os públicos para setores de maior produtividade, e outros; e, em 

aLguns ~~cn~. ~~;n~ Rh~orçio de mão-de-obra. Em linhas gerais, a. 

lição a ser assimilada éa de que freqüentemente a formulação de 

uma polí.tlca coordenada foi prejudiocada pela proliferação de obje

':ivos, e que em muitos casos não foi posslvel uma ação planejada; 
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em grande parte, 'a pOlítica industrial implementada foi 

10. 

casuísti-

~, respondendo a problemas e necessidades que foram surgindo. 

Os instrumentos utilizados, por sua v~z" foram os já con 

sagrados: incentivos fiscais, polí tica comercial, financiamento do 

investimento, programas setoriais e regionais, promoção de export~ 

ções, e outros. A ação do Estado tem também assumido crescente im 

portância não só por suas atividades regulatórias e de financiamen 

to lnas, principalmente, corno c~mprador de bens e serviços e corno e~ 

presário. E é quanto a estes dois últimos que a experiência inter 

nacional se mostra mais sugestiva. Com efeito, em quase todos os 

países onde as compras do Governo assumem proporções elevadas veri 

ficou-se a aplicação de algum critério para orientação dessas com

pras. Nos Estados Unidos elas chegam a 22% do PNB e representam em 

boa -. parte, gastos com a defesa, tendo,pórtanto,uma clientela 

específica. Noutros países, os critérios são mais específicos: no 

Japão dá-se preferência às pequenas e médias empresas; na Suécia 

as preferências seguem a política de emprego do Governoi na Aleroa-

nha procura-se colocar as ordens de compra nas empresas localiza-
.. 

das nas regiões Gep~imidas da fronteira; e na França, as; compras 
I., • 

são decididas por uma institulção que reúne todas as orgqnizações 

de comFr~do Governo. Quanto à àtuação empresarial do Estado, nota

se que nos países onde essa atuação é mais importante há urna centra 
, 

lização administrativa (holdipg), corno na Austria,· na Itália, na Es 

panha,e mais recentemente em Portugal. O caso da Austria é 'ainda 

mais sugestivo já que as empresas do Governo são administradas se

gundo critérios privados de lucro. Em alguns países" a participa

ção direta do Governo é justificada como uma forma de fortalecer de 

terminado setor ou ~etores (França, ,Holanda, Japão), ou para compe,!! 

sar a incapacidade financeira do setor privado (Espanha) • 
. 

Por último, quanto às instituições de política, nota-se 

que, nem sempre há urna instituição destinada especificamente a im

plementar a pOlítica do setor industrial. As exceções são as da 

... , 
IPU - '1' 
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Irlanda (Industrial Development Authority) e da Inglaterra (Indus-

trial Development Executive). Em geral são envolvidas institui-
\ 

ções de todas as áreas de política. O caso da Âustria é mais uma 

vez ilustrativo. Nesse país, a pOlítica industrial está a cargo 

de um ministério do comércio exterior, comércio interno e indús

tria. Este é subdividido em quatro seções: política comercial, p~ 

quenas e médias empresas, indústria em geral, e mineração •. Contu

do, outros ministérios têm atribuições quanto a questões relevan

tes d~ política industrial. Entre outros: 6 Chancel~ria Federal,: 

Seção de Coordenação Econômica (coordenação QO planejamento regiO

nal, e do setor de energia nuclear); Ministério da Construção. e 

Tecnologia (maquinaria,. modelos, experiências e pesquisas técni

cas inclu~ive com materiais; pesos e m~didas); Ministério da Fazen 

da (pollticas orçamentária, fiscal, monetária e de crédito); Mi-· 

nistério do Interior (autoridade superior quanto aos preços de pr2 

dutos e serviços não-agrícolas); Ministério da Agricultura (deje

tos industriais; autoridade superior quanto a preços 'de produtos 

agrícolas); Minist~rio de Assuntos Sociais (polltica e legislação 

sociais, política de mão-de-6bra, inspeçio de fábricas, saúde pú

blica); Ministério da Educação (apoio à pesqúis~ científi,ca, trei 

namento vocacional, unive~sidaã~s e escolas técnicas); ~inistério 

dos Transpprtes e Enpresas Públicas (pclítica de transpurtes, em

presas nacionalizadas, política para o setor de energia elétrica). 

Por últi.mo, a Câmara Econômica Feder~l cuida das relações Gov.erno

indústria. Portanto, há uma grande multiplicidade de agênCias e ins

tituições governamentais envolvidas,o que é comum a quase todos os 

países. E verifica-se que isso, é freq6entemente mencionado como uma 

dificuldade p~ra a ,tarefa de coordenação da pol!tica industrial. , . 

42. 
6Cf.·OECD, The Industrial Pollcy of Austria, op. cit., pp. 40-

IDr.l. _ ")9 
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Contudo, alguns pontos positivos sobressaem da experiên

cia institucional da Âustria, como por exemplo: 

a) a política industrial é tratada conjuntamente (inclus! 

ve pela mesma in~tituição) c'om ~ política de comércio exterior; 

b) trata-se em separado o grupo das pequenas e médiás em-

presas 1 

c) dá-se ênfase, no Ministério da Educação, ao apoio para 

o desenvolvimento científico e tecnológico, orientado pelo Ministé-

rio da'Construção e Tacnologiai 

d) as empresas públicas têm um ministêrio próprio. 

Algumas dessas características, aliás, são comuns ao caso 

do Japão. Nesse país, 'a polltj,ca industrial i orientada pelo Mini~ 

tério da Indústria e Comércio Internacional (MITI), que é também o 

principal órgão de política tecnológica.? Estão, portanto~ sob a é 

gide de um mesmo ministério as políticas industrial, de comércio ex 

teriore tecnológica, esta últi~a em cooperação com o Ministério da 

Ciência e Tecnologia. Talvez sejam esses os aspectos mais relevan

tes da experiência internacional a serem levados em conta no estudo 

do caso brasileiro, a seguir. 

4 - POLITICA INDUSTRIAL NO BRASIL 

T?rna~se agora mais fácil organizar a discussão sobre a 

experiência brasileira de política industrial, objetivo primordial 

deste trabalho. De início (item 4.1), procura-se, num relance so

bre o passado, descrever a evolução histórica dessa experiência. A 

seguir (item 4.2), são analisadas as, instituições que formulam e/ou 

implementam a política industrial. Em vista do papel que formal~c~ 

te é atribuído ao CDI como principal instituição de política indus 

------_.-- -,_ ... -_ .. ~---
? '. Ver o trabalho de Ricardo Biels~k1, neste volume. Ver tam-

bém OECD, ,La Politique Industriel du Japon, 0E. cito 
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trial, privilegia-se sua análise no item 4.3. Em seguida, passa-se 

à análise da política propriamente dita, tentando-$e identificar 

seus objetivos, esparsos por diversos documentos, e os critérios, de 

atuação das instituições para atingi-los. Por último, sao apresen

tados os principais instrumentos utilizados, destacando-se o estudo 

do complicado sistema de incentivos fiscais/financeiros. 

Convém, ainda uma vez, lembrar as limitações do trabalho: 

nao se ,consideram aqui as políticas comercial (cambial ~ aduaneira, 

restrições às importações, promoção de exportação), de financiamen-
-

to e regional de desenvolvimento, a não ser nas linhas gerais da po 

lítica industrial. Quanto a esta, deve-se adia~tar, na linha do que 

foi exposto na introdução, que sua própria existência é discutível. 

Na verdade, como se verá, apresenta-se' esparsa, não inteiramenteins 

titucionalizada, com algumas inconlpatibiljdades internamente e nao 

totaL~ente coordenada com os objetivos globais de política econômi-

ca. Sua ênfase é setorial, e em sua maior parte é simplesmente re~ 

tiva e orientada para a solução de problemas específicos. A análi

se d~sses aspectos ê aprofundada nos itens seguintes. 

4.1 - Resumo Histórico 

o objetivo deste item é simplesmente colocar na devida 

perspectiva histórica a experiência brasileira de política indus-

trial. Sempre tendo em mente os seus aspectos mais relevantes (obj~ 

"t.ivos, instrumentos, instituições), procura-se responder a indaga

ções do tipo: a partir de quando se identifica a existência de uma 

folítica explícita de desenvolvimento industrial? Quando passa a 

ser setorializada? Atinge alguma vez o conceito mais amplo de poli 

t.ica industri'al? Quais as primeiras instituições especificas de ~ 

litica econômica que se ocuparam do setor industrial? 
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~ somente a partir dos anos 30 que a política econômica 

passa a adotar medidas visando explicitamente à indústria. A crise 

da agricultura, relacion&da i crisa maior do setor externo da econo 

'mia, colocou em relevo i:1 atividade indus'trial como alternativa. O 

estImulo inicial à indústria decorreu de uma genérica proteção ao 
8 mercado interno por parte dã pOlítica cambial. Posteriormente, ou 

tros instrumentos foram utili~ados, como a concessão de financiamen 

tos a longo prazo pela Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do 

Banco do Brasil (criada em 1937) I '8 a participação direta do Gover

nó como empresário nos primeiros grandes empreendimentos na indús

tria de base (siderurgia, mineração, química, motores pesados, ene~ 

gia elétrica). No entanto f não chegavam a dar corpo a uma política 

industrial; a própria proteção decorrente da política cambial era 

resultado não de uma intenção deliberada de proteger a indús-

tria interna mas sim d~ esforço phra controlar ~ desequilí-

brio do setor e~terno da economia. Datam também dessa épo-

ca as primeiras instituições de política dedicadas à indus

tria. Primeiramen~e 0 Conselho Fed~ral de Comércio Exterior, cria~ 

do em 1934 para regular as transaçõés do PaIs com o exterior) mas 
t., -~ .. 

que acabaria,por tomar importantes decisões em diversas areas de 

politica econômica~ inclusive i'rldústria. Posteriormente foram' cria 

dos· o Conselho Nacional de política Comercial e Industrial (1944-

1946), que não chegou a ter suas sugestões de política implementa-
( 

àas, e'a Comissão de Desenvolvimento Industrial (1951·1956) •. Esta 

não tinha poder de decisão. Só podia sugerir medidas de polí tica 

econômica. Por isso não chegou a desempenhar um papel relevante. 

----------- ----- -
8Genérica no sentido de que nao constituía uma estrutura prote 

cionista, ou em outras palavras, nao estava presente o objetivo pro 
tecionista. 
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Nos anos 50, porem, já se pode identificar uma política 

explícita adotada com o objetivo de acelerar a industrialização do 

País. Seus principais instrumentos foram: urnq tarifa aduaneira ef~ 

tivamente protecioni5ta, combinada com um sistema carr~ial que favo 

recia a importação de equi,pamentos . e n,a térias-primas básicas; favo· 

res cambiais e financeiros ao capital estrangeiro para acelerar a 

implantação e o desenvolvimento das indústrias de ponta (automobi-
. 

lIstica e máquinas e equipamentos); financiamento oficial (através 

do BNDE, criado em fins de 1952) à indústria de base (siderurgiar 

~ infra-estr.utura econômica (energia elétrica e transportes); maior 
.. ' 

participação do próprio Governo na indústria como empresário; e incen 

ti vos fl scais regionais ao desenvol vimento industrla1 (Nordeste, com 

"l cr1ação da SUDENE em 1959). Mas, talvez seu aspecto mais impor

tante tenha sido o de ter ido além de uma pol! tica genérica de indu..ê. 

trialização, em direção a um enfoque mais sE:tor;ializado. Não ape

nas alguns instrumentos de poli tica eram <:laramente orientados para 

setores específicos (os "pontos de estrangulamento"), como passa

ram a ser criadas as primeiras instituições d; política setorial __ 

08 conhecidos Grupos Executivos. Estes, com poder.ce decisão so-

- 9-
bre a polItica do respectivo setor, foram bastante efetivos. Con-

tudo, essa política ainda estaVa longe de atingir a concepçao am

pla de política industrial, tal como sugerida na Seção 2. Falta

vam-lhe principalmente uma política de desenvolvimento tecnológico 

~ melhor coordenação, tanto com a política econômica geral (as ex

portações, por exemplo, eram flagrantemente de~estimuladas pelo sis 

tema cambial) quanto internamente, entre os Grupos Executivos'seto 

riais e destes com outras instituições de política envolvidas. Ne~ 

9- 1 .. - .. 1 '0 exemp o que vem sempre a mente e o do GElA, re~ponsave p~ 

la implantação da inàústria automobilística no pai~ Mas também não 
se pode deixar de lembrar a falha na orientação da política seto
rial cometida pelo GElA: a de pcrrr;itir o superdirnensionamento da 
indústria, que operaria com mais de' 50% da capacidade ociosa até 
1967-68, com evidentes impactos sobre os custos e os preços do bem 
final. Esse é um exemplo que vale recordar ao se discutir a contro 
versa questão da reserva de mercado, mais adiante. 
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te último aspecto, a criação da Comissão de Desenvolvimento Indus-· 

trial (CDI, 1964) viria representar uma tentativa de solução. 

A criação do CDr ,reunindo'em uma mesma instituição os Gru 

pos Executivos Setoriais, pode realmente ser considerada um marco 

na política industrial brasileira. De início correu o risco de re 

petir o fracasso da sua homônima criada em 1951, pois nã'o lhe fo-

rarr. dados poderes. Firmou-se, porém, corno centro do a.parato .. ins-
. 

tituciona1 voltado para a indústria ao.~erem estabelecidos os pri-

meiros incentivos fiscais a projetos industriais, em fins de 1966,.. 

que lhe cabia administrar. 

A política industrial, a partir de então, passou a ter 

como objetivo primordial o estimulo ao investimento na i~dústria. 

Para isso, os principüis ~.nstrúmentos utilizados foram: 

10 de incentivos fiscais à importação de bens de capital; 

concessao 

-prornoçao 

das exportações i "ampliação dos incentivos fiscais regionais e cri~ 

çio de incentivos setoriais (siderurgia, petroquimica, construçio 

~aval); maior e mais adequado suprimento de recursos de origem in-

terna e do exterior; implementação de programas setoriais; investi 

ml~ntos governamentais em infra-estrutura econômica (energia, trans 

portes, comunicações) I gerando crescente demanda p\lblica por bens 

e serviços; e maior participação direta do Governo como empresário. 

Foram criadas novas'in~~ituições es~ecíficas de política 

industrial, para setores ou indústrias específicas (como:CONSIDER, 

SUNAHAM) ou para i"Lplementar programas especiais (como o BEF·IEX). 

lQO incentivo consistia na isenção dos impostos de importação, 
:":PI e ICM, barateando assim o custo do capital para as empresas in 
1ustriais. Esse incentivo tornava explícito o benefício que antes 
~stava impllcito na tct~a de câmbio sobrevalorizadapara bens de ca. 
:)i~al. Enquadrava-se ainda na política econômica geral de abertu= 
~a pa~a o exterior, então enfatizada, promovendo exportações e li
)erali~ando seletivamente as import~ções. Esses incentivos à im
portaçao de bens de capital eram parte dessa liberaliz~ção seleti
va. 
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A polltica, no entantó, caracterizava-se pela ausência 

de critérios seletivos. Não estabelecia prioridades, concedendo 

incentivos indiscriminadamente. A orientação dos investimentos d~ 

pendia inteiramente das forças do mercado, geraDdo ou agravando de 

sequilíbrios (corno por exemplo, o atraso nos investimentos na área 

ie insumos básicos e bens de capital, que o Governo teve que corri

gir por meio de participação direta ou de concessão prioritária de 

financiarnQntos) e imperfeições (cartelização, concentração e desna

cionalização de alguns setores). 

No perlodo mais recente, a partir de 1974, caminhou-se al

~uns passos no sentido de corrigir essas deficiências,. emb'ora'oapar! 

to institucional tivesse continuado praticamente o mesmo (a crfação 

do CDE, para funcionar corno a instância superior no processo de de

cisão sobre toda a política econômica - o Conselho dos conselhos -, 

f.oi a única modificação relevante) •. A política passou a ter objeti 

vos, embora nao muito claramente definidos; a utilização dos instru 

mentos passou ~ ser muito mais criteriosa, e melhorou a coordenação 

com a política econômica geral, inclusive com certa articulação en

~re algumas ~nstituições. Mas"ainda apresenta carências e deficiên 

eias e não pode ser considerada ~ política industrial do País. As 

:'azoes dessas mudanças e da persistência desses problemas sérão dis 

cutidas nos itens seguintes. 

4.2 - O Aparato Institucional 1l 

O conjunto de instituições que de algum modo se envolvem 

na formulAção e/ou implementação da polítjca industrial compreen

de uma instituição coordenadora (em tese, pelo menos); uma instl

'cuição-centro do sistema (em parte, também em tese), e diversas ,o,!! 

ll. 
procura-s; aqui apenas ident~ficar as instituições mais 'im-

portantes 'de pol1tica industrial e seu respectivo papel. A análise 
~ais completa e detalhada inclusive de suas inter-relações é desen 
volvida por Jorge V. Monteiro e Luiz Roberto A. Cunha no artigõ 
~ue abre a presen~e coletãnea. ' 
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tras que podem ser classificadas como: setoriais, regionais, espe

cIficas e de apoio financeiro. O que segue é uma análise bastante 

resumida desse conjunto. Posteriormente, no item 4.3, dá-se ênfase 

à análise um pouco mais detalhada daquela que se chamou de institui 

ção-centro (CDI) , por sua própria condição e pelo papel que lhe é 

formalmente atribuído pela política industrial. 

No atual sistema institucional de polItica industrial no 

Brasil, a coordenação e orientação geral pa.ra formulação e imple

mentação da polI tica cabe ao CDE .12 Composto de todos os ministros 

da área econômica e presidido pelo próprio Presidente da República, 

estabelece diretrizes gerais por meio de exposições de motivos e 

re$oluções.. Na segunda linha estão o CDr, como centro (executivo) 

do sistema e as demais instituições que :Lhe seriam caudatárias, ou 

no máximo complementares. g bem verdade que na prática isso -nao 

se verifica. Há superposiçdo ~e funções, conflit"os e inconsistên

cias de critérios e objetivos.. Mas isso só ~~rá discut~.do mais adi 

ante, quanâo se analisa o CDI em detalhe. 

As instituições setoriais compete dar a palavra fi~al so 

bre projetos do respectivo setor para aprovação vi~;:I"ôn à conces

são de incentivos pelo CDI, e/ou, em alguns casos. autorizar· a emis 

são de guia de importação de eq~ipamentos. .As mais importantes 

são: o CONSIDER na área de siderurgia e metais não-ferrosos; a 

SUNAMAMpara a indústria. de construção naval; o GEIMI para a indús 

tria de mineração; o GEICOM para a indústria de eq'lipamentos para 

comunicações;· a CAPRE para equipamentos· de processamento eletrôni

~o de dados, e a Comissão Coordenadora da polItica de Compra de Lo. 

comotivas (CCPCL) • 

. 1.2 Veja o glossárj o de siglas das instituições ao final do vo
lwne. 
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As j nsti tuiç:ões rcgion"ai,f:l julgam projelo~ C!(tn' 

1 (1 .... 

próprios e concedem inccnti vos fiscai.s regionaisin:Jepend(-!nt:cfít~rtt:~ 

do projeto ter, 01.1 não r;iào aprovado pcloCD1. são els[; :l!.B éb ,R::lr~ 

d!;:ste (SUDENE), da Amazônia (SU::Jl.u.l), ,da Zona PranClà áe 
13 

(SUFRliMA) e do EstDdo do Espírito Santo (OSRES). 

Por ~ua vez, as institu1ç5as aqui ohamadas ...~,t..-.f"f' rJ l""'~' t c .... ,- .... vJ ... ........... ,) 

sãc! aquelas que culdam da implementaç!ão de um!; dC!tf~:l'Jid.nadEl me {u, ,(H. 

de poli tica pára ~ j ndústria em gere. 1 , ou ~~urnprelT'. \1:iia. funçbo ~~p~~-

cífica no 51st.oma de j nsti tuições da poli i:j ca lndu!.trJ al. 

casos: da BEFIEX, que c0ncede incentivos fi5cai~, a ep~re&aB ,qu~ 

apl~esentem programa ou aSSUIranl formalmente cOInfJrorrd.sBo de E-:>:port.Cl." 

ç:ão ;da CIEX, que regulamentú a polI t_:lC?, de prorCloção Óf~ expo.rt:r')9(;~h, 

do INPI, que regulamenta a politica de é;guisi,çãCJ e t:rànf.fGl~ênc:i;..i E~" 

feti va de tecnologia, bem como o siSte.'ii.3 dE: proprj cdadf~ tnduf;trj~.j 

(marcas c pa tentes); do CPP., que responde pela :i,mpl €f·tentação c1r:. P(J·· 

11 tica 'aduaneira, t>odendo inclusive I em certos casos, c:()nceéi(:7, .. eó~:. 

ç~o de impostos de impoitação e sobre produtos lndustri~lizaóos: ón 

CACEX que, como secrcta.r i a exeçutiv~ do CONCEX, é ,-esponsLv(:lpe).o~ 

exames de similaridade para importaç€to de máquinas ~ f:!qu~,pé;.mentCJ!' 

cios projetos analisados pelo CDr ;14 pela homologáçã~ dos chamaú(I;> 

racordos de participaçio" das ~mpresas nacionaiA nos f(Jrnc~j.men~~~ 

de máquinas e equipamE,ntos a projetos industriais c de in:tr.:a-e8t:l"u·' 

tUl'a econóuica, o p<;:;la implementação da poli tica de pron:CJçao 6E: m:·· 

portações; do CCNA!, que tem como função irnplantar Núcloo!'i6e '~r.bt~ 

13Ressal ve-se que o GERES Hao permite importaçâcl 0(: he.,f,c!r:· C;~. 
pttal com redução de impostos. 

14Recentemente cogl. tou";se transferil' ao p:r-óprtoCDl ar(~sr~Jl1!;!!_ 
hilidade p~la apuração da similaridade. 
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tais compradoras de bens de capilel r visando a ~riontar a Gua doman 

da COFIE, que ·concede estImulos às fusões e :tncorpo:r R)!.3ee 6e 0.rnprt1-

sas,. 

AI~m dessas, outras instituiç5ss de cariter mais geral,' 

têm algu~iia função qu~ SE: relacj (Jna com e politic:a industrjal r como: 

o Banco Central, como R&cretaria executiv~ do CMN, que 'irnple~enta a 

política de capital estrangeiro alim, eVidentemente"de outras as 
caráter geral (caml:-Jiêl.1 I rnonetárj a e flrlance1 ré .. ); o CIP, na pjlfticà 

de controle de preços; a Secretaria da Recej.ta Federal que, segunjo 

critgrios definidos pela Secretaria Geral óo Nini8t~ri0 da F~zcn1h, 

aplica um incentivo fisual especifico (08 ÓO Decreto-lei n9 1.335 -

"81'" adiante, Seção 4.5); a SEr.!]I.! q\!L é CO:1sultada quant.o ~os aspec-

tos antipoluiçio dos projetos, 8 dE CAD~r ~ue cuida de casos em que 

h§ abuso de poder econSmico. 

Finalment~ I as ins~:.. i t.llL~3~~~j c1::' ê!p010 financetru a proj e-

1.:os industriais e à comercial.i 7,F\I; 2. ':I 6(...! b~·rl:;. de cap1 tal, ('.TI! l'a~.CJ~vf;l 

articulação com a polItica indu~tri~lf s~o representadas prjm~l~ial 

mente pelo sistema Bt-;DE (BN:1S j Fn~l\NE I Ei>!BHJ..?-mC, }:'Jm'.SE e :tBf~.Sl~). 

r: também importante o apoio financei ro da rUmI' pSll'c. o c1es(':nvo} v j .. 

menta tecnol6gico. 

l quadro insU tucional, pnrtúnto ,ê er.:trema:-,iBnte c.:rfl1?le-

xo. Apresenta-se frag~entado, com as in5titujç~es aluando de fo~na 

compartimenta Uz~da, C:O!lt precária' ar Licu:i nçao e SCIr, qUE: lquel.' cc,:>rds:. 

naçao. Poder-se-ia argu::nentar que essa cOITi}:JlexJ.c1ade f.: fraçr.r.entél.çàrJ 1 

primeiro, são a norma (inclusi ve (;!ú t~81"mvS intcn'nacionais) (: não é.4 

(:):ceçao I e segundo, intE:ressam ao emprésá ri (). Q'J.ant(J ao primeiro f 

pode ser verdade para as economias industrialmente avançadas, nes 

certamente não o é para as ecorlondêl.~, de industrj aL17ãÇã:J n~t..arcJat.ária. V~ 

le recordar alguns exemplos destas filtirnas ~encionados no exame da 
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experiência internacional (Seção 3): na Âustria, as políticas indu~ 

trial e de comércio exteriúr são conduzidas por uma única institui-

Çaoi no Japão, essas duas ár~as afins de política e mais a política 

tecnol6gica são de: responsabilidadG de um único r,.linistério eMITI); 

e em vários países (principaln8úte Âustria, Itália e Espanha) a ad

ministração das empresas do governo é centrajizada. Além disso, C!! 

be considerar que r~as economias em desenvolvlnento a via instituclo 

nal pode. ser um dos meios mais seguros para corrigir (ou evitar) os 

desvios provocados por imperfüições de mercado. Quanto ao segundo, 
~ 

é evidente que a fragmentação beneficia o empresário, que assim te·' 

ria assegurado um maior número de portas de ace~so às chamadas "be-

nesses do Estado". S difIcil, por&m, crer que isso sobrepuje asde~ 

vantagens decorrentes de uma malha burocrática representada por i.nú 

meras instituições espalhadas por vários ministérios cuidando de a~ 

pectos particulares da pollticR industrial, sem qualquer articula

ção e coordenação. Reconhece-se, contudo, que urna rigorosa respos

ta a esses argumentos requer um esforço de pesquisa e de anilisetio 

amplo que justificaria um trabalho separado. 

O que se pretende aqui ã apenas mostrar que o aparato ins 

titucional, tal cono se apresenta, implica em proble~a5 e limita-

ções que podem impedir que a p::>l1tica industrial atinja seus objetivos. 

HÉÍ. superposição de funçóes (quant.o à análise de projetos, por exe.'ll-

010, entre as in~tituições de polltica setorial, regional, de finan 

ciamentc e, às vezes, as especIficas) I conflitos e lnconsistêDcias 

de crit~rios e objetivos. E estes, alim do mais, tem "custos", re-

pres~ntados por mi alocação de recursos financeiros e de incentivos 

fiscais, entre outros. Não ~ disparate, portanto, sugerir que alg~ 

'~a fo~;na de articulação e coordenação deve ser buscada. O ~DE, que 

fei criado para, entre outras coisas, exercer es~acoordenação,tem-

Sf! l~mi tadc a traçar diretrizes qUE: alcançam alguns setorc·g indus

triais apenas. Essa função roderia, sob certas condições analisa

das a seguir, ser desempenhada pelo COI. 
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4.3 - O CDI e a Cuordenaçio da Po1rt~ca 

2·2' . 

Formalmente, o COI é, desde 1964, o órgão do Governo Federal 

encarregado da polí tica industrial. Contudo, foi-lhe tirado o comando 

dessa po1ític~ pelo CMN no período até 1973 e pelo COE subseq{ientemen

te~E na mais reamte reestruturação que ~freu (D3=reto n9 81.651, de 11 de maio de 

1978) até essa atribuição formal foi-lhe subtraIda.A IX>lítica, agora, será CXXlduzida 

pelo MIC segundo orientação do CDI. Seu papel tem sido, por isso, mor

mente o de implementar a política de incentivos fiscais consubstanciada 

na reduç"ão (ou excepcionalmente isenção), dos impo'stos incidentes sobre 

a importação de máquinas, equipamentos e componentes destinados à exe_

cução de projetos industriais enquadrados em setor~s prioritários, d~ 

finidos pela política in6ustriai. C"beria ainda ao CDI indicar os bens 

de capital (com índices mínimos de naci(:malização) que poderiam gozar 

de benefícios fiscais para venda r.c mercado interno. Isso, no entanto, 

não'chegou a ser regulamentado, prevalecendo uma sistemática alte!,' 

nativa '(aplicação direta dos incent·ivos do Decreto-lei n9 1.335, de 

8/7/74, pelo Ministério da Fazenda) que se coloca fora da órbita 

do CDI. Esse é um dos inúmeros exemplos de desarticulação do sis

tema de incentivos e instituições da áree. de inóústria. 

Criado' em 1964 como Comissão de Desenvolv:lmento '. Indus-
' .. 

.. 
trial, o CDI.teve como propósito reunir no MIC os Grupos Executi-

vos setoriais existentes (e c~iar novos). Estes, como se sabe, ti 

nham por 9bjetiv~ a implantação e/ou eÀpansãode setores indus

triais. No entanto, a época não,era muito. propIcia. O Governo es

tava prioritariamente preocupado em combater a inflação. Não foram 

criados estImulos ou incentivos especIficos ao investimento na in

dústria. Desse modo, o CDr teve fraca atuação nos seus três pri

~eiros anos de existência: aprovou apenas.237 .... projetos, que redun

daram em investimentos fixos em quantia equivalente a US$ 550 mi

lhões. 15 

15Dados do COI, Relatórios Anuais (vários anos). Todos os dados 
citados nesta seção saQ dessa mesm~ fonte. A razão de seutillzar 
cifras em'dólares equivalentes está na dificuldade em, transformar 
em preço~ constantes os valores em cruzeiros. 
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Posteriormente, em fins de 1966, o Governolntroduziu um 

sistema de incentivos para serem administrados pelo CDI,e sua atu~ 

ção tornou-se mais relevante. Os incentivos consistiam na isenção 

de impostos ppra importação.de bens de capital, e a essência da po 

lItica era baratear o custo do capit~l para as empresas. 

Dois perIodosmais importantes podem ser distinguidos na 

evolução do CDI, a partir de então: o primeiro entre 1968 e 1973, 

e o segundo de 1974 em diante! No primeiro o COI, aproveitando a· 

situação de folga no balanço de pagamentos, concedia incentivos i~ 

discriminadamente. A sua polI tica caracterizava-se como uma não-. 

polItica: praticamente todos os projetos, de'qu~lquer setor, eram 

aprovados. Para se ter idéia, somente no ano de 1973 foram aprov~ 

dos 2.851 projetos! A conseqüência mais.grave dessa liberalidade 

foi o atraso da produção interna de ben~ de capital, ji que se es

timulava a i~portação, com conseqüente aumento e prolongamento da 

dependência externa, especialmente quanto à tecnologia. 

No perlodo de 1974 em diante modificou-se radicalmente a 

atuação do CDI. Essa mudança teve duas motivaç~es: primeira, uma 

nova atitude em termos de formulaç~o de polItica (que seri melhor 

exp!.icadR na seção seguinte) e segunda, a' nova- situação de aperto 

rio balanço de pagam~ntos. Com' isso o COI tornou"'sp. muito' mai.s se

letivo e criterioso na atlálise de projetos" procurando induzir à 

compra de bens de capital no mercado interno 'e destinando a maior 

parte 'dos int::entivos aos setores dE:!clarados prioritários: bens de 

capi tal e insumos bisicos, e de preferênc'ia a empresas privadas na 

cionais. Em 1976 foram aprovados apenas 256 projetos que, no en

tanto, representaram investimentos fixos em montante equivalente a 

8.729 milhões de dólares. 

A forma organizacional do cor é a consagrada nos últimos 

anos: colegiado de ministros da área econômica. Internamente, com

punha-se até maio de 1978 de uma comissão coordenador~, formada pelos 

secretários-gerais dos ministérios envolvidos, .e seis grupos seto-
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riais, além da secretaria geral. As cartas-consulta a!;)resentadas pe 

las empresas eram encaminhadas pela secretaria geral· aos grupos se-· 

toriais respectivos, que davam parecer e as encaminhavam para a co

missão de coorde~ação. Se aprovadas, voltavam aos gru~s setoriais 

para informar a empresa e solicitar a apresentaç~o do projeto. Uma 

vez aprovado o projeto pelo grupo setorial, este o encaminhavaaoMi 

nistro da Indústria e do Comércio para decisão final. Caso o proje 

to não fosse aprovado, a empresa poderia entrar com recurso, apre-

sentado ao grupo setorial. Este dava parecer, o ~ual era submetido 

ao plenário da comissão de coodenação, que decidia. O que importa 

considerar para a análise do item 4.4 é que o verdadeiro locus .do 

processo de decisão era a comissão de coordenação. 

Na reformulação recente, alterou-se novamente a forma or

ganizacional do COI. Foi extinta a comissão de coordenaçãQ e cria

do mais um grupo setorial - o da indústria de material bélico. A 

apreciação das cart.as-consul~a passa a ser feita por uma comissão es 

pecial do MIC nomeada pelo próprio M+nistro que, assim, centralizou 

em suas mãos também essa decisão. 

No -processo decisório, o COI nao possui grau suficiente de 
, .. 

·autonomia. Na própria formulação da politica subordina-.se ,ao COE, e 

mesmo para a concessao de incentivos, quando, por ser o projeto ju! 

gado de "interesse nacional", , pleiteada a isenção de impostos, a 

àecisão cabe ao Presidente da RepÜblica. Além disso, na implement~ 

ção da politica, o COI depende da decisão de outras instituiçõen 

setoriais quanto à aprovação do projeto. são os c·asos dos proje-
. . 

tos dos setores de siderurgia e metais não-ferrosos (CONSIOER); con!, 

trução naval (S"uNAMAM)~ e mais recentemente os projetos para fabri-· 

cação de minicomputadores (CAPRE) e locomotivas (CCPCL).,E ainda pa-.. 
ra ·aconcessão dos incentivos que administra, depende da CACEX (por 

delegação de poderes do CP~) quanto à apuração de similaridade. 

Isso tudo coloca em evid~ncia o que talvez seja" o mais 

importante problema no que tange ao aparato institucional da poli 
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tica industrial: o da dificuldade de articular e coordenar um tão 

grande número de tão diversificadas instituições. ! verdadequeexi~ 

te alguma articulação entre o COI e algumas outras instituições. 

Exemplos: a FINAME só concede cadastramento a . novas empresas es

trangeiras caso tenham seu projeto aprovado pelo CDI1 o próprio 
• 

CDI procura enquadrar formalmente os projetos num programa de ex

portação, encaminhando-os à BEFIEX. ,Além diss.o, busca - se melhor 

integração por meio de co-particieação dos integrantes de umas ins

tituições em outras. 

Contudo, essas sao antes exceções do que a regra. ! evi

dente a falta de articulação entre o CDI e outras 'instituições im

portantes bem como de coordenação na implementação ,da política. As 

siln, o BNDE pode aprovar o apoio financeiro a um projeto independen 

temente, deste ter sido aprovado pelo CDI. Tem mesmo ocorrido o fa

to de a empresa utilizar a aprovação'do BNDE para pressionar sua 

aceitação no CDI. Da mesma forma, as instituições regionais são in 

teiramente independentes (situam-se mesmo em outro ministério - o do 

Interior). E as setoriais, em alguns casos (como o mais recente, de 

minicomputadores), tomam decisões s~m que o CDI . sequer participe. 

Além disso, em assuntos especIficos, porém não menos "1mportà'ntes 

como a política tecnológica, a ~ssistência ã pequena e lnédia ~mpre

sa, a preservação do meio-ambiente, etc. - a influência do CO! é re 

duzida. E até na política de concessao de incentivos há o caso re-

feri~o daqueles do Decreto-lei' n9 1.335, que são administrados pela 

Secretaria da Receita Federal segundo critérios definidos pela Se-' 

crétaria Geral 'do Ministério da Fazenda, sem qualquer articulação 

com o CDI. 

Portanto, torna-se evidente que a fafta de a~tonomia do 

CDI' no processo decisório, aliada à falta de articulação com as de

mais instituições do sistema, impedem-no de exercer qualquer forma 

de coordenação. Formalmente, aliás, nem lhe cabe mais tal função. 

De acordo com a última reformu1ação, como se recor'da, cabe ao CDI 
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apenas orientar a política industrial, a ser conduzidapeloMIC. Con 

tudo, cabe considerar, que sua principal função como 'instituiçÃo de 

política industrial está se esvaziando à medida que procura atingir 

plenamente seu objetivo. A explic~ção reside no fato de o COI con

ceder incentivos na forma de redução de impostos apenas para impor

tação de bens de capital, ao mesmo tempo que procura induzir à com

pra desses bens no mercado interno. 16 Em outras palavras, há uma 

contínua perda de poder de fato do orgãoà proporção ';que aumenta' o 

grau de nacionalização dos equipamentos nos projetos que incentiva. 

e por essa razão que o CDl vem se empenhando em conseguir alguma ou 

tra forma de poder. Já é antiga, por exemplo, a' reivindicação de 

poder de veto para o órgão, que acabou provocando a demissão do seu 

secretário-geral em março de 1977. Posteriormente, como já foi men

cionado, cogitou-se transferir a apuração de similaridade da CACEX 

para o CDl. Atualmênte, a proposta é no'sentido de acabar comoexa 

me de similaridade e substituir os incentivos à importação de bens 

de capital por incentivos ã compra desses bens no mercado interno. 17 

Em suma, há uma luta pelo poder na área de política industrial, re

flexo do problema institucional abordado e da luta pela sob~evivên-
I., .. • 

cia daquela que foi. historicamente a mais importante i~stituição de 

política industrial do PaIs. 

Nesses termos, pretende-se jus~ifica~ a atribuição ao CO! 

também de um papel coordenador,. Isso permitiria compatibilizar a 

ação das demais instituições (setoriais, regionais, .financeíras, 

tecnOlõgicas e especIficas) com a orientação de polltica que o pró

prio COI, propõe. A viabilidade, dessa proposta e suas possíveis 

implicações é algo que se deixa para uma etapa posterior de pesqui-

l6A qual ê, aliás, reforç~da pela ~esolução n9 443{77 do BACEN, 
que torna obrigatório o deposito previona importaçao de bens, de 

capital, mesmo com financiamento igualou superior a cinco anos. 

17 Cf. declaração do secretário-geral do CDr ao Jornal do Brasil 
em' 04/05/78. ' 
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sa. Pode-se contudo adiantar que sua implementação só seria possí

vel se ao COI fossem dadas condições internas adequadas, principal-
18 mente em termos de pessoal técnico qualificado, e maior autonomia 

no processo decisório. E a' implicação mais evidente seria a de um 

maior grau de centralização na tomada de decisão sobre. política in

dustrial e um correspondente aumento no poder discricionário da bu

rocracia. Fica a dúvida sobre se a alternativa para evitar essa 

centralização - a manutenção do atual sistema - seria a melhor solu 

çao. Além do mais, deve-se considerar que essa propostà não impli 

c'a em acabar com as outras instituições. Não é o seu número ou di

versificação que atrapalha. Elas podem continuar a existir, se as

sim servirem para atender a interesses específicos. O que atrapa

lha,' isso sim, é a sua desarticulação e a falta de coordenação. A 

questão é fazer com que essas instituições sigam as diretrizes ge~ 

rais de polI tica emanadas do MIC. Assim, o CDI não precisa ser tran! 

formado numa superagência planejadora mas apenas no órgão respons~ 

vel pela orientação ~ coordenação da política industrial. A ques-

tão mais importante, porém, talvez seja saber que política indus

trial, corno se verá a se.guir~ 

4.4 - Objetivos da Política: e Critérios para sua Implementeção 

A tentativa de identificar os objetivos da política indu!' 

trial ,brasileira (e, por conseqüência, a própria política) é ·difi

cultada pelo fato de não haver definição.de uma pólItica geral. o 

enfoque é setorial, definindo-se uma política para cada área (ou 

setor, região, indústria). Os objetivos encontram-se, assim, espaE 

18 d - - .. Devi o a baixa remuneraçao e a excessiva carga de trabalho, 
o COI. vem perdendo seus técnicos (ver: O Globo, "O COI perde seus 
técnicos~, 07/08/77). 

JPIA - 2f 
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sos ou até mesmo elTlbutido.s nc~ critiSr::'o3 adotadcs pe\as institui-

çocs que analisam projetos cem vir;t.:!s a CC1C~3!.~;:6 de incentivos fi,! 

cais e/ou upoio financeiro. O que se faz a seguir é tentar identi 

ficar esses objetiv-:>5 a nIv~l r1a~ duas princ~_pals j,nstituições re,! 

pons5veis pela f~rmu:?ç~r· 2 i=?i0~cnteçio da polIttca~ COE e COI. 

Não é considerade. il formulac::iv é,;i;;; 1 ... 0-;' ~~ ~ica qUé.'.ndo a níveis: seto-

rial (CONSIDER, S:J."-4AL-L\M, G3~.~·-lIt CJ ,PR2 .. CCPCL, GEICOM), regional 

(SUDENE, SUDAM, SUFRAMA, GERES) ,3specífico (BEFIEX, CIBX) ou ue 

apoio financeir? (sistema BNDE~. 

As diretri3CS âa F..eso~u(;ii) n? j, de :'1/3/77, do COE, 19 

que tem sido referida como a qUE" ~efine UIua pol:í~ica inêiustrial p~ 

ra o País, compreende seis it~ns: os três prim~iros definem urna 

estratégia de apoio ã ~~presa prlv~da nacional; os dois seguintes 

propõent uma política para os set')res de ir..sumo~ bás"'.cos e minera-

ç~o, e o 6ltirno est~belecc u~a ?0:Itica p&ra o getor de bens de ca 

pi tal. Podem ser restL-:1:'.do:::: ~Or:l"; f3(>gu3: 

lia} apoio 'à maior p::tr ::tcJ.paç;;;.o Ce ~mpres~_ privada nacio-

nal no desenvolvimento dos se~c~es âin;rr.icos (b3nsde capital e in 

RumOS básicos e mineraç2o:'; '. 

b) os órgãos lederr::j.s ele :Z~.nanciamento e çestores de ir.-
1_. -

centivos procurar~o esgotar as·ro~sibj.li~ades de p~rticipaçio do 

E=:etor ploi vado nacional, uma vez iden'.:.ificada cert& ·.)?C'.t'tunidade de 

investimento; 

c) prioriL~aG.E ? sob con-

trole da empresa pr.".vada rlaci:mal por pê:rte do sistE:.:'''a BNOE (incl~ 

si ve FINAME, EMB RAME C , FIBASE, TB:z.l\3A) ou qua~_quer. "utro órgão de 

p~rticipação ou apoio flnan~e~ro~ 

d) model C' ~" terç<) (com c!i V:-;~GOS 
. . 
aperieiço~mentos) pa-

ra· a.ssociaçio entre o capital J,r:;" vado na~ior.al t o capital estran -. 

l~ 
PuplH:ada no Diário Oficial Ida_Uni~o, de 31/3/77, p. 3.723. 
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geiro e o próprio Governo nos investimentos dos setores de insumos 

básicos e mineração; 

e) a participação das empresas do Governo será majori,tá

ria somente q'Uando necessária e principalmente nos setores de Pe

'troquImica e Fertilizantes, ~os projetos de produtos básicos (cen

trais de matérias-primas e de ut'ilidades; amônia e uréia), que de-

mandam grandes investimentos; 

f) polItica para o setor de bens de capital: 

i - mantém-se a restrição' às importações dos órgãos pú 

blicos; 

ii - quanto ao mercado: os órgãos ge.tóres de incenti

vos fiscais e os de apoio financeiro, quando da a.nálise e aprova

ção de projetos, deverão observar a orientação de evitar, de um la 

do,.o monopólio, e de outro, o p.xcessivo número de empresas na mes 

ma linha de produção, com vistas a ~ma relativa especialização. O 

objetivo será um adequado grau de competição no setor. Recomenda 

também que as empresas· do Govern~, grandes compradoras de bens de 

capital, sigam essa diretriz; 

lii - determina um esforço de progressiva nacionaliza-
'. 

ção de ccmponentes; 

iv ~ nos projetos de interesse de órgãos ou empresas go 
. -

vernélme'1tais, determina'r primeiro o volume dE'. fornecimento de equi 

pamentos pela indústria nacio.nal, e depois' realizar concorrência 

internaciona!; 

v - nos consórcios para fornecimento, dar preferência 

" àqueles sob liderança de empresa privada nacional. 

Essa "política" tem, como sempre ocorre nesses casos,pon .' . -
I 

tos positivos e negativos. Os positivos são o decidido apoio pr~ 

ferencial à empresa privada nacional, e.a aplicação do IOOdelo do 
. . 

terço, muito bem qualificado no que concerne ã posição do sócio na 

cional pr-ivado em aspectos importarltes, como o da abs~rção da tec

nologia garantindo-lhe o acesso à "caixa preta'l (memória de cálcu-. . 
• 

I 
• .,. ... _ f .... 
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lo) da tecnologia externa de processos e/ou produtos, e quanto a 

questões relevantes como: índices de nacionalização do equipamento, 

necessidade de maior participação do sócio estrangeiro no capital 

de risco, padronização de máquinas e equipamentos, e outras. Os 

pontos negativos, porém, diminuem-lhe a importância efetiva como 

diretriz geral de política industrial. Os principais que podem ser 

apontados são: 

a) o fato de não ter sido regulamentada pelas institui

ções que implementam a política. Por isso, permanece como apenas 

urna orientação geral de política, que pode ou não ser seguida pelos' 

escalões inferiores (inclusive empresas estatais). ,O próprio Gove! 

no deixou de segui-la ao autorizar importações de bens de capital sem 
, 20 

exame de simi1arldade pela PETROBRliS. ~ interessante observar 

que, no caso de diretrizes específicas do COE (e,.g. cimento e mini

computadores - ver adiante), a regulamentação é imediata; 

b) é uma estratégia de curto/médio prazo apenas. Corno 

tal, só dá atenção aos setores que, nesse horizonte de tempo, sao 

eleitos como absolutamente prioritários. E essa escolha parece ser 

guiada unicamente pelo objetivo de contribuir para resolver um pro~ 

blema especIfico - o do desequi1Ibrio no balanço de pagamentos 

via substituição de importações de bens de capital e insumos bási

cos. Tudo isso, evidentemente, vem em prejuízo de urna orientação 

mais abrangente e de mais longo prazo. 

c) é omissa quanto a problemas import~ntes da indGstria, 

corno os da excessiva concentração em áreas metropolitanas já satur~ 

aas e da poluição ambiental. O primeiro viria a -!Der cuidado pela 

Resolução n9 14 do COE, de 21/12/77, que no entanto, só agOra (maio 

de 1978) foi regulamentada. O segundo dispõe de legis

lação específica (Decreto-Jei n9 1413, de l4/08/75,regulamentado p~ 

10 Decreto n9 76.389, de 03/10/75), cujo alcance efetivo não se pr~ 

tende examinar aqui; 

d) é muito pouco precisa quanto a outras questões não me

nos importantes, corno a reserva de mercado para bens de capital; o 

papel que se reserva às empresas industriais do Governo, e a parti

cipação do capital estrangeiro na indústria. Sobre lsso voltar-se-á 

a discutir mais adiante no item 4.6. 

20 ' 
Decrete-lei n9 1.565, de 29/07/77. 

IPIA - 27 
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Além dessa qiretriz.geral de política, o COE também est~ 

be1eceu recentemente diretrizes especIficas para duas indústrias: 

21 d i 1 cimento e minicomputadores, que foram regulamenta os e mp emen-

~ados respectivamente pe10·COI e pela CAPRE. Esses, na verdade, 

revelam-se exemplos de definição' muito mais criteriosa e abrangen

te de política, e serão utilizado!:!, juntamente com o caso da po1í .. 

tica para o setor de locomotivas, para ilustrar a discussão sobre 

a questão da reserva de mercado. 

Portanto, no que respeita à' formulação de política por 

parte do COE, pode-se observar que o objetivo da política e simpfe~. 
mente a promoção da substituição de importaçõ~s' de bens de cap~tal 

e insumos básicos,' com apoio preferencial à empresa privada' nacio-

na1. 

No caso do COI, que teoricamente deveria seguir a orien-

·tação de política emanada, do COE, não há propriamente uma defini

ção geral de obj eti vos. Observa-se apenas o estabe1eci.rrento de diretrizes 

para a concessao de incentivos, a definição de critérios para seleção 

de projetos e a o'rientação de p~l!tica para alguns setores, além 

de aplicação de "regras não':"'escritas" como critérios para análise 

de ,projetos e que encobrentobjetivos de pol!ti.ca:. pode-se, porém, 

adiantar que nem sempre esse c~njunto é coerente com a orientação 

de po1Itica do COE, mesmo porque essa regulamentação interna do 

CO! é anterior à Resolução n9 9' do COE. Mesmo internamente ocor

rem inconsistências entre os çritérios efetivamente aplicado~ e os 

que constam da regulamentação da política. 

As diretrizes para a concessão de incentivos foram esta

belecidas pela Resolução n9 34, de 3l/07/74,-do COI. 22 Determina, 

2~spectivanente, Resoluções ~ 7, de 2/3/77, e 5, de 12/1/77. Recorde
se qt."e se está abstrainCb a criação dos chanados progranas setoriais. Curiosr" 
ootar ainda que essas diretrizes específicas ~ anteriores à diretriz geral. 

22ver: MIC/COI, "Consolidação da Legislação Relativa aos Ince!:!. 
ti vos Governamentais para o Desenvolvimento Industrial Brasileiro", 
mima0., 1976. As resoluções e portarias do MIC/COI doravante men
cionadas são dessa mesma fonte, exceto as mais recentes (de meados 
de 1976 em diante), que foram extraídas de: HIC/CDI, Boletim Infor
m!lti vo, vários números, ou fornecidas diretamente pela própria fonte. 

IP~A .... ; 
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em resumo, que só serao admitidos para exame e eventual 

de incentivos, os projetos que apresentarem um volume de 

32·. 

-concessao 

investi-

mentos em máquinas e equipamentos em valor equivalente a no mínimo 

2 500 vezes '0 maior salário mínimo do país. Na verdade, visava a 

wna mudança de escala coerente com uma política mais seletiva e cri 

teriosa, adotada a partir de lS74, quando se acentuou a crise do 

~alanço de pagamentos. No dizer do Secretário-Geral do CDI à época 

·0 cor ~ão mais concede incentivos fiscais para 'projetinhos,,,.23 

Os critérios para análise de projetos foram definidos lo 
-go depois, pela Resolução n9 35, de 12/12/74. Estabelece que, pa-

ra que um projeto industrial receba avaliação :fàvorável com vistas 

à concessão, pelo COI, de incentivos fiscais, deve preencher as 

seguintes condições básicas: 

til - destinar-se a substituir importações; 

11 - vincular-se a comp~omissos de exportaçio por seto

res convenientemente atendidos pela oferta existente; 

lI! - contribuir para a descentralização industrial ou re 

dução de desequilíbrios regionais; 

IV - apoiar-se em'adequada estrutura finànceira no qUê 

cOl~ernc ao capital próprio em relação ao de terceiros; 

V -apresentar qua~tificação de capita! fixo e de giro 

capaz de atender às condições específicas.a0 empreendimento; 

VI - promover o uso mais intenso de insumos nacionais; 

VIr - proporcionar. a adoçio de processos tecnológicos ade 

,quados ao desenvolvimento setorial e regional; 

VIII - apresentar escalas de produçio compatíveis com a ob 

tenção de ~ustos competitivos; 

IX,- atender aos crit~rios antipoluição. tI 

A essa definição geral de critérios, seguiram-se as q~~ 
". 

la consubstanciavam numa política específica para alguns setores, e 

-
23Cf • O Globo, 9/7/75. 

IPEA ..... :.>1 
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a consa~ração n~ prática de alguns critérios não explIcitos. Den-
. . 

tre as. polI ticas setoriais, as mais importantes 'são as' que se se-

guem. A Resolução n9 36, de 19/12/74, adota uma política para mo

dernização e desenvolvimento tecno.lógico industrial do setor quím! 

co~farmacêutico, dando prioridade às empresas que produzam maté

rias-primas farmacêuticas. Pela Resolução n9 37 (19/2/75)24 defi

ne-se uma política para o setor de máquinas e equipamentos mecâni

cos, em complementação à Res~lução n9 35, estabelecendo que os in

centivos fiscais para as partes complementares à produção nacionaJ

somente serão concedidos aqs projetos que s~tisfizerem aos seguin

tes requisitos: substituição de importações; adição de tecnologia 

não. existente no produto nacional; atendimento da insuficiência da 

ilrodução . .1ocal, respeitando-se os índices de nacionalização já al

cançados. A Resolução n9 41 (11/8/75),25 por sua vez, define uma 

política para a indústria têxtil, estabelecendo que os incentivos 

fiscais administrados pelo CDr poderão ser concedidos aos projetos 

que visem à: expo~tar a produção adicional; acabamento e melhoria 

da qualidade do produto; eliminação de pontoR de estrangulamento, e 

substituiç~o de máquinas e équ~pamentos.obsoletos sem aumentar a 

capacidade •. _ A Resolução n9 42 (18/9/75) estdpelece urna interessa~ 

te polItica para 'os projetos de produção de soda' cáustica e de de

rivados clorados, procurando iocalizá-los na região Nordeste e ex;.

gindo emprego de tecnologia não. agressiva a~ ~eio ambiente. A Re30-
. . 

lução· n9 46 (14/11/75) adota política para c desenvolvimento da in-

·dústria de .equipamento.s para co.nstruç.ão.·· naval, exigindo.: substituição. 

efetiva de importações, inco.rporação de tecnolo.gia ~vançada e aten

dimento prioritário da insuficiência da pro.d~ção local. Por último, 

pela Resoluç.ão n9 .54 (23/8/77),0 cor adota aquela que tE'.lvez seja .'3, 

mais o.bjetiva política dirigida a urna indústria específica: a. de 

24oepois complementada pela Po.rtaria cor n9 380 (24/3/75). 

25Cue revogou a de n9 23, de 8/11/72. 
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transformação de plástlcoB e de ~lél{;t.ômeros. 

projetos deverão localizar-se excJW";lVélmente no N(lrcl'~"t-r·!; 

também comprovar a disponibilidade' (k matérJ ü!;-pril1li\~; no r~do p('

troquírn.ico do Nordeste: é dnda prioridade a t.rélnsff:'r~llc.i .,c.; de f2" 

bricas para o Nordeste; os projetos que s01j ci tarcm j Il f 'Qlltiv(l;, sr;-

bre m5quinas e equipamentos nacionais ou estrangeiros devpr~o srl-

também analisados pelo CDl. 

Portanto, em sum;1, a polfU CQ do CPI }JéHCC0 bé1st:alltc c"1.1 

tcriosa, mostrando um grande avanço ('In rclaçiío ~ q\JI.~ pH'vrll('cCll <1t é 

1973. No entanto, seus objctivoR tpm q\.w ser deplcol1 11; (1();:~ c1<1 teCIl"-

incentivos, os cr.ttêrl.os para i:1JlfiJ.i~~(~ de projrtnr;" élr. p'_,lit"ir'T;!"l , 

jetivos da política. 

resumidas nos parágrafos anl0rlorc's, qUI .. .', ('S lTlllcipi];~: pl'ic'U\'I': 

parecem ser: substi tut r irnportaçõrs, pr(1mo\'~:,r eXr~()r Llçr-,("S, orl r' II 

tar a locali zação de novos projetC\E; l'ldu~; lr.iéd fj, il!~:nrpr)r;ll t"Cll 

locai R • Nesse sentido, par'2ce mRü; complrt;'l -que' tI pnl f t'i (',1 d<1 1.r • 

!'.oluçüo n9 9 do CDE (à qual É: é'l11 t0 r.i ar, (~otno j;; Rl ~ IIIPII ['i onuu), ',"\1.~:' 

to ~s pi-ioridades setori~is, não S.30 def.i.ni("as ~~enrtf) rl\' 11],h ,!) 

r.equlamentação do atual sistemi"l de jnc(:'I1UVO!3 peln l)c'_').c'to 11,' 

77.065, de 20/1/76 e pelas Resoluçõe!; n9 47 (> 4B, de 9/Jl7fi, dn eDI. 

dem, em 
de bens 

resumo, em ordem de prjori.dac1c ')f; 'lni.oro:. r'rr·d\lt-()rr'~: 

de capital, matérias-oprimas b,=i.sicas, crlmJ!'i!1pnt·,,~~ r'lp 

tro-mecinicos para bens de capital, prodlltO!'l 

alguns 

cletas 

produtos de minerais não-·metá.l j cos, lnotoc; c1 os n b1C1-

(s.ic), móveis, alimentos, matc:r.i.é1.] lvn:il imp},(>F;s~O c dj (li1t- t-

co, calçados e artefatos de couro, r t5xtejs. 

inconsistências entre essas diretd ~E'>S e o ql)(! efr'ti V::llTlC'nte ocqr-' 

re. Narai'z dessas inconsi5tênciZls estão as C'hé-ltnRdilc, ":te~lr~s de) 

jogo nio-escritas". Na verdade pura se ter uma icJ(..iél mals CLHrt 

11'" .\ 
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da política do COI e seus objetivos é preciso examinar os critér1.os 

efetivos de decisio que aparecem nas atas das r~uni6es da Comiss~o 

de Coordenaçio e dos Grupos Setoriais (escolheu-se o de bens de cn 

pital). Aí sim, os objetivos e sobretudo os critérios (inclusive 

os nio-expllci tos) aparecem e mostram mais ni tidamente os contornos 

da política. 
26 

De fato, examinando-se as referidas atas, nota-se quo 

além dos critérios enumerado~ açima, outros crit~rios, n~o expIrei 

tos na regulamentação da política, s~o utilizados no processo d~ 

decisão. Os mais importantes são arrolados a .seguir. Primei ri'll!v"n 

te, procurando enquadrqr mais rigorosamente os projetos das empn~-

sas estrangeiras, é-l~es exigido que: apresentem balança comercial 

e balanço de divisas positivo Eor elnEr~ (e não para o projeto a

'penas', ou para o grupo empresarial), e realizem dois terços das im 

portaç6es previstas de máq\1.inas e equipamentos sob a forma de iJl1-' 

portação sem cobet;tura cambial, ou o equivalente em moeda estrétrJ

geira a título de investimento direto de capital de risco. 27 7\1-

ternativamente, poderão efetuar as referidas importações desde qtlí_' 

financiadas com recursos do' exterior a lor.go prazo (ITÚnirro oito arr-:',3) 

,ou a::m reinv33tirrentos de lucros a serem rerretidos. Em segundo lugar, ex.1s:f'jn 

critérios de aplicação nais geral, oono: existência de rrcrcado, conpatIvel rrT' 

~ escala rnInina de produção; prioridade à ronpra das ni1.quinas e equiparw.Jltcl'3 

no mercado interrx>; preferência à enpresa pri vada nacional; enquadrrtmon-

toem programa de nacionalização; exigência de esquema financeiro 

det~lhado do projeto; exama do grau de endividamento da empresa, 

e ~xig&ncia ~e um mínimo de 40% de recUrsos pr6prios, Alfm desses, 

sao ainda por vezes exigidos: realização no país dos serviços de 

26 
, Atas da~ 
(23/4/76) à 25. 
17~ (30/6/77). 

reuni6es da Comissão de Coordenação do COI, dR l~ 
(5/10/77), e do Grupo Setorial l, da 1~(26/5/76) à 

27Este último começ'ou a ser aplicado em fins de 1974; em se
tembro de 1976 o Secretário-Geral do COI determinou que constituí;:; 
se pritica geral para todos os gr~pos setoriais. CE,Protocolo cor} 
SAO, de 29/7/76. 
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engenharia básica e de detalhamento e encaminhamento à BEFIEX, con 

fj,xação de um compromisso de exportaçãó em termos de um percentual 

da produção total (30, 40 e até 60%). 

Em suma, nota-se por esses critérios implícitos a exis

tência de uma ênfase maior na promoção de exportações do que nu 

substituição de importações, procurando dar tratamento mais rigoro 

so nesse aspecto à empresa estrangeira. Verifica-se .também maior 

preocupação com o dimensionamento do mercado e com'a situação fi

nanceira da empresa; o propósito de orientar a demanda de bens de 

capital, componentes e serviços de engenharia 'pará o mercado inter 

nOi e atribuição de prioridade à empresa privada nacional. Por 

outro lado, é dada pouca importância. aos problemas de locali zaç~o 28 

(visando a desconcentração ou descentralização industrial) e da P2 

luição ambiental. 29 Estes, de fato, não seriam cri térios capazes de 

obstar a aprovação de um projeto. No mãximo, ocorre " -a aprovaçao 

condicionada à observância de uma recomendação do cor a respeito de 

qualquer um dos dois (ou de ambos). 

ASSim, entre esses critérios e aqueles definidos pela re 

gu;.amell~ação da política evidenciam-se' algumas incon'3istências e 

probl.("mas que representam óbices à sua melhor implementação. AI·· 

guns exemplos: a Resolução n9,9 do COE, bem cC'mo a de n9 35 do cor: 

preconizam prioridade à substituição de importações, enquanto nos 

28As exceções são as das políticas para os setores: têxtil {Re 
solução CDr n9 41/75) i soda cáustica e derivados clorados (Resolu
çÊio CDr n9 42/75); plásticos e elastômeros (Resolução cor nQ 54/77) 
e pólos petroquímicos. 

29 -.. -Note-se que essa conclusao esta baseada nas decisoes da Co-
missão de Coordenação e do Grupo Setorial I no período que vai des 
de a reformulação do CDI, em abril de 1976, até fins de 1977. Nãõ 
se inclui, portanto a ênfase recente nesses dois aspectos principal 
mente por meio da citada Resolução 14 do COE (desconcentr~ção in= 
dustrial) e da exigência de liberação pela SEMA de praticamente to 
dos os projetos aprovados. 

I!>ZA - 21 
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critérios efetivamente aplicados na implementação da política pelo 

COI, como se viu, coloca-se a exportação como condição prioritária1 

aquelas mesmas resoluções,por outro lado, dão ênfase ao desenvol

v·imento tecnolõgic~, enquanto o COI, por vezes, exige que a empre

sa não efetue nenhum cont.rato de transferência de tecnologia, em 

decorrência do projeto, com o fim de controlar o balanço de divisas 

da empresai outras vezes o COI não tem meios de interferir pelo f~ 

to de a·empresa não pretender importar equipamentos, podendo sim

plesmente solici tq.r ao Ministério da Fazenda os incentivos para coE:! 

pra no mercado interno. Alguns problemas contudo, são mais de 

ordem interna do COI. g comum, por exemplo, a' Comissão de Coorde-

naçao aprovar um projeto que foi negado pelo respectivo Grupo Seto 

rial. Ocorrem também casos em que a Co~issão aprova projetos se-

guindo "instruções superiores ll
; e ainda casos de aprovação pela 

Comissão ou pelo Grupo Setorial com votos contrários de alguns dos 

seus integrantes.
3

,O O oroblema mais sério porém, ~ o do dimensiona 

mento do mercado. O cor não tem condições de realizá-lo. Seriam 

necessár'ios estudos setoriais caso a caso, e somente o Grupo Seto-

ria1 rIr (química e petroquímica) os tem fei to. As vezes o BNDE· 

proGura cuprir a. falha por meio de indicadores como a capacidade 

inGtalada no setor (bens de ca'pi tal, em particular). ~ comum, po

~ém, o cor solicitar às próprias empresas.o fornecimento de dados 

i ~ i ' - 31 a respe to, 011 mesmo a propr ':\ reali z~çao do, estudo de mercado. 

30Tanto que na 25~ reunião do Grupo Setorial 'I(bens de capi
tal), de 23/9/76, o Secretário-Gera1 do cor informou ao plenário 
que a Comissão de Coordenação havia decidido"que as aprovações de
veriam ser por consenso, para dar lia idéia de que a aprovação pelo 
COI é a do Governo Federal ll

• 

31 A partir de meados de 1976, o COI tomou ainiciat:!.va de Pu
blicar editais convidando empresas a investir numa deternl1nada in
dústria ou setor'que julga oferecer oportunidades de investimento. 
No entanto, como declarou um técnico da área, os editais têm sido 
mal elaborados, dando lugar a pro~lemas. 
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COnclui-se, portanto, pela inexistência de uma política 

industrial' abrangente com objetivos claramente definidos. Estabe

lecem-se casuisticamente, de forma não-institucional, objetivos s~ 

,toriais ou a nIvel de indústria especIfica, com algumas inconsls

tências entre si e entre a regulamentação e a implementação da po

lítica (com critérios efetivamente aplicados e que não sao explI

citos, e critérios explícitos que não sao efetiv~~ente aplicados) • 
. 

O objetivo geral que se revela parece ser meramente reativo e ori-

entado preponderantemente para resolver um problema conjuntural es 

pecífico - o do desequilíbrio no balanço de pagamentos. Esse, po

rém, não é o 'maior problema da pOlítica indus~ialbrasileira. ,Pior 
.' 

é o complicado sistema de incentivos fiscais/financeiros que se 

lhe atribui administrar, como se ver'á a seguir. 

4.5 - Os Instrumentos de polItica Utilizados 

. 
. A gama de instrumentos utilizados na implementação da p~ 

lItica industrial brasileira compreende praticamente todos os tra

dicionalmente utilizados na maioria dos paIses. Há, por um lado, 
. ' 

os instrumentos mais comuns' da política econômica geral (especial-

mente as poli ticas: comercj aI - aduaneira, re*strições às importa

çoes e p~omoção das exportaç5es -, camb1al e de finànciamento ex

terno) que podem ev~,dentemente influir sobre a indGstria e, por ou 

tro lado, aqueles mais diretamente dirigidos ao setor. são estes úl 

tilnos que interessa analisar. Os seguint'es podem ser destacado.:;: 

a) programas de nacionalização; 

b) acordos de participação; 

. c) programas setoriais; 

d) coordenação das compras de bens de 'capita~pelas em

presas do governo (CCNAI); 

'e) part;icipaçã.o do governo na indGstria, diretamente co

mo empresário e indiretamente corno agente financeiro e como compr~ 

dor de bens e serviços; 

IPEA ... ::1 
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f) incentivos fiscais/financeiros; 

g) apoio à pequena e média empresa; 

h) apoio à empre~a privada nacional; 

i) programas de desenvolvimento regional; 

j) orçamento e ·contro1e das importações de órgãos públi-

COSi 

1) margem de 15% à empresa nacional nas concor~~·ncia·s' Úl~ '- . 
. . 

ternacionais para fornecimento de equipamentos. 

t evidente que a análise detalhada da aplicação e do de

sempenho desses instrumentos forneceria matér';a' por si só sufi,cien 

te para um relatório de pesquisa. O interesRe deste estudo' é mais 

específico e recai sobre o si~tema d'e incentivos fiscais/financei

ros. Este é detalhadamente analisado adiante, porém, não antes de 

breves esclarecimentos sobre os outros instrumentos mencionados. 

mo: 

15% 

Alguns ?esses instrmnentos de política são evidentes, co 

; orçamento das importações de órgãos público~32 e a margem de 
, ' A 33 

à empresa nacional nas concorrencias internacionais. Outros 

necessitam de pouca explicação, como os programas de apoio à empre 

sa privada nacional e à pequena e média empresa. C primeiro cor-
" 

respnn'de à necessidade de suporte ao ponto de apoio mais fraco do 

tripé,empresar.ial em que se fundamenta o modelo econômico brasilei 

32 A· , 

Regulamentada pela Resoluçao n9 11/77 do COE para oc anos 
de 1978 e 1979. Determina que os tetos de importação para cada e
xercício serão fixados pelos respectivos Ministérios. Enquanto is
so não ocorrer, no entanto, deverá ser obedecido o teto de 80% dos 
limites fixados para 1977. Além disso, determinou-se (Resolução 
COE n9 PR-47/76) que as instituições que aprovam projetos com o 
fim de conceder incentivos <COI, SUOENE, SUDAM, SUF~"1A e GEIMI) 
deverão exigir cronograma de importações por·- projeto. A aprovação 
dos projetos ·fica condicionada à observância de limites 910bai~ pa 
ra cada uma das entidades acima referidas, mais a CAPRE e a COTAC 
(Cf. Resolução COE n9 6/77). 

33Regulamentada pela Portaria n9 6, de 14/1/69, do Ministér~o 
da Fázenda. 
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. . - 34 
ro. Esse suporte se dá basicamente via apoio à·su.a capitalizaçao 

e financiamento a projetos prioritários pelo BNDE. O segundocon

substancia-se em medidas .recentes de apoio financeiro, concessão de 

incentivos fiscais e assistência gerencial. 35 O apoi9 financeiro 
. . 

se dá por meio de: criação e/ou reforço de três fundos específicos 

(o PROGIRO, para financiamento de capital de giro, gerido pela Cai 

xa Econômica'Federal; o FINAC, para financiamentoã 'capitalizaçãô 

(através de financiamento aos acionistas), e· o POC·,. para financia

mentos a projet~s, ambos operaQos pelo BNDE), e criação de uma li

nha de crédito especial no Banco do Brasil, f~nanciada'com reçur

sos provenientes da destinação específica de 12% dos depósitos a 

vista dó público. O incentivo fiscal consiste na redução e simpli 

ficação do imposto.derenda, e a assistência técnica e gerencial é 

'proporcionada pela atuação do CEBRAE. são também de finalidades 

evidentes os planc;>s e programas ~etoriais e regionais, c.riados com 

objetivo de implantar e desenvolver um setor ou uma indústria espe 

r - 36 d c fica, ou desenvolver uma determinada regiao.. Outros os ins-

trumentos utilizados,' porém, demandam uma explicação um pouco mais 

34'Ver o documento do CDE; "Ação para a Empre~a ~rivada Nacio
nal" (15/6/1976), e o que expõe o Programa Especial de Apoio à Ca
pitali?ação da Empresa Privada Nacional - PROCAP', gerido pelo BNDE •. 
Acrescente-se que o BNDE, através de suas subsidiárias EMB~~C, 
FIBASE e IBRASA, realiza apQrtes de capital de risco às empresas 
privadas nacionais • 

. . 
: 35 Ver o documento "Apoio à Psquena· e Média Empresa" (Serviço 

Gráfico do ·IBGE, i977) que resume as medidas aprovadas em 24 de a
gosto de 1977 • 

. ~ -" Os mais conhecidos sao: Plano de Expansão Siderúrgica, Pro-
grama Nacional de Desenvolvimento da Indústria de Metais Não-Ferro 
sos, Pólos Petroquímicos, Programa Nacional de Fertilizantes e Cor 
retivos do Splo, P.rograma Nacional de Defensivos AgrIpolas, progra 
ma Nacional de Papel e Celulose, Programa de Construção Naval, prõ 
grama Habitacional, além de outros mais gerais nas áreas de infra= 
estr~tura (transp.orte e energia: Programa Ferroviário, Programa Ro 
doviario, Programa Nuclear, PRO!LCOOLl e os de desenvolvimento re
gional (PIN, PROTERRA , POLONORDESTE,POLAMAZONIA,PROVALE,PROOOESTE, 
POLOCENTRO e PRODEPAN). '.' 

IPT.A 
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detalhada. são os casos: dos programas de nacionalização,dos acor 

'pos de participação, da coordenação das compras de bens de capital 

pelas empresas do governo,' e da. participação do governo na indús

tria. Esta última será analisada na seção seguinte. Desse modo, 

os parágrafos seguintes preocupam-se com os outros três. 

Os programas de nacionalização são exigidos como condi

ção para que produtos de fabricação nacional possam 'úsufruir de 
, '37 

benefícios de natureza fiscal, cambial ou creditIcia. Determina-

,se outrossim, que os índices mínimos de nac,ionalização. devem' ser 

IIfixados pelo cor de forma progressiva, por prazo' determinado e por 

38 -setores, subsetores ou produtos industriais". Sao regulamenta-

dos inte~namente pelo cor através da Resolução n9,49, de 27/5/76. 

Esta estabelece que: os índices mInimos d~ nacionalização serão f.i 

'xados' percentualmente para cada caso em peso e valor (e~ceto para 

os setores de eletrônica, mecânica fina e semelhantes, para os quais 

os Indices serao fixados exclus$,vamente em valor); o prazo máximo 

é de 4 anos, e o p~ograma deve ser elaborado com base numa desagr~ 

gação do produto a partir do seu projeto industrial. Os objetivos 

dos programas de nacionalização consistem résum~dam~nte em: subst! 

tuir i~portações,' adicio~ar t~cnologia nio disponível na piodução 

10ca1~ a~ender à i~suficiência da fabricação nacione1 em setores 
39 especIficos, e elevar o teor de nacionalização dos equipamentos. 

O que afinal interessa observar é que em relação â sist~ 

mática anterior passou-se a fixar um prazo máximo, e a orientar a 

abertura de programas de nacionalização por setor:ou produto,e não 

mais por empresa. O que ocorria era que a empresa pleiteava a a

bertura de ~m programa de nacionalização porque este faci1itav~, na 

CACE X , a obtenção de guias de importação. Em outras palavras,a em 

37Art . 39 do Decreto-lei n9 1.428, de 2/12/75. 

38Art . 49 do Decreto n9 77.065, de 20/1/76, que regulamentou 
o 'DL 1.428. 

39Cf.-COI, Relatório de 1976, p. 10. 

IN .' 
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presa buscava uma autorização para continuar importando 

40 teso Vale tawbém observar nesse sentido que o BNDE, 

42. 

componen-

no âmbito 

do Grupo Setorial I (bens de capital) do CDl, propôs que a abertu-

ra de programa de nacionalização deveria ser précp.dida de um estu

do privio considerando: "a) 'avalinção dos resultados obtidos pelas 

empresas no passado, se houve plano de nacionalização, e b) uma a

valiação global do setor abrangendo oferta, demanda, ,escala, coin

cidência dos interesses das empresas com os do governo, para, sé 

então, concluir se há méritos e conveniência ou não em sua abertu

ra".4l No mesmo sentido, a SEPLAN propôs que o~ programas sejam 

abertos com visualização horizontal, de modo que um mesmo compone~ 
_ _ 42 

. te sirva aos programa,s de nacionalizaçao de varios equipamentos. 

A iss6, contuJo, as empresas transnacionais t~m resistido sob.a a

legação de que urna mesma peça ou componente i utilizada êm vários 

palscs. 

Os acordos de participação das empresas locais (naci~ 

nais e estrangeiras) no fornecimento de bens de capital para 

projetos industriais e de infra-estrutura econômica sao coor-

denéldos e homologados pela CACEX. Resultam da tentativa de con-

ciliar os interesses das em~resas que operam no PaIs (representa-

das pe 1.os seus sindicatos: ABDlEs, ABlMAQ, e SlMESP, principalmente) 

com os do governo e os dos investidores (que, mu'i tas vezes é o pró-

prio governo ou uma empresa ,governamental). Sob esse ângulo, re-, 

presenta um exemplo único de articulação entre emp~esas, governo e 

investidores, Consistem em garantir um mínimo de participação das 

empresas que operam no PaIs, no fornecimento de equipamentos aos 

projetos. O objetivo é evidente: apoiar a pollti,ca de sUbs-

40Este pOQt~ foi levantado em entrevista com um téc~ico do g~ 
verno nessa área, em dezembro de 1977. 

41 a 
C,f. Ata da 5- reunião do GSl em 1977 (27/01/77). 

4~ntr8vista em dezembro de 1977. 

!/'Jo'A -:: 
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tituição de importações de bens de capital e componentes. Tem pro

piciado bons resultados em alguns casos, com participação de até 

quase 80%, como os de equipamentos para: mineração, metalurgia, pa 

pel, química, petroquímica, produtos alimentares,' cóuros, peles e 

calçados, transportes e construção. Em outros', P?rém, os resul ta

dos são menos expressivos,. como por exemplo, os de eauipamentos p~ 

ra siderurgia e para o Programa Nuclear. Os maiores obices a um 

melhor resultado são: os financiamentos com recursos do exterior a .-
copIados a fornecimento de equipamentos; prazos muito dilatados pe 

los fornecedores do Pais; especificações técnicas,mui~o rígidas dos 

investidores, e, ligado a isso tudo, a tomada de decisão indepen

dente por algumas instituições setoria-is (corno o CONSIDER, por e-

. xempl,o) . 

Por sua vez, a coordenação das compras de bens de capi

tal pelas empresas do governo foi proposta pelo CDE na, Exposição 

Motivos n9 010, de 18/6/75, e regulamentada pelo Decreto númr~ro 

76.409, de 9/10/75. Este dispõe sobre a criação'õe Núcleos de Ar

ticulação com a Indústria (~AI) nas principais empresas govername~ 

tais compradoras de bens de capital, e de UJTIa comi~são de coordena 

ção dos núcleos (CCNAI). O objetivo é "pr~mover, na compra de e

quipamentos, a preferência pelos de desenvo~vimento e fabricação 
. 43 

nacional". Paralelamente a CCNAI, além de coordenar os NAI, pr2, 

cura contribuir para a orientação dos novos investimentos d~stina~ 

dos i~:'produção de bens de capital, e orientar a corr.pra de tecnolo

gia no exterior com financiamento interno. Embora alguns resulta

dos positivos' tenham sido registrados em algumas das principais em 

presas onde foram implantados os NA! (corno pbr exemplo os casos da 

PE~RODRÂS, da Cia. Vale do Rio Doce, da ELETROBRAs e das que utili 

zam equipamentos de transporte), seu alcance efetivo parece ainda 

43Cf.Artigo 19 do Decreto n9.76.409. O artigo de R.Bielschowski 
nesta coletânea ressalta também o importante papel que, com esse obje 
tivo, a CeNAI pode desempenhar num programa de conquista de maior aú 
tonomia tecnológica para o país. 
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limitado. Com efeito, não sO ainda há nuitas emprfi!sas que nao tive

ram seu NAI implantado, como também há problemas que impedem o me

lhor desempenho da CCNAI. ,Sua tarefa, na ver~ade, é politicamente 

dificil. Tem que vencer as res~stências das empresas a essa intro 

missão no processo interno de decisão sobre as compras, acostuma

das que estão a uma absoluta autonomia. Há, no entanto, outros pr~ 

blemas que transcendem essa esfera de decisão. ~ o caso das com-

pras feitas em obediência a determinações superiores e relaciona 
, -

das a dificuldades inerentes a trocas bilaterais) das compras aco: 

pladas a financiamentos externos, e das dificuldades impostas à nacio-
, ' , 

nalização do equipamento pela falta de escala na produção dos com

ponentes. Contudo, a correta avaliação da atuação da CCNAlainda 

está por fazer. 

o mais importante instrumento utilizado na implementação 

da política industrial, porém, é ó amplo sistema de incentivos fis 

cais/financeiros.' Um sumário da legislação concernente a esse sis 

tema é apresentado,na Tabela 1 seguinte. Mesmo sem considerar os 

incentivos: estaduais, regio,nais (SUDENE, SUDAM, .sUFRAMA, GERES), 

setoriais (SUDEPE, IBDF, EMBRATUR, EMBRAER, MOBRAL), aduaneiros 

(CPA) , à exportação e à produção para exportação, à'pequéna e mé

dia empresa e à empresa priv~d~ nacional (incentivos financeiros, 

principalmente)., e a algumas indústrias especIficas, nota-se que o 

quadro é bastante complexo, 'oferecendo uma antevisão do caos que 

resultaria se se tentasse consolidar todo o sistema de incentivos. 

Em resumo, os principais incentivos concedidos à indús-

tria compreendem: .. 
a) depreci~ção acelerada dos bens de capita~ de fabrica-

ção nacional. ~ ornais antigo, e encontra-se regulamentado por 

dois decretos ~ um decreto-lei; 

b) redução (ou excepcionalmente isenção, a critério, da 

Presidência da República) do imposto de importação (11) e do impo~ 

, •• .& - ... 



TABELA 1 
. . 

BRASIL, SOORIO DA LEGISLAÇ~O SOBRE INCENTIVOS FISCAIS/FINANCEIROS ~'INOOSTRIA 

LEGISLAÇJ':O 
~SICA 

,.0-54.298 de· 
23/9/64 

... ..: ----
~. OL-37 de 

18/11/66 

ALTERAÇOES 

0-61.083 de 
27/7/67 . 
0-62.351 de 

.5/3/68 __ . 

OL-: 1.235 de 
28/8/72 
OL-1.244 
31/10/72 

OL-l.428 de 
2/12/75 

OL-1.522 de 
2/2/77 

REGULAMEN 
TA~O
LEGAL 

0-61.574 ce 
20/10/67 
0-62.897 de 
25/6/68 

0-71.271 de 
31/10/72 
0-74.966 de 
24/11/74 
0-77.065 de 
20/1/76 

~:-OL749-fde--t-··---·· ~I.,,, ....... . 

5/3/69 

OL-1.219 de 
15/5/72 

> 

OL-1.428 de 
2/12/75 

0-71.278 de 
31/10/72 

0-77.065 de 
2011/76 

.. 
i 

OISCRIMIK~Ç~à DOS INCENTIVOS ORGJtO 
GESTOR 

Multielica' por t~s as' taxas de aceleraçãu quando os bens de capital fprem adquiridos COI 

~~~;~c:ação acelerada para bens de capital.destinados a setores ou indústrias prioritã J' 

no Pals. 
Determina que só serão beneficiados os bens fabricados no País, e exige aprovação do 
COI. , . .. ...... -._ ...... , .... _ ... -_., --- -.-- --_____ _ 
Isenção do Imposto de Importação e do IPI para bens de capital e componentes sem simi ' COI 
lar naci ona 1.' -
Isenção ou redu~ão doI! para bens de capital e componentes sem similar nacional. des-I CPA 
tinado$ a projetos prioritarios. ' 
Isenção iI e do IPI para importação de conjuntos industriais completos. (?)a 

Produção do conjunto industrial completo'serã dêstinada ã exportação. . . 
Regulamenta concessão de isenç~o~dó:II,e, por extensão, do IPI. 

.Modifica para redução, a isenção do 11 e do IPI; ise~ção sÕ'em casos excepcionais, a cri COI.CPA,BEFIEX, 
terio da Presidência da República. ' ,SUDENE. SUDAM, 

. SUOESP, GEIMI 
Isenção do II e ,da lPI para bens importados 'por ~mpresas concessionárias de energia ele MF; CPA 
trica para projetos a serem indicados em Portaria Interministerial; redução atê·80% dõ 
11 para bens importados destinados ã produção, transmissão e distribuição de energia 
eletrica. . . . '. 
Crédito tributãrio sobre o valor das vendas para \' exterior, a serem deduzidos do IPII ~MF 
pago nas vendas ao mercado interno, e iser.ção ou redução do 1:1 e do IPI para importa-
ção de bens. de c~pitai, para 'empresas fabri,cante~ a exportadoras de manufaturados. 
Permite a transferência dos creditos tributãrios não utilizados por empresas que apre-I ' MF 
sentem programa especial de exportação, r,&ra outras empresas 'participantes do mesmo pro 

I 
' -grama. 

Altera para redução (de até 90%) a, isenção do II e do IPI para empresas exportadoras oul MF/CIEX 
LQUe assumam comoromjsso de exoortacao. 

, . (continua) 



'. DL-1.137 de 
7/12/70 

0-67.707 de lisenção do 1t e' do IPI para importãçao de bens de capital e componentes, e credito do 
7/12/70 IPI ao comprador de equipamento nacional; depreciação acelerada; apoio financeiro pre

ferencial; registro financiamento ou investimenta estrangeiro; e prioridade para exa-
me pelo CPA de alterações nas alíquotas aduaneiras para proteção ã industria. 

COI 

. . ___ . __ J~l ~ij~8 de L~jrj~~:~~- ~!~~~: ~~~~r~:~~~~g (~O _~~. ~~~ ~ .. ~ _ i sen.~~o .d~ .. lI. e do .~.p~. ~~ra b~_~S de cap; ta l_~~_mp_o--+-_____ ___ 
r.' 0-58.555 de - Regulareenta a i~enção do II e do IPI para importação de equipamentos de composição, im' COI/CPA_ 

COI. 

28/4/71 . pressão e acabamento de livros, jornais' e periõdicos, e redução do 11 e do· IPI para im 
. ___ ,_. _ ..... ____ . ___ P9rtação de tÍla.terias-:-primas~.par:a .. empr.esas.jor:naUs_ticas._LE!.di.tor:iafSr-- -

~. OL-1.219 de 0-71.278 de Isenção do Il e do IPI para importação de bens destinados a programas especiais de ex-I . BEFIEX 
15/5/72 31/10/72 portação; cria a BEFIEX. . 

0-74.199 de n'ansfere a BEFIEX do Ministerio da Fazenda para o COI, Ministerio da Indústria e . -
21/7/74 do Comercio. 

BEFIEX OL-l.428 de 0-77.065 de Altera para redução (de 70 a 90%) a isenção do 11 e do IPI para programas especiais de 
_ ... "'_" _ _ 2/}.2l7? __ ... ZOlJLlf:, exportação.. .... . ........ __ ... _.' ~ ... __ ... __ ... _. _____ =-.. __ -!, ____ _ 

1· 0-70.983 de Suje;t~ a~con:essão dos ~ncentivos dos OL-1~137 e 1.219 {modificados pel0.0L-l:4281 pa cor 
15/8/72 . I·a as lndustrlas automotlva e de tratores, a abertura de programas de naclonallzaçao e 

1"- OL-l.335 de .-- ~~~~~â~;~~O!s~rm~~~~r~~~~~is· defer'iéiôs-'as-e'~po'ruçoes, às v~ndas de bens de capital nal MF 
8/7/74 cionais no mercado interno emcbncorrê~cia internacional ou acordos de participação ho 

mo10gados pela CACEX, desde qüe- efetuadas contra pagamento em moeda estrangeira prove-=-
niente de financiamento ou empréstimo externo. . .' 
Admite a concessão dos mesmos:jncentivos tambem quando o financiamento e com recursos 

_______ ., prõpri os do i nves ti dor... . .~" __ " __ ,_ .. __ ._. "'_' .. _ .. ___ . __ .. __ . __ ' ._ ... 
Isenção do IR para reav::\liação do ativo nos casos d~ fL:são e inccrpOl~ação de entJresas; 

, cria a CO FIE.' '. . 

. . . " DL-L 398 de 
1'. OL- r:346 ··ci _._201.~/75 

25/9/74 e -.---.... 

MF 

MF/tOFIE 

DL -1.532 de . Es te nde os l1'.esmos i ncen ti vos do DL-L 346 a os p roj é tos de modem ização . e reorgan ilação I MF tCOrl E 

!.:I·-·ÕL-Lj~6-del·']1l~il] __ .. ·--:-·------·--l~~~~i~j~~ .'i. f-e 'éiô -J:PI' para importa·ção· de' bens-d~ -~apital'; '~~~p~~'e~'t~s e~~t;~iai-;-pd- COIlCONSIDER 
6/11/74 ra industrias sitierurgicas produtoras ou lam';nadoras de aço {sujeitas ao exame de simi : 

/1:l>L-:,,.:403ce I 1-0-15-:752-de-li~'~n~ã~i'â~<llr!e.dO -TpI :Pâl-i1 ·â!s··importãç~e;'-de eq~i'pãme~tõs e ~t;riais Dara o Proarama' CGIISUNAtlAM 

1Z:--~e~~~·~~8·-de-J----··_",,-,-- - ~~~~:b~Çdê' ~:f~~~t~U~~oi~~:~~iv~~7~{~~;is -.·determina-n·do·-apenas redüç~o (so"ã -90%) de impostos aOICOls CPA, BfFIE) 
2/12/75 f 20/1/76 inves de isenção. Esta só em casos exc~pcionais, ~ criterio da Presidência da Repub1i- SUOENE, SUDA~ 

ca.. 1 • SUOEP2, Gt.: IMI 
.IAPl i.ca n?rm~s da 1 egi::;l aç~a anterior aos projetos que jã esti vessem em trami tação qua.!! 

.. ____ ,__ _dJLJJiL:eIDl.S.s..a'Lc1.Ll2l= L..42.B..._, __________________________ -'-__ _ 

.f 
~ 

( C o n ti n ~ a ) .. 



.- OL-1 .452 de 
30/3/76 

Limita a 20% a correção monetãria dos emprestimos feitos por instituições 
federais (1975-76) 

financeirasllnstituiçõe! ,1 

nancei ras fe,;;: 
rais 

OL-1.47l de 
15/7/76 ' 
OL-l.479 de 
31/8/76 
OL-1.531 ,de 
31/3/77 . 

Estende os benefícios do DL-l.452 aos emprestimos do BNOE para bancos de investimento 
privados. 
Idem, aos empréstimos para integralização de ::ui;s\:r'ição de ações. 

Prolonga para 1977 a limitação da ,correç~~ monetaria, desde que os empréstimos sejam 
destinados: 1 - subscrição (pelos agentes financeiros) de ações em aumento de capital 
em elllpn~Sê1 privada nacionõ 1, e 2 - emprestiír.os a êAcionistas para int~gralizaçãode ações 
em aumento de caoital em prnorp~a nriv~rl~ nH~inn~l, 

• 
• 
• 

14. Dl-l. 547 de Credito fiscal de 95% -da~dlfereriça-e-n·tre'o IPI pago' sObre-'pro'dutos-saldos de estabele
cimentos industriais de empresas siderurgicas e o credito do referiao imposto sobre a 
entrada de materias-primas, bens intermediarios e embalagem para fabricação dos mesmos 
produtos (ate 1986). 

CONSIDER/MF 

rS.D[-1.565 de Dispensa do exame desimilarlda-de a imporfaçao, pela PETROBRKS;de-6ens-cre capifaT,com 
ponentes e materiais, destinadas ã produção de petróleo ~ gas natural na bacia d~ Cam~ 
pos.c No caso de bens de capital produzidos no pais,terao os seguintes incentivos: 
isenção do IPI; credito do IPI sobre materias-primas, bens intermediarios e material 
de embalagem (OL-49l); creditos tributarios do OL-49l (equiparação ã exportação), e os 
incentivos do OL-37: draw-back, na importação de comeonentes sem similar nacional des
tinados ã fabricação (fc)s bens de capital destinados a bacia de Campos. 

FONTE: -
NOTAS: 

MF 

Oiario Oficial da União; Coleção de Leis do Brasil, e MIe/COI, "Consolidaçã(\ da lpgislação Relativa aos Incentivos Governamentais para o 
O~ser)volvil]ento Industrial Bra?ilEtiro", R1(~ de J~neiro, junho de 1976 (mimeo). 
aJ alnCla nao houve. caso de qpl1ca~0 desse lncentlvQ. '_ _.'_ 
b) Deter:nina tambem a isençao do-IPI; o dra\'l-back ao IPI pago sObn=".materias-primas, bens intermediarios e material de Embalagem;e\ID cre 

dito fiscal de 15% sobre o valor das v~ndas, para os bens de capital e componentes d~ produção nacional. Esses incentivps, porem (Ar
tigos 49 e 5Q do OL-l.428) não foram regulamentados, prevalecendo os do Ol-1.335, de 8/7/74. 

t)"Não especifica se com isenção ou não do imposto de impórtação. 
'OBSERVAÇOES: ' 

1 - Não estão compreendidos os incentivos fiscais: estaduais, regionais e setoria'is (SUDENE, SUDAM, SUFRAMA, SUOEPE, 1BOF, EMBRATUR, EMBRAER. 
GERES e MOBRAL, recentemente modiflc~dos pelos Decretos-leis nQs. 1.376, de 12/12/74, 1.563, de 29/7/77 e 1.564, de 29/7/77); aduaneiro 
(OL-63); ã exportação e ã produção para exportêtção (exceto os do DL-491 e os de programas especiais de exportação), e a algumas indústria" 
especificas. . 

2 - Abreviaturas uti lizadas: 
O - Decreto 
Dl - Decreto-lei 
11 - Imposto de Importação . 
IPI - rrr.posto sobre Produtos rndustria1~zados., 

3- Para as siglas e abreviaturas das~nstituições, ver glossãrio ao 'final do vo1ume. 

01:> 
...... 
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to sobre produtos industrializados (IPI) para importação de bens 
. ' 

de capital sem similar nacional. ~ o mais amplamente concedido (ao 

setor industrial em geral, a um subsetor, ou a uma indústria espe

cífica). Pode ser usufruído de nove formas diferentes, e sua reg~ 

lamentação abrange 8 decretos-leis e 10 decretos·. ~ gerido por 2!!

ze diferentes instituições; 

c) reduçãó (ou excepcionalmente isenção) do ·imposto de 

importação e do imposto sobre produtos i~dustriali.zados para impor 

tação de conjunto industrial completo; 

d) crédito do IPI ao comprador de· bens de capital nacio-

nais; 

e) os mesmos incentivos fiscais concedidos 
.. 
as exporta-

ções de manufaturados são estendidos àc; vendas de bens de capital 

no mercado in,terno. Estes incentivos (Decreto-lei n9 1.335, geri,

do pelo Minist~rio da Fazenda) superp6em-se aos estabelecidos pe

los Artigos 49 e 5.9 do Decreto-lei n9 1.428. Contudo, por não po-

derem ser cumulativos, deixou-se de regulamentar a concessao dos 

últimos, prevalecendo os do Decreto-lei n9 1.335; 

f) isenção do imposto de renda para reavaliação do ativo 

nos casos de fusão e incorpocação de empresa& e aos proj2tos de mo 

dernização e reorganizaç~o industrial; 

g) limite de 20% ao ano na correção monettri4 dos cmpréz 

timos feitos por inst~ tuiç6es financeiras federa·is {vigorou somen

te até 3l/l2/77}; 

h) crédito fiscal de 95% da diferença entre o IPI pago 

sobre produtos saídos de estabelecimentos de empresas siderúrgicas 

e o crédito do referido imposto sobre a entrada de matérias-pri

mas, bens intermediários e material de emb~lagem, para fabricação 

Jos mesmos produtos; 

i) dispensa do exame de similaridade para as importações, 

pela PETROBRÂS, de equipamentos, componentes e materiais destina-
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dos ã bacia de Campos; isenção do IPI, crédito do IPI pago sobre 

matérias-primas, bens intermediários e material de embalagem, cré

ditos do Decreto-lei n9 491 (equiparação ã exportação, e draw-back 

na importação de componentes sem similar naciona~, 'para os equipa

mentos de fabricação nacional adquil:'idos pela PS'l.1ROBRAS para utiU. 

zaçao na bacia de Campos. 

Além desses incentivos, a legislação estabelece ainda: 

a) apoio financeiro preferencial; 

b) registro de financiamento ou de investimento estran-

geiro, e 

c) prioridade para exame, pelo CPA, 'de alterações nas a

líquotas aduaneiras com finalidades protecionistas. 

Observa-se, portanto, que há wna grande diversidade de 

incentivos e de instituições q~e os administram. Ocorre mesmo q~e 

um único tipo de incentivo é concedldo por divarsos instrumentos 

legais (nem sempre excludentes entre si) e gerido por viriasinsti 

tuições com diferentes objetivos. Uma mesma empresa pode usufruir 

,cumulativamente de vários tipos de incentivos.' Para isso só preci 
" 

sa estar informada, o que parece mais fácil às g~ar.des empresas, 

d d ' - 44 que po ~m manter um departamento e ~nformaçao. Uma d~ficuldade 

adicional decorrente da con~l~xidade desse sistema de i~centivos é 

a dific'üldade em se avaliar o montante e a importânc':a relat.iva 

dos incentivos. Essa também,é uma tarefa que resta por fazer. 

44 -Um sintoma da excessiva complicaçao dos sistemas de incenti-
vos e instituições é a proliferação de boletins informativos econô
mico-fiscais e de cursinhos especializados para informação e trein~ 
mento empresarial sobre incentivos fiscais/financeiros e outros. 

J'~A -
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A guisa de conclusão, pode-se ,dizer que, demais de sua 

complexidade, esse sistema de incentivos é inçoerente com urndosob 

jetivos principais da política industrial (substituição de import~ 

ções de bens de capital) pois ipcentiva a importação; é concentra

t.5 dor (em termos setoriais e regionais); estimula o uso mais inten 

aivo de capital, e beneficia principalmente a grande empresa. Se-
. . 

ria, pois, interessante estudar a viabilidade e posslveis implica-

çoes de uma reformulação e consDlidação, compatibi~izando-o com os 

objetivos mais amplos de política industrial (maior absorção de 

mão-de-obra, descentralização e desconcentraçao industrial, apoio 

ã pequena e média empresa e ã empresa privada nacional, des~rivolvi 

mento tecnológico, c~ntrole da poluição ambiental, e outros'. Es-

sa, no entanto, é uma tarefa que exigiria mll ecforço de pesquisa 

mais aprofundado e detalhado que o deste trabalho. Acresce conside 

rar que essa reformulação deveria ser inserida numa ampla e adequ~ 

da definição de pDIItica industr~_al, nê. liaha do que foi exposto 

até aqui. Para isso, no entanto, seria necessário dar tratamento 

a important~s questões até agora deixadas em aberto ou nao precis~ 

mente equacionadas, como as que são discutidas a seguir. 

45 ' 
Alguns dados preliminares sobre os projetos áprovaeos pelo cor 

em 1976/77 mostram que, em 1976, cerca de 90%. dos investimentos in 
centivados foram para três estados apenas (São Faulo,' Rio de JaneI 
ro e Minas Gerais). E em 1977, 95,3% desse total foram para a Re= 
gião Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Setorialmente, as ind6s
trias meta16rgicas básicas ? as químicas e petroqulmicas receberam 
respectivamente 92,2% e·65,9% dos investimentos incentivados. 

JI'EA - 21 



UCIlETARlA DI PUHIJAMINTO DA 'RUIDINCIA .DA ftlIIC)lUCA 

INSTITUTO DI I'UNIJAMENTO ·ICONÔ'MICO I SOCIAL (1'14) 
51. 

4.6 - Reserva de Mercado, Papel das Impresas do Governo e Par-

ticipação do Capital Estrangeiro 

Dentre as lacuna~ da polItica industrial brasileira, as 

mais sérias são as que dizem respeito ã falta de (ou inadequada) 

definição sobre: a conveniência de se adotar'uma polItica de rese!, 

va de mercado para' as empresas de setores prioritários que operam 

no palsi o papel a ser desempenhado pelas empresas industriais do 

governo, e o disciplinamento da participação do capital estrangei

ro na indústria. Os três itens seguintes são dedicados· à discus-

são de cada uma dessas questões. 

4.6.1 - Reserva de Mercado 

A adoção de uma política de.reserva de m~rcado corno fa

tor de proteção ao mercado interno é um dos pontos pelos quais mais 

se empenham os empresários, particularmente os da indústria de bens 

de capital, na discussão da polltica industrial. Embora não haja 

uma clara discriminação contra o capital estrangeiro, é basicamen-

te contra a entrada de novas empresas, principalmente estrangei-

ras, para o setor de bens de ~apital (última fronteira de penetra

ção do capital estrangeiro) que se pede a reserva· de mercado. Pois 

o setor já se éncontra razoavelmente prot'egido da concorrência in-

ternacional (barreiras alfandegárias, pollticas de compra no merca 
, -

do interno, programas de nacionalização, de bens de capital e com

pon~ntes, acordos de participação da empresa privada nacional no 

fornecimento de equipamentos, margem de l5%aosprodutos nacionais 

nas concor~ências internacionais, etc.). ~, ·aliás, no . intento de 

suplantar essas barreiras que muitas empresas estrangeiras, que 
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já participam do mercado interno, procuram instalar-se no PaI&f,~e~ 

tàndo assim manter sua fatia do mercado. 46 

Há evidentemente árgumentos contra e a favor dessa medi-

·da. Os favoráveis apontam principalmente para a necessidade de se 

atingir uma escala econômica de produção, com' especialização em no 

máximo duas ou três·linhas de produção em cada empresa. Os argu

mentos contrários indicam, entre outros p!oblemas, ,os que adviriam 

de se ter que atribuir ao cor (como órgã~ responsável pela imple~' 

mentação da po1!tica industrial) um poder cartorial, na medida em 

que àqu~le órgão caberia decidir quem entra e quem não entra para 

O mercad~; da maior dificuldade na transferência e absorção de teE 

nologia em virtude do provávelretraim~nto do capital estrangeiro, 

detentor da tecnologia; e do favorecimento à formação e 'atuação de 
. , . 

cartéis na indústria. Além do mais, cabe considerar que um siste

ma que se diz capitalista baseado na economia de mercado, que já 

conta com amplos incentivos e financiamentos oficiais (o capita1is 
. -

mo sem capital) e que pede a programüção a longo prazo das com-

'pras, se ainda dispuser de uma reserva de mercado configurar-se-ia 

num sistema capitalista ~ui generis: sem ca~lta1 e sem risco. Es

sa. seria, em suma, a posição }?leiteada pela indústria de tens de capital. 

A Reso1uç~0 n9 9 do COE, como se recorda, tenta ebordar· 

·esse problema. No entanto, seus termos são poucó precisos: "evi

tar de um lado o monopólio e de outro lado, o excessivo número de 

empresas na mesma linha de produção, com vistas a uma relativa es-

46 
O caso da empresa F.L. Smidth é ilustrativo. Dominando o 

mercado interno de equipamentos para fábricas de cimento (predomi
nantemente importados), viu-se, ante as restrições às importações, 
obrigada a se instalar no País, o gue fez antes d~ aprovação de seu 
projeto para obtenção de incentivos fiscais, antecipando-se aos 
seus concorrentes (ver: O Globo, 1/2/77). 

1P!A -
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pecialização. O objetivo será ter um adequado grau de competição". 

'A's dúvidas decorrem do significado nebuloso das expressões relati

va especiali zação e .9:E..,au adequado' de competição ~ 

Quando, porém, se pensa em termos sociais na melhor uti-

lização de recursos escassos, chega-se a arunitir alguma forma 

de controle. Não sé justifica, por exemplo, instalar mais de umá 

dezena de fábricas de automóveis para at~nder a um.mercado quç nao 

comportava mais ,que d~as ou três, como ocorreu nos anos 50, onerah 

do custos em virtude de uma' capacidade ociosa de mais de 50%, e e

xigindo uma proteção aduaneira elevadíssima. Ou a existê~cia atu

,lmente ,de "mais de 30 fabricantes de pontes rolantes, mais de 20 

de tanques e esferas,mais de 10 de comportas". 47 

O que na realidade parece necessário é um melhor conheci 

mento do mercado. A realização de estudos de mercado para cada li 

nha de produção pecmitiria delimitar o tamanho do mercado e,porco~ 

seqüência, determinar a estrutura mais adequada da oferta. Seria en 

·tão mais fácil regular sobre o número ideal de firmas em cada li-

nha de produção, escala mínima de produção em cada planta, ~speci~ 

lização de cada fabricante e1':1 2 ou 3 produto's·, etc. Conilecendo-se 
. . 

a estrutura da demanda, reria 'também possível dar melhor tratamen-

to do que. o que veIT' sendo propiciado pelo GCNAI a um,"l ~n-::iga aspi

raçaoda indústria de bens de capital: a programação a longo prazo 

das compras. 

Observa-se, realmente, que quando o governo tem um razoá 

vel conhecimento do mercado e da capacidade instalada, é possível 

adotar uma política bem formulada que, inclusive, provê uma reser

va de mercado. Há pelo menos três bons exemplos nesse sentidor o 

da implantação da indústria de minicomputadores, o da produção 

de locomotivas, e o da indústria de cimento. 

47 

1/9/77. 
Cf •. documento da ABOlB publicado no Jornal do Brasil de 
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, No caso de minicomputadores 8.~rie~ta9io da política ca

be ã CAPRE que, como se sabe, é' responsa;'Ielpela orientação da po

lítica de todo o setor de equipamentos de processamento eletrônico 

dedados. Criada e~ 1972, 4S'tinha por atribuição, principal opinar 

sobre compras e locações de equipamentos pretendidas por órgãos pú 

blicos. Posteriormente, em 1976, 49foram-lh~ atribuídos maiores 

poderes, determinando-se que o parecer favorável da CAPRE é condi-' 

ção prévia para emissão de guia" de importação em c.asas de equipa

mentos importados destinados a órgãos públicos,' e que outros ór

gãos federais não. podem isentar de impostos" t~xas ou gravames al

fandegários qual.quer equipamento de processamento de dados ou. de 

suporte direto a este sem prévia consulta ã CAPRE.50 Logo a se

auir,' em meados de 1976, a CAPRE fazia recC?mendação de urna po~íti-
. 51 

ca nacional de informática, estab~lecendo: 

a) para, o setor de máquinas de médio e grande portes, urna 

POlítlca de racionalização dos investimentos e de otimização dos 

recursos instalados para aperfeiço.amento de seu uso; 

bj par.q o setor de mini e microcomputadores, viabilizar 

o controle de iniciativas visando obter condições para a consolida 

ção de urn parque industrial com total domlnió, controle da tecnol~ 

g1~ e decisão no páis, busca~do evitar superposição, desperdícios 

e pulveriza~ãc dE:: investimerltos. Portanto, já 'se verificava urna 

preocupação em ter wn número de fabricantes compat!ve1 com a dimen 

'sio do mercado. 

4~ecreto n9 70.370, de 5/1/72 • 
. ' 

... 9 Decreto n9 77 .• 11S, de 9/6/76. 
~ ~ 

Respectivamente parágrafos3ge 69 do Artigo 29 do Decreto 
n9'77.118,.de 9/6/76. 

SlResolução'CAPRE n9 01, ~e 15/7/76, in CAPRE, Boletim Infor
mativo, Rio de Jàneiro, 4 (3) jUl./set. de 1976, p. 53 .• . ' 
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A polltica para implantaçio da'1ndGstria de minicompu-

tadores propriamente só viria a ser estabelecida em meados de 

1977,52 em consonância com ~s recomendações do COE.53 A orientação 
, , . 

geral da política era de "evitar monopólio ou r~sarva de mercado 

para empresas específicas". Contudo, ~o fim d~ contas, os crité-. 

rios utilizados e a decisão final viriam configurar um caso claro 

de reserva de mercado. 

Pela referida resoiução da CAPRE foram convocadas as em-
. 

presas interessadas em apresentar projetos. Os critérios para de-

'cisão foram estabelecidos: 

a) grau de abertura tecnológica, objetivando'maior absor 

ção de tecnologia no PaIs; 

b) Indice de nacionalização dos bens produzidos, com ba

se em'p1ano de nacionalização progressiva; 

c) par~icipação da empresa no mercado interno; 

d) partipipaçãc acior...3i-ia nacional no projeto, e 

e) balanço de divisas ,do projeto. 

52 ~ 
Reso1uçdo CAPRE n9 01, de 1/6/77, in CAPRE, Boletim Infor-

mativo, ~Rio de Janeiro, 5(2), abr./jun. de 197;, p. 69. 

53 1 -Pe a sua Resoluçao n9,5 de 12/1/77, prorrogada pela de n9 
15, de 21/12/77, o CDE determinava que a CAPRE, ao, dar sua anuên
cia a pedidos de concessão de incentivos fiscais a projetos da á
r~a de computadores por órgãos federais, bem como para a importa
çao de peças, partes e componentes destinados à fabricação de com 
putadores, deveria observar os seguintes critérios: -

a), maior indice de nacionalização dos equipamentos de pro-
dução e dos bens produzidos; , 

b) potencial de exportação; , . 
c) abertura tecnológica total para a empresa nacionalnoca 

so, de jOint-ventures; 
d) anâlise da situação da participação das diversas empre

sas no mercado, e 
e) maioria do controle do capital de propriedade de reside!! 

tes no Pais. 

IPEA - 2f 
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E ficou 'determinado que a CAPRE selecionkria até 3 projetos, ·inclu .. 
. indo nesse número o projeto já existente da COBRA. , 

Na. implementação. da política verificou-ses4 a atribuição 
t 

de prioridade· absoluta às empresas sob controle acionário nacional 

(e não apenas com participação acionária nacional, como explicita

do num dos critérios). Foram atribuídos pesos a cada um dos crité 
. 

rios, e o controle do capital por residentes no pals'recebeu maio~ 

ponderação. Dos 16 projetos apresentados foram selecionados 3 (a

lém do da COBRA~ já implantado), todos de empresas . nacionais com 

tecnologia importada. Entre os preteridos 'estavam projetos das . . 

grandes empresas transnacionais que dominam a tecnologia e o merca 

do de equipamentos de'grande e médio portes. Fica clara, portanto, 
\ 

a intenção de impl~ntar e desenvolver ·a indústria de minicomputado 

.res sob controle nacion~l e de evitar~a pulverização dos investi

mentos. Para isso adotou-se uma política criteriosa e reservou-se 

o mercado para qu~tro fabricantes apenas. 55 

No caso da indústria de cimento a política foi regulamen 

·tada pelo COE.56 Estabelece diretrizes gerais para o setor e a 0-

r:tentação a ser seguida pelas insti tuiç'ões de todas as áreas de PQ. 

11 tica . econômica .envol vidas. As. diretri zes gerais estabelec~m que: 

a) a capacidade mínima de produção deve'acompanhar a eV2 

lução da demanda de cimento no ano, mant~ndo-se porém a orieptaçãó 

do COI 57 nc sentido de que a capacidade instalada. (a nlvel ·nacio

na 1, regional e estadual) não \.11 trapasse. a 130% da demanda previs-

54 -Cf. informaçoes do Presidente da CAPRE divulgadas pela im-
prensa, e outras resultantes de entrevistas com técnicos da área 
realizadas em dezembro de 1977. , . 

55AOS projetos pret~ridos, o gove~no acenou com a possibilida 
de de investir· na produção de componentes, que .ficaram fora do con 
trole dessa polI tica. . 

seu 
s6~~SOluxão COE n9 ;" de 2/3/77. Deve-se, porém, ressalvar 

carater nao-institucional. 
57 

Portar-ia n9 4/71, ci tada' na "prôprla: Resolução nç· 7 do COE'; 
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ta em cada ano. Em outras palavras, deli·mi ta a capacidade de pro

dução do setor de acordo com o mercado; 

b)'a localização de' novas fábricas deve ser orientada vi 

sando à redução dos desníveis regionais e à integração nacional; 

c) deve ser assegurado o suprimento adequado de insumos 

e de meios de transporte. 

A orientação às insti tuições envolvidas determina: ao Ministério da, 

Indústria e do Comércio (através do COI) ,a implementação e acompa

nhamento da política; à Secretaria de Planejamento (alravés do si! 

tema BNDE) a prioridade para concessão de fin'anciamentos e aportes 

de capital de risco aos projetos do setor; ao Ministério da Fazen

da manter, pela p01íttca de preços (CIP) a remunera~ão do capital 

das empresas do set~r; ao Ministério das Min~s e Energia a priori

~ade l1a pesquisa de novas fontes de insprnos i ao Ministério dos Trans 

portes, estabelecer uma política adequada de transporte do produto. 

Mais importante, p'orém, é a. recomendação aos órgãos que concedem 

inc~ntivos fiscais e financeiros' no sentido de somente apoiar os 

projetos que tenham sido aprovados pelo COI, e de dar preferência aos 

. projetos que envolvam maior participaçãó de ~quipamentos nacionais 

e a contratação de serviços de, eng~nharia no país, bem co~o ~ uti

lização do carvão nacional em: lugar do óleo r.ombustíve1. Em sínte 

se, é lIma política que determina reserva de mercado, orienta a lo

calização de novas fábricas,' assegura suprimento de i.nsumos etran!· 

portes, promove a articulação entre as várias instituições envolvi 

das e "amarra ll a concessao de incentivos fiscais/financeiros à apr,Q 

vaçao do projeto pelo CDI. 

A'política .visando à produção doméstica de locomotivas, 

por sua vez, é imp'iementada pela Comissão CoordÉmàCio'ra' da pOlítica 

de Compra de Locomotivas (CCPCL). Criada em meados de 1975,58 sua 

58~creto n9 76.075, de 31/7/75. 

JPF.A - 1, 
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. 
finalidade é "orientar e ordenar a demanCla de locomoti vas no pa!s". 

Contudo, em articulação com o,CO!, viria à responder pela própria 

decisão sobre a implantaçã'p de novas fábricas' de locomotivas no 
, 

pals. 

A legislação que criou a Comissão fixa também suas atri

buições e os critérios que'devem nortear a política de compra de 

locomotivas. ,As atribuições .são, em resumo: avaliar continuamente 

a demanda nacional de locomotivas; f.ixar normas, .técnicas, comer'T' 

.ciais e financeiras para aquisição de locolnotivas pelas ferrovias 

federais; compatibilizar as normas adotadas pelas 'ferrovias esta

duais para compra de locomotivas com os procedimentos adotados pa

ta aS,fe~rovias federais, e assessorar o CO! na elaboração de pla-

, hos dê nacionalização progressiva para a produção de locomotivas - . 

'elétricas e diesel-elétricas. Compete ainda à Comissão coordenar 

a negociação de contratos trienais de aquisição de locomotivas en

tre as ferrovias federais e as empresas produtoras nacionais, ob-

servando que estas devem assumir compromisso de exportação de no 

mlnimo 20% do seu faturamento doméstico. Os critérios que devem 

'nortear esses contratos de compra rezam que as empresas ferroviá-

rias devem observar: a utillzação plena da capacidad~ de produção 
. 

instalada; os índices de ~acionalização, fixàdo~ pelo CO! (mínimo 

de 55% do valor do produto final) i o dif,erencial de preço, excluin 

do os impostos, entre o produto fabricado no país e o simil~r de 
. , . 

'origem externa, atribuindo ao,produto nacional a margem de prote-

ção de 15%; e a garantia de fornecimento pela empresa nacional el 

ou sua associada de cada locomotiva e peças sobressalentes (estas 
-:-

últimas por um prazo não inferior a 15 anos a contar aa data de en 

trega da locomotiva). 

Contudo, a principal atribuição da Comissão é mesmo o es 

tudo do mercado tendo em vista pri'ncipalmente a~ necessidades das 

ferrovias decorrentes dos programas de corredores de exportação, . . 
do escoamento de produtos agr!colas de exportação, e da substitui-
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ção de equipamento obsoleto. O estudo do mercado determinou a ne

cessidade de aproximadamente 2.200 unidades nos próximos 10 anos. 

Ten'do em vista que o tamanho mínimo de cada planta é' de 60 unida

des/ano, estimo~-se que o r~lI\1ero de fabricantes ,não poderl4 exce-
r 

der a 3 ou 4 (incluindo nesse número a fábrica .da GE, já em opera

ção). A Comissão publicou então o edital, e '6 projetos foram apr~ 

sentados (além do da GE, que já estava produzindo). ,Esses proje

tos tinham'que obedecer a pelo menos as seguintes condições estabe 

lecidas no edital: ser empresa nacio'nal (ou aS~Ciciação com empresa 

estrangeira mas com controle nacional); equipamento de conhecimen

to do usuário; obedecer plano de nacionalização, e apresentar maio 

,res condições de abs~rção de tecnologia. 

Dos 6 projetos apresentados (além da GE), um desistiu; o~ 

t!:o não tinha associação com empresa nacional, sendo des'elassifica 
-., 

do; outro mais deixou de obedecer a uma condição do edital,que,era 

produzir s~u próp~io motor, sendo eliminado. Sobraram 3 projetos 

dos quais seriam selecionados 2. Os critérios para julgamento e 

decisão foram: 

a) constituição da empresa, 'exigindo-se controle nacio-' 

nal; 

b) apresentação de programa de nacionalização, segundo 0-

rieataçao da Comissão. A Comissão "destrinchou'" a locomotiva, fi

xando plano de nacion.alização para cada peça e componente; 

c)- apresentação de programa de exportação (atuação-do as 

sociado estrangeiro no mercado internacional). A Comissão estabe

leceu que se o projeto tivesse'balanço de divisas positivo, a em

presa teria, i'sen,ção de impostos para importar equipamentos e compo 

nentes; se não, teria apenas redução de impost~s: 

d) posIção do usuário (opinião das principais ferrovias); . . 
e) capacidade técnica da empresa nacional; 

f) tradição' da empresa ria indústria'mecânica; 
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g) esquema proposto para transferência ,de tecnologia; 

h) custo global da transferência, e 

i) grau de dispersão dessa tecnologia. 

60,. 

Foram, finalmente, escolhidos em fins de janeiro de 1978 os dois pr2 

jetos vencedores, ambos c;1e empresa nacional com tecnologia estran.

geira. O projeto desclassificado o foi em função de tecnologia 

inadequada. As duas empresas já firmaram contratos 4e fornecimen-. . . , 

to à Rede Ferroviária Federal. Aparentemente a GE (que não recepeu 

encomendas) foi vetada em função de problemas no equipamento antQ

riormente forpeciqo, e dos procedimentos ilegíti~Os que utilizou 

para atrasar a decisão (o que evidentemente lhe benefj,ciava) .• 

Portan to, esse também é ~ exemplo claro de adoção de 

·uma política criteriosa que, baseada no conh~cimento do mercado, ob

. jeti va substi tuir importações e incre~ntar exportações com a preo

cupação fundamenfal de dom!nio da tecnologia e controle nacional 

do empreendimento. 

Retornando' agora a discussão sobre a poli tica de reserva 

de mercado, pode-se conclui:ç- que esses três casos' (minicomputado

res, cimento, locomotivás) dcmonstraminsofismayelmente que é pos

sível, a partir do estudo do ~e.rcado, aplicar uma pól!tica que, no 

final de cO,ntas, adcta velada1l\('mte o principio da reserva de merca

do. De fato, como se observou, não há·necessidade de se instituir 

a reserva de mercado. Basta que, para os setores ou indústrias 

prioritárias, se realizem estudos de mercado e se escolha um núme

ro, de projetos compatível com a dimensão do mercado. Os demais, não 

recebendo qualquer tipo de apoio oficial (financ1curentos, incentivos .. 
fiscais, encomendas, ,etc.) não teriam condições de se ~nstalar, em-

bora evidentemente se preserve a,sua liberdade de iniciativa no sen 

tido de fazê-lo. Isso, inclusive, superaria abarreirapreconceituo .' ..' . -
sa de fundo puramente semântico levantada pelo uso da expressão re

serva de mercado. 
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4.6.2 '- Definição do Papel da. Empresas Industriais do 

Governo 

A questão da part~cipação das empresas do governo na 1n

dústria também carece de uma definição precisa no âmbito dá pollti 

ca industrial. Em geral é abrangida pela discussão,do papel do Es 

tado na economia corno um todo. Nesta, os representantes do setor 

privado queixam-se de que estaria havendo urna crescente" estatiza-O 

ção da economia, traduzida principalmente em maior participação di 

reta na atividade econômlca e no financiamento do desenvolvimento. 

Entretanto, já foi" sugerido59 que a atuação do. Estado no Brasil 

tem corno seu maior beneficiário as próprias empresas privadas (na-
, . 

cionais 'e estrangeiras). Por um lado, através de suas empresas, 

atua em setores onde o vulto dos investimentos, sua longa matura

ção e'baixa'rentabilidade acabaram por afastar o capital privado, 

seja por desintere.sse, seja por incap~cidade financeira •. Exemplos, 

no caso da indústria, são: mineração, siderurgia de produtos pla

nos, qulmica e petroqulmica básicas, fertilizantes e adubos (produ 

tos básicos: amônia e' uréia)' e petróleo; e fora da indústria: ser

vi~os de utilidade pública (energia elétrica"gãs, água e.esgotos), 

armazen'agem, transportes e comunicações. Nessas atividades 'as em

presas do governo suprem insumos e serviços básicos à economia, g~ 

rando importantes economias externas que bene~iciam especialmente 

o setor privado. Por outro lado, corno agente financeiro, o gover

no supre re.cursos numa faixa de crédi,to' em que o sistema financei

ro privado não tem condições de atuar: longo prazo,. 

A questão que s~ deve colocar, na verdade, é a da neces-... 
sidade de se.estabelecer uma forma de controle sobre as empresas 

59W• Suzigan, liAs empresas do governo e o papel do Estado 
economia brasileira", in Fernando Rezende e outros, As1ectos 
Pa~ticipação do Governona Economia, Série MonogrâficaRio de 
neiro: If?EA/INPES, 1976), n926. 

na 
da 

Ja-
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do governo, o que, aliás, se insere na discussão mais ampla sobre a 

necessidade de controle da sociedade sobre o Estado. A total autono .. 
mia ~as empresas do,governo' perm~te que atuem como verdadeiros co~ 

glomerados p~ivados. Muitas vezes sonegam informações ao próprio 

governo i outras vezes reagem às tentativas do governo de exercer 

alg~a forma de controle, como ocorre com o caso citado da progra

mação das compras de bens de 'capital pelo CCNAI. ';lgumas empresas 

nem sequer admitem a possibilidade de abrir o .circuito interno de -
decisão ao participante governamental. O que eataria 9correndo, c2.' 

mo sugeriu Luciano Martins em excelente artigo',60 seria a "privati 

zação" do Estado. 

Fundamental, no entanto, é que se esclareça de vez na 

própria polItica industrial, qual o papel que se reserva às empre-.. 
saa industriais do governo, em complemento aos das empresas priva-

das nacionais e empresas estrangeiras. 

4.6.3 - Óisciplinamento da Participação do Capital Es

~geiro', na Indústria 

A, questão mais polemica da pólIt1ca industrial, contudo, 

é a da participação do capi ta,l estrangeiro. Convém esclarecer, no 

entanto, que não se trata aqui· de anaiisar a atuação das empresas 

controladas pelo capital estrangei,ro em termos de seus "custos' (des 

nacionalização da indústria, cartelização e práticas oligopólicas, 

6nps sobre o balanço de pagam~ntos) e "benefIcios" (crescimentoec2 

nômico, desenvolvimento tecnológico, diveT.sificação das exportações) • 

Procura-se apenas alertar para a necessidade de orientar a sua aplicação, sub

metendo-as ~ cbjeti\'OS da polltica econêmica regulamentando seu acesso a 

60Luciano Martins, IIEstatização', da Economia ou 'Privatização' 
do Estado ll ?, in Jornal do Brasil, 'Caderno Especj.al, 2/10/77. 
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benefIcios fiscais e financiamentos oficiais, e ,disciplinando sua 

atuação. Antes,porém, é conveniente dar urna idéia do grau e exten 

são de sua participação na indústria . 
• 

Tomando-se os principais gêneros da indústria de . trans

formação mais o setor de mirieração e agrupando-os seljundo produzam 

insumos básicos, bc~s de capital e outros produtos, constata-se61 

que o capital estrangeiro, em termos de faturamento: 

a) em insumos básicos, controla:62 metais não-ferxosos, bOE 

racha, química e petroquímicai e tem participação importante em: 

mineração, cimento, siderurgia (não-planos); celulose e papel; 

b) em bens de capital, controla a produção de: tratores, 

máquinas de terraplenagem e implementos; máquinas, motores e equi

pamentos industriais e para escritório; materi~l el.§trico e de co

municações; .velculos automotores, e autopeças e carroçarias; 

c) em outros setores, controla ou tem participação impoE 

tante em: farmacêutica, produtos de higiene e limpeza, bebidas e 

fumo. 

Portanto, o capital estrang~iro já se encontra éstabelecido em pr~ 

tjcamente toda a indústria, controlando ou participando de setores 

vitais.. Não se trata, pois, ~e impedir a sua entrada. MesmÇ> por

que pela legislação sobre ca~ital estrangeiro (Lei n9 4.131, de 

3/9/62) a entrada de qualquer empresa estrangeira é l:i."Jre. A úni

ca coisa que se exige ~ o seu registro no Banco·Central. E nao se 

pode mesmo dizer que o PaIs pode prescindir do capital externo. Ele 

é necessário por dois motivos princ:l.pais: pelo próprio aporte de 

capital de risco que realiza, e pela possibilidade que oferece de 
"'-

transferência e abso~ção de tecnologia industrial avançada. 

O que não se pode admitir, porém, é que não se exija das 

empresas estrangeiras o cumprimento de pelo menos esses dois requ! 

61 . 
W .. Su~i9an, Opa cito 

620 controle s'eria caracterizado pela propriedade majoritária do 
capital ou .. pelo domínio da tecnologia. 

IrrA -:1 



"CAnA"'A DI PUNEJAMEHTO DA PRElII)tHCIA DA RU6auCA 

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO lCONÔMICÓ E IOClAL (11'tA> '64. 

sitos. E mais, que se lhes concedam amplos incentivos fisoais e 

financiamentos oficiais, tornandomInimo;o seu risco. 

Há o caso muito ill:lstrativo . .de uma '. empresa estrangeira 

que .entrou recentemente pa~a o setor de· bens de·capital. Essa.em

presa recebeu gritis o terreno com todas as benfeitorias (terraple 

nagem, instalações de gás I. água e esgotos I etc.), obteve:.' isenção 

de impostos e taxaS estaduais e municipais, incentivos fiscais do 
. . . 

COI, e ainda facilidades de financi'amento interno que poucas empr!!, 

sas nacionais conseguem. Apenas 25% do inves~imento foi financia

do por capital próprio, sendo que a quase total~dade d~sse percen

tual (Cr$ 28,5 milhões em Cr$ 30 milhões) constituiu-se de recur-

sos de uma subsidiária brasileira do g~upo, por conta de reinvesti 

mentos. A maior parte do investimento foi financiada pela compa-

nhia do distrito industrial local e pelo banco estadual.- ~ digno 

de nota, também, o caso da FIATque além àe obter os incentivos pr~ 

vistos em lei, ob~eve do Governo do Estado de Minas Gerais a gara~ 

tia de compensação da. benefícios porventura retirados pelo Governo 

federal •. Os an3eios de ind~strialização parecem assim estar leva~ 

do alguns Estados a conceder exageradas vantagens ao capital es-

trangeiro. 

~ necessário, portanto, regulamentar a concessão de bene 

fícios fiscais e financeiros ao capital estrangeiro por parte de 

Estados e Municípios. Para~elamente, deve-se procurar disciplinar. 

a'sua atuação exigindo-se por ocasião de sua entra~a: aporte efet! 

vO .. de capital de risco; orieniaçãopara. setores considerados prio

ritários pela.polItica industrial; abertura da chamada "caixa pre

ta" (memória de cálculo) da tecnologia para permitir sua transfe

rência e absorção interna; dar preferência ã entrada atravé& de 

jOint-venture! com empresas privadas nacionais, sob liderança des

tas; exigir compromisso de expOrtação; maximizaçio das compras de 

equipamentos no mercado interno, e outras. AlgUmas dessas exigên-
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cias,como se viu, já estão sendo aplicadas por algumas institui

ç6es de polItica industrial e de financiamento. 

Esse tipo de aç~o seria plenamento justificável como u 

ma reação natural da política econômica ao conheéido ciclo do pr2 

duto de internacionalização do capital. No caso dos b~ns de ca-

-pital, encontram-se na fase do ciclo em que a reaçao protecionis-
I", 

ta intern~ precipita a entrada da empresa estrangeira que nao 

quer perder mercado. 

5 - CONCLUS~O 

o trabalho teve por objetivo contriboir- para a discus -
- . ~ , sao dos principais aspectos da po11tj.ca industrial no Brasil. pr2 

curou-se definir política industrial, 'examinar a experiência cor

relata de outros países e, na análise do caso b~asileir~ propria

mente dito, buscou-se identificar'a existência de uma política 

seus objetivos, instrumentos e instituições implementadoras. As 

conclusões mais relevantes que se evidenciaram no decurso da aná

lise são as que seguem. 

Primeiro, sobre a polItica industrial, concluiu-se pela 

il\t:;!xistência de uma política geral. O enfoqpe é setorial, defi -

nindo-se uma polItica para cada área (setor, indústria especIfica 

ou região). Mas não há uma ·definição geral única de prioridades ~ 

toriais. 63 . Assim, essas políticas são em geral estabelecidas 

suisticamente, muitas vezes'de forma não-institucional (isto é 

ca 

, 
por meio de regulamentaç6es internas das instituições). E verifi 

cam-se algumas inconsistências, principalmente entre os objetivos 

declarados e'os que efetivamente orientam a_implementação da polí 

tica. Obj~tivos esses que, em geral, não ultrapassam o curto pr~ 

ZOe O resultado é, em suma, uma "política" de vista curta, frag-

mentada, e meramente re~tiva, orientada preponderantemente para 

63Há , por exemplo, a definição de prioridades setoriais dada 
pela Resolução n9 9, de 31/3/77, do COE, a das Resoluções n9 47 
e 48, de 9/3176, do CDI que regulamentam o disposto no Decreto n9 
77.065, de 20/1/76, a das institutiç6es que concedem financiamen 
tos, a das instituições regionais, e outras. 
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resolver um problema conjuntural espeeíftco: o ao desequilípriorc 

balanço de pagamentos ,do . País. : Nada esclarece sobre a 

reserva de mercado a setores·ou indú8t~ias, prioritárias, muito em 

bora esse critério tenha sido aplicado a pelo menos 'três casos e 

xaminados: os das indústrias de minicomputadores, locomotivas e 

cimento. E não define a~ropriadamente o papel que se reserva às 

empresas do Governo e a participação do capital e da tecnologiaCb 

exterior. 

Segundo, quanto aos objetivos, apresentam-se igualmente 
, 

esparsos, ou embutidos nos critérios adotados'pelas i~stituições 

que analisam projetos para concessão de incentivos fiscais ou 

financiamentos. São'definidos pelas duas principais instituições 

. ,que Quidam da polftica industrial: o CDE e·o COI. No caso do pr! 
-

.meiro, resumem-se no propósito de' substituir importações de bens 

de capital e insumos básicos. Já o CDr vai além, definindo como 

objetivos :'. substit.uir importações, promover exportações, ol:ien.tar 

a localização de novos projetos industriais, incorporar teenolo -

g1a mais avançada, e o~tro~. No entanto, notou-se alguma diver -

g~nci.a entre os objetivos definidos e aqueles implícitos nos cri

térios adotados pelo cor na ·.implementação da política. O ponto 
. . 

pósitivo é qu~ estes últimos' resultam muito mais ~ompletos e cri-

teriosos que aqueles definidos na regulamentação da política. Esses 

critérios r.ompreendem principalmente: exigência de balança comer-' 

eial e de divisas positivo por empresa; realizaçãQ de dois terços 

das importa9ões de bens de capital sem. cobertura cambial ou o e 

quivalente em moeda estrangeira sob a forma_de capital de risco 

(ambos aplicáveis. às empresas estrangeiras);' compromisso de expoE 

ta.ção; maximização das compras de bens de capital no rrercado interoo; p~~ 

ferência ã empresa privada nacional; exigência de esquema finan -

ceiro detalhado·do projeto; mínimo de 40% de recursos próprios da 

empresa; gr~u de endividamento da empresa, e outros. 
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Portanto, nota-se 
do cor (constantes das atas 
ção e do Grupo Setorial I -
promoção das exportações do 

,~ 

pelos cri té~ios imp1!ci tos nas decisões 
das reuniões da Comissão de Coordena
Bens de Capital) ,uma ênfase maior na 
~ue na substituição de importações,pro 

curando enquadrar mais rigorosamente ,a esse respeito & empresa es-
trangeira. Verifica-se também maior preocupa~ão com o dimensiona
mento do mercado e com a situação financeira da empresa; o propós! 
to de orientar as.compras de bens de capital e componentes para o 
mercado interno, e prioridade à empresa privada nacional. Mas, por 
outro lado, dá relativamente pouca importância aos problemas da 12, 
calização e da poluição ambiental. Só mais recentemente esses pr2, 
blemas mereceram mais atenção, com a Resolução 14 do COE, só agora 
(maio/78) regulamentada, e com a exigência de' liberação pela SEMA 
de praticamente todos os projetos. Contudo, sua efetividade ,como 
política é prejudicada pela falta de autonomia do COI, sua limita-

, , 

da capacidade técnica e sua impotênci~ quando o projeto não plei-
teia a importação de equipamentos. O dimensionamento do mercado, . 
porém, parece ser o problema mais sério, já que o cor n~o tem con-
dições técnicas de realizá-lo, confiando-o às próprias empresas. 

Tercei'ro, sobre os instrumentos utilizados, verifica-se 
que, mesmo sem considerar os instrumentos convencionais da polit.i
ca econômica geral, a gama é extremamonte variada e rica como expe 
riência. Compreende: programas de nacionalização de equipamentos 
e componentes; acordos de participação da empresa nacional no for
necimen~o de equipamentos a projetos indu3triais e de infra-estru
tura econômica; programas setoriais; coordenação das compras de e
quipamentos pelas- empreoas'do Governoi participação direta dO Go
verno como empresário e indireta como agente financeiro e como cc~ 
prado r de bens e serviços; concessao de incentivos fiscais e finan 
ceiros; programas de apoio, à pequena e média empresa e à empresa 
privada nacional; programas de desenvolv~mento regional; o~çamento 
e controle das importações de órgãos públicos; e margem de 15'" à 
e~presa nac~onal nas concorrências internacionais para fornecimen
to de equipamentos. Contudo, o mais importante de todos é o siste . -
ma de incentivos fiscais/financeiros. Este porém é exageradamente 
diversificado e sua generosa administração ê feita por cerca de uma 
,dezena de diferentes instituições. Ocorre ainda que um mesmo tipo 
de incentivo é concedido por diversos instrumentos legais (nem sem . -
pre excludentes entre s~) e gerido por várias instituições com di-
ferentes objetivos. Uma mesma empresa pode usuf'ruir cumulativame~ 

... ' . 
te de ~arios tipos de incentivos. Para isso basta estar informada, 
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o que parece~mais fácil às grandes empresas que podem manter um·de 

partamento especializado. Além disso, ,9 sistema favorece a conceri 

tração (setorial e regional) e ~ uso mais intensivo de capital, e 

é em parte incoerente com o objetivo de substituição de importações • " 

, de bens de capit~l, cuja importação incentiva. Por essas razões,' 

sugeriu-se estudar uma reformulação e consolidação do sistema de 

incentivos fiscai~/financeiros, compatibilizando-o com a orienta

ção da política industrial, 

Quarto, sobre as instituições; verifica~se que o quadro 

é bastante complexo. Compreende, além das instituições que teori

camente seriam responsáveis pela formulação e orientação da pollti 

ca (CCE e COI), mais os seguintes tipos de instituições: setoriais, 

regionais, especIficas (isto é, que implementam determinada medida 

de pol!tica ou cumprem determinada função da política industrial), 

gerais (isto é, que' administram um incentivo ou desempenham uma 

função que se aplica à indústria em geral, corno a Secretaria,da R~ 

ceita Federal, a SEMA e a CADE), e de financiamento (a projetos, à 

comercialização de bens de capital, ou corno aporte de capital de 

risco). Há urna evidente superpos~ção de funções (quanto à análise 

de projetos, por exemplo) conflitos e inconsistências de critérios 

e objetivos entre o COI e as ,d~mais instituições setori~~s,.regio

nais e de financiamento. Nesse sentido, o aparato institucional 

pode impedir a melhor alocação dos recursos financeiros e de incen 

tivo~ fiscais e dificultar a própria implementação da política in

dustrial. O problema maior, contudo'" é o de articular e coor

denar um tão grande número dê instituições tão diversificada,s. 

O CO~ l1mi ta-se a traçar diretrfzes para alguns setores. Quan

to ao COI, art.icula-se com algumas das instituições, 'como . a 

FINAME (que exige registro de fabricação - ou aprovação de proje

to - pelo COI para cadastramento visando à obt~nção de f1nanciamen 

tos), a BEFIEX (a quem o COI encaminha projetos especial-
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mente de empresas estrangeiras - com o fim de exigir programa es

pecial de ~xportação), e a CACEX (reali:zação dos acordos de parti 

~ipação da empresa nacionql). Mas não exerce qualquer açãc coor

denadora. Seu problema principal a esse respeito é o da falta de 

autonomia no'processo decisóri9. Na verdade! o COI ,depende, no 

caso de projetos de alguns setores, da decisão superior ~a respe2 

tiva i~stituição setorial, e divide certas funções' com outras (co

mo a CACEX, por delegação do CPA, no caso da apuràção de similari 

dade). Conclui-se, um tanto acacianamente é verdade, pela 

necessidade de estudar uma forma de articular e coordenar 

o aparato institucional. 

As proposições finais do -trabalho sao no sentido de que: 

. primeiro, se defina urna política industrial mais geral e de mais 

longo prazo, e segundo, se atribua ao CDI o papel de coordenador 

dessa pOlítica. 

A definição da política deve ir além, obviamente, da a 

tual "estratégia de médio prazo" que visa pr?mordialmente a subs

titui9ão de importàções e a promoção das export~ções. ~ntre ou 

tras coisas, deve compreender genericamente: 
a) uma clara e~plicitação dos objetivoS1 .. 

" b) urna cefiniçao geral dos setores prioritarios a médio 

e longo prazos~ Isto é,não SÓ'os setores onde as oportunidades 

de investimentos substitutivos de importações são mais evidentes 
.' 

ou aqueles que apresentem maior potencialidade para a exportação, 

mas também aqueles 9ue convém estimular com vistas a explorar o 

potencial do mercado interno, e que sejam menos dependentes de in 

sumos, bens ,de capital e tecnologia imeo~s: e mais absorvedo -

res de mão-de-obra. Naturalmente, a "realização" do potencial do 

mercado interno 'depende da adoção de um programa paralelo de redi~ 

tribuiç,ão de renda, o que evidentemente transcende ao alcance da 

polltica :l.ndustrial; 
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c) estabelecimentos de uma cJ.a.,:a política de 
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localiza-

ção industrial v'isando à descentralizélção ,.e/ou redução dos de$,e

quilíbrios regionais, que ,se 'oriente p~la:busca do melhor apro~e! 

tamento das vocações regionais; 

d) adoção de norinas rígidas de contr'ole da poluição; 

e) regras básic~s para permitir a transferência, absor

çao e adaptação de tecnologia avançada para os setores de ponta; 

f) melhor conhecimento do mercado e da capacidade inst! 

lada (nacional e regional) dos setores ou indústrias prioritárias. 

Isso permitiria: atingir escalas mais econômicRs 'de p~odução; es

pecialização dos prndutores (bens de capital); programação das com 

pras de bens de capital das empresas do Governo, e adoção de uma 
. 

polí~ica racional de alocação das compras de bens e serviços ·do 

. Governo. Esse, na verdade, é um ponto fundamental. Corno se viu 

(casos das indústrias de minicOmputaãores , locomotivas e c::iIrento) , 

o conhecimento do mercado fornece uma base sólida para a adoção de 

uma política criteriosamente formulada, que inclu~ive adota urna 

forma velada de reserva de ,mercado; 

g) uma definição clara da estrutura de propriedade na 

indúst,,=,ia e: do papel de cada ',grupo no tripé emprE:.sarial: Governo, 

empre3é.S estr~ngeiras e empresas privada~ nacionais. No caso das 

empresas do Governo, é essencial que se esclareça de vez qual o 

papel que ~~ lhes reserva na indústria, e sobretudo, que se esta

beleça alguma forma de controle centralizado do Governo sobre as 

empresas. Quanto às empresas estrangeiras, deve-se disciplinar a 

sua entrad,a,' exigindo-se o cumprimento de requisitos mínimos (co

mo o aporte efetivo de capital de risco e abertura d~ tecnologia), 

e ,regulamentar o seu acesso a incentivos fiscais e financiamentos 

não apena~ de órgãos federais mas, o que é mais importante, dos~ 

tados e Municípios. E no caso das empresas privadas nacionais 

manter os atuais programas de apoio e fortalecer os mecanismos de 

capitalizaçãoJ 
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h) estabelecimento de umapolf~icaconsoante definan -, 

ciàmen1:o, ,subordinada i orien,tação da política industrial no que 
. , 

dizrespelto às. ,prioridades, ('a nIvel de setor,' ~ndústria ou proje 
, .' 

to especIfico) para financiamento por parte de instituições finan 
. .... 

cairas oficiais (federais, estaduais e'municipais). 

A atribu~ção ao COI da coordenação da polIticaindus .

trial se j'ustifica não' só pela sua experiência como também pelo fa 
, 

to mencionado de que, limitando-se a conceder incentivos para im-o 

portaç'ão de bens de capital, tende a ver esva~iado o seu poder co 
, . 

mo principal órgão implementador da po1Itica industrial à medida 

,que se processa sua própria política de substituição de importa -
, . ' 

ções.· Portanto, a atribuição formal 30 CDI da coordenação da po

II tica seria até natural e um passo neces'sârio.' Isso paderia seI': 

feito ampliando-se ao extremo a,articu1ação entre o COI e as de

mais 'instituiçõe~ .de política e' de financiament,o industrial (in -

c1usive regionais, estaduais e municipais); de modo a que estas 

passem a,exigir a aprovação do projato ou o registro de fabrica -

ção no COI como condicionante para concessão de incentivos ou fi 
. 

nanci~mentos •. Assim estari~ preservada a in!ci~tiva de qualquer 

empresa de se estabelecer sem utilizar incentivos e financiamen -. 
tos 'oficiais, 'muit..., embora se raconheva que essQ situa.;&o implica 

numa desvantagem capaz de in~labilizar'o projeto. Resta, no en -

,tanto, acrescentar que para que o CDI,J?Ossa exercer essa art:icul,! 

çã~ e coorde~ação é necessário que se lhe d~ pelo menos um corpo 

técnico qualificado e autonomia no ,processo decisório. 

Ao término, vale lembrar a importância de se formular e . 
,~mplementar a polI tica num contexto de planejamento. Embora pre-.' '. . 

servem a l'1berdade de iniciat1:va, sabe-se que as economias capit,! 

liàtas modernas não mais funcionam como num regime de economia pu 
, -

, ~'-ra de mercado. Os trustes e carteia ol1gopolicos (internos e in-
. 

ternacionais) manipulam o mercado, eliminam ~tes e estabe-· 
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lacem preços, segundo o grau do poder d. mercado ~e concentram. 

Por ,1sso, a', "mão :vislvel" da poll~icapúbl.1ca se faz cada vez m!" 

'1s necessária. Com recursos escassos não,é, poi., racional esp!' 

"rar"pelos sinais do mercado., Sua álocaçÃo tem que' obedecer 'às 

prioridades e pOllticas estabelecidas' por um sistema ~fetivode 

planejamento. 
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As notas que vamos apresentar neste painel nao pretendem 

r .uzir os resultados alcançados no conjunto de pesquisas que 

e- sendo realizadas na FINEP, mas apenas referir alguns re -

s; )s mais significativos, no que tange ao grau de internali 

z~ -a estrutura industrial brasileira, que se manifesta atra 

vés um controle oligopólico dos principais mercados da Indús 

trié-. Transformação • 

. A análise parte de urna amostra dos quatro maiores e~a 

belecimentos da classificação industrial a 4 digitos do IBGE,que 

é a única calssificação unifor~e da Indústria que se aproxima sa 

tisfatoriamente do conceito de mercado.* 

A amostra representa 1528 estabelecimentos pertencen

tes a 1261 empresas lideres e corresponde a 38% do valor da pro 

dução industrial em 1970. A participação do capital externo é de 

50% do valor da produção da amostra, restando 33% para as empre

sas nacionais e 17% para os estabelecimentos de empresas públi

cas. Quando nos limitamos às 272 grandes -empresas lí.deres que 

estão entre as 500 maiores da visão, verifica-se que 149 perten 

cem a grupos de capital externo, 110 a nacionais e 13 a empresas . 
públicas. O peso conjunto destas 272 empresas é de 30% do valor 

da produção industrial global, o que revela um acentuado grau de 

concentração similar aos índices internacionais das indústrias 

maduras dos paises centrais. 

As proporções do controle de mercado se alteram subs

tancialmente quando se toma apenas amostra das grandes passando 

nos grupos de capital externo a representar 57% do valor da pro 

duçio dos estabelecimentoi de grandes empresas, e de 21% para ca 

da um dos subconjuntos ee empresas públicas e privadas de capi

tal nacional. 

* Para considerações metodológicas sobre a cobertura da amostra 
e os principais conceitos utilizados na análise, ver Tese de 
Mestrado apresentada neste encontro pelo Prof. Mário Possas, 

.;: . da UNI CAMP. 
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A taxa de crescimento da produção no período de 
3 i id~ntica para as empresas lideres, grandes e pequenas, 

lo lhante ã midia Indústria de Transformação. Isto indi·ca 

'. ~ãpida expansão no auge do ciclo se processou sem um aumen~ 
t coeficiente de concentração, global e setorial. 

A Internacionalização da Indústria Brasileira 

A internacionalização da indústria de transforma
çao ~ relativamente antiga e vem acompanhando quase todas as eta

pas da industrialização desde a dicada de 20; o periodo de expan
sao recente só fez confirmar as tendências que se configuram em 
forma definitiva desde a segunda metade da década de 50. Na atual 
etapa a internacionalização já alcançou a todos os ramos industri
ais, mas é particularmente acentuada no que se refere às grandes 
e~presas que lideram os principais mercados industriais. 

A maioria das empresas internacionais que hoje levam 
indevidamente o nome "multinacionais", não passam de filiais de 
corporações americanas já estabelecidas no mercado internacional 
e brasileiro há bastante tempo, tendo se ~profundado o processo 

" 

·de transnacionalizaçao enquanto i disseminação de filiais mas sem 
perda de controle.pela·matriz. 

". 

Entre os 27Z grupos estrangeiros que se destacam 

na amostra de empresas líderes que operam no Brasil, contam-se 
114 grupos de capital de origem americana dos quais 107 são filiais 

de empresas internacionais (constantes da lista das 500 maiores da 

. Fortune), apenas 5 são empresas maiores de capital privado america

no, 43 são controladas por conglomerados financeiros de origem a

mericana. 

Dos restantes 159 grupos, não americanos, presentes 

na liderança industrial brasileira, a maioria é de origem européia, 
mas só cerca da metade pertence à lista das grandes empresas. 
De fato apenas 84 são filiais de empresas internacionais (isto éAue 

operam em seis ou mais países,ou constam da lista Fortune) e os 

.... 
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tes representam grupos menores decapitaI estrangeiro .(54) 

e lomerados financeiros (24). Empresas multinacionais-no 
s ~o rigoroso do termo - existem apenas tr~s. 

As empresas de capital estrangeiro (não internacio-
n ·ao em geral de entrada mais recente no país e correspondem 
S0 ,.do à diversificação das indústrias metal-mecância, química 
~ ..... ,....,.i~ ..... ~,; <":.;}. e de instrumentos diversos. O desenvol 

vi~~i!LO acelerado do período recente permitiu brechas de mercado 
ocupadas por empresas menores de capital europeu e japonês, bem 
como a expansão igualmente rápida de pequenas e médias empresas 

nacionais. 
De entrada mais recente ainda, (correspondente ao 

"boom" financeiro das euro-moedas e à etapa de conglomeração do 
capital financeiro internacional que se verifica a partir da meta
de da década de 60) é a participação dos 24 grupos financeiros 

detectados na liderança de alguns setores de menor peso industri
al. Estes grupos além de serem basicamente de origem européia 
e japonesa, com apenas um multinacional,encontram-se dispersas en
tre todos os ramos industriais, com exceção de Borra.cha e Fumo 
que são dominados por dois cartéis mundiais no interior dos quais 

se processa a disputa de mercados em cada país relevante. 

A forma predominante e aparente ainda mais eficaz, 

para o grande capital internacional, de controle de mercado, con

tinúa através da operação de filiais fechadas que seguem as polí
cas tecnológicas. comercial e financeira de suas respectivas matri

zes. As operações inter-ma triz-filial são as que parecem respon

sáveis por fenômenos tão citados na literatura recente. como 

"transfer-pricing". políti~a atada de importações-exportações, di
versificação excessiva de produtos, de tecnologia. etc .• dos quais 
o aspecto do déficit da balança' comercial que lhe é atribuível;. 

tem sido apenas mais visível e dramatizado~ 

Os capitais menos internacionalizados de origem eu
ropéia e japonesa e outros, parecem ter aderido as formas mais fIe 
níveis de controle do mercado, com menor participação de capital, 

.. 



,1 sempre requer controle acionário. As formas de controle 

~ 'cem sobretudo através da tecnologia e do endividamento ex-
te porém com menos práticas restritivas de comercializaç~o e 
de :nio do mercado nacional, e das importações e ~xportações. 

Es práticas têm dado lugar a uma maior concorrência intercapi-
t~ ~ mesmo no interior dos grandes 01igop6lios e desafiado a 

es, idade de alguns cartéis tradicionais tanto do mercado nacio-
na~ ,o internacional. Devem-se porém menos às ".políticas industriais 

segt, 3S pelos países receptores do capital estrangeiro do que à 
riVal1~~de .01igop6lica internacional. 

Na etapa mais recente de internacionalização do . 
capital à escala mundial, tem-se verificado uma forte reação oli
gopólíca dos capitais europeus e japoneses à penetração crescente 

das filiais americanas nos mercados nacionais de quase todos os 
países, sobretudo naqueles em que se verifica maior expansão do 
mercado interno ou que eram competidores do ponto de vista de ex
portação de mercadorias, a partir de estruturas nacionais indus
triais mais modernas. 

o contra ataque dos países europeus menores e em 
alguns casos mesmo do Japão, não podia dar-se sob a ~orma de expan

são de filiais de um estrutura oligopólica madura como a americana, 

pois não dispunham do peso de uma estrutura~de capital e de 
"marketing" já sedimentada à escala mundial pelas filiais amerca

nas. Estas ter-se-iam constituído em severas barreiras à entrada 
não fosse o fato de que a expansão acelerada recente de alguns 

países receptores e do próprio mercado mundial ter permitido aos 

países capitalistas menores um maior aproveitamento concorrencial 

de sua mais moderna e malS adaptativa capacidade tecnologica, às 

brechas de mercado criadas pelapropria diversificação industrial. 

Esta rivalidade oligopôlica alimentou em certa medi
na o recente "boom internacional" do qual se aproveitou o Brasil, 

·,~s qe uma política de "portas abertas" para promover a pene
tf~"~,~ , rápida e acelerada de todas as formas e origens de capital 
e'~, . geiro bem como naturalmente propiciar a reprodução também 
acel~,qda do capital nacional, acoplando-se espontaneamente nesse 
proccs~o o desenvolvimento da grande e da pequena empresa sobretu

do nas indústrias metal-mecânicas. 
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Dadas as altas taxas de expansão verificadas no 

pc 1968/73, esta não parece ter sido uma fase de acentuada 

dconalização da indústria brasileira, se nao de aumento do 

gr ' internacionalização de diversos mercados. Embora as'condi''': .-

çõ, ::;em favoráveis ao processo de fusão e associação com gru-' 

p05 :onais, os "take-overs" parecem ter sido menos importan-

tes que a abertura d~ novos espaços econ6micoi, pelo menos 

no.~. ~iz respeito is empresas lrderes. Esta situação permitiu 

que as grandes empresas nacionais não perdessem, durante o perro

do, a liderança dos mercados onde tradicionalemnte se mantém, 

algumas desde as primeiras etapas de industrialização. 

As condições parecem estar, porém, em mudança muito 

rápida, desde o auge deste último ciclo de crescimento. A entra

da do capital externo como investimento direto ou partic~pação 
financeira tem se mantido no perrodo recente e até mesmo acelera

do no que se refere ao endividamento externo recente °das grandes 

empresas. Assim, depois de uma convivência de muito proveito das 

rivalidades 01igop6licas, que reforçava a expansão simultinea da 

capacidade produtiva e do mercado, parece estar-se alcançando 

agora um ponto ~lgido de não "coexistência pacífica" entre os ca

pitais de diversas origens. 

Várias tend~ncias são previsrveis do ponto de vista 

de reestruturação do controle de mercado pelos vârios grupos em 

presença. Podem ocorrer situações diversas que vão de uma nova 

. onde de cartelização e redivisao de mercado entre as grandes em~ 

presas internacionais concorrentes, até um aumento da centraliza

çao do grande capital através de "t~ke .... overs" e de desnacionaliza ... 

çao de capitais privados de origem nacional ou estrangeira de menor 

porte. O controle financeiro, e de mercado, muito mais do que a 

te~nologia)parecem ser ai alavan~as ~ estratégicas nesta; etapa de 

relativa estagnação internacional, em que as principais inovações 

tecnol6gicas já se encontram difundidas, não estando ainda à vista 

o início de um n~vo ciclo longo de inovações, 

Também não é de descartar o hipotêse mais otimista 

de uma renacionalização parcial de algumas empresas internacionais, 

em setores. onde, premidos pela concorrência e por uma possrvel 

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



política interna, encontram condições relativas mais favoráveis 

para rever suas políticas rígidas de controle e se recolocar num 

mercado de grandes dimensões e com boas perspectivas de expan

são a largo prazo. 

2. Grande Empres~ e ~ontrole de Mercado na Ind~stria 

Brasileira 

Os grupos internacionais líderes estão bem represen

tados em toda a estrutura industrial, dominando em forma absoluta 

os setores produtores de bens de consumo durável. Estão presentes 

em for~a decisiva nos setores de bens de capital, onde representam 

llisis de 50% do valor da produção dos estabelecimentos líderes e 

cerca de 75% da produção co~ancada ?ela amostra dos estabeleci~en-

J
. ., . . - . 

. lVlce2 cc~ as 2~?reSSs ~~ç1o~a1s a 11-
" .., ~, - ",'" I 'h' G2Ta~ça GOS ~ercaGOs Ge consu~o nao Qurave , senao auso~uta~ente 

dominantes na produção de Fu~o, Far~ac~utica, Perf~Garia e em al-

~ .:.~~a::rgia e ~ivi~~~ cc@ as ~acionais o setor de Pa?el e Celulose, 

E~~:ricos e lidera~ sozinhas as ind3strias de Tintas e E5~altes, 

r. 
'.i_ 

vos. 

.4 
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2.1. Bens de Consumo Durável 

A indústria Automobilística e a E1etro-E1etrônica 

sao os priricipais mercados desta Categoria de Uso, inteiramente 

dominados por filiais de grandes empresas internacionais. Do ponto 

de vista da caracterização da estrutura de mercado tratam-se de 

01igop61ios concentrados diferenciados (na terminologia de Sy105 

Labini). 

o setor automotriz, apesar de concentrado, adotou 

no .período de expansão industria-l acelerada 1968/73 uma estratégia 

fortemente concorrencia1 no que diz respeito ã conquista de mercado, 

mediante a' expansão contínua e rápida de sua capacidade produtiva 

instalada e de uma acentuada diferenciação de produtos. Esta rivú" 

1idade 01igop6lica conduziu inclusive ao declínio de suas margens 

de lucro, no auge do ciclo, e~bora por força de sua política de 

vendas e da rapidez do cresci~ento da demanda a taxa de lucro bru

ta tenha subido no perí~do. Esses resultados e esta forma de com

portamento agressivo na conquista de novos mercados sio típicos de 

liDa situação oligopólica instável, e sao por sua vez os determin

Dantes ca violenta taxa de ac~~~l~ção no período, em particular em 

1973, o~de alcança a taxa ~e 70% de cresciDento em relação ao esto

que de capital no i~rcio do ano. A entrada no mercado de um nova 

2l~;lJl:esa internacional, depois do auge do crescimento da indústria, 

~re~de-se provavel~ente cenos : ?crspectiva de ~anutenção de um 

ritmo de cYcsci~ento se~elha~te ao passado recente (da ordem de 

Eno) do que ~ crise 6e De~cado que sofre esta indústria -a 

r2scs.la r:l~..:ndial. 

A IndGstria Eletro-E:etr3nica est~ composta por to~ 

~os os ~e~~ros do cartel internancional que se especializaram, 

em alguns C2S0, )or ~aixas de mercado, tanto nos bens de consu~o 

du~&vcl co~o nos rnerca20s de c~uipa~entos e partes e ?eças. Ko 

, O" , ~ o ~ ~ ~ ~ L , ~"l-' --, ~ r, -1 t" f O r ~L C> • -. ,- ~l -::. ~l. ., V lO S o ,- c 5 e c.. a c (4;; (=1 C l C ~ Q e pI"O G U L 1 V é. C ~J ú.1. L -'_ L u (.4 1 Jl1 "-' 1 ç ç J:... ~j, IC _ '-' .1 

o;-;.de se verificou o T:-:eS:.lO fe;-;.ô;;;cno de disputa violenta 

per fatias 20 ~2Tc2do em cresci~cn~o, com uma polftica de vendas 

igualGe~te ag~cssiva. A Y~vali6~de oligop5lica se verifica neste 
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caso no interior do cartel, cuja estrutura de divisão de mercado 

é por consequêricia menos instável do que no caso da automibilís

tica. No entanto, o fenômeno da expansão imoderada de modelos 

e de gastos de comercialização conduziu, em termos de resultados, 

a uma situação menos favorável no mercado de televisores, onde 

se verificaram simultaneamente: queda das margens de lucro, e 

uma violenta expansão da capacidade produtiva em 1973 (101 %) com 

diminuição da média de lucro não só do setor como dos próprios es

tabelecimentos líderes. O mesmo nao ocorre com as empresas de 

eletro-domésticos, onde a situação de mercado é mais estável e a 

concorrência inter-empesas, depois de algumas fusões e "take-overs", 

determinou uma divisão de mercado com menor concorrência oligopó

lica. Esta situação permitiu que apesar do setor ter crescido 

rapidamente (cerca de 24% ao ano do período 1970/73) não apresenta 

taxas de expansão da capacidade produtiva tão elevadas, ficando 

mesmo abaixo da média da Industria. Mais do que isso, ao contrá

rio das indústrias analisadas acima, e do que ocorre em geral 

nos setores de bens de consumo durável, suas margens de lucro subi

ram acent~adamente no período, bem corno a taxa de lucro bruto, 

refletindo no conjunto uma situação típica de oligopólio concentra

do diferenciado est~vel. 

O resultado do ciclo de expansão recente para o con

j~n~o destas incústrias, parece na atual conjuntura não apresentar 

perspectivas t~o iavor~veis como no passado, tanto e~ termos de 

~a~ter um ritmo de expansão industrial como em ~ermo$ de rentabi

lidade 010bal de canital. Dado oue estes foram os setroes líderes 
b • • 

~e toda a estrutura industrial, isto e, aqueles onde se deram os 

~aiores incrementos da produção e da capacidade instalada no perío~ 

do 1963/73, e que a taxa de acumulação neste último ano apontava 

a ~~a sobreinvestinento q~e resultará por algum tempo em capacida

de ociosa generalizada, sao 3hvias as irnpl~caç3es em ter~os de 

eleitos desaceleradcres sobre oaescimento a médio prazo de boa 

parte da indústria de metal ~ecânica e de material elétrico, e 

por conscqu3ncia da ind~stria de transformação em seu conjunto. 



2.2. Bens Intermediários 

E~ta classificação de uso comporta grosso modo as 

~ndfistrias "de Papel e Celulose, Materiais de Cons~rução, Siderur~ 

gia, Comubstíveis e Lubrificantes, Adubos e Fertilizantes, Resi

:nas e Fibras, Tintas e Esmaltes, produtos químicos básicos, Condu

tores Elétricos e Materiais Plásticos. 

A dominância das empresas internacionais se "dá em 

forma absoluta nos cinco últimos setores. No caso dos setores 

da Indfistria Química, apesar de sua complexidade tecnológica e do 

controle estrangeiro, nao se verifica um elevado grau de concentra

ção do ponto de vista produtivo, vale dizer a participaç~o do 4 

maiores estabelecimentos não ultrapassa 50% do valor da produção 

setorial. Isto se deve não só ao "estágio de desenvolvimento do 

~amo químico, ainda pouco integrado verticalmente, como ao fato 

de que os complexos químicos industriais, além· de : recentes, estão 

procedendo a sua integração através de multiplantas, com capitais 

de diversas procedências. Por outro lado, participam nestes mer

cados diversas empresas internacionais que ainda não estabilizam a 

s~a organização industrial nem, portanto, o que consideram ~ divi

sa0 "ó:'ima"': do mercado. Vale dizer, esta estrutura está 10rZe de 

alcançar as características de um oligopôlico concentrado estável 

como os encontrados.na etapa madura de organização industrial de 

seLS países de origem. 

Com exceção de Fibras Sintéticas e Condutores Elétri-

. cos, onde a dominância absoluta de duas filiais internacionais são" 

incontestáveis, nos outros setores a divisa0 de mercados e a possí

vel tendência à ~lonopolização estão ainda em processo de evolução 

que só se definirá na pr3xima etapa de maturação industrial do ra

mo. No caso dos dois mercados de controle oligopôlistas estável, 

ou mesmo francamente monopolista - Fibras e Condutores - apesar da 

predução se incremefttar no per rodo a taxas superiores à média da 

in~~stria, suas taxas de acumulação de capital fixo declinam no 

~eríodo, se bem que suas margens e taxas de lucro bruto sobem con-

s:'deravelmente. Esta estratégia de crescimento moderado da capa-

·cidade produtiva revela bem o poder de monopólio já alcançado nestes 

setores. No caso da indústria de Condutores seu desempenho em 

termos de rentabilidade, apesar da elevada intensidade de capital, 



é excepcionalmente elevada, superando de longe a média da Indús

tria, o que prova o seu extraordinário poder de mercado, que aca

bou por despertar o interesse de entrada no mercado de uma pode

rosa rival internacional da atual empresa dominante. 

Nos setores de Tintas e Esmaltes, onde a disputa 

de mercado entre as 3 maiores empresas internacionais ~ mais 

acirrada, as margens de lucro caem no período, mas a taxa de acu

mulação de capital fixo acompanha a expansão m~dia .da capacidade 

produtiva da Indústria, a despeito de um forte queda na taxa de 

lucro. 

A dominância da grande empresa nacional se restringe 

basicamente aos setores de Papel e Celulose e aos de Materiais de 

Construção, com excecão do Vidro Plano que ê controlado pelo' gran

de cartel internacional. Apesar disso, já em 1970 se encontrava 

na liderança de cada setor um filial de grande empresa internacio

nal. No caso de Papel e Celulose, - a internacionalização do se-... 
tor se acentua no auge do ciclo, e Ja em 1973 passam a estar presen-

tes na liderança tres empresas internacionais. 

Uma vez mais, nestes setores a concentração técnica 

pyodativa e inferior à conce~tração econômica, dada a estrutura 

de multiplantas regionais e a fal·ta de integração vertical de al-

gu~as indústrias, como 

co~eça a verificar-se. 

-a de papel e Celulose, que so recentamente 

No que se refere ao desempenho destas indústrias, em 

te~mos de rentabilidade e expansao da capacidade produtiva, êle 

acompanha em geral o comportamento medio da Xndústria de Transfor

mação, com a notória exceção do setor de Cimento. Este passou no 

período por. uma crise de reorganiz~ção industrial, tendo inclusive 

se desinteressado da concorrência, umas das mais antigas e tradi-

cionais empresas internacionais do setor. ~ 

A liderança absoluta das empresas públicas se limi

ta em toda a Indústria de Transformação, aos setores de Siderurgia, 

óe Combustíveis e Lubrificantes, embora participe tambem da lide~ 

rança de mais dois setores grandes: Produtos Químicos Básicos e 

Resinas e Fibras. 
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Os setores liderados pelas empresas públicas se 

distinguem por grandes escalas de produção, alta intensidade de 

capital e fortes descontinuidades tecnológicas. Os seus estabe

lecimentos são os maiores da amostra de grandes empresas utiliza 

das. Todos realizaram um extraordinário esforço de investimento 

no período, particularmente em 1973, em que superam o do conjun
to de grandes emprsas da amostra. No entanto, suas taxas médias 

de acumulação de capital fixo s6 são particularmente elevada; nos 

setores de Ferro Gusa e Ferro e Aço :em Formas Primárias, que a

presentam uma expansao de capacidade produtiva superior a 80% de 
1973. 

As margens de lucro dos estabelecimentos líderes 
econtram-se francamente abaixo da média industrial, especialmente 

em 1973, revelando a política de preços administrados com o obje

tivo claro de subsidiar os custo da produção do setor privado in

dustrial, e o resultado menos desejável de fortes taxas de endiyi 

damento das empresas. No entanto, dado o aproveitamento mais efi 
ciente da capacidade instalada, que se deve provavelmente ã pr6-

pria expansão da demanda, as taxas de lucro de todos os estabele

cimentos líderes de empresas públicas, com exceção de combustíveis, 
sobem no período analisado. 

No que diz respeito a indústria de transfor~ação, a 

isto se resume a tão propalada "estatização", que se resu~e a ar

car com os elevados custos de manteTem expansão is.·duas indústrias 

básicas e fornecer economias externas ao setor privado industrial. 

Se agregarmos a estes setores o de mineração teremos 

incluido a outra empresa pública produtiva mais importante e com 

isso alcançaríamos uma participação na indústria de 7% do valor da 
~ 

produção global industrial para o conjunto de grandes empresa pu-

blicas. 

2.3. Bens de Consumo Nio Dur~vel 

O controle de mercado nestas indústrias s6 é exerci~ 

do pelas empresas internacionais de presença antiga no Brasil em 

dois de seus segmentos. Nos mercados tradicionais concentrados 
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internacionalizados. através do controle absoluto pelas firmas 
dominantes (Funo e Perfunaria). Nos mercados de produç~o des
con_centradq.. particularmente da indústria alimentar através do 

'i 

controle monopolista das matérias piimas e/ou da comercializa-
ção da produç~o (leite, laticínios, moagem de trigo, produção 
e refinação de óleos vegetais, abate e preparação de conservas). 

Em todos estes ramos predomina os grandes grupos internacionais 

tradicionalmente instalados no País, com presença dominante de 
filiais americanas. 

Em geral, trata.-se de situaç6es monopolistas es
tabilizadas, caracteriza~as por um baixo ritmo relativo de cres
cimento da demanda e de expans~o da capacidade produtiva. A cap
tação progressiva dos mercados regionais tende à implantação de 

multiplantas em todos os casos em que o mercado urbano local 
justifique a dimensão mínima de planta, mantendo-se assim o con
trole do mercado nacional pelos grupos dominantes. 

As taxas de crscimento dos preços dos produtos des
ta categoria de bens está muito acima da média de indústria, re
fletindo-se, em geral~ do ponto de vista das empresas num aumento 
de "mark ups", das margens correntes de lucro e da própria taxa 
de lucro. Do ponto de vista dos consumidores,a diferenciaç~o 
dos produtos e uma-: suposta melhoria de qualidade (que se limita 

na maioria dosccasos à modificação de embalagens e-aos serviços 

de comercialização) não parecem justificar o encarecimento absolu

to e relativo deste tipo de produção que, em princípio. se destina 

ao consumo de massas urbanas, o que prejudic~ sensivelmente o po

der de compra dessa população. 

A liderança-dos mercados desconcentrados, tipicamen-

te competitivos ... _~:~ está entregue :às empresas nacionais, .. -

que incluem alguns setores da textil e da alimentar. O desempenho 
em termos de crescimento do mercado, margens de lucro e taxa de 
acumulação é favorável à indústria textil e desfavorável às indús

trias nacionais de produtos alimentares, com exceção da indústria 
de açucar, que é um caso de produç~o desconcentrada. com controle 

monopolista e preços administrados._ 
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d2S C~?~~S2S ~ncio~ais e algu~as intcT~3cionais no setor de r~fri-

o crcsci2cnto para o conjunto do ramo ~ 
. .-

~.2Cloc~e, tanto do ?O~~O 22 vista da dc~a~da como da capacidade 

?~0dutiva. O co~trole d2 ~e~ca20 pelas fir~as dG~inantes per~i:e 

porém u~a e:evação substancial dos preços relativos e sustentação 

ce ~argens de lucro, superiores à média da indústria, numa situação 

tal que o desempenho dos estabelcimentos lideres não se distingue 

do conjunto do ra~o. 

As únicas indústrias de liderança dividida importan

tes sao a textil e Vestuário e Calçados, onde as oportunidades de 

exportação tem estimulaào um desenvolvimento tecnológico descon

trolado e urna diferenciação de produtos com vistas ã estratifiea

ção de mercados, regional, nacional e internacional. A disputa 

pela captação de fatias adicionais de mercado não tem se revelado 

porém suficientemente acirrada para fazer baixar as margens de lu

cro ou subir em excesso o ritmo de expansão da capacidade. Os 

"mark-ups" e as margens estão acima da média da indústria e se ele

vam no, período 1970/73, apresentando um movimento contrário ao do 

conjunto da Indústria de Transformação. Sua taxa de acumulação 

não se destaca para os estabelecimentos líderes e no máximo acom

panha e expansão geral da indústria. Uma vez 'mais, as'oportunida

des de mercado (neste caso ampliadas pela exportação) e o controle 

através de formas de concorrênci monopolista se revela extremamente 

prejudiciais aos consumidores nacionais. 

2.4. Os' Bens de Capital 

~, 

Este foi o segmento da Indústria de Transformação on-' 

de mais se afirmou, no período '1970/73, a posição relativa das 

filiais de grandes empresas internacionais. No conjunto de estabe

lecimentos 'líderes de grandes empresas, sua participação elevou-se 

de 69% em 1970 a 75% em 1973. 
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no 2e ~2tcrial ~!ctro-E18tY5nico e na J:. a. i 0 -

~:~vi~entaç~o e Trans?or~e de Cargas, como Tratores e suas partes e 
accssór::'os e :-:&c:uiTlas (; T2"7"r2."O; Z::::Jr __ T eT",.....· , e . . , ~ _ ~ '-v ". .\aque.... P::-l:-:-1CIYO seg;-;lcnto, 
sua posiç~o de liderança fci extT~or6inariaGente reforçada pela 

garantia total 0e ecom(;~Gas ?or parte GO Governo, que responde 

por quase 100% da demanda total por equipa~entos produzidos pelas 

grandes e~presas. A direta responsabili~ade do Governo pela com

pra de equipamentos produzidos por grandes empresas também se dã 

noe setores de produção ~e maquinaria metal - mecânica pesada. 

Aqui, entretanto, a divisão de mercado entre filiais de grandes 

ewpresas internacionais e grandes empresas nacionais obedeceu aos 

rumos i;-;lpostos pelo controle da tecnologia de produção. Consequen

t~mente, tem cabido às empresas nacionais disputar os mercados de 

produtos tecnológicamente mais homogêneos, cedendo o controle dos 

subsetores de produção de equipamentos mecânicos e especializados 

às filiais de grandes empresas internacionais. O único segmento 

desta Indústria que reserva a liderança à empresa nacional é o de 
Máquinas-Ferramentas, até recentemente imune .-~ concorrência de

sigual- com empresas de capital externo. 

A capacidade de crescimento desta Indústria pode ser 

atestada pela elevadíssimas taxas de variaçao-de produção real que 
- -

chegou a 40% ao ao no período 1970/73 e pelas elevad~s taxas de 

expansao de capacidade, sendo de notar que esta foi a única Indús

tria em que o esforço de investimento foi autofinanciado em termos 

reais pelo volumedo excedente gerado internamente. Apesar disso, 

co~o já é bem sabido,-as importações cresceram acima da oferta 

doméstica, principalmente_as de bens de capital de natu~eza seria~ 

da. refletindo em geral o -estilo de crescinlento - e diversificçaõ da 

estrutura produtiva e, mais especificamente, a acentuada expansão 

da capacidade das grandes empresas internacionais, que foram as 

principais -importadoras deste tipo de equipamentos. 

Na atual conjuntura, a situaçao de liderança ou domí~ 

nio absoluto dos setores ate agora nao cartelizados, onde se verifi-

.... .' -



C2 ~ dis;~~~ c.,:re c~~itais cC diversas p~oced~ncias. i~cluindo 

c caDit~~s cstrJ~rciros n~o j~tcrnacionaliz~-• 0 

'~os,;;:i·;:(;3. : cs'cil í..-;Cf c.c~~~r.::":..--sc. :;'~O:fic::;nclo inclusive claro a queill 

b~neficiaria u~a poss~vcl ~CS2rva ~e ~ercado. Esta ~ltima, que 

t~:n sido solicitada por v~rias empresas ~acionais ~ão parece ga

T~ntir ?or si 55 a Dosic~o rclati~a de ~ercado dos arupos nacio-. ~ ~ 

E~ verdade, não se trata de forj~r 
1t' .. - '" .. d f d oarrClras a e~traaa • ~~a vez que quase to os os ornece ores 

de equipaITentos se encontra~ já presentes, de uma forma ou de ou-

tra, no mercado nacional. o que pareceria desej~vel seria dese-

nhar uma política industrial que, sem eliminar a concorrência oli

gop6lica dos grandes capitais estrangeiros nio internacionalizados 

e dos capitais nacionais mais fortes, os defendam da tendência 

nais provável à concentração e centralização do capital nas mios 

dos grandes gupos internacionais que tendem a operar a cartelização 

c~mpleta do mercado. 

Do ponto de vista das pequenas empresas, quer seja 

no mercado sob encomenda, quer no de equipamentos seriados, uma 

política de regionalização, especialização e financiamento adquada 

parece indispensável para que se mantenham em termos relativos. 

Mais complexo, por razões de estrutura do mercado nacional e inter

nacional" ê garantir a que estas empresas cumpram seu papel natural 

de internalizar a tão desejada "substituião de impQrtações" na área 
j 

de equipamentos seriados • 

.... 
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;':L~=-=-J-L,2 LE:s-~~n ;~~~~.J·L·2Sé:S é5~~22~=--=-Cc..S, 2 c:.. ::-'e:2\/C,':-lCiã dos ~ri.;-lc.i?ãis resG -;:6GOS e 

cc::--,c::.·..;sões es"'L:á Giré:;::a.~,é:-:~e re::..c..cio: LiGc.. à r;-,étodo::'ogia e;-;,.?regc..ca, ta.."1to :-.a. esco-

1~.a. Cos ir,dicadoresç~~"1to ~os cri~~~ios de classificação dos seTores ~"1dus~iCi. 

S-rn vista c.a exte::sao e abr&'"'1gêI1cia da pesquisa) convém sulxii viãir 

as princi:;::ais conclL:sões e.-;-, cuas ~~es, corresponder,tes às e-capas do -trCi.2.ã.lha 

Ci. la. ;..arte, refere:-.-ce à est".C'ü.~~ :_:idus"trial, cuja uniê.aGe ce a..iálise é o se

~or a 4 cígitos (Capr~los III e IV); e a 2a., referente à a.~ostra de ~upresas' 

e estabeleciJnentos que ocupam posição de lidera''1ça nos setores (Capít"ulo II). 

- Estr..ltura ir.dustrial 

Urra cOITlp3.raçao da estrutura industrial brasileira (apenas Indús -

-tria de Transformação) em 1970 com a do México e a dos E.U.A. para o mesmo ano, 
. - (1) 
expostas em outro trabalho ,1IDstra grande semelhança entre as três, em ter-

l1'.os da inQortância relativa. dos rarr'IÜS industriais a 2 dígitos, ~'1l valor da ~ 

dução, bem cano do ír.c.ice poncerado de concentração (4 maiores empresas ou esta 

belecima~tos a 4 dígitos) 

(1) F. Fajnzlber e T. Ya"tÍDéz - Ta.."""ragó, op. cit., 2a. p3I'te capítulo 11, Qua
d..Y'l() N9 11 (p.186). Os dados referentes aos E.U.A. foram ex-traídos por estes au 
tores do "Ar.nual t~s Survey of l"lÔ.nufactures, 197 O " - Department of Comme~e. 



Cc.s .~ :-~ ~- ,..... -
.............. 'J..:> 

(2 ~ 

"---' .. 
. . -. . 

S:L;s:-.~=-~CQL=-·\JOS êi 

. '-
:-'~-:. ;;~.~~s 2._ Lê.. 

. - . 
c;~~-:-"~~~'c..o ;::~~-co ~,- -=. - ,----'"'1 

•• ~.....LU_ , 

. --;Jo'J:. =~~~-\S.ç:Cjt~S 

L:O-

e 

C3 

Cê ........ -._---- , 
\-c...J .......... \,..0. ....... 

O:Ot~;.-se ~es"J: tacos ar -Elogos ~ã. ã. concentra.ção PJDceradã. C.e 

CâCâ ra.,-;-,o: o coefic:'e:-.-;::e de cOY':,e::"'õç6:o de S?eã.:.."T.lCJ1 é "a.ior e.-,tre Brasil e 

:·~éxico (0,89), vi.;"!co a seg...:.i:..'-' os coeficientes entre México e E.U.A. (0,82) e 

e..-.tre 6.casil e E.U.A. (C,7Ô), co". significância. de 0,05%. TÔJJlbém a dispersa0 

dos mdices ce concent-':'âç6:o é ;:-a:-..or no Eéxico e no Brasil do que nos E.ü.A. 

?::':-,a.=:..e'i:te, a.s CO:1C8:".tra.ções ".édia.s ~a a I::-.c.us"tria de Tra...isfonnação são r:lui 

~o s~ãelr~;tes: 42,6% ::-'0 México, 39,2% nos E.U.A. e 37,4% no Brasil. (3) 

(2) A classificação a 2 dígitos do IBGE não coincloe com as adotadas no Méx:i::o. 
e E.D.A., que seguem as normas ISIC (Intérnational Standard Industrial Classi 
fication); mas as classificações a 4 dígitos destes 2 países tampouco coinci= 
dem: definem-se 401 setores nos E.U.A., contra apenas 230 no México. Reagru 
paJoDS os setores a 4 d~gitos da classificação brasileira para compatibilizá :
la, de fOrIT.a. aproxir.ada, a 2 dígitos, com a destes países. Excluiu-se a ~ 
tração pe Minerais para penni tir a comparação da Indústria de ,Transfonnação 
dos 3 países. Com relação aos índices de concentração, os dos E.U.A.· medem 
ã. ;:urticiração das 4 JTõiores ewpresas na produção a 4 dígitos, enquanto os do 
Brasil e México se ref ere.'TI aos 4 rr.a.iores estabelecimentos, o que subestima a 
cO:1centração das empresas. O r:lesrrD efeito é produzido pelo maior número de 
setores na classificação norte-a'TIericana. 

(3) A semelhança dos L;dices médios é mais importantes que sua ordenação nos 
3 países, particular.ne.;~e no caso da ind-lstria brasileira., cuja concentração 
média em termos de e:r.uresas é certa'TIente ffi3.ior que a calculada pelos 4 ffi3.io 
res estabelecirnerrtos 6(dada a frequê.;cia de ocor.cência de mul tiplantas, asso ... 
ciadas à extensão dos mercados), estando portanto subestimada pelo menos em 
relação à dos E.U.A. 
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:-0::- O-~-L~O -.L2GO, c.. g':·~.=..e s,~:.==~"--.-=:,,,:-,,~,~ :-:(",3 COê:::LC:l.er-!tes ce cO:lce;-.l.":raçãO e ê..:....--.c.a. 

;;.ê.~S eX?:.:'êssiva, '.ê.. ;:-.2C.~C.Ç. e.--:-l c;.-c:.e 2.C2:"':-;::-c:.õ. õ. r.o;;;oge,;eicõ.ce dõ.s eSLrULL.J.raS ce 

;:-.ê:.'l::::õ.do nos v2:r:'os Y'c::.;-;K)S Ce p:.:'x--.:.çã:o. P. - Br·l -. _ ~ . co::-.;c.raçao entre ~ aSl e rV:e.xlCO, ::õ. 

cili ~êca pela iCe.iJ.tiGade .iB. ::O~.õ. do c61culo dos coe::icientes (co;r, ~se nos L, 

...,...... -Tí.os-:-.ca '~--:-.õ. ;JOLõ.Ve ... se.."'"Tle ...... JaI:.ça r.a OrGêlíaÇõ.O dos 

r:-:os i.. -:c.usc:riais, e..--:-.bora os Võ.lo:.:'es õ.bsolu~os sejõ.m em geral ;;-aiores no caso 

r;;e.xica..iO (provavelmente err, fllilÇão da menor dispersão regional do me...v>cado, is

to é, JT.e:-lo::.c' ocor.c'ência C.e rr:c:.l Li:;Jla;-.~as) . Estes resultados conf:irr.arn as concl: 

sões de ou~s L.c'abalhos, onde se cestõ.ca a sirr~laridade dos índices de con 

cêlit'açao internacioD:üs, i..iC.ePe.lde:-,~e..':1ente das diferer,ças de tamanho de me...""'
cõ.do (4) . 

A análise da estn.rtura ill.dust!'ial brasileira p:>r ramo de irrlústria, 

e.x:-.....os~a no Capítulo II:!: de forma condensada, procurou centrar-se sobre as ca

racterísticas (da estru~~a técnica, do desempenho produtivo e da dominância 

do mercado) dos pri.."'1ci:pais setores a 4 dígitos e, a um nível p:>uco mais agre

gado, das l..idústrias proprÍõ.mente ditas, em cada ramo. Este procedimento, ét

léh de permitir Uila visualização ~ais ml..iuciosa das especificidades das indú~ 

trias e setores mais imp:>r~antes - e quanto a isso parece dispensável tentar 

extrair algum resu':1O ou conclusão de orde.-rn geral teve ai."'1da a impo~ 

(4) Ver por exemplo FoL. Pryor, 11 An International Comparison of Concentration 
Rõ.:tios" , in B. Yõ.J':1ey (ed.), Economics of Industrial Structure, Pengui.."'1, Mid
dlesex, 1973, p.123 e sego - O autor nao e.."'1contra apoio empirico para a hi:?Óte
se, bc.SL:a.n~e dif"ündida, de cOI"!'es:;DTldência inversa e.."'1tre tarranr,o dos mercados 
nacionais e respectivas concer.trações. Argu."Tlenta, com base em estudo anterior, 
que o tê.ITa.-mo ds e.1'.presas (tãr,-to :pelo -.::ari,a.. .. ·iho dos esta:xlecL""l1entos cano pela 
frequê...cia de mul tiplan~as) es~ posi tivarrie..-.~e correlacionado com o ta--nan.'1o do 
respectivo w~rcado nacional. 
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Un passo adic.rr'l:e r,o se::-:.tido de buscar padrÕes de u.···1ifOl~iC2.de 

~,tre os setoYes ~,~ os seto~es foi a s~ classificação de acorGo com cri 

~érios ce do;nir.â.,c::..c. C2 gr·c.;-,é.es e;:;>resas e ce eiTQresas de capital estra.;1gei 
1'0 (em a.l'2:xls os casos) p2lo n.1r.:ero ce estabelecLT.entos destas empresas en"'i:re 

os 4 ;raiores), bej11 co:no pelo coeficiente de conce.,-rtração da produção (Capí

-tulo IV). 

o cálculo de vários indicadores produtivos para cada agrupa.~ 

to de setores assim co::-:.si tliÍdo lTDStrou existir uma. razoável superposição e.,"l. 

tre estes critérios, corno seria de se prever. Mais relevante, contudo, é 

co.J.Statar que os 3 tipos de agrupamento de setores, particulannente por p~ 

sença de grandes empresas, oroenc..'TI perfeitamente diversas va.reveis ,corro' pro 

duti vidade, salários, relação capi tal/trabaJho e margens de lucro na produ 

ção, todas associaeas ao tar:Bnho rr~d.io dos estabelec:iJre,"l.tos (que é a variá 

vel que aprese."l.ta maior dispersão) ~ Os níveis de concentração dos setores já 

não :permitem ma. ordenação tão clara destes indicadores. A presença de capi 

tal es"tra.."l.geiro, por outro lado, alé.'7l de ordenar estas variáveis com uma ~ 

tens idade semeThante ã prese.,"l.ça de grandes empresas, ainda estabelece um cor 

te rrarca..-,te entre o agru.paiTlento ae setores CG.TJl liderança exclusiva (4 malO 

res estabelec~entos) de capital estyengei.~ e os demais no ,que se refere à 
rentabilidade do capital, enquan-::o T10S agrupame.."l.tos por presença de grandes 

empresas ocorr.ce exaLarrle"'1te o Íl"l.verso: os setores com dominância de grandes 

empresas ostentam taxas de lucro na' produção sensi ve1.rrente· inferiores 

(5) [.entre os exeilIplos TI'al.S gritantes desta diversidade intragêneros podeJil 
ser citados: Mine:-6.is não rr.etálicos, Metalúrgica, Mecânica, J"T..aterial elé 
trico, Material de trasporte, BorraD'1a, QuÍJr.ica e Alimentar. 
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ce 
J..ercaGO (Cc..píu.:lo TV), a,:;:-esc.r de ~\.:e a -ü;>ülogia que utiliZã.IlOS não ~oi Cü:-:S 

. ~d -~~l a, por seus autores, co~ esse ~ro?Osito. Dn cada tipo de me...-vx::ado ( os 

priiicir:ais, à parte a:!.gc.:...'is su".:J-:::i?Js, se:...-.iar:'~: oligOpÓlio conce.-rtrado, 

re;--,ciaGo, CO,iTi:Jetitivo, e os setores não oligopÓlicos) foram agrupacos 

tores situados e.itre os 50 r.aiores da indG:stria que melhor se ajusta.-n 

dife 

os se 
-as 

respectivas conceituações. Co~o resultaco, obteve-se r~o apenas uma ace.i~ 

da 'U...illornic.ace estru':-LL'Bl e:1". Cê.Ga tipo Ge mercado, como também ( o que vem 

a dar no mesmo) UiTa dispersão r:rui to grande, em vários indicadores, entre e~ 

tes agrLlp:i.ilentos. Im li.-'U.'1as lIRlito gerais caberia destacar a elevada inte.i

sidade (com baixa rentabilidade) do capital no oligoPÓlio concentrado, ao 

lado de escalas de produção extre.'7k3F..ente grandes e alta estabilidade das em 

presas líderes (geralmente estatais e internacionais); no oligoPÓlio dife 

renciado - concentrado, escalas de proàução e coeficientes de capital e ren 

tabilidade relativame."1te grandes, estabilidade das líderes (quase todas in 

ternacionais) e taxa de aCu:IJUlação notáveis; o oligOpÓlio diferenciado tem 

u::,.ark-up" e taxas de lucro na produção espantosamente altos, e é inteiram~ 
te danir.ado por e."npresas internacior.ais; no oligOpÓlio competitivo charra a 

atenção a disparidade de tamanhos ~itra-setores, embora com homogeneidade 

técnica, mas com rentc.bilidade do capital bem superior entre as líderes ( 

parte nacionais, :iBrte internacionais); fOr ultimo, os setores propriamente 

cO::"?8titivos (no sentido de não oligopÓlicos) mostram acirra de tudo baixa 

estabilidade na liderança (quase inteiramente nacional), com produtividade, 

salários e intensidade de capital e.-n níveis muito baixos. 

Em sL'1tese , os tipos de estrutura de mercado, acima de qualquer 

outra consideração, p:rr'ecem constituir de fato uma forma bastante eficiente 

de caracterizar a orgc...'1ização inc.ustrial ao nível técnico - produtivo, ainda 

que sua ~~portância te5rica na verdade esteja muito ITais ligada à explicação 

das fonras pelas quais se processa a conco::Tência intercapitalista e, deste 
. . 

modo, à própria dir.â."7lica do capitalismo contemporâneo. 
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Telos ~~-::e1'",i(>~s (e~~ Ç'~'2 ê.. ~j:'C.c..C2 G2 c....~lise er~-:" os próp~ios setores) \i~-;1. :'"\2 

:-G::-~~2~ ê.. :"-:.?Jr;:~;-lc~ ê<~ L·;~ 23-XGO ~::''í.i'vio G2 eSLrü~~"'"Iêi e or6Gr~zação il"1dL.S~.ci~. 
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.l\·2s~e se:-I.L_~GO, '~~.a ~.\l·2S--:2-~,::",=·é.O S-"':2 se pro?~;-~a cc;:;:) o~Je~o tao-SO;;J2Jlte u-;a Cc 

terrrtÍ.naca 2;;os"c.C'a de e;;,p:cesas - c::"2ssi:'"icaçao por critérios que te.~.ha.-a e.j'l v:'s-.:a, 

de ~2rcaGO, so~ o risco ce s~?t~st~7~~ a homog2neidade de cada categoria de a~ 

presas - ainda que tal â..lDs"cra ten"1a sido CO:lS~da de algum m::Xlo a partir Ga 

estrutura ~ldustrial. 

Ao lado desta observõ.ção de c:a.rater geral, há algtmS 

do Capítulo II que merecem u;:n cür.1entário especial. 

tipícos 

A distribuição do CO:l~unto das empresas líderes por categoria 

de origem de propriedade revela que nada menos de 50% do valor da produção des 

ta aJmSLra corresponde.'7l a e .. n~resas de capital estrangeiro, sendo 44% a empresas 

i~-:.ternacionais, enqua.lto as nacior1ais privadas detêm 1/3 da produção, e as esta 

tais somer1te 1/6 (6). 

A participação das e.'TIpresas definidas COJrD grandes - situadas 

entre as 500 maiores industriais e."T. 1970 - é de 77%. C'1am3. a atenção, neste ca 

50) justarr.ente a presença irrrportante de errpresas de porte inferior na. liderança 

de mercados da Indústria) em valor da produção e) obviõ.'Tlente, mui to rrais em ter 
.... 

r:;os m"'Gler~cos. 

"Cõ) Ver come..ltãrlOS no CapíLulo 11 so~~ o co:-.traste destes resultados com os 
de outras pesquisas. 



a .; 

i.jG\..:S 

dos Es~~elecir.,2i,tos 

r.-.~-~e ~:oliccl...r\ e 01.-C,~cr ;:-:~=-r.,.:,~ ê:,~\_':""---lS i:-.c.icadores do q,"C.e o ~ê:u"'7.=.,;.:u.1.0 Cas e::-,;;:02sê3, 

<;. ü8 ~ew ~t ?2~ão setc~~ê.l ~E:..~L r:-6is C versifi.cado. 

ná ou~s ~s~~ados, -contudo, ç\.le nao podem ser YBduzidos a 

e.3~e -ti;o de exp::"icõ.ç~o: é o caso, ?rir,cipa..::..r.-.en~e da wer,or ren~abilidade J:?-Gia 

do capital prod~~ivo COS estabe~ec~7.entcs de grar!des empYBSas ~~ YBlaçao à mé 

dia àa éill'.:>stra de estabelec:J::errtos líderes, YBsul tado à prl.r.eira vista superEm

d~:1te. ~ evidente, a eX~'9lc dos de:;.ais, que este indicador está mui to longe de 

se r.ivelar nos vários se""to:.---es i..'1dustriais, e por esta razão boa parte das gr~ 

des ernpresas intel".i.acionais, ao do:TIir-;arem mercados pouco competitivos em pYBÇOS 

e de baixa inta~idade de capital - como os oligopÓlios difeYBnciados levam 

substaJ1cial vantage;-a. P.a.s o :importante é que o simples fato de os estabelecimen 

tos das ~des empresc?S apYBse.."1tareiT, menor rentabilidade média já exige uma ex 

plicação, rresrro que seja semente por coni:reriar o senso comum. 

A questão central está na distinção entre estabelecimento e 

e;npresa, que só se identificamaproxirnada.'Tente para as pequenas ou rrédias enpre 

sas) n~"1ca para as gra.'1des. Ao considerarID:)s estri ta.'L€."1te a atividade produtiva 

es-té:ITlOS não apenas clirr.:inando iiTlportantes elementos de custo das empresas, de 

co:nercialização, fiscais e fillõTIceire.s (e estes sabic1anente afetam bem mais as 

pequenas e médias)) corro tãIT'bém r.B.ior a'1Lre as grandes empreas. L~ outras pala 

v.cas, COIr':> observou rece.."1temente u.~ autor ao CO:1statar este resultado a partir 
- . (7) . - . 

das mes:re.s fontes e por cri terios ser.:eL'1a."1tes . "esta s~ tuaçao, entretanto , 

(7) Carlos E. N. Gonçalves, A Pequena e Média Empresa' na Esi:r,.rtura Industrial 
Brasileira (1S49-1970), ""tese de doutora'T.ento,inédita, Unicamp, Campinas , 
p. 227. 



-~ .~~:.., __ J c.,~~'je s.:::,-"" =L "-l"~:2:':'-J_=.-:-.~-..::,~r:~, (.::;:--. ~C:~~'~.::'; G2~\~lS CO;-;O YE:·\/·::::'(~"';-l\~O ü-:-a J:"6.1~)r Yt2:-J.L,~0~:i 

. -Ja çc.:e a CC;:, .. -,.:..:CSÇãO - .. 
:--.2 c::.-,,:;=---;::ã GO c~?~Lê.l -~C::.-.: c::: 3'2::' c~·..:=::.=-i::icê.C2.. ( ••• ) a cC;:,;:-::~::'ãÇ5:0 CO;i1 6S 

(A?2-:-,é:..3 . ...:..-:: ~-:.cicaco:;:> ao :--.::','22. c.: • .::: ~.~ê.2.ces p::oc--.:tiv2.S e :--.2:0 Ga g-rarK':e 

co '-oco CO::'0 SE: arr::icu:ãJ'7I as órbi tasr:2rcai'."Lil, 
~.. .... . . 
~-:-;C;"~::;L':'~~ê....l. -:-.0 ~.LG.:.."~cr GS é.,-:.:;::-::·25.2..,3 E: SS·!.l re::"acio:;'êúT,er-.to CC;:l o :"'"\2S"LO do sis-.:e;:--2, 

Xa ::-.e5;'-3 2.i.i.."-:a de rãcioc::.io poce ser co:Locada a ql,;.estao Ga. 

rê:;-, .. ~a.'JiliGa.ce das eL:p::es6s p2:üicas, çue ao riÍvel prodiltivo, em nossa õ.;-:-DSLra ce 

e.:-;-Ipresas líderes, :7DSLrQl,;.-Se IT,ci to irlferior à das nacionais e internacionais, E:.T. 

si~ção totalr.~:--.te inversa ~ verificaca e.ã ou~ trabalho já referiào (8), que 

pG.l .... te dos dados ce :!:Jala...--:çc Gc..s e.,-:-Ç):023ê.S. :Deve-se notar, pore'Ti., que r.este caso a 

Gifere.;lciação entre a esfera esL".ci-t:ã.Jú2.'1te produtiva e a financeira e rrercõntil 

não e)Ç)lica por si só esta E:nOTIT.e disc...v.epância, a rr.enos que haja rrDtivos para. 

adrritir um co~portãQeDto espec~fico e suficienterr~'1te favorável às ~Dpresas -p~ 
"\....1· ~ ... 1 .... t' d • +~. v lcas. ~ posslve~, neSLe. sen l o, que eXlS~'Ti. diferenças iJrrportantes entre as 

empresas de distintas oY'ige.'1s de propriedade quanto ao significado dos i ter.s 

dos respectivos balanços, particul~~'1teqU&'1to às formas de imobilização eva 

lorização do patrimônio e de cálculo do lucro operacional . 

.. 
No que diz respeito as empresas internacionais, nQssas conclu 

S02S nao coincidem inteL"õ.J.',ente co:n as de 'Lli'n estudo recente sobre a indústria no 
'.r,-. (9) - . -
~leXlCO , t~Tbem baseado em dados censitarios de estabelecimentos industriais. 

Nele se constata não apenas a rraior rentabilidade do capital dos setores lide 

rados por ~~presas ~'1ternacionais, o que concorda com nossos resultados (Quadro 

IV. 3). como ainda urra rentabilidade do capital s ignificati vame.'1te maior para urra 

ã;:'Dstra destas' ei11presas - no que difere dos resul tados que onti V~TDS. Mesrro ad 

mitindo que cert:arr.ente existell1 especificidades no capital estrangeiro_inserido 

na indGst:r>ia rr.exicana, é ~rovável que esta divergência - pelo menos quanto à 
sua inte.'1sidade - se eÀ-plique pela diferença dos critérios E:.'11pregados na cons. 

t:. ..... '-lção das res?E:cti vas ~--:lOstras: enqua'1to a r.ossa se compÕe exclusi VàJT.ente de 

-"[8) C. VO:1 toeIllnger e L. Cavalca.'1ti, op.cit, p.85~ O indicador usado e a rela 
ção lucro líquido/patrimônio líçuido. 

(9) F. Fajnzylber e T. Y6rtL'1ez-TaY~gó, op.cit., 2a. ~e, capo 111 (p.221/2) 
e IV (p. 236/8). 



s~2~"22:~·c~~u~;~-~c;s l:ic·~~~=-s C~ S(~-~·:'::\2S _:~-:c-,~.:;w~~ã.is, a c.este ãl:~Or ~rGrlge a ~o~ali 

Ga.ce do -l:l~\lé:::'-''=O G<)S eS-~~:GC~-:-;.~;,-:03 ~.:-~j-~s~.-"liais - cobrir,õo nê10 ;-:l~lOS ç~c; 

l~2.S03 :OC2S e 1.G~Ô 

';~C~,~~S:-Ac.c::'o:-~c..i5 ti. O c.,--.-to~ úc:-:-:::te ç __ ~e SCé.3t~'7..s.. ê.. ?~ese...~ça. ces-~ê.S .ili. "ti-:ê..s; ~~~ 

~Lê....lI:O, ~""ld2?2nês-:te;;,~""l"te d2..sto, l..:.':'.2 CO~~'ê.Ç20 ôesta j,at1..m2za é claréi.7.e'lte êesi 

~L:.a.::"', :--.ê. ;:;,;::GiCã. eh:. ç:c:.e, o c:c.j"c:.-,to êos es-:::c0e2..eC:L-;-;e.;-ltos :--,acior.ãis, sem ê::viCã a 

= .. j'lsignifica.-,te. As êe 

::~s co::-;c:l:c1Sões êeste L~Üê.:L:-10) e..--:--. l~c:as gerais, coincidem i..""ll:eira.;;-;e.....te co;n 

ê.S ;;ossas, 2.ss:::un COl7D as de o-UL-:::D estudo do meSr:D autor, referido à i.,dCsLria 

trt':.Si::"'eira c..O) ?ãY,tic-ula-:<ar;;::e Ç"CC::-ltO 2. co:--.s-ta-tação de que a maior pãI'Le Gas 

~i~e~~~ças ce ?roduti~~de (o que p~cvê.ve~~ente ;cderá ser estendido a outras 

variáveis) é explicada pelas dife~;;ças ir.ter-se-toriais (dados de 1967). 

A eqüÍv~ê~ciê. dos ~,dicadores de rentabilidade do capital ~a 

prGcuçao erlLYe as ~~resê.S nacio~ais e ~'"1terrBcionais, além de poder provocar 

surpresa, parece estar em conflito com a observação anterior, que se refere à 
r.aior taxa de lucro do c2.pital produtivo nos setores inteir~'"1te liderados por 

e;:-,presas de ca:;?i -tal eSLrangeiro (na rr.2..ioria, internacionais), tanto rrais se con 

side~os que estas ~presas cobrem quase a me-tade do total de ernrpesas de ca 

pi tal es1:rangeiroprese.'1tes na CiJ-:ostra de líderes. Este peradoxo se explica pe 

la rentabilidade muito :Llferior dos se-tores com liderança dividida entre o capi 

'"Cal estra..'"1geiro e o· nacio:J.al (privado e/ou estatal), e..11 sua grende maioria loca 

lizados e..'1l L'"1dústrias "pesadas") de alta :L'"1tensidade de capi -tal (gerãlmente oli 

gOJ:Ólios co..'"1centrados, e e.ll me.t'"1or proporção oligOpÓlios competi ti vos) • 

Ao pôr e..~ des-taque a r.agnitude da diversidade de carac-terísti 

cas produ-ti vas - e, co;n estas, a própria rentabilidade - do capi tal esi:rengeiro 

na ind.lstria brasileira, que se mani::es-ta decisiva.llente nos indicadores agrega 

dos para o conjunto das e:npresas líderes) estes resultados im;:õem, ma vez r.ais, 

a exigê..cia de se dar a devida ir.ç.ortância ao enfoque setorial e de merx::ado ~ 

ra t:,--:--a corr:prensao cOIT€ta do pa:;:.el Que estas 2J"';'Ç):::'esas, de 1Túdo ge:::Bl - ir!-tema

cio:1al, nacionais ou es-:::al:ais - dese.i;l?=lli'!a.l1 na conformação da estrutura. e do m:J. 

vir.~nto da econoIT~a brasileira. 

(lO) r. Fajnzylber, SiS;"'e..T.3. ~.dU5trial e E>.j?Ortaçãode }/'iilll'ufaturados, IPEl\, Colo 
Relatórios de Pesquisa n9 7, Rio de J a, .. eiro, 1971, p. 132. 



-·co c.0 2::'cc..;--.Ce e as 

.... 
:.~c~o, e G2Vê: -:::ê:r ficaco c::'aro ao lO:lgo do 

·:~exto, q"c.:.2 r',:õ.O ?Y12l:enc.::a::DS :':"/"1 ::-:~ -:::0 al~-:l Cê: "0.."7'. "J:'a.peamen-:::o" Ga es-:::ru~ ir,dus 

·::'-2icl ~Y'c.s ilei:.-:'2, em 1970, a ÜJ--:-. :í.í v2l Ce c2sag.:egação que -:::ornasse possível re 

Velc.r éS ?c.:..n-:::ict:::.õ.ridades -:::.2G.:"cas e eCO:í10;:icas G..3.S i.ldilsLY'ias, se;r. ;erder de 

v:'s:-a - ê.O cC:-:h\irio, danóo e:1fc.se eS?eCial - as ca...~cterísticas Gas e..-;,;;resc.s 

ç ue E:Xerce."'":1 liderõ.::1ça :í.os r;,2ycaGOS e os respectivos padrões de cO:7Qê:tição p~ 

do:rG.Tlõ ..... tes. 

Ls-:::a--:-Ds com isso a~~tir.do que ~~ levarl-:::~~lto prel~lLL~ êõ. 

es-a'UTura industrial a pa:..rr::ir desteS cY'i térios (indicadores ao nível da prcx:l~ 

ç~o e de domin~lcia de mercado) pode se constituir num subsídio de algur.a L-;çor 

l:&ncia para ~~~ discusão wais a~la e qualitativa da dL~liÍca da indústria bra 
. - . ~ . . (ll) N" ç d· t· Sll.elra no :perloClo recenL:e . j 'at..L....-u.l.JT.ente, o ... ato e lnves 19armoS a esl:ru 

illra L"1dust.c:"al nun corte telT:poral, para um único ano, e nao suas transforrra 

çoes, nao torna os resultados Í1J.evi l:avelmente "estáticos", desde que os méto 

cos acotados não o sejau, isto é, se prestem a Uilla análise dinâmica, como acre 

di t2l"7lDS ser o caso; não obstante, de algum modo restringe o alcande das conclu 

soes. 

Na mesma ordem de preocupação, pode-se rrencionar ainda dois 

tipos de li]Td.tação ir::plícitos neste ~aTho. O primeiro, inerente à natureza 

do ma:terial e.illpírito e.Tipregado, diz respeito ao fato de se dispor somente de da 

dos referentes à produção, de vez que:o elemento de informação e análise é o es 

tabelecirr:ento industrial, e não a e.-;;presa, o que forçosõmente exclui a esfera 

de circulação do capital (comercial e financeiro), de inç>ortância cresce.· ... rt:e a 

ffi2diàa que a concorrencia rolT,pe seus Víi"1culos traàicio:11ais com a atividade pro 

dutiva. 

(11) ?2...."""'te Geste obje·tivo seY'á ct.:::".p~iGa na 2a. pE.rLe do 'Irõballlo. 



~':;, S2ZC:;-;GO c."'~-:"é:=-~:u ::·c:.:,~::.'Õ~t~vo, C}":·2 se pre .... Ge ao Cãréiter esLl"T"';'l:'i..l 

rõ.l ê::. &:; .... i~~se e ;; ;-,é223s~Cê.de c:: :.:.':-;.:.'3::' s~:a. ü....l.ÍdaGe sob es-::e er:foque, está r:o 

·~'ê..tê:J:.:::"~.~O Ci-ce Cêr:0 ~):"=-iLO t\~sc ... ·"":'2:-:--i·~i,-=:,')tI Cô. g-[",éL-lCê e;-;,presa e GQ ca?i~al est~l 

L2lY'Ü) C...;.~O :,:,c.;:el G0:-;-i:--.ê..;-::2 só éi~'2C2 é..-::-':-2vés ce a..:gu-:-aE de S1..:as ;T.ã.iii::estações. 

se;;, 

se que exerçQ~ ir:=~1..:e .... cia Gécisivéi r:éi deLeTminaç~o do p2Gr~0 Ge ~id·c.:s~ializa -

Ç2J, no g::'éiU de cOllcent."-'ação e foIT.".3.s de concorrenCla. V.as e \.:..-:2. abordagem cen 

e "e..'1dógenas" - da indústria que 

G.:..'V2S i.. íL:err:éicio:-,c:is se f azer:l prese:--, tes, lJeYmi tindo esclarecer aspectos 

ficos da indG3 L.C'ia bresileira. ?roc-cro-...;.-se CO:T', isso evi -tar u;n estudo forrrôlis-ta 

e ge:1erlCO das estr'a-tégias 

-tituL'1do-o pela aiálise de 

dJ.5trial. 

e ~ecariis;;~s decisórios no ~~i-to e..Tipresarial, subs 

S'LBS ::-.âr'lifes-tações conc..-netas ao nível da produção III 
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I.cola de Adaf.nf..traçÃo de, I •• ~ •• àà',':" •• ':'.0 ••• 10 
da ru~daçio Cetalio Va~I.' 

TEXTO PRELIMINAR 

, A ,TI.DIRCIA DECL lNAHTI DA T.I.D~ L,CIO .. 

08 8Atl.IOS E O '10011810 !IC.ICO 
i 

Lui. c. Ir •••• ~ P.~.ir. 

-Â co.pre.n.ao do proc ••• o d.,d ••• nvolvi •• nto 

a lonlo pra.o do .istema capitalista .xi,. que •• tud •• o. o 

co.porta.ento de alguma. variiv.l. ou r.l.çõ •• bi.lea., co.o 

a taxa d. lucro. a taxa de .alirio.,' a for.a d. di.tribui~io 

da r.nda, e o progresso técnico. a produtividade do capital 

• produtividade do trabalho. 

o aumento da 'produtivldadedo trabalho, ou 

.iapl •••• nt.,da produtividade. corr •• ponde aproxi.ada •• nt. 

ao au.ento da produção por habitant •• No cont •• to d •• t • 
. , 

trabalho pode .er con.ider.da a •• dida. bi.ica d. d ••• nv.lv! 

•• nto do .i.t.ma capitali.ta. I.t. au •• nto da produt~.idad. 

d.p.n .... fund ... ntalm.nte, Ida taxa d. acumulação d. capital 

• do rttmo de progre •• oticnico. A acumulação d. capit.l, por 

.ua v ••• depende a longo pra.o, da taxa d •• ai. valia ou d. 

I.t. 'trabalho i o ,resultado preliminar d. p •• qui.a .m aada •• n 
, "to~' O auto'r .aradece as contribuiçõ •••• crita. ou orai. qui -
, : p~d~"T, r.ceber , .. 'ré.peito., . 



· C;OD.c.Dtraçaõ ela r.a~a, • a curto pri.o. ela ta., el. luc~o. 

A ta.a el. lucro, eOD.titu~-•• ,· .portaato.,· •• 

aaa: .variáv.-l e.tratiaica el.atro elo' .i.te.a e"ltall.ta. '!. 

ra eD •• iarmo.· ·u. moelelo ele el •• eDvolvi.eD~o .• 1.alo pr ••• elo 
.' 

.t.te •• c.·plt.li.t., el.ve.o. 110. COllceDtr.r .oltie o e.tudo 

el •••• t •••• ele .u •• t.Delillci ••• H.r •• co.o .at •• '.ith • ai -
c.rdo, previu o el.cllllio • 101110 pr •• o ela-t.~a ela ·luero. V. 

I -I 

r •• o. ae.te .rtilo que •••• el.cllDio t.lve. e.taj. re.l.aat. 

oc~rraDd~, ••• aulto aai. 'l.Dt ••• llte • por aotivo •• uit •• 

I ..... 'di •• r.o. d.qu.l •• propo.to. por H.rx. O .i.t ••• c.pit.li. 
. -

t. ~ •• r.v.l_do u.. c.p.ciel.de d. .obraviv.r • el. •• • •• pt.r 
I . 

que d ••• fi •• eu. crltlco •• ~tr.vi. d. hi.tôri •• 1. t •• 

p •••• do por profuDd •• tr.ll.for •• çõ ••• · ••• p.rd.r, tod.vi •• 

•• u diDa.i.ao. Sua c.p.cid.d. d. r •• i.tiDci. foi .uit •• v •••• 

• ub •• ti •• da. o que levou iDclu.iv ••• ui~o. errG' d.'aa! 

li •• D·ÃO .P'D •• acollô.ic •••• t •• bé. polltic.' •• 0 últi.o quar -
I 

til do .iculo XX o c.pit.li •• o é .iDd. o .odo.d. produçÃo 



-

1 .. ' 

elo.i,,~lite' na. formaçõe •• ociai. do. :.,ar.e. ceatrai., •• '!. . 

ra a~ tiaDife~taçõe. de u.·aovo modo ele proelu~ão •• ja. e~da ve • 

•• i.'clar ••• 

o modo de produção capitali.t. co.eça • to~ 

a.r-.e dq.in.nte na. for.açõ.. .oci.i. européia. co. a .evo -
luçÃo Co •• rcial e,o perrodo da •• ~uf.tur., atr.vé. eI •• Cumu -
laçÃo primitiv •• A •• u •• pl.aamente .u •• caracterr.tica. co. 

a aevoluçÃo Iadu.tri.l, que completa o que eh ••• re.o. de ae 
, '-

" 

volução Capit.li.ta. Im .eluid. temo •• f.ae do C.pit.li.mo 

Competitivo, co ••• en.r.li.açÃo d •• erc.dori., o tr.b.~ho 

•••• l.ri.elo ••• r •• li •• ção d. m.i. v.li. ao •• re.elo. I o 

IIOm.nto elo l.i •••• fair •• do I.tado Lib.r.l. lo fim elo 

.éculo XIX • ' •• unda aevolução Indu.tri.l .eri o •• reo eI. 

em.r._nci~ do C.pit.lilmo ,Konopoli.t. e .m .eluiel. do l.t.40 

a.lul.dor. I ••• sunda metade delt •• iculo •• e •• rl_aei. el. 

um. nova cl •••• loei.l • o cre.ci •• nto d •• Ir.ade. o~l.ai -
.açõe. burocritic •• públic ••• priv.d •• m.rc •• o inrcio do . . 
Capitali.mo Monopoli.ta el. B.tado o~ C.pit.li •• o T.caobur~ 

.,1' 



~ritico, em que o p.peldo I.t.do torn.-.e dominante. 

Atr.vê. dest.s quatro fa ••• do.de •• nvolvi.e~ 

te oapit.lista - Revoluçio C.pit.li.ta, C.pit.li.mo Competi 

tlvo, C.pi~.li.mo Monopoliat. e C.pit.li.mo Tecnoburocrit! 

co -- o ai.tema renov.va-se .em perder sua. car.cterl.tic •• 

bi.ic.s. De.d •• Revoluçio Comercial definem-.e du •• de •••• 

c.racterlstica.' -- o objetivo do lucro e a .cumul.ção do c~ 

pital, como meio princip.l de .lcanç.r êaae objetivo -- aa 

qu.ia, enqu.nto persistirem, permitirÃo que .firmemo •• 

existência e permanência de um ,istema c.pitali.ta. A Pr! 

.eir. Revolução Industrial acre.centa um outro meio biaico 

de alcançar o lucro, alêm da acumulaçio de c.pital - o d!, 

.envolvi.ento tecnológico com o decorrente aumento da "rodu 

tivid.de, qu~ se tr.nsfor~. em condiçio de sobrevivência 

da •• mpri.as c.pitalistas. A Segunda Revoluçio Indu.trial, 

I 

.arcad. pela eletricidade, o motor a explosÃo e a linh. de 
I 

aontagem c.racteriz.-se fundament.lmente por d.r ao .iste •• 

capit.lista o c.riter monopolístico , com o domlnio da econo 
. -

.ia por um número reduzido de empres •• gig.ntes, controlad.s 
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pelo capital financeiro e produzindo em massa produtos p! 

dronizados. O capitalismo, alem de adotar como objetivo o 

lucro. de definir co~o meios básicos a acumulação de caPi 

tal e o aumento de produtividade. ganhava uma quarta carttct~ 

ríatica. que era ao mesmo tempo meio e objetivo final -- o 

crescimento. á concentração de capital e de poder, através 

de grandes empresas monopo1ísticas ou oligopolísticas. Nos 

dia. atuais, vem ocorrendo uma silenciosa Revolução Tecno 

burocrática, atraves do crescimento do Estado, da burocrati 

,ação da. emprêsas e da aceleração do processo de delenvol 

via.nto tecnológico, eapecia1mente ao nível da indústria 

eletrônica. O desenvolvimento de computadores e de sistemas 

de informação e de administração cada vez mais avançados 

facilitam. burocratização de uma sociedade cada vez 

aaia estatizada. 

O que importa aqui constatar e o fato que o 

aietema capitalista, embora passando por profundas transfo! 

mações, conserva seu dinamismo. Os países capitalistas desen 
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volvidos continuam em pleno desenvolvimento. N08 últimos 

trinta anos inclusive dobraram sua taxa de cre8cimento media. 

Podem passar por crise~ graves, como a depressio dos anos 

trinta e as duas grandes guerras mundiais, podem continuar 

sujeitos a recessões cíclicas, mas têm revelado uma perm~ 

nente capacidade de crescimento. tsse crescimento nio tem si 

do em absoluto automá-tico, decorrente do livre jogo das fo!, 

ças do mercado, como queriam os economistas clássicos e 

neo-clássicos. Pelo contrário, tem sido fruto de um contí 

nuo • cada vez mais deliberado e consciente esforço do sistema 

para se adaptar as novas realidades tecnológicas, econômicas 

e polIticas. A distribuição da r~nda tem permanecido pr~ 

ticamente a mesma dentro do sistema. Houve, contudo, um 

ligeiro prog~esso nêsse setor, ao contrário da maior concen 

tração de renda que alguns podiam prever. O sistema de privi 

lêgios sociais e de desigualdade de oportunidade poucas 

modificações importantes sofreu durante muito tempo, mas 

ê indiscutIvel uma tendência recente no sentido de transfor 

mar a educação em um poderoso instrumento de mobilidade social. 
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Por outro lado, no campo econômico tem cresci 

do enormemente o papel do Estado, .eja no campo da a •• istê~ 

eiae da previdência social, seja no setor de planejamoento 

econômico, que hoje vai se generalizando em todos os países 

capitalistas, seja atraves de intervenção direta do Estado 

na economia, criando grandes empresas públicas, seja final 

mente atraves da realização de imensas despesas militares 

parcialmente destinadas a guerras coloniais, e que permitem 

ã economia dar vazão ao seu excedenteO econômico. 

rôdas essas tendências são manifestações 

dêsse grande esfôrço de adaptação do sistema capitalista. ts 

te, para sobreviver, precisa eatar sempre se modificando, fa 

zendo concessões, ~dendo aqui para ganhar um pouco mais aco 

lÃ. E assim desmentir aa previsões de seus críticos de que o 

fim do sistema capitalista ea~Ã próximo. Seu problema funda 

mental e o de não deixar baixar a taxa de lucro. Para isto 

uaarÃ todos os recursos, desde aqueles embutidos na própria 

lógica do sistema, como a aceleração do progresao tecnológico, 
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at; aqueles em princIpio consideradoj externOI ao .iata.a,. 

como, de um lado, a pol{tica fiscal e monetária keyn •• iana, 

a. de.pelal militares, o planejamento econômicü ~ o aumento 

do setor estatizado da economia, onde podem prevalecer taxas 

. 
da retorno muito mais baixas, e de outro lado, a exploração 

i.perialista da força de trabalho dos pa{ses periféricos, a 

qual se realiza tanto nos pr5prios pa{ses periféricos, atr~ 

vés do comércio internacional e da ação das multinacionais, 

quanto nos pa{ses centrais pela utilização de mão-de-obra de 

imigrantes temporários. 

Neste artigo vamos tentar apresentar um modelo 

econômico que nos permita compreender as coordenadas básicas 

do desenvolvimento capitalista e entender como êle conseguiu 

manter-se vivo e dinâmico atê hoje. Trabalharemos em um nível 

de abstração elevado, de forma a determinar apenas as caract~ 

. . . 
r{sticas centrais de cada momento do processo de desenvolvimento 

capitalista. Tomaremos como local de referência de nos.a anã 

lise a Inglaterra, onde ocorreu inicialmente a Revolução In 
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duatrial. Com alguns ajustamentos, entretanto, a análile_ p~ 

de ser também aplicada a outros paises centrais, como os 

Bstados Unidos. a França e mesmo a Alemanha. Neltes dois 

~ltimoa paises, em que ocorre ~ma revoluçio industrial ta~ 

dia. o papel d9s bancos de investimento e do Estado ê muito 

maia importante, como demonstrou Gerschenkron. No nivel de 

generalizaçio de nossa análise, entretanto, estas diferenças 

não chegam a ser significativas 

A Tendência Declinante da Taxa de Lucro 

Neata análise do modêlo de desenvolvimento a 

longo prazo do sistema capitalista tomaremos como ponto de 

partida alguns conceitos do economista que mais profundamente 

analisou e criticou êsse sistema: Karl Marx. Infelizmente, 

suas idéias deixaram de ser mais uma contribuiçio,-entre 

outras, para a compreensio do mundo em que vivemos, deixaram 

de le constituir em uma produçio intelectual historicamente 
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situada e sujeita a erros e acertos, para se transformar em 

um mito, em um simbolo de erro ou verdade absoluta, de bem 

ou de mal. Entretanto, vencida a carapaça de mito, .ncontrar~ 

a08 nesse penaador do seculo XIX uma extraordinária riqueza 

de ideias. Cometeu erros como qualquer outro intelectual. 

Embora tenha sido o grande denunciador da ideologia, esteve 

ele próprio sempre profundamente comprometido do ponto de 

vista ideológico. Sua obra foi em muitos pontoa superada, 

seja porque o mundo mudou de forma imprevisível em cem anos, 

-seja porque, em alguns momentos, Marx nao podia deixar de 

ter suas ide ias cientificas dominadas por seus objetivos p~ 

liticos. Mas isto não impediu que êle se transformasse no 

mais significativo cientista social do seculo XIX. Neste 

trabalho, vamos utilizar algumas das relações econômicas por 

ele concebidas para desenvolver o nosso modelo. 

Marx previu a derrocada do sistema capitalista. 

Para justificar sua previsão, utilizou uma serie de argume~ 

tos, entre os quais a tendência ã crescente pauperização da 
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cla.se operária, a tendência ã crescente monopolização do ~i8 

tema econômico, a tendência ao recrude.cimento da luta de 

classes, e, particularmente, a tendência ao declínio a longo 

prazo da taxa de 1ucro ll - l • ! .obre esta última tendência que 

vamo. nos conc~ntrar. Marx acompanhou os clãssicos ao afirmar que a susten 

taçÃo da taxa media de lucro acima de um nível mínimo e 

eSlencial para a sobrevivência do sistema capitalista. !ste 

existe em função do lucro. Não há acumulação de capital, se 

não houver lucro para alimentá-la e lucro para estimulá-la. 

No momento em que a taxa de lucro cair abaixo de um certo 

mínimo, impossível de se determinar precisamente, os capit~ 

listas deixarão de ter estímulo para acumular capital. Pref~ 

rirão entesourar seu excedente, e neste momento o sistema en 

trará em crise. Nêsses têrmos, desde que Marx conseguisse de 

monstrar que a taxa de lucro possuia uma tendência a longo pr~ 

zo a declinar, estava demonstrada a tese mais geral sôbre o 

colapso do sistema capitalista. 

Verificaremos através deste trabalho que realmente 

11-1. A bibliografia sobre a tendência declinante da taxa de 1~ 
cro em Marx ê extensa. Para uma resenha não conclusiva mas 
bibliograficamente atualizada sobre o assunto consultar 
Guido Mântega, A Lei da Taxa de Lucro; a Tendência da Qu~
da ·ou a Queda da Tendência 1, em Estudos CEBRAP t n9 16, 
abril~junho de 1976. Nesse trabalho dividi os economistas 
que escreveram a respeito em criticas da posição de Marx, 
entre os quais salienta os nomes Swe~zYt Joan Robinson,~ 
Steindl e Hodgson, e "ortodoxos", entre os quais cita 
Paul Mattick, David S. Yaffe e Mário Cogoy. 
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8e p,ode fa.l<?r em uma tendência declinante a longo p~azo ct~ taxa 

, 
de lucro. Esta tendincia confunde-~e com a prSpria superaçio hi~ 

I 

tarica do sistema capitalista. ! preciao, entretanto, entender 

e8sa lei ou essa tend~ncia nio como um in~trumento de previ8~o 

da pr~xima crise do sistema capitalista, nio como uma tendência 

necessiria e sempre iminente, e sim como Uma tendincia dinimica 

e contradit~ria. marcada por forças contradit~rias. que Marx in 

cl~aive listou e analisou. Esta lei seria, assim, a pr~pria 

expressão da dinâmica do sistema capitalista e do carater dialé 

tico de que ele se reveste. Michael A. Lebowitz expressa bem 

esse ponto de vista ao afirmar: "a taxa declinante de lucro, 

que emerge da produção e circulação do capital, das forças e 

relações de produção do capital, é a barreira sempre-presente, 

ê a barreira inerente ao capital. A taxa declinante de lucro 

é a negação do capital, e como a dialética nos ensina, sua 

existência assegura o crescimento, o movimento e o desenvolvi 

12 -1 mento do capital 11 • 

Marx trabalha com três relações básicas: a taxa' 

12-1. Michael A. Lebowitz, "Marx's Falling Rate of Proli.t: a 
Dialetical View", em eanadian Journal of Economies, 
vol. IX, n9 2, pg. 249. 
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de maia valia, a composição orgânica do capital e a taxa de 

lucro. A taxa de mais valia ou taxa d. exploração relaciona 

o total de mais valia ou de lucro, R, com o total de 

Bata taxa determina para Marx a relaçÃo entre 

o trabalho não pago e o trabalho pago. ! o índice de expl~ 

ração dos trabalhadores pelos capitalistas. Em termos agreg~ 

doa pode ser também entendida como uma taxa de repartição da 

renda. Quanto maior for essa taxa, maia concentrada aerÃ a 

renda. Dado que o produto ou a renda" neste modêlo aimpli 

ficado, é igual aos lucroa mais os salários, a taxa de mais 

valia está diretamente relacionada com as porcentagens de 

par~cipação dos lucros e dos salários na renda. 

A composição orgânica do capital relaciona o 

capital constante, K, com o capital váriável ou total de s~ 

IÃrios, W, medidas as duas variáveis em termos de fluxo e 

" 13-2 
não de estoque: K 

13-1. 

13-2. 

W 

! preciso" nao confundir a composição orgin! 

Utilizaremos as notações atualmente de uso mais comum, ao 
invés das utilizadas por Marx. O resultado ê o mesmo e o 
texto torna-se mais facilmente compreensível. Além disso,há 
uma série de variáveis, como emprego, L, população, N, t! 
xade salários, W, etc •• , para as "quais Marx não utilizou 
notações. Os valores absolutos aparecem sempre em letras 
maiúsculas e as taxas em letras minúsculas. 

O capital constante, K, constituíd~ pelo capital fixo e p~ 
las matérias primas utilizadas; é-medido por Marx em termos 
de fluxo, para poder ser diretamente adicionado ao capital 
variável e i ~ais valia. Para transformar o fluxo em est~ 
que basta COl lecer a taxa de depreciação do capital fixo e 
a rotação de ~atoque dos be~s int~rmediári08 ou matérias 
pr imas u t i 11": tdas na produçao. 
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ca do capital com a compoliçio t;cnicj'do\~pltal. Eata re 

laciona o capital constante com o número de trabalhadore. 

empregados na produçio, L. A compolição tecnica do capital-

-trabalho: 

'-inalmente temol a taxa de lucro que relaciona 

o total de mais valia com o capital total, este sendo 

conatituIdo pela soma do capital constante com o ca 

'tal variável, K + W. Podemol, portanto, definir a 

taxa de lucro, R; eo" •• ndo igual a 

R 

I+W 

-

Para Marx como para toda a economia cle.a! 

ca a taxa de lucro é a variável eltrat.aica do li.tema c:ap! 

tali.ta, na medida em que dela depende a acumulação de c:ap! 

tal. O fim do sistema capitalista deverá portanto e.tar 
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relacionado com o declínio da taxa media de lucros aum ní. 

vel tão baixo que desestimule os capitalistas a investir e 

leve 'todo o sistema i ~atagnação e i crise. Para demonstrar 

que a tendência ao declínio da taxa de lucro é inerente ao 

sistema capitalista, Marx desenvolve ua raciocínio simples. 

Em primeiro lugar ê fácil verificar que a taxa de'lucro depende 

da taxa de mais valia e da composição orgânica do capital. Di 

vidindo ambos OS termos da taxa de lucro por W, temos no nu 

merador a taxa de mais valia e no denominador a co.posiçÃo 

orgânica do capital: 

R 
R- 11 -. 

K+W K + I 
li 

~ partir daí trata-se de verificar quais são 

as tendências a longo prazo dessas duas variáveis e teremos 

automaticamente determinada a tendência da taxa de lucro~ 

Marx não deixa absolutamente claro qual 

seria a tendência a longo prazo da taxa de mais valia. No 

curto prazo ela naturalmente variaria, como v.ria de setor 
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indu.trial para setor industri.l. A~lonlo pr.zo, entret.nto, 

ela .eria o resultado d. uma sirie de forç •• contr.ditóri •• , 

, 
que .final determinari.m uma t.ndinci. e.tivel ou li.eir~ 

.ente cre.cente par ••••• t.xa. A elev.ção da taxa de •• ia 

vali. seria sempre limitada pelo cu.to d. reprodução d. -

mÃo-de-obra. Poderia crescer no, lonlo pr.ao, •••• e.pre .~ 

. - - i 16-1 nos do que a compos1çao organica do c.p t.l • 

Já a t.ndência cr •• ce~te d. co.po.içÃo orl! 

nic. do c.pital i absolut.mente indi.cut{vel para Marx. 11. 

identifica o proaresso ticnico ou o ~e.eDvolvi.eDto da. fo~ 

ça. produtiva., que considera in.rente ao de.envolviaento do 

.i.te.a c.pitalista, co. o aumento da compo.içÃo oraânic. 

do capital. Segundo sua. p.l.vra.: " E.~. Ir.du~~ decri •• iao 

r.lativo que o c.pital variivel experiment., c~nfrontado coa 

o con.tante e port.nto com todo o c.pital • identifica-.e a a.ce~ 

çÃo proare •• iva da compo.içÃo oraânica do capital .ocial .idio.1 

apen.s outra •• neira de .xpr •••• r-.e o de •• nvolvi.ento proare •• ! 
vo da produtividade social do trabalho ••• " 16-2, 

Na m.dida em que a composição orainica do c~ 

pital cresce ao mesmo tempo em que a taxa de .ai. vali. pe~ 

.anece constante ou cr.esce '.~!I ~entamente, • ,~xa de lucro 

tenderá A.cellariamente a cair. , , , 

Alauns f.tor,. poderão deter~lnar contr.-teu ... 
- - .. 

16-1. Afirma Marx: "Essa tendência produz, simultaneamente com 
o decresciQlo ,relativo d.o capital variivel ea relaçÃo 
ao constante cada vez mais elevada co.po.içã~ orginic. 
do capital, ar resultando djretamente que a taxa de mais 
valia,sem ~; ~iar e melmo' elevarido-se o gr.u de explor~ 
çio do tr.ba ~o, se expre •• e em taxa aeral de lucro •• 
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dências ao declínio da taxa de lucro. O progresso técnico .a 

indústria de bens de salário poderá baixar o custo de repr~ 

dução da mão-de-obra e em consequência elevar a taxa de mais 

valia desde que os salários permaneçam cosntantes. Por outro 

lado, o desenvolvimento de técnicas poupadoras de capital p~ 

'derão também reduzir ao invés de aumentar a composição orgâni 

ca do capital, mas estes fenômenos terão sempre caráter provi 

.õrio. A longo prazo, Marx identifica progresso técnico com 

mecanização, ou seja, com tecnologia que poupa mão-de-obra 

mas não capital. Afinal a taxa de lucro deverá necessariamen 

te cair. 

Im particular, uma eventual tendência crescen 

te da taxa de'mais valia não poderá jamais compensar a tendên 

cia também crescente da composição orgânica do capital. Para 

isto Ma~x nos apresenta um raciocínio de ordem lógica, utili 

zando o conceito de composição orgânica da produção ou rela 

ção capital-produto, K ou 
l+W 

K • Seu inverso é a rela~ão 
y 

produto-capital, que se constitui em um limite máximo para a 

decréscimo continuo". (O Capital, Civilização Brasileira, 
1974, Rio de Janeiro, Livro 3, vol. 4, pg. 243). 

16-2. Karl Marx, op. cit., pg 243. 
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taxa de lucro. 

.,. R+W --K 

A relação produto-capital só será igual ã ta 

xa de lucro no caso limite em que W é igual a zero e a taxa 

de mais valia igual infinito. Se admitimos, como Marx, que a 

, 

relação produto-capital ou produtividade do capital tem uma 

tendência declinante, a taxa de lucro só poderá cair, conforme 

ilustra o Gráfico 1 18-1 

GR!FICO 1 

Taxa de Lucro e Composição Orgânica da Produção 

R t Y 
t+W K 

'-,-----

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

Y 
'( 

tempo 

18-1. Ver a respeito Nobuo Okishio, "Thechnical Changes and 
the Rate of Profit tl

, in Kobe University Economic Review, 
1961, pg. 89, de onde o grâfico foi transcrito. 
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. 
Joseph Stelndl mostra que se Marx, ao invis de 

utilizar a taxa de mais valia. R, e a composição orgânica do 
W 

capital, K. tivesse utilizado a relaçÃo entre a mais valia e 
ti 

produto, R, e a relação capital-produto, K (relações perfeit! 
i Y 

aente correspondentes com as primeiras) poderia mais faci! 

aente demonstrar de forma lógica que enquanto a primeira rel! 

çaõ pode crescer no máximo ati 1 (no caso limite em que W 

fo •• e igual a zero). a relação capital-produto, e portanto 

a composição orgânica do capital, pode crescer infinitamente. 

Mal acrescenta: "A hip6tese emplrica na qual esta análise e~ 

tá baseada não i realista como Marx esperava. No capitalismo 

moderno a relação capital-produto afinal provavelmente 

não cresce" 19 -1 

Não obstante, os economistas que pretendem adotar 

uma posição"ortodoxa" em relação a tendência declinante da ta 

xa de lucro, como Paul Mattick, David Yaffe a Mário Cogoy, ba 

•• aram sua argumentação principalmente neste racioclnio de 

natureza lógica. Através de um tipo de racioclnio que demons 

19-1. Joseph Steindl, Maturity and Stasnation in American 
Capitalism, Oxford University Press, 1952, Oxford, 
1)11. 241. 



tra apenas que a composiçio org~nic~ do capital pode, logic~ 

mente, crescer de maneira infinita, enquanto que a taxa de mais 

valia (medida nos termos propostos por Steindl) tem seu cres 

cimento limitado, Mirio Cogoy conclui: "Portanto, a pergunta 

Cf 

de Sweezy:"por que Marx sentia-se tão seguro que a composição 

orgânica do capital deve crescer mais depressa do que a taxa 

de mais valia?" (tlQuelques Problemes de la Theorie d l'Accu 

mulation de Capital", em Les Temps Modernes, janeiro de 1974) 

não pode ser respondida com a resposta padrão de Sveezy ("~o~ 

que assim acontecia no tempo de Marx"). Ao Contrário, Marx 

se sentia tão seguro porque tal tendência decorre necessáriamen 

te das leis específicas da produção capitalista" 20~lf 

Na verdade esta posição mais dogmática do que 

ortodoxa não é aceitável. Os raciocínios lógicos podem nos 

ajudar a compreender os dados empíricos, mas não podem se 8ubstl 

tuir a eles. Se a taxa de lucro depende da composição orgânica 

do capital e da taxa de lucro, será necessário verificar emPi 

20-1. Mário Cogoy. "Baisse du Tax de Profit et Theorle de L'accu 
mulation - Rêpon'se ã Paul Sweezy"; em Les Temps Modernes7 
janeiro de 1974; pags. 1243-1244. 



ricamente, atraves 4a história, o comportamento dessas vari! 

veis. Não há dúvida que, se a relação produto-capital for de 

clinante, a composição orgânica do capital serã crescente e 

a taxa de lucro serã'declinante. Eate é'um problema lógico. 

Mas nada nos assegura que a relação produto-capital seja decl! 

nante. No tempo de Marx, quando a indústria de bens de capital 

era ainda quase artesanal, podemos imaginar que o progresso 

técnico fosse dispendioso de capital. Mas logo em seguida os 

métodos industriais de produção em massa foram também esten 

dido8 pará a produção de bens de capital, e a partir desse 

momento o progresso técnico passou a poupar não apenas tr~ 

balho mas também capital. Desde então a relação produto-c~ 

pital jã não teria mais qualquer tendência inerente ao decl!nio. 

Cabe, entretanto, observar que no debate en 

tre Sweezy e Cogoy, o objetivo deste último é o de se colocar 

a tendência declinante da taxa de lucro no centro da teoria 



marxista da acumulação e das crises, posição com a qual 

Sweezy naõ concorda. Cogoy quer ver ea Marx uma teoria do ci 

elo econõmico independente de qualquer teoria "keynesiana" 

de subconsumo. A tendência declinante da taxa de lucro, COL 

seu carater inerente e absoluto, seria a resposta ao probl~ 

ma. A superprodução seria consequência da queda da acumulação 

causada pelo declínio da taxa de lucro, e não vice-versa 22-1 

A discusão deste problema, embora fundamental, 

escapa aos objetivos deste trabalho, concentrado na análise 

de longo prazo do desenvolvimento capitalista e naõ na anã 

lise dos ciclos. ! indiscutível, entretanto, que os movimentos 

c{clicos vão se constituir em um elemento essencial do desen 

-volvimento capitalista. Mas nao vejo razao para pretender que 

que estes ciclos sejam causados linearmente pela baixa da ta 

xa de lucros, como também não há necessidade de adotarmos 

a hipótese oposta de que a insuficiência da demanda provocaria 

22-1. Cf.Mário Cogoy, idem, pgs.1252~1253. Paul Mattick, na mesma linha 
de pensametito, afirma: "A teoria marxista da acumulação 
ê deste modo também uma teoria das crises, jã que as crises 
têm sua causa em uma insuficiente valorização do capital, 
a qual, por sua vez, ê o resultado da ação da tendência ao 
declínio da taxa de lucro" (Crisis y Teoria de las Crisis, 
Ediciones Peninsula, 1977, Barcelona, traduzido da ediçao 
alemã, 1974, pg. 83). 
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a redução na taxa de lucro. Ainda que considere a segunda hi 

pótese mais próxima da verdadE, desde que a ela se somem os 

movimentos da taxa real de salários no período do ciclo, -nao 

vejo razão para estabelecer uma oposição frontal entre os dois 

movimetnos. A insuficiência de demanda provoca a redução da 

taxa de lucros e por sua vez a redução da taxa de lucros pr~ 

vaca redução na demanda. r difícil, entretanto, imaginar que 

esta redução da taxa de lucro no processo do ciclo para ser 

atribuída aos fatores discutidos por Marx quando examina a 

tendência declinante a longo prazo da taxa de lucro. No curto 

prazo a taxa de lucro declina ou porque aumentou a taxa de sa 

lários ou porque caiu a demanda agregada. Eventuais variações 

na composiçaõ técnica e na composição orgânica da produção, de 

rivadas do processo técnico, são pouco significativas 

para a análise do ciclo. 
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Possiveis Tendincias da Composiç~o Orginica do ~apital 

Todo o problema,portanto, está em verificar 

se a composição orgânica do capital tem realmente a tendên 

cia crescente q~e Marx lhe atribui de maneira quase absoluta24 - l . 

Correlatamente é essencial saber se realmente a relação 

produto-capital tem uma tendincia declinante, identifican 

do-se o progresso técnico com a mecanização, como pretente 

Marx. 

A simples identificação do progresso técnico com o aumento 

24-1. Paul Sweezy, cuja negação da validade da tendincia decli 
nante da taxa de lucro ê taxativa, em 1942, quando escre 
veu seu livro clássico sobre a economia marxista, dava -
enfase ao provávelcarater crescente da taxa de mais 
valia (Teoria do Desenvolvimento Capitalista, Zahar, 
1962, Rio de Janeiro, pp. 130 ã 143). Jâ em 1974 volta 
ao assunto dando, corretamente, mais atenção ao prob1e 
ma do crescimento da composição orgânica do capital -
("Quelques Problemes de la Theorie de l'Accumulation du 
Capital", em Les TemES Modernes, janeiro de 1974, 
pp. 1218 - 1221). 
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da composição orgânica do capital não"ê aatisfatória. Na 

verdade é preciso verificar, de um lado, qual o tipo de pr~ 

gresso técnico que está ocorrendo, se este ê neutro, poup~ 

dor de mão-de-obra ou poupador de capital, e de outro, o 

que ocorre com a taxa de salários. 

Examinemos em primeiro lugar o problema da t~ 

xa de salários. Embora" faça a distinção, Marx acaba identi 

ficando,ou melhor, estabelecendo uma estrita correlação entre 

a composição orgânica e a composição técnica do ca 

pital, na medida em que supõe uma taxa de salários constante. 

I esta estratégia que lhe permite identificar o processo de 

mecanização, de caráter técnico, com o crescimento de uma 

variável economica como ê a composição orgânica do capital. 

Realmente, a taxa que aparentemente seria sempre crescente, 

à medida em que ocorre o processo de acumulação,seria a 

relação capital-trabalho ou composição técnica do capital. 

Ainda que a tendência crescente da própria relação capi 

tal-trabalho não seja muito clara, admitamos por enquanto que exista 
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essa tendência 26 - 1 . Desde que consideremos a taxa de salá 

-rios constante, w , e dado que o total de salários depende 

da taxa de salários e do volume de emprego, 

W • wL 

a composição tecnica do capital será proporcional ã comp~ 

sição orgânica do capital. Crescendo uma, crescerá a outra 

-na mesma proporçao. 

K :: K 
L VI: 

! óbvio, entretanto, que, no momento em que 

abandonemos o pressuposto, irrealista após a morte de Marx, 

(e mesmo um pouco antes) da constância da taxa de salários, 

aquela propor'cionalidade deixa de existir. Devido ao aumento da 

taxa de salários, mesmo que a relação capital-trabalho aumente, 

a composição orgânica do capital pode estar estável e até 

declinante. Deixa de haver qualquer relação direta entre 

progresso técnico, substituição de mão-de-obra por capital, 

aumento da produtividade e o crescimento da composição o~ 

gânica do capital. Como veremos mais adiante, quando, a pa~ 

26-1. O carater cre~cente da relação capital-trabalho pode ser 
verificado historicamente, mas não e tão claro e indiscu 
tível quanto poderíamos pensar. Em dólares de 1929, o cã 
pital por pessoa ocupada nos EUA, excluindo o setor agríco 
la e as residências, em 1889-90-91, era de S 2.986. Em -
1912-13-13, essa sifra havia subido para S 4.053 (cf. E.H. 
Phelps Brown e Margaret H. Browne, A Century of Pay, 
Mac Millan, Londres, 1968 Apêndice 3). De acordo com outra 
parte, com critérios obviamente diversos, a relação capi 
tal-trabalho cujo índice era 1 em 1900 subira para 2,36 
em 1921 (cf. 'au! H. Douglas, The Theory of Wages, Ri:.. 
prints of ECf lomic c1assics. 1964, Nova York, pago 145). 
e curioso, p~ :êm. observar que nos EUA, no período entre 
1920 e 1941. o capital por pessoa cai de S 4.502 para 
S 3.901. Na dglaterra a relação capital-trabalho aumenta, 
mas menos ac ltuadamente. EM libras de 1913, cresce de 
E 251 em 186~. para l 259 em 1913. Permanece depois 
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tir aproximadamente de 1870, a taxa de salirios. revela uma· 

acentuada tendência crescente, e claro que este fato passa a 

exercer uma forte pressão para baixo lobre a composição org~ 

Dica do capital, a qual provavelmente compenaaria o possIvel 

crescimento da çomposição tecnica do capital. 

Na verdade, Marx sabia perfeitamente que a pr~ 

dutividade do trabalho estava mais diretamente relacionada com 

a composição tecnica do que com a composição orgânica do capi 

tal. O trecho seguinte deixa claro ao mesmo tempo, sua insis 

tência em relacionar a tendência crescente a composição orgâ 

nica do capital com o aumento da produtividade (base de sua 

tese sobre a taxa declinante de lucro) e a ressalva que fazia 

a esta forma 'de medir produtividade atraves da composição 

orgânica do capital, especialmente quando houvesse variação 

na taxa de salarios. Afirma Marx: "Efetivamente, a composição, 

segundo o valor, do capital empregado num ramo industrial -- uma 

relação determinada, portanto, entre capital variavel e caPi 

estavel ate 1938 (cf. E.H. Philps Brow e Margaret H. 
Browne, op. cit., Apêndice 3). 
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tal constante -- exprime sempre determinado grau de produtivi 

dade do trabalho. Quando essa relação se modifica não por si~ 

plesmente variar os componentes materiais do capital constante, 

nem por alterar-se o salário, infere-se que se terá modifica 

do também a produtividade do trabalho 28-1 

Mário Cogoy procura contornar o problema através 

de uma distinção que haveria entre composição segundo o valor 

do capital e composição orgânica do capital. Para isso baseia-se 

no trecho de O Capital em que Marx, depois de definir as duas 

taxas, afirma: "Chamo a primeira composição de composição s~ 

gundo o valor, e a segunda de composição técnica. Há estreita 

correlação entre elas. Para expressá-la, chamo a composição 

do capital segundo o valor, na medida em que ê determinada p~ 

la composição técnica e reflete as modificações desta, de com 

28-2 posição orgânica do capital .Segundo Cogoy, quando a comp~ 

sição segundo o valor não reflete modificações da composição 

técnica, não haveria estrita correlação entre a composição or 

28-1. Karl Marx, O Capital, op.cit., Livro ttI, pg. 55. 

28-2. Kar1 Marx, op.cit., Livro I. pg. 713. 
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_.- 29-1 i - .- f ganica tecnica do capital • Esta nterpretaçao e orçada 

e desnecessária, já que mesmo fazendo-se essa distinção o pr~ 

blema permaence: variaç~es na taxa de salários para cima alteram 

a composição orgânica do capital ( ou a composição do capital 

segundo o valor , que a meu ver são realmente a mesma coisa 

para Marx), impedindo que essa composiç:--,' i - !sça ou reduz in 

do seu crescimento. 

! preciso, entretanto, que examinemos com 

maior atençao o problema do progresso técnico. Definimos 

neste trabalho progresso técnico como sendo igual ao aume~ 

to da produtividade, que, por sua vez, é identificada ao 

aumento da renda por trabalhador. t claro que a renda por 

trabalhador pode crescer por outros motivos, especialmente 

devido a variaç~es nos preços relativos, mas no âmbito da 

presente análise podemos ignorar esse fato. 

o aumento da produtividade a rigor deve ser 

definido pela diminuição da quantidade de trabalho direto 

e indireto incorporada em um bem. Deve,portanto, ser ente~ 

dido como igual ã redução do valor do bem e, em consequê~ 

cia, igu.l ã redução de seu preço. Pode também ser definido 

pelo aumento da quantidade básica de be~s produzidas 

29-1. Mário Cogoy. op. cit., pgs. 1238-1239. 
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por um trabalhador em um dado n~mero de horas. Estas medid~s, 

entretanto, não permitem agregaçao. Para agregar, somos 

obrigados a definir a produtividade pela renda por trabalha 

dor, Y. 
t-

-Surge aqui um problema. Para utilizarmos esse 

conceito, devemos abandonar a mensuração das variáveis em 

termos de valor-trabalho, já que, nesses termos, Y - L , a 

renda é igual ã quantidade de horas trabalhadas. Parece-nos, 

de qualquer forma, mais adequado, quando trabalhamos com 

agregados macro-eco.nômicos, utilizaremos conceitos monetários. 

o problema das variações de valOr são resolvidos através 

30-1 
da indexação dos preços 

o aumento da produtividade do trabalho é 

nosso ponto de partida para o conceito de progresso têcni 

co. Devemos, no entanto, saber também o que ocorre com a pr~ 

dutividade do capital ou relação produto-capital. Ã medida 

em que aumenta a produtivid~de do trabalho, a produtividade 

do capital pode ser constante (progresso técnico neutro), 

30-1. A utilização do valor trabalho, quando pensamos em termos 
agregados econômicos, tende a causar distorções, na medi 
da em que, dadas relações capital-trabalho diversas e uma 
taxa de lucro constante entre as empresas e setores indus 
triais, os preços não correspondem diretamente ã quantidã 
de de trabalho incorporado. A transformação de valores em 
preços não resolve o problema. Joan Robinson assinala o 
fato, mostrando que frequentemente o emprego do valo.r tra 
balho não é operacional. Quando os preços não correspondem 
exatamente aos valores, ê o calculo em termos monetários 
que se torna operacional, porque as decisões dos empresa 
rios que controlam os investimentos e a distribuição da
renda são influenciadas pelos lucros e não pelos preços. 
E acrescenta: "O conceito de valor certamente ajudou 
Marx a chegar a sua interpretação da história, da política 
e da economia; mas podemos utiliza-lo sem ficar perdidos no 
fio de seu raciocínio". ("La Teoria deI Valore Lavoro", em 
Month1y Review, Edição Italiana, ano 11, n9 1, janeiro de 1978, 
pp. 26-27. 
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crescente (progresso técnico poupador de capital) e decresee~ 

te (progresso técnico dispendioso de capital ou mecanização). 

Jã vimos que em Marx o progresso técnico é 

poupador de mão-de-obra, mas dispendioso de capital. Isto 

significa que ~ relação produto-capital tende a baixar, e 

portanto que a relação capital-produto ou composição orgâ 

nica da produção tende a aumentar, levando a composição or 

gânica do capital a também aumentar. De acordo com esse tipo 

de progresso técnico dispendioso de capital, a relação prod~ 

to-capital é declinante. Em consequência, 

~y 
y 

L 

Por outro lado, se assumirmos que a taxa de 

~ 31-1 ~ mais valia, R; e constante ,e dado que a soma de R e W e 
W 

igual a Y, e admitido uma relação produto-capital declinante, 

temos 

Em consequência verificamos que a composição 

orgânica do capital só pode ser crescente e a taxa de lucro 

31-1. A adoção da hipótese de uma taxa de mais valia cosntante,em 
quase todo esse trabalho, não ê arbitrária. Quando propuser 
mos a divisão do desenvolvimento capitalista em fase, admi
tiremos uma distribuição da renda entre lucros e ordenados 
constante para todas as fases exceto a primeira. Os dados 
históricos revelam ou estabilidade ou tendência ã redução 
na taxa de mais valia. Mas essa redução pode ser devida, ao 
fato de que os ordenados crescentes dos tecnoburocratas 
são sempre somados ao salário dos trabalhadores nas'estatis 
ticas oficiais. Além disso, quando um campones se torna assala 
riado, aumenta participação dos assalariados mas não a dos -
trabalhadores. Feitas essas ressalvas, verificamos, para o 
Reino Unido, que a renda originária de ativos (mais-valia) 
representava 36% do total em 1860-69; 37% em 1926-29; e 2li. 
para 1954-60. Para os Estados Unidos, temos 22% para 1899-1908; 
24% para 1919-28; 25% para 1929; e 19% para 1954-60; Para a Alemanha 
temos 16% em 1895; 19% em 1913; 10% para 1925-29; e 18% para 1954~0 (RF) 
(Fonte: Simon Kuznetz, Modern Economic Growth. The University Press, 
1966, New Haven, pg. 169). 
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decrescente 32-1 í' K e 
W 

o progresso técnico dispendioso de capital, 

que podemos chamar de mecanização, ê portanto perfeitamente 

coerente com os pressupostos de Marx. Mas nio parece estar de 

acordo com a realidade histórica, qUF revela uma relação pr~ 

... 32-2 duto-capital crescente ou pelo menos estavel. • 

Se adotarmos o pressuposto de um progresso 

técnico neutro, com relação produto-capital constante, e ma~ 

tido o pressuposto da estabilidade da taxa de mais valia,teremos: 

y), ~y 
K -y 

~R ----R 
Aw -- -W 

Em consequência, a composição orgânica do 

capital e a taxa de lucro serão necessariamente constantes: 

modelos 
.... . 

-) -R> K , 
W K 

Esta é ~ hipótese normalmente aceita pelos 

economlCOS e em particular pelo modelo de Rarrod~2-3. 

Podemos, finalmente, supor um progresso têcni 

32-1. A partir daqui apenas com o intúito de simplificar o sis 
tema de notação e o próprio raciocrnio, não faremos distin 
ção entre o capital constante e o variável englobando ambõs 
na notação K. Pra os objetivos da análise que estamos reali 
zando, naõ ha prejuízo nesta pratica, desde que tenhamos em 
mente que o capital total é a rigor constituído daqueles 
dois componentes. 

32-2. A relação produto-capital, no Reino Unido, subiu de 0,31 em 1870, para 
0,43 em 1913, e 0,50 em 1938. Destes valores estão excluídos a produ 
da agricultura f. o pagamento às força-s armadas e aos empregados domes 
ticos. Para os rUA, a relação produto-capital subiu de 0,4 em 1889, pa 
ra 0,44 em 1938 Nos Estados Unidos, portanto, o crescimento da rela -
ção produto-cap ~al não ê significativa. Já vimos que neste país, aõ 
contrario do qu, ocorreu no Reino Unido, o que foi significativo foi 
o crescimento d· relação capital-trabalho. Para os Estados Unidos, por 
tanto, o progre ~o técnico tenderia a ser neutro enquanto que para a -
Inglaterra seri. poupador de capital (cf. E.H.Philp~ Brown e Margaret 
Browne, op.cit. Apêndice 3). 
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co poupador de capital, com a relação produto~capita1-cre~ 

cente. Mantido o pres~uposto de constincia da taxa de mais 

valia, teremos: 

l' Y , 
K 

• 6.w > ~K 
W K 

Neste caso, a composição orginica do capital 

seria decrescente e a taxa de lucro crescente: 

K, e Rr' 
W~ r: 

Um progresso técnico poupador de capital é 

33-1 
uma hipótese perfeitamente aceitável ,mas uma taxa 

de lucro crescente a longo prazo não parece uma suposição 

realista. Entretanto, para que a taxa de lucro e a composição 

orgânica, do capital possam se tornar constantes, dada uma 

relação produto-capital crescente, basta abandonarmos a hip~ 

tese de constância da taxa de mais valia e imaginemos um 

processo de desconcentração da renda, com os salários crescen 

do mais rapidamente do que os lucros. Veremos que para ce~ 

tos perlodos do desenvolvimento capitalista, em particular 

32-3. Cf. Roy F. Harrod, Toward a Dynamic Economics, Macmillan, 
1966, Londres, e "An Essay in Dynamic Theory", em The Eco
nomic Journal, nQ XLX, março de 1939. 

33-1. Já vimos que no Reino Unido a participação da mais valia na 
renda, que subia aproximadamente 36% no século passado, 
baixou para 21% em meados deste século (ver nota 31-1). A 
taxa de mais valia apresentou, portanto, uma tendência decres 
cente. Por outro lado, a relação produto-capital, que era 
de 0,31 em 1870, subiu para 0,50 em 1938 (ver nota 32-2). 
Vemos, portanto, que a queda na taxa de mais valia foi com 
pensada pela elevação da produtividade do capital, permi~r~ 
do que a taxa de lucro provavelmente se mantivesse relativa 
mente constante (não conseguimos dados sobre a taxa de 
lucro). 
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para a Inglaterra, onde efetivamente ocorreu um processo 

de redução da taxa de mais valia, esta última hipótese é 

perfeitamente aceitive~. Teremos, nesta caso: 

í' y , 
.1' 

-~ , K 
W 

e 
-:> 
R 
K 

.Com esta análi~ o que importa salientar é 

a dependência da composição orgânica do capital em relação 

ã taxa de salário e ao tipo de progresso técnico. Desde que 

a taxa de mais valia seja constante exiate uma relação i~ 

versa entre a composição orgânica do capital a a taxa de lu 

cro. Mas 'não há nenhuma imposição tecnoli8ic~ ou econ~mica 

levando a composição orgânica do capi~al ~ crescer. O pr~ 

gresso tecnológico só levará ao crescimento da composição 

orgânica do capital no caso improvável de progresso tecn~ 

lógico dispendioso de capital. Nos outros dois tipos de 

progresso técnico essa tendência não existe. Por outro lado, 

temos a variivel taxa de salirios. Caso esta seja crescente, 

a composição crgânica do capital poderá ser constante (e a 

taxa de lucro constante), mesmo com uma relação capital-tr~ 
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balhc :~escente, dado o progresso ticnico neutro. Entretanto, 

sceito o pressuposto de Marx de um progresso t~cnico dispe~ 

dioBo de capital, a elevação da taxa de salários levaria a 

redução da taxa de mais valia e,mesmo que a composição orgâ 

nica do capital se mantenha constante devido ao aumento da 

taxa de salários, a taxa de lucros necessariamente cairá. 

Admitida a hipótese de que a taxa de salários, 

W , cresça ao mesmo ritmo que a taxa de produtividade, Y, o r L . 

que parece uma hipótese provável para o capitalismo a partir 

I~ .1 
da segunda metade do século XIX,' podemos relacionar esta 

hipótese com o tipo de progresso técnico, com a relação capi 

tal-trabalho, com a composição orgânica do capital e com a 

taxa de lucro. 

No caso de progresso técnico neutro, em que 

Y é constante e Y crescente, o crescimento da taxa de salá 
K L 
rios, ã mesma taxa que a de produtividade, é perfeitamente 

compatível com o crescimento da relação capital-trabalho, !, 
L 

dada uma taxa de mais valia e uma taxa de lucro constantes. 
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No caso de progresso técnico poupador de ca 
--' 

pital, em que Y é crescente e Y também crescente, uma taxa de 
i L 

aalârio crescente será perfeitamente compatível com uma taxa 

de mais valia e uma composição orgânica do capital constantes 

e também com uma rela~ão capit$l-trabalbo conatante. 

No caso de progresso técnico dispendioso de 

capital, em que Y é decrescente e Y crescente, a relação 
K L 

capital-trabalho tendetã a ser crescente, como no caso de 

progresso técnico neutro. Dada uma taxa de salário crescente 

ã mesma taxa do crescimento da produtividade, a taxa de mais 

valia ser. constante e a taxa de lucro declinante. 

Outras relações entre taxa de lucro, taxa de 

mais v,lia, composição or~~nica do capital, composição técni 

ca do capital, taxa de salários e tipo de progresso técnico 

poderiam ser estabelecidas. Aquelas que apontamos,entretanto, 

.ão suficientes para a análise que pretendemos realizar em 

seguida sobre a tendência a longo prazo da taxa de lucro no 

sistema capitalista. E nos permitem também verificar que 



qualquer relação simples entre essas taxas ê enganadora. E· 

sem dúvida qualquer inferência sobre a tendência declinante da 

taxa de lucro a partir de uma pretendida tendência crescente 

da composição orgânica do capital ê apressada • 

. Vale a pena, finalmente, assinaiar que nao há 

mesmo razão para afirmar em termos absolutos a tendência ao 

crescimento da própria composiçaõ técnica do capital. Todo o 

esforço dos tecnólogos modernos dirige-se nao apenas para 

economizar trabalho mas também capital (no sentido de meios 

de produção). Afinal capital não é outra coisa senão trabalho 

. 
acumulado. E em um período de rápido progresso tecnológico, 

em que a depreciação deve ser acelerada, a acumulação de 

trabalho tem pouca duração. Nestes termos, há um constante 

esforço em desenvolver máquinas e sistemas industriais mais 

baratos, com menos trabalho acumulado. Ora, na medida em que 

se procura poupar também capital, toda a acumulação de capital 

em curso pode não levar ao aumento da relação capital-tr~ 

balho. A estabilidade da relação capital-trabalho é perfeit~ 
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mente compatível com o progresso técnico poupador de capi~al, 

em que Y e Y estão crescendo. Já se o progresso técnico é 
L K 

neutro, crescendo Y, mas permanecendo constante 
L 

estar crescendo. 

Y, K deverá 
K L 

Em síntese, se nem mesmo a composição técni 

ca do capital tende necessariamente a crescer ã medida em 

que ocorre o aumento da produtividade, muito menos obrigat~ 

rio é o crescimento da composição orgânica do capital. A te~ 

dência da composição técnica do capital depende do tipo de 

progresso técnico; a da composição orgânica do capital depe~ 

de também do progresso técnico (via relação K) e da taxa de 
L 

salários. 

Fases da Taxa de Lucro 

Para a análise do desenvolvimento a longo pr~ 

zo do sistema capitalista, tomando-se como base a Inglaterra, 

devemos partir da variável fundamental do sistema: a taxa de 
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lucro. Naturalmente deveremos fazer também hipóteses sobre 

a taxa de salários, sobre a taxa de mais valia, sobre a com 

posição orgânica do capital, sobre a relação capital-trabalho, 

sobre a relação produto-capital, e sobre a taxa de cres~imento 

da produtiivda~e da mão-de-obra. Naturalmente, para o longo 

período de mais de dois séculos, que pretendemos estudar, não 

dispomos de dados. Existem apenas algumas informações esparsas, 

às quais estamos fazendo referência nas notas de rodapé. Este 

estudo deve, portanto, ser considerado como um conjunto de 

hipóteses baseadas em algumas indicações históricas e em um 

sistema de variáveis econômicas logicamente estruturadas. 

Este não ê um trabalho de história econômica. A partir das 

hipóteses aqui formuladas pesquisas históricas poderão ser 

desenvolvidas. 

Nossa hipótese fundamental diz respeito ã 

taxa de lucro. Todas as indicações nos levam a crer que a pre 

visão de Marx sobre a tendência declinante da taxa de lucro 

não se confirmou. Ou melhor, que ainda que se possam encontrar 
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algumas evidê~cias de uma tendência declinante da taxa de lu 

cro, mas evidências são muito imprecisas e certamente não 

permitem a previsão a medio prazo do colapso do sistema capi 

talista. Na verdade não há indicações estratégicas precisas de 

uma tendência declinante da taxa de lucro. A previsão de Marx , 

portanto, nao se confirmou, especialmente porque não é ra 

zoãvel pensar que essa previsão tenha sido feita para um pr~ 

zo mais longo do que IOOanos. 

A falha do modelo só pode estar localizada 

nas tendências atribuídas às relações básicas. Na medida em 

que a taxa de lucro depende diretamente da composição org~ 

nica do capital e da taxa de mais valia, e que a composição 

orgânica do c~pital depende do tipo de progresso técnico, 

da tendência da relação capital-trabalho e da taxa de salá 

rios, e que a taxa de mais valia depende especialmente da 

taxa de salários, é evidente que a previsão geral de Marx 

não se confirmou porque algumas de suas hipóteses parciais 

deixaram de se verificar na história. 
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o modilo, pori., "p~saui uma gr~nd. aimpllcid~ 

"de e um grande poder explicativo para o funcionamento do si~ 

tema capitalista. Vamos,portanto, usar estas mesmas relaçõea 

maa submeter ã crítica os presaupoatoa usados por Marx ares 

paito das tendências das diversas taxas. Conforme Marx, vamo. 

partir da taxa de lucro, que i a relação fundamental. Apare~ 

temente Marx tomou como base as outra. duas taxas~ para ch~ 

lar ã taxa de lucro. Na verdade, porim, i evidente que Marx 

partiu de uma hipótese a respeito da taxa de lucro, e depois 

foi buscar justificativas para ela no comportamento· das demai~ 

variâveis~ 

Marx, ainda que admitisae contra-ten~ênciaa, 

fez uma hipótese excessivamente simplificada a respeito da 

taxa de lucro: declínio. Mais de 100 anoa depoia, ainda que 

admitamos o sentido geral deasatendência, não há dúvida 

que podemos fazer uma anãlise mais precisa do fenômeno. Pa 

ra isso devemos, apesar de todos os riacol desla empreitada, 

dividir o desenvolvimento do capitalismo em fases, tendo como 
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cpont~ de ~eferincia a Inllaterra~ e .m leguida examinar, d~n 

tro de cada fase, o comportamento d. nOlsas principais va 

riaveis. 

Propomos. no âm~Jto de nossa anÃlise, quatro 

etapas. A prim~ira. que poderIamos chamar de Revolução C~ 

pitalilta, abrange OI séculos XVII e XVIII, a Revolução C~ 

. . 
mercial, o correspondente processo de acumulaçio primitiva, 

e a Revolução Industrial. A segunda etapa, que poderIamos 

chamar de Capitalismo Competitivo, vai do inIcio do século XIX 

ate aproximadamente 1870. A terceira fase, em que o capit~ 

lismo já está plenamente maduro e as economias dOI demais 

pelses centrais começa~ a se equiparar com a inglela, pode 

ser chamada de fase do Capitalismo Monopolista. Corresponde 

ã formação dos grandes monopólios e oligopólios. ao desenvo! 

vimento do capitalismo financeiro, e ao imperialismo. Fina! . 

mente, após a Segunda Guerra Mundial teria eventualmente ini 

cio a fase atual do Capitalismo Mo~opoli8ta d. Estado ou do 

Capitalismo Tecnoburocrãtico. Esta fase corresponderia ao de 
I 



clínio do sistema e ã tendência a se constituir, dentro das. 

formações sociais capitalistas, relações de produção próprias 

do modo de produção estatal ou tecnoburocrático. Embora este 

jamos estabelecendo uma data aproximada para o início dessa 

última fase, é difícil determiná-la com precisão. E de qual 

quer forma, verificaremos que é preciso -nao confundir o declí 

nio do sistema capitalista com crise do sistema econômico. Fa 

lamos em declínio na medida em que novas relações de produção 

não-capitalistas vaõ ganhando importância e que a remuneração 

do capital, ou seja, a taxa de lucro, venha a ser reduzir. 

Ora, veremos que esta hipótese é compatível com um sistema 

econômico estável, dada a paulatina mudança nas relações de 

produção. 

Estas quatro etapas estao naturalmente relaciona 

das não apenas com a taxa de lucro mas também com as demais 

taxas que caracterizam o sistema capitalista. Durante a Revo 

lução Capitalista a taxa de lucro seria elevada e relativa 

mente constante, ainda que muito instável. Em seguida entra 
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ríamos na fase do Capitalismo Competitivo, em que a taxa 

de lucro ê declinante. ~ a fase marxista. Durante a fase do 

Capitalismo Monopolist~ a taxa de lucro tende a estabilizar-se. 

Finalmente com o canicalismo Monop~lista de Estado poderíamos 

encontrar uma neva tendincia declinante da taxa de lucro, mas 

por motivo muito diverso daquele previsto por Marx: a parti 

cipaçio crescente. no excedente ~con5mico, dos ordenados dos 

tecnoburocratas, 

As demais =ax~s, que tanbem apresentamos no 

Grifico 2, apre3~ntam 11m comportame~to coerente com o da taxa 

de lucro. A taxa de mais valia ~ crescente na Revoluçio Ca 

pitalista, estabili~a-sc nas duas fases seguintes, e tende 

ria a declinar na última {ase. t ~omposição orgânica do ca 

pitaI seria crescente aci o Capitalismo Competitivo e em segui 

da estabilizar-se-i~. A taxa de salários seria declinante na 

Revoluçio Capitalista, constante no Capitalismo Competitiv0, 

e crescente nas fases subsequentes. A produtividade do 

trabalho seria crescente em todo o período. A produtividade 
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do capital, que não apresentamos no gráfico, poderá ser 

considerada constante se ligeiramente crescente também 

durante todo o período. A taxa de acumulação de capital 

em relação a renda, ~K , será crescente na primeira 
y-

fase, para em seguida estabilizar-se ou passar a crescer 

lentamente. Apenas na fase do Capitalismo Monopolista de 

Eatado deverá atingir um novo patamar devido·ã 

acumulação realizada pelo Estado. Examinemos, agora, cada 

uma dessas fases, e a justificativa analítica para essas 

tendências. 
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A Revolução Capitalista 

A Revolução Capitalista inclui, para efeito 

de n08SO modêlo altamente si~plificado, a Revolução Comercial 

e a Primeira Revolução Industrial. ~sse período, portanto, 

inclui o prõp~io surgimento do sistema capitalista, e dos 

correspondentes conceitos de lucro e acumulação de capital. 

~ a fase do surgimento de uma nova classe social -- a burgu~ 

sia --e de sua ascenção ao poder econôQico e político, em 

substituição ã aristocracia de origens feudais. Do ponto de 

vista econômico a Revolução Capitalista é uma fase estrita 

mente ascencional do sistema capitalista. Caracteriza-se 

por uma taxa elevada de lucros, acompanhada de um forte 

processo de concentração de renda. ~ o momento em que a taxa 

de acumulação do sistema capitalista cresce e se afirma. 

Parece-nos dispensável incluir uma sub-fase anterior, em que 

a taxa de lucro fôsse ascendente. Nossa hipótese ê de que 

a taxa de lucro foi ele~ada desde os albores da Revolução 
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Capitalista. 

Uma característica essencial da Revolução 

Capitalista e que a taxa de salãriso, w, ê declinante. Na verda 

de, não se trata propriamente da taxa de salários, já que 

esta esta se formando nesse período, mas da taxa de remu 

neração da mão-de-obra. Verifica-se então um violento processo 

de proletarização e pauperização dos camponeses, transform~ 

dos em trabalhadores urbanos. ~ o processo da acumulação 

primitiva, que permitira estabelecer o nível basico da ta 

xa de acumulação de capital do sistema econômico. 

A Revolução Capitalista, que abrange tôda a 

Revolução Comercial e o correspondente processo de acumul~ 

ção primitiva e uma boa parte da Primeira Revolução Industrial, 

ê o período própriamente dito de afirmação revolucionaria 

do sistema capitalista. A taxa de lucro ê elevada. Os lu 

cros totais, R, crescem a uma taxa superior ã dos"salarios" 

totais, W, de forma que a renda se concentra, ou seja, aumen 

ta a taxa de mais valia. Na medida em que isto ocorre, a 
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taxa de acumulação de capital em relação à renda, ~K , aumen 
~ -

ta. Tem início assim o processo de des~nvolvimento econômi 

co capitalista. O crescimento da taxa de acumulação de caPi 

tal, associado ao processo de concentração da renda nas mãos 

da classe capi~alista e ã manutenção da taxa de lucro em 

um nível elevado é fundamental para que a própria Revolução 

Capitalista ocorra. Uma de suas características essenciais 

é exatamente o grande aumento da taxa de poupança e de inve~ 

timento. As sociedades tradicionais, pré-capitalistas carac 

terizam-se por uma baixíssima taxa de poupança. Com o sur 

gimento da burguesia, intrínsicamente associada às idéias 

de lucro e acumulação de capital, a renda se concentra nas 

mãos desta cl~8se e a taxa de poupança do sistema econômico, 

que era em geral inferior a 10%, aproximadamente dobra. 

Por outro lado, em relação ã composição o~ 

gânica do capital a hipótese de Marx confirma-se. ~ cre~ 

cente. A acumulação de capital cresce a uma taxa cada vez 

maior, conforme acabamos de ver, enquanto que a taxa de 
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"salários", w, ê declinante, apesar do aumento de produtivi 

dade que está ocorrendo. 

Temos, portanto, na Revolução Capitalista 

uma taxa de lucro constante embora elevada, e uma taxa de 

mais valia e uma composição orgânica do capital crescentes, 

provavelmente ao mesmo ritmo: 

Os lucros são elevados na Revolução Capit~ 

lista porque a classe burguesa realiza uma revolução tecno 

lógica e ao mesmo tempo supre um mercado virgem, que possuia 

o que chamaremos de uma "reserva de procura", de uma demanda 

insatisfeita que o Capitalismo Comercial e em seguida a Re 

volução Industrial vao suprir. A concorrência, nêsse período, 

ê ainda relativamente pequena. Tôda a produção ê avidamente 

consumida, independentemente de aumentos reais de salários, 

na medida em que as inovações tecnológicas e o consequente 

barateamento dos preços, além do simples lançamento no merca 
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do de produtos antes não disponíveis, ao mesmo tempo criam. 

e encontram aquela reserva de procura a que nos referimos. 

!sse tipo de desenvolvimento capitalista, 

porem, possui uma limitação óbvia. Na medida em que o sistema 

produz, em última análise, bens de consumo, é preciso encon 

trar compradores para êles. Dessa forma o primeiro limite do 

modêlo está no índice de concentração de renda e na taxa de 

acumulação de capital. Tanto uma quanto outra, ambas óbviamen 

te correlacionadas, devem afinal parar de crescer. Por outro 

lado, a remuneração dos trabalhadores aproxima-se do nível 

de subsistência, nos termos definidos pelos economistas p~ 

liticos da época, na medida em que o processo de proletariz~ 

ção dos campóneses praticamente se completa e generaliza-se 

o trabalho assalariado. 

Capitalismo Competitivo 

A fase do Capitalismo Competitivo é a fase 



.52 • 

clássica do capitalismo. ~ o momento em que, na formação s~ 

cial inglesa, o modo de produção capitalista é plenamente 

dominante. Enquanto a Revolução Capitalista ê um momento de 

transição, em que o modo de produção feudal deixa de ser do 

minante para ~ar lugar ao capitalista, no Capitalismo Com 

petitivo todas as características específicas do novo modo 

de produção, que Marx descreveu em profundidade, estao pr~ 

sentes. O capital tornou-se a relação de produção domina~ 

te através da superação dos trabalhadores dos instrumentos 

de produção e sua apropriação privada pela burguesia, veri 

ficou-se o processo de generalização da mercadoria inclusi 

ve com a força de trabalho transformada em mercadoria cujo 

preço é o saiãrio, todos os bens são produzidos em função de 

seu valor de troca no mercado, o objetivo da atividade eco 

namica é o lucro ou a mais valia, realizada no mercado pelos 

capitalistas através da troca de valores equivalentes, a ta 

xa de acumulação de capital já atingiu um nível adequado 

para a reprodução ampliada do sistema, as pequenas e médias 
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empresas dominam a produção, a competição generalizada entre 

elas funciona como me~anismo de contrôle da economia, o Esta 

do Liberal preside o sistema econô~ico e garante o poder da 

nova classe dominante. 

Esta ê a fase do capitalismo que Marx conheceu 

e viveu. Poderíamos também chamá-lo de fase marxista do caPi 

talismo. A taxa de lucro, que fora muito elevada na fase da 

Revolução Capitalista, agora entra em declínio em função, de 

um lado, do aumento da concorr~ncia e de outro da esta~~liza 

çao da taxa de salêrios ao nível 2e su~sistência. 

P3ra a taxa de salários vigara a teoria dos 

economistas clássicos e de Marx. Ela corresponde ao custo 

da reprodução da mão-de-obra. Possibilita, portanto, que os 

trabalhadores sobrevivam e de reproduzam. A manutenção da t~ 

xa de salários nesse nível e possível de um lado porque vi 

gora uma oferta ilimitada de m~o-de-obra e de outro porque 

os trabalhadores não tem ainda condições de contr~l;~ 

oferta de trabalho através da organização sindical. A ofer 
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ta ilimitada e função da expulsão dos camponeses de sua. 

terras, do aumento da população, cuja taxa de crescimento •• 

acelera já a partir da Revolução Capitalista, e finalmente 

da criação de um exercito industrial de reserva. Estas 

explicaç~es nã~ são incompat!veis. Elas se somam e se suce 

dem historicamente. Na medida em que o custo da reprodução 

da mão-de-obra é historicamente determinado, conforme obser 

va Marx, podemos inclusive admitir um pequeno aumento da ta 

xa de salarios durante o per!odo. 

Nessa fase a analise marxista da tendência 

declinante da taxa de lucro é perfeitamente adequada. A ac~ 

mutação de capital e o progresso tecnico levam ao aumento 

da relação capital-trabalho. Dada uma taxa de salarios esta 

velou ligeiramente crescente, a composição orgânica do ca 

pital tende a crescer, mesmo que o progresso técnico seja 

ligeiramente poupador. de capital ou, mais provavelmente, 

neutro. Só um processo fortemente poupador de capital imp~ 

diria a composição orgânica do capital de crescer. A taxa 
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de mais valia por sua vez ê constante. Em consequência, a 

taxa de lucro ê declinante. 

a> 
R W 
y \ •• -

"f ! l' w 

Esta ê a forma simplificada de apresentaçio 

da teoria de Marx sobre a tendência declinante da taxa de lu 

cro. A vigor, se a taxa de salarios for constante, enquanto 

aumenta a produtividade, poder-se-ia imaginar um aumento na 

taxa de mais valia, ou seja, um processo de concentraçio de 

renda, ja que a taxa de lucro por trabalhador estará aume~ 

tando. Para que o lucro por trabalhador aumente e ainda 

assim caia a taxa de lucro, sera preciso um fortíssimo aumen 

to na relaçio capital-trabalho. Por iS80, se desejamos esta 

belecer a hipótese de uma repartiçio da renda constante 

nesse período, a qual é provavelmente a hipótese mais 

'correta, devemos ficar com a hipótese de um ligeiro cresci 

mento da taxa de salarios. Ambas as hipóteses estão de acor 

do com a analise de Marx, que previa a relativa constincia 
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da taxa de .aia valia e ao .esmo te~po aceitava que a taxa· 

de salários crescesle ã medida em que o custo histórico da 

reproduçio da mio-de-obra aumentasse. Por outro lado, a hi 

póeese de um começo de aumento na taxa de salários nesse 

período ê mais facilmente compatível com uma taxa de mais 

, 56-1 valia constante • 

Capitaliamo Monopolista 

A passagem da fase do Capitalismo Competit! 

vo para o Capitalismo Monopolista ocorre gradualmente, d~ 

rante a segunda metade do século XIX. A escolha da data 1870, 

como as demais, é arbitrária. No final do processo, entr.ta~ 

to, as modificações são bem claras. 

A fase anterior possuia um elemento de ins 

tabilidade fundamental: a tendência declinante da taxa de 

lucro. A característica fundamental da nova fase é a de lo 

grar a estabilização da taxa de lucro. O capitalismo chega 

56-1. Na Inglaterra a taxa de salário já começa a crescer nos 
anos sessenta do seculo XIX, aumentando 14% entre 1860 e 
1810, enquanto na França os salários médios ainda perma 
neciam constantes e nos Estados Unidos sofriam nessa d; 
cada u~ declInio de 8% (Fonte E.H. Phelps Brovn e Margi 
ret Browne, op.cit., pg.30). -
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assim i sua "maturidade", mas nio deixa de ser uma maturid~ 

de paradoxal, na medida em que, para estabilizar a taxa de 

lucro o sistema é obrigado a adotar uma serie de estratégias 

e a sofrer uma série de modificações que começam a desfig~ 

râ-Io. 

Para impedir a baixa da taxa de lucro, a pr! 

Meira e mais óbvia estratégia é reduzir o nIvel de concorrên 

cia. O capitalismo começa a se oligopolizar. Economias de 

escala em certos setores industriais constituem uma primeira 

base para o processo de concentração e centralização do 

capitel. A formação de grandes bancos de investimento, que 

vão permitir o controle financeiro centralizado de um núme 

ro crescente de empresas, constitui uma segunda base para o 

desenvolvimento do capitalismo monopolista. Finalmente, o 

desenvolvimento de técnicas administrativas baseadas no 

processo de descentralização e administração por objetivos 

vai permitir um crescimento ainda maior das grandes empr~ 

sas b -. d 57-1 C dI' 1- . urocratlza as . ertos esenvo v~mentos tecno og~cos, 

57-1. Uma análise apressada da formação das grandes empresas oli 
gopolístas modernas, do tipo que costumam fazer seus defen 
sores ideológicos, atribuiria seu crescimento apenas às -
economias de escala. A tese é obviamente falsa, na medida 
em que a economia de escala ê uma variável técnica, que po 
deria ser medida em uma fábrica, e vemos uma mesma empresã 
possuir várias fábricas, em vários locais, produzindo o mes 
mo produto. ~ evidente que nesse caso outros fatores, qu~ -
nada têm a ver com as economias de escala, devem ser con$i 
derados. Na verdade, todo o processo administrativo moderno 
tem como objetivo afastar a fronteira das deseconomias de 
escala. As técnica produtivas determinariam um tamanho 6t~ 
mo (ou melhor, um intervalo ótimo de tamanho) de fábrica. _. 
As técnicas administrativas permitem que a empresa multip11 
que as fibricas e se beneficie das vantagens oligopolistic~ 
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seraimente identificados com a ~gunda Revolução Industria.l, 

como a eletricidade., o,motor a éX'plosão e a linha de montagem 

facilitam o processo 4e concentração • centralização do 

capital. Ao lado do setor compe~itivo. que ainda permanece, um 

a.tor oligopolisado e cartelizado se forma nos parses cap! 

talistas centrais. Esse setor obterá taxas de lucro diferen 

ciais mais elevadas e assumirá de forma crescente o contrôle 

do procé63o de acu~ulação de capital e de prog~asso tê~nico. 

M3~ ou Genos concocitn~te coro o p:oc~~e~ de. 

parG esr o Eeta1a Regul&dcr. C~~O o~ b~nc~s de investimento, 

, . 
pa1.ses ccntraLS 

~~ qU2 a r9volu~~~ industria! ~ t~r~ist co~o Q Fra~ça e a 

58-1 
Ale~~n~~ ~e8 eM um aC3uudo momeato surg~ ts~b~~ na Ingl~ 

terra e nos Estad~s Unid~s. Os Estados U~{~Cg, ~U~ 6i~ atingi 

do~ violenta~ent~ ?C~8 gr~llde crise d~& cnoa trinta, adotam 

o Ncv Des1. En ~~;Q{d3 a polrtica econScica Keynesiana, mar 

58-1. Vf:'t' R é1n~1.i .. e de A. Gcàache.nkron sob!"~ o cRpitalismo tnrdio e os 
~cdr~eE d~ d~~~~vol~iMa~t~: E:on0m:~ Scc~w~rdne~~ in His
:: ~d. cc-.. 1 F ~ l' ~ OP.C ~ L ve : a Boo~-õf-ES3-;Y3-t-rj;·;--yo ~~:::--ft ~'.": I;;er, n.';1:-- .----~--, 
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ea a definitiva emergência do Estado Regulador no eapitali~ 

mo central. O sentido desse movimento ê o mesmo do processo 

de monopolização da economia: reduzir o nível de concorrên 

. 59-1 
eia e defender a taxa de lucro do slstema • 

Para defender a taxa de lucro do setor priv~ 

do, o Estado passa inclusive a absorver as empresas defici 

tãrias, especialmente na área dos serviços públicos. ao mesmo 

tempo em que aumenta suas despesas no setor as 8e3ur~~ça 

e assistência social. Através dessa estratégia, o Estado 

possibilita o aumento indireto dos salirias, seja cobrando 

preços baixos por certos serviços p~blicos. seja aumento 

suas despesas so~iais, e ao ~e~~o te~po protege a tK~a 

de lucro meJ'io do setor capitalista, na medida em aceita 

para as empresas estatais uma taxa de lucro mais baixa e 

• 4' 59-2 
frequentemente preJU1ZO 

Outra estratégia, de caráter bastante diverso, 

que irã ajudar a impedir a redução da taxa de lucro, -e o 

imperialismo e a divisão internacional do trabalho, que tem 

59-1. A teoria Economica Keynesiana e, mais do que isso, a 
"revolução Reynesiana" só ganha sentido se a entendermos 
como produto do capitalismo monopolista. Keynes não ê um 
ideólogo vulgar, do tipo de Adolphe Berle ou Peter Drucker. 
Mas toda a sua teoria tem um Gnico sentido: viabilizar o 
Capitalismo Monopolista através do processo contraditó~io 
de legitimação da emergência de Estado Regulador. 

59-2. A baixa rentabilidade das empresas estatais e mesmo v ~~e 
juIzo que muitas apresentam tem sido atribuído ã ineIic~ê~ 
cia estatal pelos defensores saudosos do Estado Libera!. -
Na verdade a eventual ineficiência tem um papel secund~ric 
no problema. O essencial é considerar as empresas pGbli:3h 
como agentes de distribuição de renda entre capitalistas, 
trabalhadores e os próprios tecnoburocratas que as adminib 
tramo As empresas estatizadas são geralmente aquelas rnai~
capital-intensivas. Como a indústria de produção de energia 
e a indústria siderGrgica, ou então as empresas que prest~m 
serviços pGhlic09, como transportes pGblicos e comunicaçõe3. 
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inicio ainda na primeira metade do àêculo palaado, mas que 

alcança seu auge na f~le do Capitalismo Monopolista. O imp~ 

rialismo irá permitir a transferência de excedente dos países 

periféricos para os paíles centrais. A transferência ocorre 

ri por diversás formas: através do sistema de preços e da 

troca desigual, atr~vés de taxas de juros, através de lucros 

de investimentos diretos. Inicialmente a transferência do 

excedente será quase total. À medida em que as classes do 

minantes locais vão se organizando melhor, uma parte maior 

do excedente resta na periferia. ! o caso do novo imperiali~ 

mo industrializante, baseado nos investimentos diretos das 

empresas manufatureiras multinacionais, o qual, entretanto, 

só será significativo na segunda metade deste século, quando 

a fase que estamos examinando possivelmente já está termina 

da. Em qualquer hipótese, o sentido do imperialismo é sempre 

um só: transferir para o centro uma parte do excedente ger~ 

do na periferia, aproveitando a mão-de-obra barata dos países 

periféricos para elevar os salários e manter a taxa de lucro 

Na medida em que suas tarifas ou preços sejam baixas, subsi 
diam os consumidores; na medida em que não são lucrativas,
sendo capital intensivos, permitem que a taxa média de 
lucro do setor privado não baixe. 
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dos países centrais. Através do imperialismo o capitalismo 

central estende a duraçio do processo (!e Rcumulaç~o primit! 

va. Os baixos salários dos trabalhadores periféricos, gara~ 

tidos nio apenas por uma oferta ilimitada de mão-de-obra 

mas também por· mecanismos institucionais, inclusive a pr~ 

servaçio de formas pr~-capitali8tas de produçio para a 

subsistência das famílias trabalhadoras, vão permitir 8. 

transferência do excedente para os países capitalistas ce~ 

trais atrav;s do comércio internacionBl baseado no mecanis 

mo da troca desigual, através do sistema financeiro, e das 

remessas de lucros. A exploraçio de trabalho imigrante nOB 

palses centrais seri uma forma direta de aproveitamento da 

mão-de-obra barata dos países 
. _. 61-1 

p~t"lferlcos 

A monopolização da economia t a emergência 

do Estado Regulador e o imperialismo sio formas 5bvias para 

o capitalismo de defender sua taxa de lucro. Tamh~m ; 5bvia 

a aceleração do progresso técnico, com a adoção de técnicos 

não apenas poupadores de mão-de-obra mas também de capital. 

61-1. A bibliografia sobre o imperialismo inclui desde os trDbalho~ 
clissicos de Hobson, Lenin e Rosa de Luxemburgo, ati as 
contribuições mais recentes de autores como Baran, Sweezy, 
Magdoff~ Gunder Frank, de um lado, e Fernando Henrique Car 
doso e Celso Furtado de outro. Examinamos o problema em -
Estado e Subdesenvolvimento Industrializado, Brasiliensc, 
1 9 7 7 t S a o Pau 1 o. Uma c o n t r i b u -j ç â o 13 i gnTITc a t i v a, ti a me d i 
da em que escapar ao debate entre im~erialismo, modcrniiaçio 
e dualismo, e da enfase ao problema da exploração do trnhalh' 
barato i o de Claude Messailloux. Femmes et Greniers, M~s 
pero, 1975, p,aris. · 
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o progresso t~cnico torna-se 8Rsim poupador de cRpirnl ou 

pelo menos neutro, o que impede a elevaçio dA romrngiç~o 

orgânica do capital. 

Me n o ~ õ h v i I!, m fi s q I! e .a f i n a t t E' lTt (l m p ~i 'li P IH' n t i 

do, ê a e 1 e v a ç ã o d 11 t l< X FI d e ~l<d â r i o R. q ti f> n r: 11 b fl t"'" d o o m l> !1 

c a p i t fi 1. A t a x a d,~ ~ a l fi ;- í t) ,.: 

poneses inter nus ans 
4' 

pa1.ses 

externos. Em 
.~ . 

r:onSf'.qUp.i!Cl.' • t • :,.;1 ,j!" ':lli:llha 

d o r e s dos p a í s e s c e n t l' a í ~ J' ;i <; ,,:> :3 F r !. ~~ f' 

mento tende a ser iguaL 
.~ 

a taxa de c r e s c i tu .-, tl t' n d;; l'Y'f"j,11 i V} rJ.1dp. 

Os d i s s í d i O 5 C O 1 e t i vos f i 1" m fl d (l r c t (l S s i n d j f' ;] I, (I ~; t ,. I' ri ,;. !fi i 11 C I u 

s i v e a fi p r e s e n t a r sua f õ r in u 1 <l: o I~ iI U m e n t p S n (-' :-);! 1 :l " !. n ~ r ~ ., 1. S 

62-1. A partir aproximadamente d(~ 1870 a til>~:l de: ~alildoc: p'l<i!"lR a creSCE'" 
sistematicamente nos pilí5E'~ centrais. Tn1l1amlo-'<;e pS';:~ d'lt!l cprno lndic(' 
100 temos a seguintfl pvnll.1çãn: 

INGLATERRA EUA FRANI;A i\ L E ~-f i\ 1·1 H J\ 

1870 100 100 100 iOfJ 
1900 152 179 1.71 J.l~4 
1930 185 2 (, ') 21)0 200 
1950 269 5') 1 271 133 
1960 3~6 no 471 'J77 
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devem ser iguais ao aumento da produção por trabalhador. 

Os aumentos da taxa de salários deveriam, em 

princípio, reduzir. taxa de lucro. Entretanto, na medida 

em que esses aumentos se limitam ao aumento da taxa de pr~ 

dutividade e que o progresso técnico é neutro ou mesmo poup~ 

dor d~ capital, não há redução da taxa de lucros mas sim a 

sua estabilização. A composição orgânica do capital e a taxa 

de mais valia tendem a ser constantes, garantindo a constân 

cia da taxa de lucros: 

w 

A caráter constante da com,osiçio org;niea do caPi 

63-1 
tal é possível seja devido ao progresso tecno16gico neutro 

ou poupador de capital, seja devido ao aumento da taxa de 98 

1ários, que neutraliza o crescimento da compo8ição técnica 

do capital. Nesta fase, assumida taxa de mais vali n f.> r"'!)' 

posição orgânica do capital constantes, progresso t~crlic0 

63-1. Segundo dados levantados Gillman, a cQmposiç~n DrG~nica 
do capital, no setor mant;fatureiro, nos Estados Unidos, seri..· 
crescente entre 1880 e 1919. subindo de 0,41 para 1,40. 
De p o i s deu m p i c o. p r o v a v e 1 me n t:: e d e 'li i d o a q Ij ;j 1 que r e 1 e m r> n t .-, 
distorsivo em 1921 (2,04), a composiç~o org;nic3 se cstabi1i 
z a em t o r no de 1, 1 a i. 2 a t é 19 52 (J. N . G i11 tii J n, TIl f' f a i. 1 i 11 g

Rate of Profit, Londres, 1957). Mage verificou um~t--'~-S(:l~;-;:Ti 
dade da composiçio orginica do capital. considerad~ a p~~n;~ija 
norte-americana como um todo, a partir de 1900. Ncs';', lnO,a 
t a x a s e r i a d e 3, 6 7 e em 1 9 5 5 d e 3, 6 4. O a tl m e li :: n p ~l: \ (,,;: [) 

em 1960 não é s i g n i f i c 3 t i v o. Em 19 J 5 c h e g o \J a ll:n t:1, i :-': í ':10 d (~ 
4,92 e em 1945 a um mínimo de 2,64. (S.H.Nar,~l, lhe [,:lW 01 tl~" 
Falling Tendency of the Rate Df Profit, C()lumbji---ul:,f~;er~-1t:-~'-
P h. D. T h e s i s, p p. 2 08- 9 f. E s t e 5 da dos i fi li l c LI r i :~ m q 11 e IH':~ 
Estados Unidos a c o rn p o s i ç ã o orgânica do capital e 5 t ;J b l 1 i,: li I' . 

ainda que mais tarde do qUl~ estamos pressupondo em nosso Ir!r~, 
dela mais geral (Cf. Geoff Hodgson, "The Theory of thf> F:tll'n 
Rate of Profit", em New Left Review t março de 1974). 



neutro, e,naturalmente, produti~idade do trabalho crescen 

te, temos: 

ÂY y- • 

Como a produção e o total de salários crescem 

ã mesma taxa, e como produtividade e a taxa de salários po~ 

suem o mesmo denominador, é fácil verificar a perfeita com 

patibilidade entre a igualdade dos ritmos de crescimento da 

taxa de salários e da produtiviuade com 8S deo~is relaçZes 

próprias dessa fase. Caso o progresso técnico fosse poup~ 

dor de capital poderramos inclusive ter a taxa de salá~ios 

crescendo mais rapidamente do que a produtividade, sem que 

a taxa de lucros declinasse. 

Além de não ser incompatível com a constân 

cia da taxa de lucros, o aumento da taxa de salários gara~ 

te o crescimento do mercado para a produção de bens de con 

sumo. Nas fases iniciais de seu desenvolvimento o modo de 

produção capitalista possuia uma reserva de mercado para 

os bens industriais que produzia, de forma que uma taxa de 
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salários ao nível de subsistência era perfeitamente compatI 

vel com uma demanda agregada forte. Mais importante do que 

isto, o sistema industrial limitava-se quase exclusivamente 

ã produção de bens de salário e bens de capital. Os bens de 

consumo de luxo eram produzidoa principalmente de forma a~ 

tesanal. I medida, entretanto, que aumenta a produtivi~ade, 

a produçio de bens de consumo D,ais sofisticadas começa a 

ser industrializada. A elevação da taxa de salários aClma 

do nível de Bubsis~ência -e ~ntao essencigl para garantir 8 

PC~~Ui~O EC ~ass~ desses bens. O desenvolvimento da ind~s 

tria automobilistica e a transforc8;i0 do autom~vel em bem 

de consumo de massa, no inicio do - . 
&~~DlO~ ê o melhor exem 

pIo desse processo de criaç~o de rrercadc e de sustentaçic 

da demanda agregada através da El~vaç2o da taxa de s~lârios. 

o aumento da taxa de salirio8 ao me~~lo ritmo 

do crescimento da produtividade. iri permitir um de~Env0l 

vimento equilibrado do sistema capitalista. na medida em qu~ 

acabari se transformando, sob v~rios aspectos, em um fator 
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de estabilidade a longo prazo da taxa de lucro. ~ claro 

que a médio e curto prazo o sistema capitalista continua 

extremamente instável, sujeito a crises clclicas profundas. 

A última dessas crises, na fase do Capitalismo Monopolista, 

será a crise dos anos trinta. Será ela, somada ã Segunda 

Guerra Mundial, um fator importante a determinar o fim des 

s& fase e o inicio do Capitalismo Monopolista de Estado ou 

Capitalismo Tecnoburocrático. 

Capitalismo Tecnoburocrâtico 

A estabilidade a longo prazo da taxa de lu 

cro, que ocorre no Capitalismo Monopolista, não teve nenhum 

caráter automático ou embutido no sistema. Entre as estra 

tégias mais importantes que permitiram esse resultado, encon 

tram-se, de um lado, a oligopolização dos mercados e a bu 

rocratização das empresas, e de outro, o grande crescimento 

do Estado. Ambos os fenômenos têm o mesmo sentido de reduzir 
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o grau de concorrência, e a anarquia na produção daí dec0E-

rente, e aumentar o grau de planejamentl da economia. Sob 

muitos aspectos a taxa de lucro passou a ser planejada não 

apenas pelas próprias empresas, mas também pelo Estado, o 

qual, através d~ política econômica, procura manter a taxa 

de lucro do setor privado em um nIvel considerado adequado. 

Entretanto, se esses fatos mais do que essas 

estratégias permitira~ estabi.liz~r a taxa de lucro, levaram 

em contrapartida a socie~aJE d um crescente porceSBO de bu 

rocratização. Grandes emp~e~as 
. ~ . 
~ur0crotlca5 e um grande 

Estado burocritico caracteriza~-~e hoje, mais do que qual 

quer outra coisa, as formaç~es sociais dos pa[ses cnntemp~ 

r;neos. Ora~ o crescimento quantitativo das organi~aç~g8 

burocriticas privadas e p~blica9 e o aumento do nGmero de 

administradores e t~cnicoa que administram essas organiz~ 

ç~es produziram afinal um ~alto qlJalitativo. As relaç;es 

de produção capitalistas continuam ainda doninaütea nos 

países centrais, mas novas relações de produção tecnoburo 
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criticas se formam. O capital, ou seja, a propriedade priv~da 

dos meios de proclu~ão, vai aos poucos perdendo importância, 

ao mesmo tempo em que cresce o significado da nova relação 

de produção, que chamamos "organização*'. A nova forma de 

Propriedade dos meios de produção -- a propriedade organiz~ 

cional ou tecnohurocrãtica -- define-se pelo seu caráter 

coletivo e pela intermediação da organização burocrática 

entre os tecnocurocratas e os meios de produção. Uma nova 

clasoe -- a claase nos tecnoburocratas, propriet~rios cole~i 

vos das organizações burocráticas -- começa a se forQar. 

Os tecnoburocratas que podem ser divididos em alta, media 

e baixa tecnoburocracia, dependendo da posição que ocupem 

na hierarquia organizacional, tornam-se cada vez mais num~ 

rasos. Seu poder aumenta a todo instante, através de seu 

crescente contrôle sobre as unidades produtivas e sobre o 

Estado. Sua forma específica de apropriação privada do exce 

dente econômico -- os ordenados -- vai se tornando uma 

variável essencial para qualquer modelo econômico. Para le 
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gitimar seu crescente poder uma ideologia tecnoburocratica, 

eficientista, planejadora, tecnificante define-se cada 

vez com mais clareza. ~ impossível negar a emergência de 

novas relações de produção e de uma nova classe nos países 

capitalistas ~entr.is. Na verdade essa nova classe emerge 

também n09 países periféricos, através de revoluções mil! 

tares e pol!ticas e ali alcança maior poder, na medida em 

que o sistema capitalista ~ mais fraco. E nos pe{ses comu 

nistas, a nova classe tecnoburocratica assume integralmente 

o poder, destruindo as relações de produçio capitalistas em 

. 69-1 nome de um socialismo desfigurado, estatlzado . 

Nos países centrais, que estamos estudando, 

a emergência'dessas nevas relações de produção e dessa nova 

classe acabara por destruir o capitalismo. A prosseguirem as 

tendências atuais, entretanto, o capitalismo não desaparecera 

atraves de uma grande crise, mas irá sendo aos poucos minado 

pela emergência da tecnoburocracia, ao nível das empresas 

e do Estado. Nas empresas os capitalistas vão perdendo qual 

69-1. Sobre a classe tecnoburocratica e o modelo estatal ou 
tecnoburocratico de produção ver Luiz C. Bresser Pereira~ 
Tecnoburocracia e Contestação, Vozes, 1972, Petrópolis, 
primeira parte; Estado e Subdesenvolvimento Industrializa~o 
Esboço de uma Economia politica Perifirica, Brasiliense, 
1977, sio Paulo, primeira parte; e lIA Partir da Crttica", 
em Estudos CEBRAP, n9 21, outubro-dezembro 1977. 
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quer função, na medida em que se transformam em acionistas 

inativos, sem participação na administração das empresas. 

Na verdade vão se transformando em rentistaa sem qualquer 

função social, como aconteceu com & aristocracia proprietã 

ria de terras no passado. Por outro lado 08 tecnoburocratas, 

cuja. funções vão se tornando cada vez mais estratégicas, 

vão exigindo uma participação correspondente no excedente eco 

nômico, através da elevação da taxa de ordenados e do total 

de ordenados. Os tr&balhadoreu l por eua vez, organizados si~ 

dicalmente, continuarão a exigir que sua taxa de salários 

aumente com a produtividade. 

A renda, nesta fase, em que a formaçio soci~l 

torna-se mista, ainda do~inantemente capitalista, mas já 

crescentemente tecnoburocrâticz, oede &er definida como sen . -
do igual a salários, mais lucros, mais ordenados dos tecno 

burocratas, O, mais o excedente estatal T, utilizado pelo 

E d f - .. . 70-1 ata o para azer seus propr10S 1nvest1mentos: 

Y • R + W + O + T 

70-1. A título de simplificação, excluímos o Estado das fases ante 
riores, mas na fase do Capitalismo Monopolista de Estado 
obviamente é preciso incluir o Estado nos modelos mais 
simples. Ainda é possível não considerar o Estado quando 
este realiza despesas militares, policiais, administrativas 
e de consumo público. Mas a partir do momento em que o Esta 
do torna-se produtor, utilizando seus rendimentos lIquidos
para investir, torna-se essencial considerar o Estado 
separadamente 
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Na medida em que o total de ordenados tenda· a 

crescer mais rapidamente do que a renda e que a própria pr~ 

dutividade, seja devido ao aumento da taxa de ordenados, s~ 

ja devido ao aumento do número de tecnoburocratas em propo! 

ção maior do q.ue a força de trabalho 71-1 t e dada uma taxa 

de salários crescente ao mesmo ritmo que a produtividade, é 

fácil perceber que a taxa de lucros deverá decrescer. Duran 

te algum tempo ainda será possível penalizar o lucro e8t~ 

tal. através de transferência de empresas deficitárias para 

o Estado, mas em seguida ~ o prG~~io 1~~r0 ~R9 empresas que 

devera declinar 71 - 2 • 

-A b a i x a d a t a x a d e 1 \1 C r o n a c s i r .1 i f .:. c R que 

-esta tenda para zero. lime taxa mínima d~ lucro sera necessa 

ria para o auto-financia~ento dos investimentos das empresas 

.,. . 
e, ainda por muito tempo, para U~~ remuneraçao m1n1ma para 

seus acionistas. ~ 
-, 

e s t a r ~:m:l. r: r:' ,i o que deverá baixar, mas 

não há nenhuma -razao para prever que caia para z.:=, 

ro, na medida em que o poder político da classe capitalista 

71-1. O aumento do número de tecnoburocratas pode ser ilustrado pelos seguin 
tes dados, referentes aos Estados Unidos: em 1960, os empregados de es 
critõrio (16,0%), profissionais, técnicos e assemelhados (12,2%), ven
dedores (8,07.) e gerentes e funcionários graduados (5,8%), ou seja, õs 
tecnobu~ocratas (pessoal administrativo, na tabela de Kuznetz) repre 
sentavan 42,27. do total de assalariados, contra 16,6% em 1900. Em c~n 
tra partida, os trabalhadores manuais reduzem sua participação de 71:47-
em 1900 para 45,4% em 1960. Para chegarmos a 100% devemos computar os 
trabalhadores em serviços que praticamente não sofreram alterações. O 
total de "assalariadCls", ou seja, d0S que recebem salários e ordenados. 
aumentou de 74,9% para 93,0%. Verifica-se, portanto, um enorme aumento 
do n'? de tecnoburocratas, enquanto diminui fortemente o número relati 
vo de trabalhadores e capitalistas: 25,1% e~ 1900 contra 7,0% em 196~ 
(Fonte: Simon Kuznetz, Müde~n Economic Grow~h, op.cit., pg.l92). Por 
outro lado, o aumento ca' tax2 de ordenados ffiais rapidamente do que a 
produti~idade (e os sa15riosl ~ algo 5bvio nas sociedades contempor~ 
neaS. N~o existem dados precisos sobre o assunto devido ao h5bito de ag~e 
gar salari.os e (lrd~l:;:d()s nus lev::f:tamcntG5 estatíAticos oficiais. Nos ,-
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é ainda grande. 

! mais importante assinalar, porém, que neste 

contexto, o declínio da taxa de lucro para um nível mais baixo 

não tem nada de catastrófico para o sistema econômico. Isto 

porque a acumulação de capital, ou melhor, a acumulação de 

meios de produção, agora controlada pelos tecnoburocratas, 

vai se tornando independente da taxa de lucros. A taxa de 

acumulação é garantida pelo planejamento tecnoburocrãtico. 

Na medida em que seja necessária uma taxa ~e lucro positivo 

para facilitar o processo de acumulação, essa taxa será man 

tida. 

Não chegamos ainda nesse estágio. Estamos, 

possivelmente, em transição para ele. Quando chegarmos ao 

ponto em que a acumulação de meios de produção esteja contr~ 

lada pelos tecnoburocratas, o modo de produção deixará de 

ser dominantemente capitalista para ser dominantemente 

tecnoburocrãtico. 

No período de transiçi.o do Capitalismo Tecno 

países anglo-saxões, p~rêm, a existência do conceito de 
"vages" (salários) c! "salários" (ordf'.nados) permite algumas 
apr(\Xitr.RÇÕeS. No Rein.u :Jnido, em 1911, os salários represe;ltavam 43%, E' 

os cr~e~~d~d, 11% do ~ota1 da renda (21% p&ca os aut~no~o~, 15% para 
OI!! luc!",:,s ~ 107. p<,.r;!1 os aluguéis). Em 1965, os sakã:-ios .; .... prescl1tavam 
45% j:'O'J~O a!terar.;"O sua participação, enCiuanto que os ,:'··denados rl.:wam 
sa!to ~RTA 30% ~% para os Ru:;nornos t 10% para os lu~~os ~ 6~ para'oE 
alugé:-!::8). Vor ÜC3.Tr.Os. portanto, ~ue a particiraçãn LJS Ol:ne:,ül~(,s pr8 
ti..:.11t~~te tri/ icou. (fC'nte ~ E. H. i'pelps BrlJt.T!1, Pay an1 Prc fi ~ s, Augu5 
tus li. K<>lll"'l, Publishe:,s, i'l'Jva Yc.rk, pg. :?). ----------- . 

71-2. De 2cortfo com cãlcul'""ls de Nord;,ans, a aprticipação dos lucros das em 
p'l::'f'S-'Zr. r·~ renda tot.::l, Of)S~s':.:o"cs Unidos dec.'tiu de 22~ e:tl lS::·0 f.arã 
e~! 1971-.;".~!· !i('rd~,'s, I>r=-~ I\,í.lir:g 8:1Al.'e of Prof~l!J", en. Hrí,::·.Zr.~s 

• . f: ...... • --~--..,.~~-
Pa~~r~ ~r ~C(,~0~~~ :ctlv 1ty. n~l, lS74. 71ctor ferIo f~~ ~~~ ~Rri~ de 
crt~);:::~s-;-~::::-':~:;-·;;:id;~:-~7ir;··o)lni.~.?:n os lucro~ d!J.!: emrre·3as fi:-H1Llc;-üas t 

dQ~ 1~~cstiT~~~Ç3 no esterior, ~L~m da considerar os lucros d~~0t9 do 
Ü'tlos t o de renda apesar de ne~;c período ter ocorrido uma redução 
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burocrático, que estamos examinando, a análise que vínhamos 

utilizando at; aqui nio se aplica plenamente, na medida em 
. 

que introduzimos uma nova variável: os ordenados. Não podemos 

mais utUhar a taxa de mais valia, que podemoa substituir por 

taxa de excedente, somando lucros e ordenados e reIacionan 

do-os com o total de salários (o lucro estatal pode ser 

somado os lucros privados, a titulo de simplificação): 

o + R 
W 

Podemos imaginar que essa taxa de excedente 

permaneça constante, na medida em que a taxa de salários 

continua a crescer com o aumento da produtividade. Podemos, 

também, manter a hipótese da fase precedente de que a cdmp~ 
'-

sição orgânica do capital é constante e o progresso técnico 

neutro ou ligeiramente poupador de capital. Não obstante, a 

taxa de lucro tenderá a ser decrescente, an medida em que a 

relação entre ordenados e lucros i crescente. 

o + R 
W 

K 
li 

, maa , logo lt 
1"\ 

do peso do imposto de renda. Faz ainda outras restrições, eatre as qua~ 
o fato de os cálculos de Nordhans nÃo considerarem as de.peaas particu 
lares dos grupos controladores (tlexpenae accounts"). Na verdade, porem t 

estas despesas, nas grandes empresas norte-americanas, já são um tipo 
de ordenado indireto dos tecnoburocrata. mais do que ua lucro do. capa 
talistas. Feitas algumas correções, a pariticipaçÃo dos lucros das e~;re 
aas na renda seria estável no períodõ (Victor PerIo, "Tbe Hev PropaJan -
da of Declining Profit Shares and Inadequate Investiaeat", em The levTew 
of Radical Poli-ical Economics, vol. 8, n9 3, outubro 1976, pp. 58-'0). 
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Crescimento da População e Acumulação 

Para completar esta análise sumária do modelo 

(ou dos modelos) histórico do desenvolvimento capitalista 

ê preciso dizer uma palavra sobre o crescimento da população 

e a acumulação de capital. A taxa de crescimento da popul~ 

ção ê uma variável fundamental do sistema na medida em que, 

admitida a igualdade a longo prazo da taxa de cr~8cimento 

do emprego e da população, a produtividade da mão-de-obra 

e a relação capital-trabalho, assim como o total de salários 

e a composição orgânica do capital dependem da taxa de cres 

cimento da população. 

A taxa de crescimento da população começa a 

se elevar, depois de uma secular quase-estagnaçao, a 

partir da Revoluçaõ Capitalista, quando a revolução tecnoló 

gica na agricultura permite a elevação dos padrões alimentares 

da população. Este fato leva os economistas clássicos que 

viveram na época, formular sua teoria segundo a qual a taxa 
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de crescimento da população depende da taxa de crese{m~nto' 

do total de salários. 

Entretanto, aproximadamente a partir da fg~@ 

do Capitalismo Monopolista, aa camadas médias e ~~ s~guida 

08 trabalhado~es eqmeçam a perceber que seu padrRo de vid~ 

depende de seu índice de fertilidade e. portanto~ da tnx~ 

de crescimento da população. Em consequincia, tem inrcio ~os 

países centrais um amplo processo de controle da n8talid8~e. 

Nossa hipótese ê a de que, a partir de Então, 

a taxa de crescimento da população passa a ser uma variivEl 

dependente da taxa de crescimento da renda e cons~quent~m~nt~ 

da procura de trabalhadores, dada uma diferença entre 4 t~XA 

de crescimento da renda e a taxa de crescimento da populaçio 

que garanta o crescimento da produtividade do trabalho e o 

aumento ~a taxa de sal~rios. Estabelecida uma taxa histori 

camente'~atisfatória '~e aumento da produtividade e da t4~A 

de sal~rios, e dada a taxa de crescimento da renda em função 

da taxa de acumulação de capital e do progresso tecno15gic~~ 
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a taxa de crescimento a longo prazo da população e do empr~ 

go e determinada. 

No prazo medio podem ocorrer desequilíbrios. 

Nos momentos de crise econômica, em que o desemprego se e~ 

pande alem do níyel normal para o sistema capitalista, a pop~ 

lação continua a crescer aproximadameftte ã mesma taxa hist~ 

rica. Por outro lado, se a taxa de crescimento da renda aumen 

ta, como aconteceu após a Segunda Gue,~& Mundial, a taxa de 

crescimento da população não responderá im.di.tamente, obri 

gando o sistema a recorrer ao trabalho imisrante. O importante 

a a,.iaalar, entretanto e o fato de que, a longo prazo. a 

taxa de crescimento da populaçaõ tende a se ajustar à taxa 

4 •• ~ •• ~ia4~ 40 emprego garantido o aumento da produtiv! 

."e e da taxa d. &&li~ioa. lato ê possível porque as fami 

li •• ~em condições de controlar sua taxa de natalidade. 

Uma segunda variável que exige tambem um 

esclarecimento adicional é a taxa de acumulação de capital. 

A curto prazo ela depende da taxa de lucro esperada pelos 
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capitalistas, a longo prazo depende da taxa de mais valia.· A 

taxa de lucro esperada é essencial para manter a motivação 

dos capitalistas para acumular e está diretamente associada 

com a.taxa de lucro verificado no período imediatamente a~ 

terior. Uma m~ior taxa de lucro deverá levar a uma maior 

acumulação de capital. A longo prazo, porém, a variável fun 

damental da acumulação capitalista e a taxa d. mais valia. 

Quando se concentra a renda, ainda que os capitalistas aume~ 

tem seu consumo de bens de luxo, tendem também a aumentar 

sua taxa de acumulação. Por isso, na fase da Revolução Cap! 

t.lista, em que a taxa de mais valia é crescente, a taxa de 

acumulação também é crescente. Em seguida, estabilizando-se 

a taxa de mais valia, a taxa de acumulação também se estabi 

liza. Ela apenas varia no curto prazo em função da taxa de 

lucro esperada. No Capitalismo Monopolista de Estado, qua~ 

do o Estado começa a ter um papel importante na acumulação 

de meios de produção, independentemente da taxa de lucro, a 

taxa de acumulação volta a crescer. 
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Em todas as fases a taxa de acumulaçaõ é a 

variável estrategica fundamental a determinar a taxa de cres 

cimento da renda, dado que o progresso técnico e relativ~ 

mente constante e a taxa de crescimento da população é co~ 

siderada uma variável dependente do processo de crescimento. 

Conclusão 

o conjunto de hipóteses e analises econômicas 

que acabamos de realizar pretendem auxiliar a esclarecer as 

relações entre taxa de lucro, salários e progresso técnico 

no sistema capitalista. Com a utilização, com grande libe~ 

dade, de um instrumental marxista de análise, verificamos 

o desenvolvimento capitalista a longo prazo, baseado em um 

permanente crescimento da produtividade do trabalho, deve 

ser analisado atraves de diversas etapas ou fases. Através 

dessas fases verificamos que a taxa de lucro possui realmente 

uma tendência declinante, mas por patamares e por motivos em 
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parte diversos daqueles previstos por Marx. A taxa de lucro . 
• eria constante na Revoluçio Capitalista, 08 "salaEios" decl! 

nantes, a taxa de mOais valia e a composiçio orgânica do c!, 

pital crescentes. Na fase subsequente, do Capitalismo Co~ 

petitivo, a fase propriamente "marxista" do desenvolvimento 

Capitalista, os salários seriam constantes, a taxa de mais 

valia, constante, a composição orgânica do capital crescente 

e a taxa de lucro decrescente. No perIodo do Capitalismo M~ 

nopolista a taxa de lucro se estabiliza novamente a um nIvel 

mais baixo, ao mesmo tempo em que a taxa de mais valia e a 

composição orgânica do capital tambim se mantim constante~. 

rinalmente, no Capitalismo Tecnoburocrático a taxa de lucro 

entraria novamente em declInio, na medida em que uma parte 

do excedente deve ser destinado aos tecnoburocratas. 

Em todo esse processo o progresso técnico, 

medido não só pela produtividade da mão-de-obra, sempre cre.!, 

cente, mas tambim do capital, medido pela relação produto-c!. 

pital, i sempre uma variável estratigica do sistema. O pr~ 
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aresso técnico é em princIpio neutro ou então poupador de 

capital. Dificilmente se identifica com mecanização, ou 

.eja, com progresso ticnico dispandioso de capital, como su 

punha Marx. Em con.equência a relação capital-trabalho cre~ 

ce muito mais lenta,mente do que se poderia imaginar apesar 

de toda a acumula~ão de capital. Por outro lado, a taxa de 

salarios, a partir da terceira fase ê crescente. Em cons~ 

quência a composição orgânica do capital pode permanecer 

constante ou mesmo decrescente ao mesmo tempo que ocorre o 

progresso técnico. A constância da composição orgânica do 

capital e da taxa de mais valia serao condições para a esta 

bilidade da taxa de lucro. 

Finalmente, a taxa de acumulação de capital 

i crescente na fase da Revolução Capitalista, quando a taxa 

de mais valia e tambem crescente, para em seguida tender a 

estabilizar-se. Provavelmente ela continua a crescer nas fa 

se8 subsequentes, mas lentamente. Só na fase do Capitalismo 

Tecnoburocratico, quando a participação ~o Estado nos inves 



timentos se torna decisiva, a taxa de acumulação volta a 

crescer mais claramente. Neste período o progresso clar~ 

mente tambim se acelera, e em consequincia dos dois fatores, 

d d ·· d d 81-1 a taxa de aumento a pro ut~Vl a e aumenta • 

Nestes termos,quando o modo de produção capi 

ta1ista começa a ser superado por um novo modo de produção, 

i nesse momento que a taxa de desenvolvimento econômico aumen 

ta. O capitalismo tende portanto a ser superado como modo de 

produção dominante, mas não às custas de uma crise econômica 81-2 

são as aodificaç;es que o sistema tem que sofrer para se 

adaptar e defender sua taxa de lucro que acabarão por trans 

formÃ-lo. 

.'. _t •• '. • < •• 

81-1. 

81-2. 

sio Paulo, abrtl de 1978, 

A taxa de crescimento da renda "per capita" nos países centraia, no 
período 1950-1969, foi de 3,5%. As taxas históricas do crescimento do 
produto per capita são, para a França, 1,4% (1845-1950); para a Ale 
manha, 1,5% (1865-1952); para o Reino Unido, 1,3% (1865-1950), parã os 
Estados Unidos, 2,0% (1875-1952); para o Japão, 2,6% (1885-l952).(Fonte: 
Estudio Economico de América Latina, 1971, CEPAL, valo I,quadro 2, e 
Economic Growth, Yale University Press, 1959, citados por Celso Frutado, 
O Mito do Desenvolvimento Econômico, Paz e Terra, 1974, Rio de Janeiro, 
pp. 39 e 44). Tomando-se o crescimento da renda "per capita", por décadas, 
no período aproximado da segunda metade do século XIX e primeira metade 
do siculo XX, e comparando-se com o crescimento da renda "per capita" na 
década de 1950, temos os seguintes dados: para o Reino Unido: 14,1% e 
24,4%; para a França, 17,9% e 41,9%; para os Estados Unidos, 34,52 e 
13,2%; para a Alemanha, 17,9% e 81,4%, para a Bélgica, 14,8% e,26,9%, 
para a Itália, 18,7% e 68,4% para a Suiça 16,1% e 30,2%. Os Estados Uni 
dos constituem a unica exceção com uma taxa de crescimento histórica maIor 
do que a após-guerra (Fonte: Simon Kuznetz, O Crescimento Econômico do 
Após-Guerra (Postwar Economic Growth), Fundo de Cultura, 1966, Rio de Ja 
neiro, pp. 67-68 e 132-133). Na dêcada de 60 a taxa de crescimento dos -
países centrai R é ainda maior, mas nos anos setenta haverá provavelmente 
uma redução do crescimento em relação às duas décadas anteriores. 

Esta hipótese tem uma certa relação com a de Joseph Schumpeter, ~xposta l'I" 

Capitalism, Socialism and Democracy, (Harper & Brother, 1942, Nova York) , 
sobre o fim do capitalismo. Tambêm para ele o capitalismo seria superado 
por um sistema burocratico, ã medida em que a taxa de lucro tenderia ao tI.
clinio. Schumpeter, entretanto, lamentaria a sua previsão, na medida em 
que gostaria de ver o capitalismo sobreviver masi tempo. Nós não lament;l, 
mos a previsão nem lhe damos as boas vindas, porque obviamente nem o ";l~i_ 
talismo nem o estatismo podem ser considerados regimes econômicos e pol~ 
ticos desejáveis para a humanidade. 
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For the o:."igÍ!1al Kcynesians, fiscal po1icy was the most 

irnportant way of bringing an economy out of a depression. They 

emphasized the liquidity trap and the inability of rnonetary po1icy 

to re-establish full employment. Hansen (1949, p. 173) wrote that 

tlw hypothesis that the demand for money 15 infini te1y e1astic in 

relation to ~~e interest ratc ar the hypotheses that the investment 

and consumption func7.ions a1.-e insensi tlve to a decrease in the 

interest rate "describe more or less accnrate1y the conditions in a 

highly developed indu~5triali zed country wel1 equipped wi th modern 

and efficient capital fa.cilities". 

Currently, the extreme fiscalists have few fo1lowcrs,and 

the most recent import.ant contrlbution is that·of Blindar and 

Solow (1973, 1974). These al)·thors arrive at the conc1usion that 

i'lhen the systcrn j.s ."table "nr.;>t.. only i6 defiei t spending finar:ced 

oy bonds expansionary in the 10ng run, it i8 even more expansionary 

than the sarne spending financed by the creation of new rnoney". 

(Blinder and Solow, 1973, p. 327). However, Stein (1976, p. 36) in 

a review article of Blinder and Solow ta paper sro.ilS that SOf!'e conclusions 

of the medel used by those authors are rejected ernpirically and/or 

are inconsistcnt with their propositians. For example, Blinder and 

Solow's model implies that the real cumu1ative rnoney rnu1tip1iers, 

dy/dM t and the cumulative effect of an increase in the money supply 

on de price 1eve1,dp/dm, are negative, and, therefore, of the opposite 

lPEA - 11 



at:CRUA'UA OE PI.A1IEJAMENTO DA f'm:!IC~HÇIA DA 1I~'Ú81ICA 

'HlTlTUTO DE fLANCJAMEIHO ECONÔMICO E SOCIAL (iPU) 2. 

sign from the empir.t.cal results of existing large scale econo-

rnetric models. 

The neo-Reynesians belicve that both monetary and fiscal 

po1icy are able to effoct the level of income. They believe that the 

effect on nominal income of govern~ent expenditures financed by an 

increase in the public debt is significant and larger than one. 

The monetarists, lead by Friedrnan, believe that for practi 

cal purposes on1y rnonetary policy 1s effective in control1ing 

inf1ation. (Friedman, 1972). For this group, fiscal policy does 

not matter for aggrcgate real demand, nominal income, and the price 

level un1ess i t i5 accompanied by a change in the money supply .. If 

fiscal policy is financed by a change in taxes or in the public 

debt, therc i5 no inflationary impact but only a redistribution 

of resources between indiviãuals and the government. The errpirical 

support for the propositions presented by Friedman i5 given by 

work done at the Federal Reserve Bank of St. Louis, which shows 

that the final effect of ~onetary policy on nominal income is 

strong and highly signifiC'ant. '1'11i5 study also shows that the 

effect of fiscal policy i3 posi tive and significant in the first 

two quarters but that the final effect aft.er five quarter5 is small 

and not significant. (Ander5en and Car150n, 1970, p. 11) 

There exist a series of propositions on which the moneta

rist and neo-Keynesians agree. The most important is that moneta

ry shoCks are relevant in explaining changes in the levels of income 

and employment. Both groups also accept the proposition that the 

multiplier for government expenditure financed by an increase in 

the money supply i5 1arger than that. financed 1::y a rise in the public 

lPU - 21 
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debt. Besides this, many agree thót changes in the stock of 

high-po\'lered money dominate the movement of the money supp1y 

during L'1c business cyc1.e. 
.' 

A conUTIon criticism of the monetarist propositions is that 

they are not bçsed on a souna theory that explains c1ear1y the 

transmission roechanism and rather are generated in a b1ack boxe 

However, this point of view is rejected by Tobin and Modigliani 

for whom the monetarist transmission mechanism is similar to the 

portfolio approach to monetary theory. Because of this, Tobin 

argues that the long-run conclusion of the quantity theory of 

money (that real :income 15 independent of the money supp1y) is 

inconsistent w1 th the portfolio approach and, therefore theoreti 

cally inconsistent. (Stein, 1976, p.7) This argument was theore 

tica11y sub5tantiated by Christ (1968) with the introduction of 

the government budget restraint in macroeconomic models. His 

re::mlts show that b'1e effects of monetary policy depend on the 

way it is introQ.uced ei ther by an op2n ro.arket operation or by a'transfe.c 

pa~""1l1ent . 

In contrast to the manetarists, the neo-Kcynesians have a 

well-ueveloped mcth~d of analysis in the static incorne de~ation 

models. 5imulations made. ' .. 11th these rnodels have shown that the 

effects of government expenàitures on nominal incorne are significant 

and last several quarters. (Klein, 1973; Christ, 1975; Modig1iani r 

1976). The neo-Keynesians have argued that in an IS-LM model t.1-)e 

monetaríst proposition of the transitory effect of fiscal policy 

on nominal income only occurs if the demand for rnoney is ine1astic 

in relation to changes in the interest rate. In this case, an 

increase in public expenditures financed by taxes or by the public 

debt shifts the I5 curve to the right. However, if the LM curve 

II'U - 2T 
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is vertical, the final result is the sarne level of real incomeand 

a' highcrintercst rate. Empirical studies have shown that the demand 

for money is elastic in relation to the interest rate. Therefore, 

the hypothesis of the zero elasticity of demand for money in 

relation to the interest .rate has been rejected. Besides this, 

the neo-Keynesians argue that the empirical results presented 

by the monetarists of the St. Louis Federal Reserve Bank are 

hiased estimates of the trJe reduced form eq~ations of .the 

structural modele (Hodigliani, 1976, p. 30) 

Brunner and Me1tzer write (1976) that the IS-LM aparatus 

1s not adequatc to analyze the relative importance of fiscal 

and monetary policies because the long-run position is determined 

by stock variab1es and not by f10w variab1es. Besides this, 

Friedman rejects the neo-Keynesian proposition that the difference 

between monetarists andfiscalists can be summarized in the slope 

of the LH (:urve. The monetarists suggest that the wealth effect 

due to the increase in bonds to finance the deficit makes the 

IS anã LM curves shift upwards. The final eq~ilibrium level of 

income can be, theorically, 'larger, smaller, or equal to the 

initial income. For Frie&nar. (1976, P. 315-377) the m:::metarists 

are more interesteã in the lon.g-run effects of monetary and fiscal 

policy, ice. the cumulative and steady effects, whereas the 

~eo-Keynesians are interested in the impact effects of these poli

cies. He writes that thé relative importance of the impact and 

long-run effects is an empirical questiono 

The basie problem of the monetarist controversy is that 

there does not exist a,generally accepted model which, by means 

of appropriate hypotheses, can be used to test both monetarist and 

J<eynesian proposi ti~ns. Because of this, the effects of an increase 
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in government expenditures, financed by a change in the' stock of 

the public debt on real income and the price leveI varies wi th . 

the model used. For Tobin anà Buiter (1976) real income increases 

in both the short run,and long run and the price leveI increases in 

the short run and decreases in the long run. Friedman admits 

that theoretically changes in the pubIic debt and in taxes can 

influence the price level l but he argues that empirically these 

effects are small, not significant, and completely dominated by 

the effects of the monetary expansion. For him the small effect 

of the deficit financed by the public debt on the price leveI 

results from:(l) the debt increasing 1ess than the deficit, (2) 

individuals expecting future taxes (50 that the governrnent can 

pay the loan made by means of an increase in the public debt), 

and (3) the level of production decreasing (due to a decrease in 

investment that results from an increase in the interest rate). 

(Friedman, 1976, p. 313). Brunner and Meltzer (1976) argue that 

the effect of expansionary fiscal policy financed by the public 
. . 

debt on real incorne in the short-run is positive, but in the long-

run the,~urnuIatlve effect is zero and the short and lcng-run effects 

on tpe price leveI are pOtiitive. 

In spite of considerable efforts, a general theory has 

not been produced which is. abIe to explain the effects of fiscal and 

monetary policles on output and prices in the short-run and the 

transition from short-run to long-run equilibrium. 

The objecti ve of this arti'cle is to analyze empirically 

the time distribution of the effects of monetary and fiscal policy 

IP" - 21 
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on nominal income. To do this, we specify and est1mate an equation 

that explains the behavior of nominal income as a functionof 

economic policy variables and of other exogenous variables. The 

equation for nominal incorne that is used is the reduced forrn 

equation of a macroeconomic model of aggregate demando This model 

1s eharacterized by the governrnnent budget restraint equation. The 

basie hypothesis i8 that the multiplier for governrnent expenditures 

depends on the way the expenditures are flnanced. The model will 

not be completely specified because "le will not present the 

behavior hypotheses for the endogenous variables. However, the 

diseussion of the structure of the model will be sufficient for 

us to specify the reduced forro equation for nominal income and 

the expected signsof its coefficients. 

This a"rti Clé is organi zed in the fo llowing way. In 

Section 2 we indicate the principal properties of the 

~l of aggregate demand, and we specify the reduced form equation 

for nominal income. The ~mpirical results of the estimatlon of 

the nominal income pquation are discussed in Section 3 

the conclusions are presented in Section 4. 

2. - The Behavior Equati6n for No~inal Incorne 

Fi!1ally, 

. " 
The effects of monetary and fiscal pol~cy can be analyzed 

by one of two methods. The first approach c:onsists of speeifying, 
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estimating, and simulating a macroeconomic model normally made up of 

a larg~ nunIDer of equations. The second approach uses the reduced 

form e({';.ation for nominal income that is deri ved from the principal 

properties of the macroeconomic model omitting, however, the 

transmi ;;sion mechanism. 

Both of these apprqaches present advant~ges and dis

advant~~es. The use of a completely specified structural model allow~ 

the dir~ct effects of eco~c policy variables·to be separated from 

the indirect effects that result from the interaction of the assets 

rnarket~. These effects wil1 not be correctly estimated if the 

transrni3sion mechanism used in the construction of the model is 

-incorrúct. Besides this, it is possib1e that the transmission 

mechani5m can not be completely estimated because some variab1es can 

. * not be measured. The estimation of the reduced for~ has the advantage 

* For cxamp1e I the rnarket rate of interest is not a correct meaS 11re 
of the cost ofloans when borrowers are required to rnaintain an 
average balance in the bank and credit is rationed. (Keran, 1969) 

of measuring the totâl effectof the po1icy variables without the 

necessi ty of specifying the tra.1smission mechanism. However I the 

direct and indirect effects in the various subsectors of the model 

can not be determined by rne~s of this approach. Because of ,the 

advantages and disadvantage~ presented, both approaches are useful 

and offcr complementary inforrnation. 

In this paper we will indicate the principal proper-

ties of a simple model of aggregate demand and specify the reduced 

form equation for nominal income in a way similar to Christ (1973). 

The analysis is partial but emphasizes the effects of economic po1icy 

variablcs on aggregate demand and, therefore, offers sug~estions for 

ltU -» 
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* Howevcr, this approach requires anti-inflationary policy. 

8. 

In spite of the phcnomenon of inflation being essentially dynamic, 
static thcory shows how the instruments of economic policy can be 
manipulated in order to eliminatc the inflationary gap. 

that alI the relevant predetermined variables be included in the 

reduced form equation. 

The model of aggregate demand that will be presented is 

composcd of the government budget restraint equation and of the 

equilibrium and behavior equations for the assets and goods and 

serviees rnarkets in the economy. 

The Government Budget Restraint Equation 

'l'he complete specification of a macroeconomic model 

ought to necessarily include an equation which represents the gover~ 

ment budget constralnt. This equation reflects the annual variations 

l 

in the government's consolidated balance sheet and signifies that 

total government expenditures havc to be equal to "the sum of financin:; 

irom all available sources. it i8 by means of this equation that the 

effeets of monetary and fiscal poliey are transmitted. 

By including the governrnent budget restraint, we explic1. t:' 

recognize that monetary and fiscal policy are interdependent because 

the government cannot at the same time fix alI the instruments of 

* econo~tc policy. 

* Christ (1967, 1968, 1969, 1973) has emphasized that normally 
rnacroeconomic rnodels do not incorporate into their formulation that 
the effects of fiscal po1icy depend on the way the deficit is 
financedbetvlcen incrcases in high-powered money and debt with the 
private sector. This author has also shawed that the effects of 
monetary pali.ey depcnd on the way it is introduced: by means of an 
open market aperation, by financing government expeneitures, by 
substituting tax receipts, or by a cornbination of these three 
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instruments. In order to capture thcse effects, Christ has 
suggcstcd including explicity the governrnent budget restraint 
equation in the forrnulation of macroeconomic models. 

The government budget restraint 1s represented by 

equation (1). 

(1) G + iB + bL + bFR ~ T + 6B + bF + bMB 

In the abovc equation alI the var.iables that the govern·· 

rnent could possibly control are candidates for economic policy 

instrurnents. 'rhese variables are: government expendi tures, G; tax 

receipts, T; special programs resources, F; .and changes in the 

stocks of government loans to the private sector, 6L, federal securi--

ties, 6B, and high-powered money, 61'1B. The variable interest on 

government securities,iB, iSéctennincd. endogenously in the model however 

! 

outside the governrnent budget. lf it is assumed that the government 

a:mtrols the supply of its secürities, then the interest rate, i, ois determinied 0D 

the demand side of the market. The changes in the stock of interna-

tinnal reserves, 6FR, are determined exogenously. Later, this hypoth~ 

sis will be discussed. 

If taxes are sununed with resour~es from the special loans 

programs and called government receipts, R, it can b~ seen that the 

governrnent buc1get ~traint has five i.'11pOrtant ecoromic policy variables: 

federal governrnent expenditures, Ioans to the private sector, 

<pvernrent receipts, federal cpvemrrent seOlri ties, and the s tock 

of high-powered rnoney. However, only four of these variables are 

under the control of the governrnent. Thé fifth variable is deterrnincd 

* endogenously by the government budget constraint equation. Govern-

* In a systern of simultaneous equations, the endogenous variables 
are determined sirnultaneously by all the equations in the systern. 
However, associating the determination of a variable to one of the 

lJ'EA - '11 
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equations that includes the variablc makes it easicr to identify 
~he endogcnous variablcs in thc mcidel. In this way, the govern
rnent budget constraint equat5_on determines é.m endogenous variable 
.in the modelo 

ment expcnã.itures and the: stocks of government lcans to the private 

secto~ and federal sccurities ore variables that can reasonably be 

assumed to be undcr governm(mt eon trai. The stock of h1gh-p::1 . ....ered rroney 15 

also an exogenous variable ~aintained under government contraI by 

the quantity of loans 5upplied by the Bank of Brazil and by ~pen 

market operations. Government loans are an important instrument ~C >.-' J.. 

control since they represent ~lmost one-third of alI loans in the 

economy. This pecuIié'.r.i.ty of the Brazilian monec.ary system permits 

total govcrnrnent control of the stack of high-powered money in spite 

* ·of the sroall siz~ of the open mnrket. Since the stock of high-

* The control instruments pe:CJPi t the monetary authori ties to neut.ra· 
lize um.:anted variatjons in the ~;tock of high-povlered money. Tllc 
most important· source 01' these variations ls cnanges in the stock 
of international reserves. which i5 ~ variable that is not 
controll(3d by tr:e Cc:n:':L"a.l Bank. 'l'hc fact thai.: the monetary auth::.,
ri ties have the pOvier to control the stock of high -powered n;orlCY 
does not signify however, that they necessarily exerc1se this 
controlo The real bchavior of the monetary autncrities is a 
controversial subject. In thi.s study we assume tllat they have thc 
power and the wi.ll \:0 control the stock oi hiqh powered mone]. 

powered moncy 15 considered a policy variable under the control cf 

the government, lts definition OU9ht to exclude short-term loan3 frow 

tha rnonetary authorities to the private banking sector. ThiE occurs 

because the goverru;;ent fix'2S the discount ratc.:, and Ioane are the;. 

determined by the ban:'~3. Since banks' demand for loans from the 

monetary authoritics :11so de1?ends on othe:r. var.iables that are 

endogenous, such as total deposits and interest ratcs on other assets 

in its portfolio, banks! debt 15 an endogenous varlable. Because of 

'lO'" _ '" 
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* banks' liquidity laans. Also, the definiton used of loans to the 

+. In most studies of the supply of moncy this adjustment is also 
used in arder to separata the effects of cha~ges in high-powered 
money from changes in government loans to banks. 

private sector ought to exclude-these debts so that the accounting 

identi ty is satisfied. Besides this I the stod~ of high-powered 

money \'le are interested in excludes clemand deposits of the Treasury 

at the Bank of Brazil and currency held by the Treasury because these 

cancel out vJben the monetary aut:hority and federal government accounti_; 

are consolidatcd. Finally, \le \-li 11 assume that government receipts 

are determined endogenously. Therefore, we do not have to estimate a 

vector of tax rates for di fferent types Df taxes which othervlise would 

have been exogenous variables. 

The specification of the government Dudget constraint 

equation suggests that thE' redüced form equ3.tion for nominal income 

ought to contain a large nurrb3r of predetermined variables. In order 

to uvoid statistical problems in the estimation of the reduced form 

squation, Ne define n\;;!t gover!".ment debt, BL, as the difference between 

thc stocks of federal bonds and of government loans to the private 

sector. This is possible since the Gffects on norninal income of 

changes in government debt and private sector debt should be of the 

same magnitude but \'lith opposite signs. 

! 

Therefore, equation (l), the government budget constx'aL-lt 

hecornes: 

(l' ) G + im.. + tFR = R + l1BL + 6H 

The introducticn of the governrnent budget constraint 

~quation into the model implies that in order to have a stationary 
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equi1ibrium it is necessary that the treasury budget, inc1uding 

interest on the public debt, be balanced. Besides this, to keep 

constant the stocks of assets that appear in the governrnent budget 

equation, it is necessary that net investment be qual to zero. (See 

Christ, 1967). 

The.Market for Assets 

In this model, the assets ofthe economy are distri-< 

buted arnong the governrnent, private, and'foreign sectors. The 

governrnent sector is a:nposed of the Central Bank, the Bank of Brazi1, and 

the direct federal government administration. The private ~tor 

is composed of firms, financial interJnediaries (both pri vate and 

govcrnment ones, except the Bank of Brazil); individuaIs, and the 

non-fcderal governrnent administrations. The distribution of assets 

among the sector in the economy is presented in Table 3.8. 

Table 3.8 

Distribution of Assets Arnong the 

Governrnent, Prlvate, and Forei<qn Sectors 

-
Sectors Cbvernrrent < Private Foreign capital < < .Total 

o .• 

G::>vemrrent - H, BL - WG BL+H+WG 

Private - - 12 WP U+WP 

Foreign FR - - WF FR+WP 
, 

capital KG l<P . KF - ·KG+KP+KF 

'!OrAL FR + l<G BL+ lF+KF \«;+WP+ t assets = 
+ H + KP +WF t liabili ties 

-

IPEA. - H 



;~~pr "PI~. DE raN[)~.MENTO DA pl\fSlOrNCIA DA RlPÚBUCA 

iHS1ITU10 DE PlANEJAMW10 ECONÔMICO E SOCIAl.. (IPiA) 
13. 

'..;hcre BL :::: net govcrnrncnt debt 

H = unborrowcd hi9h-powcred money 

LF .- foreign Ioans 

FR == international reserves 

KP = private sector capital 

WP == private sector wealth 
• KG == government sector capital 

WG =.government sector wealth 

KF = foreign sector capital 

WF == foreign secto:r- wealth 

In the distribütion of assets i t is import.::.nt to n~)tc 

that the capital stock of a givcn sector does not neccss&rily h2ve 

tu be cqual to that sector's wealth. Por example, if a sect~r's d~m~r 

for financiaI assets is smaller ~han its s~pply, then this sectorls 

* .::api tal stock will be larger than i ts I;,real th . Hov!ever, for t-he 

* The distribution of asset flows amoDg the sectors of the economy 
i5 knm-m as the matrix 0= :C!.C\N~3 QT lGans fUDds. In this matr:x, 
a given sector's change in the stock of wealth is its savings. 

'tlhole economy, the stocks o':: capi tê'Ü aT"JQ v.'Ca] th . are equal and ):epL'f'~ 

scnted in the capital account: 

Besides these ass0ts I a residual smuld b2 aàded for el.'ich 

sector to insure consistent accounting. These variables can be 

considered exogenous. In the reduced forrn equation for noreinal i~CL~'~, 

they are included in the equation error. Since they do not ac-j an'r~ 

thing to the understancling of the nlodel, the~l are excl uded from T.:lbl~; 

3.8. 

In th:1-s model the g'J.antities of Ironey a..--r high-powered 

rnoney are equal because b~riks '""ere consolidate:d with the rest of tllc 

private sector. This simplification rGmoves the complicat1ons of 

bank participation in. the economy but restricts the explanatory poV.'cr 
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* 

In the period frorr 19~7 to 1~76! the annual l~oncy multiplicr, 
ckfiniton Hl, vLiried bc:t-v-/C8n 1. ~ ú:'ld 2.1 .... :1'1i1e the rate of sro\'lt-b 
of hi gh-pov:ered money VéU: ic~d :)8 ~"'i':::en 7 and 77 per cent. In B::::: <3z11 
defini ton i·n of the Noney ',;u,lply J.S the su~r, of cu:::r.ency anjo d'é.':néFL; 

deposits of the privatc ~o~-~~n}.ing sector in thE Bank of Brazil 
'1n(l in the cor.--.:ncrcial barú:::;. '1';:.c Jtu.:gc 'lal':: ation in hig:-"'-po;:~eJ;0é' 
money in rela.tion to the rm.:l.Ur'licl.- suggc<:;t~; t.naL high-pm'Jc::rcd 
money can be considcred an i.ntcrmediate c;)'jc:ctive of moccJ>uJ 
policy. In this case, a sontrolled incrcasQ in the stock o~ htg~" 
pov;ercd money would increase tb~ ITi'.:mcy sl~9P1y I df:,crcasc t:1C in'::e~_-(':;:t:. 

ratc, incrcase the level of invcstment, and finally, increasc 
national income. 

Evidently I the Jn:>re thc eçonomy i;; é:ivided into 3Cct'::;:,-:::: 

~he closer we ought to be to understanding re~~ity. :-1o-,'JC'ler 1 the 

1:'\101 of aggregation used pe}lnit~ t.L0 iden~-_jfici.ltion of the v2riublc· 

c011sidered most important in explai nü:g ~O;íliniJ.l incomo. He bel.ieve 

that the simplification used -- thAt con3ists in consolidating the 

t.,ccounts cf financiaI iLt.p.rlll(=~diaLi.e;:). :inns, emd individ1.:.als - does 

fl0t ú'1ply a sigrüficant dccrease j L trv:' nodel' S :;;xplú!L".tion :::>:: nomin<,l 

incame. This is bec?usc firms nnd iin~nci~1 i~terITedia~lcs securitics 

rna;~kets are small and st.i11 j.n -::}-,s p:cocess af orc;ar,.ization. 

Once asset.s 2.re c;-~osen f.or :::-h~ economy I their mé\.rkct"s 

~hould be speciEied. Howev~r, since we are only intcrested in Lhe 

S1}(:c~fic6.tion of the rcduced form ecpation of norrin.;ü income I \'le 

.... il1 iclen\~ify only the eYogeno!lf; ar endoge.:101.ls cnaracte:':" of these 

In the discussion of thc yovernrnenc budget restraint 

~~quation, i t was assumed th<lt net debt i BL I ar~ ur:';:or.c,:1t,Bd hig.~<~.rered 

l[\::)ney, lI, are exogenous vi.u-i.:tbles of economic policy. The sectors' 

Il'tA - y; 
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:2p~ta] stu~ks rllC Equ~l thc~r capital stocks in the previous p0r~o~ 

LaqgE~CJ. cúpi ta 1 stocks are predetermined va:r.iabl.cr; 

theE2 variables are added to ~he residual of the equation in ordcz ~, 

C:.vc..:- -,:"9n-c. )_nvcstn,"nt i.s an e::ogenous variable, but i ts eftect i~ 

l:lcluJed in qüvernment ,=xpendi tures I \'lhich i5 a variable ô.lready 

i.;iv~sl:ment i5 ün c~::--.dogencms variabJe anel does not appcar in tLe 1:C'::0.-

Thc S'l:líi of farei ~m ?1:::t in\!cs::ment, the change in the 

s'-uck of .K': fe,u:l.grl secto:c lOilns, and ne-c. exports of goods and 

::8:~vi ces iF 8Cjua:i, t.O the ~~ lo\\' ,)f interna tional rCEervcs. 

t '-"-, \ , . 

6LF == Chéll1qe in the stock of foreign loans 

IF- fon::lgn JnUestm211t 

x == export~; oi goods and se:-'\TÍccs 

M == imports of <joods and ser--..ri,::;8s 

tF!{ '- charge in Lhe stock of int.ernat~onal res( i 

Jn '.:his st',.1dy, Wt;; ',d1] ilSSurr,c; t.hat net exports of goods and service.::' 

C'~?E:nc. O~1 tr.e c:-~d:ange ra te I that in Brazil is determined by the 

governrnent, and. Oil üther governrnent instrurnents of contro.i of th€; 

,~lance cf trade. Thereforc, net exports of goods and services wili 

IX:; ,=onside~ed an exogenous variable under government controlo Cap:i_ tcl.'_ 

fl'Y.-:3 ;.;ill be dss\lmed to depenà principally on the international 

ec:momic $.i ~uation and OH domcstic poli tica1 sta1:>i:'1 ty. 'l'herefore i 

~nter~ational renerves will be considered an exogenous variable th&~ 

. .;.~ not 'lllder governrnent control, Since international reserves and 

.~~t cx~orts of goods and services are exoge~ous variables, the 

~;e.Fi'-al ':::;/),;5 variable does nct h2.7e to appear in the reduced forro 

~~·'1l.;"ti8n for nominal income. This QCQ\U'S O?C'.ol1SC ~ can substitute the . 

lJ>ZA - ri 
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c~pital flows varJ.able by the difference between internationa~ I0S~r\: 

and net exports of goods and sorvices. Finally, the wealth of eac~' 

bectcr 1s an ·endclgenous ~ari3blc determincd by the identities for 

each sector. These variables do not appear in the reduced ferm 

equation for nominal income. 

The Market for Goods and Services 

Thc last block of equations analyz8s thc components o:: 

aggrcgate de~and. Thc equilibri~n equaticn for the goods and se~v1cc~ 

market cstablishes that nominal incomc' i5 equal to the sum of 

consumption, pri vate inve.strr8;)"'_ I ç;ove~nmcn t spending, .:md net GX[J(~' 

of goods and scrvices. 

(3) Y = C + I + G + X-M 

\-lhere 

Y = nominal incomc 

c = pri vate consumpi:ion 

I - private invest.r:cc'"'.t 

G = governrnent expe~diture~ 

It i8 assumed that: "tj;e var.ta~los conEumption and privatc 

investment are deter~ined cr;dog~'neCl'Jsly i ri. t-ilC r:l'::.del, anO. thercfore t 

they do not appear in the reduC'ed forro equation for nor.linal income. 

Government expendi tureE;{lere already analyzed in the governrnent 

budget constraint equation and considered an exogenous economic polie: 

variable. Net exports of goOd5 anti services were also analyzed 

previously and considered an exogenous variable that i5 under sovern-

ment control. 

The Reduced Form Equation For Nominal Income 

In sununary, from the analysis of the model of aggregatE~ 

demand pLesented above, we conclude that in the long run 

nominal income is a function of government expendltures# net expo~<::.s 
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oi SODds and scrvices, and the stocks of international reserves: n~ 

governmcnt dcbt: I and unbcrrow2d high-powered money. The cquation aL: 

includes a random error u, that sums the effects of the lagged capital 

stocks of the sectors of the economy and of the other predetermined 

variab1es that appear in the specification of the structural equatjo~s 

of the modelo 

, 
The equation for long-run nominal lncome in the non-

stc.~tionary state ought to also incluJe the lagged values of some of 

these variables. The main properties of the model presented 

above suggesL Lhe inclusion of, at least, the stock variables lag~ed 

onc year. 

Onca the cxplanatol.-Y variübles of the nominal income 

equation have vcen isolated, we ought Lo analyzc their effects. Thc 

muI tiplier for ÇJovernment e):pendi t1..,res financed b:~' taxes is posi ti ve 

because there exists a di::::-ect PC)S~ ti ve effect on nominal income by 

rneans of the equilibrium eqt:at. ion in the goods and serviccs mdrket. 

hlld an indirect effect by means of the Eeyn8sian cxpenditure 

~ult~plier. However, part of this effect js neutralized by the 

fecrease in private sector disposable income becausE of the i~cre2ss 

i'1 taxes. 

An increase in net :2xports .::üso nas a direct and i!1C":' !L'L',. 

posltive effe::t on nominal income. An i!"":cn?i1sc in i::.ternational 

reserves, E.er se, implies a. rE:<>lction in norrinal iLCOn1C. This occun:; 

because an increase in taxes, neccssary in order that the governrnent 

budget restraint equation continues to be satisfied, decreases 

disposible income and, therefore, private sector spending. 

An increase' in net debt has an ambigt.:ou~: effect. This 

occurs because the wealth effect on private expenditures, due to the 
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"c,::,s~ in the 'stock of bonc1s I and tho inCOTIle effect J (uc :,' t ',-, 

r(:08e in disposible income from thc reduction .in 1~êL( s nc.:(;Ó;. 

;~,i ';;y the govcrnment bl.ldgct r.estraint equaticn: L.'., 

::'~" ,c:t 011 Liggrcgatc domand. 'l'he increasc n the jr:L' 

rco_'! +~s fro;~l thc increase in the suppJ.y 

nc-:Jü.ti ve effce t Cri investrnent. Since 

ocght to be dominan~, 
no reasons exist a pricr~ 25 

':;0 which effect we conclude that 

Finally, an increase 

eitl,r 

in he 

positivo ,Lt debt on nomi na} ineomo Céln be 

stoek of 

accompanied by an equal reduction ir ta1Fs, incrcases disposible 

;l..ncome anc1 the stock of wcalt~ held by t11e private sector, fmd thcrc

fere I h'lii a ..r0siti ve effect on privaJ sector consumption expendi b.iH;::;. 

Besides \,his, an ii"rease in the stock of li9h-p o."exed rnoncy dCCXC"é'0S 

hc interest rata anel qf>l1SCqtlently incrclls~ iflvestm\':nt. and, possibly: 

pr! va te sector con~ umPtiol. The xc;: ~ c t ~ ~'" i r t hc in ;:0 rc 5 t ra te a 1 so 

:lnct9ases pri vate sectol' '.ica-i.th ano. PP.ll.CS another increase in 

consumption. 

The effects di S,....:l:S, u a-t",:,"Q ar" the ini tial ones and pr~ 

bably thc most irnpc:rtantei:L:ct,~,' , !;l :'(:";C:::-, :l_i:: is ::'mportant to rer:iernL:~ 

that th~ final effects will ~lso U.'" 'pffccts of the f{'>edbac_ 

• 
3 - Empirical Resul ts 

.' Th . J ., r . r t' e pr~nc1paL proper.,lss 0_ he 

to pre,senteà in. Section 3.3 do pot :r:estrict th2 form oi' the long run 

nominal income cquation to be estLDat!:u. Howevel', for. reasons cf , 

ease of computation, Itle testec only t h~ec 
, 

1 i fleal:- fc.·rn1s: .linear in t .8 

vdriables I linear in the first diftt;r~'nc,?~,:;, and linear in, the gro'dth 

" 
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rateE; of tlE~ var.i2b lLS . E~s12es this, we tested various 1ags for 

* The log--lincdT fOT'li1 "Tas not "Ct:-stcd because some variables, e. g. 
net exports, have negati\r values. 

t,~ '=! eX?lanuco,ey.Jéirj,ilbles. ~;:'ne equa tie;ns werc estimated by the 

ordinary lcas-c squ,,: res nethüc. ..... 1:'lOse esti~ators are unbiased. The 

equations \'lerC also estimatcd by the Almon distributed 1ag techniqu~ 

which a110\'ls us to restrict th~ values of the coefficients a:nd 

'* 
ge.i::1 some degrecs of freedoTit 

* The esti~~tjon cf a pGl~n~~j~l with distributed lags i5 analyzcd 
by l:.lmon (196 j;. G:L vcn t'1C' _'q'..1aUOll te be estirna-!:ed:: 

,," 

I Ct
j 

x, __ i 
1=0 . '--

·1 1.1 
~-

wnere j y and x are the varia:)les in ":he model and u is a random error 
'!li th the usual prop2:::-i:~ Cf:. 'j~jC Sl.11:~Ecript t refers to tirr,e and tl',c= 
subscript ~ to the nu;nbe~_' ,'jf l[.gs l.lsed. Then the hypothesis 15 . 
rrade that the c8cfficicnts to 08 E:stimated, ai' are distributed as 
a degrce n polincmia:. 

(1 
n 

.n 
I for n ~ k 

"7"her~ ar. I :1] I J _ c;. éLC('. the coe fficients of tlw polinomial • .. • • I n 

Substituting (2) i~ (1), W2 hãve: 

. ~ • + 

\1c then es':.inlate tb~~ n+l coefficients of the above equation by 
least squar2s and Eubstitute the estimated va1ues in (2). 
'~~2n n=k and ~e Co not restrict 3ny of the parameters of the 
pC'lillonL:,[tl to he zero, the A1mon technique i5 eqJiva1ent to th~ 
lGast squc!res e!:: '.:in:atür. 'rhe advantage in makinq n < k is that i..;e gai!'. 
k - n eegrees of freedom i.n L?) f which are lost in the' direct estimation 
cf (1). 

-------
The cquation fer short-run nominal income was estimated 

:Oy adding nomin.J.l income lagged by one year as an explanatory varialJle. 

Tll.c inclusicn of la9ç!2d lncome is obtained by using a partia1 ajustm:é..1:-

lM:A - 21 
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modelo This moc1cl does notint::oduce any estirnation problem. The 

residua1s arE ser:!..ally .iJx:i'2IX1J{:;Cllt, nu ele lcast squares estimators ar2 

* consistent The short run cquations V/ere also cstirr.ated by the 

* Christ (l966) I pp. 487-488, presents a surrunary of partial adjustrrBnt 
and adaptive expectations models. Both rnodels introduce lagged 
income into the specification of the incomc equation. However, i?1 
the case of the adaptive expectations model, the income equatic~ 
residuaIs are negatively a 11tocorrclated and are not independent of 
lagged income. Bccausc of this, the least squares estimator of 
lagged income is negativcly asyctotically biascd and the size of 
the bias increases with the correlation coefficient between lagged 
incorne and the other explélnéltory variables in the nominal inCOI-::tC 

eguaticn. Grilic.l-)es (1961) derives the dist_ributed las bias using a sirrplc-: 
adapt1ve expectations modelo Consistent estimators were derived 
by Liviatan (1963) and Klein (1958) . 

. ordinary least squarcs method and by the Almon technique. 

The data used in the csJcimations \Vere 30 annual observe--

tions that cover the period irom 1947 te 1976. However, the number 

of degrees of freedom in each est1matE::d equation del'cnds on the m.1L:Je::-

of explanato~.-y variables and 0n -c.Le maximu.r:1 nurn]Jc::- of 1a9s used in th(· 

estirnation. For eXaJ.1\ple, when a variablc i5 la.gged by two peri.ods Li:'" 

first two observations are l~st. 

Since t~e variables ~f thc nominal income equation do Dnt 

have the same dimensions (incom~l expenditures, and net exports are 

flow variables whereas high--powered :noncy I net àebt f and internatioral 

reserves are stock variables) f we estimated the Beta coefficient cf 

* the-explanatory variables so that they could be comparable This 

* The Beta coefficient is equal to the estimated coef.ficient of the 
explanatory variable multiplied by the ratio of the standard devi'\. 
tions of the explanatory variable and the dependent variable. 

coefficient rneasures the relative contribution cf each independent 

variable in explainin~.the variations in nominal income which occuLcd .. 
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during the pcrjod ~nd8r ana:ysis. However, in interpreting the Beta 

coefficient we ought to cO.'.1si:kr that the majority of the variables ! 

incrcased rapidly during the peri~d analyzed. Because of this, the 

standard deviations of 2. givcn variablc decrcase with the number of 

.. ags used. Since the standa"::"d d.eviation of income is the same for 

a11 the lags of a givcn explanêtory variable, the relative importance 

of the explanatory variable as measured by the Beta coefficient tenda 

to decrease with the lag used. 

The Student "t" statistic viaS used to measure the confi-

dence we can Iluve in thc estimated coefficients in order to predict 

the effects af the explanatory variables. The estimated coefficients 

were considered statistica:l~T si]nificant at the five per cent leve1 

lor values of the ttt I1 statist:Lc lar;er than 1. 7 (which corresponds' to 

a one tail test with 16 degrces oE frecdom). Thc standard errar cf 

the estimate was ch6sen as the measure of goodness of fit of the 

estimated equation. This dec~si0n resulted irom the tendency of most 

of the variables to increase over time whict caused the estimated 

equ?lticns to present regre.3sion coefficients near ODe, making it 

.ãifficult to compare the gooõnçsso-of-fit aP10ng the 9qu·..it:tons. 

The Durb~n-Watson statistic. DW, was used te test the 

*. 
hypothesis of auto'corrclation of the residuaIs .. The first point 

This is a ~est af an autoregressive equation of the first degree. 
But, Christ (1966, pp. 482,522) says that more complcx assumptions 
have dubio11S economic justifJcation anã that the autóregressive 
disturbance is "presumably greater for time periods close togetl':er 
thQ.n for time periods two years ar more apart". 

·:0 méL,e clear here is that eve:l if the assumption of ronautooorrelation 

of residuaIs is true for large samples, for small samples the true 

3isturbances are certainly autocorrelated. In fact, if we take a 

.3mall series of numbers from the table of randorn numbers, t.~e estimated 
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autocorre1ation wi 11 probab1y be different from zero. It fo11CMS 

that the estimated correlation of residuaIs may be explained by 

the small size of the sample and therefore does not reject the 

initia1 assumption. But, the estimated autocorrelation rnay be 
. 

an lndication of incorrect specification of the form of the mode1 

and/or omission of some important variables. Also, it can indicate 

rneasurernent error in.the explained variable if this error is serially 

dependent and its effect strong enough not to be neutralized by the 

effccts of other sources of autocorrelation of residuals. These 

qualifications are also valid for the case of incorrect speci'fication. 

As a consequence of the autocorrelation of residuals, 

the OLSQ estimators of the coefficients no longer have minirnum 

variance, although they do not lose unbiascdness. Also, OLSQ 

8stimator of the variance of the estimate of the coefficient is 

biased downwards when the residuals and the independent variables 

are both positive or negative serially correlated. (Johnston, 1963, 

pp. 188-189). If the signs of the serial correlations are not 

equal, the direction of bias cannot be predicted a priori. This 

conc1usinn follows from the generalized 1east square estimator. A 

furtlLer and worse implication for empirical work is tl.at 'lIIe cannot 

rely 011 the t and F tests. 

The estimations of the short-run and long-run income 

equations will be discussed separately. In these estimations, the 

index on the variables represents time, which varies from O to -3, 

where O is the present year and -3 is a three year lago The variab1es 

without an index represent the total effect of the lags included in 

the equation. We also present the number of observations, n, used in 

each estimation and the following statistics: the regression 

2 
coefficient, R ; the standard error of the estimate, SEE; the Durbin-

Watson statistic, DW; the Student "t" statistic; and the Beta coeffi~ 

ciente Under each variable we put the estimated coefficient, the 

Studcnts "t" statistic within parenthesis, and th~ Beta coefficient.-

IPEA - ~j 

! 
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Estimations of the Long-Run I~co~e Equation 
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. A summary of the estimations of the long-run income 

equntion in the three specifications: (1) linear in the variab1es, 

(2) linear in the first-differences, and (3) linear in the growth 

rates can be found, respectively, in Tables 9, 10 and 11. 

The first four equations of each of these tab1es were 

estimated by ordinary least squares. The results obtained when the 

:ümon technique is used and some restriction is imposed (that the 

valuc of some of the parameters of the polinominal must be zero) are 

very similar to the results obtained with ordinary least squares. 

Whcn the number of lags is very large and, thercfore, the number of 

degrees of freedom i5 very small, the empirical results obtained 
\üthout the use of any resi.::riction v2.ry a gr'".:!.Jt deal und are rot erono 

mi cully rreaningful. In the fifó_:.t e::r...léition of each of t..ltese tables we il1p:Jsed 

thc restriction Lltat inc8ITe i5 not cffec-ted by values of go'Y"ern.l1\2nt experrl!. 

ture:s arrl of high-p:t;·:ered noney lc.;ged by mol:e than thc lags used in the 

regres si on. In the sixth e:jiJatirrl v/e inp:Jsed the resb.i.ction that inoo.rn:= is 

nc>~; effected by future val\..'€s of high-r:o-.vereà. rroney and also, by g.:>veudTEnt 

expendi tures lagged by rrore tltan the lags used in the regressicn. 

The total effect·of governrnent expenditures in the first 

two spccifications (linear in the variables and in the first-differer. 

ces) is highly significant. In these estimations the t statistic is 

always greater than three. In both specifications the estimated mul t! 

p1iers are reasonably stable. For the first specifications (linear in 

the variables), the estimated coefficients of government expenditures 

vary between 3.97 and 5.51. For the second specifir.ation, these 

coefficients vary between 2.47 and 4.76. These results show that the 

n~her of lags used does not substancially rnodify the steady state 

rnultipliers estirnated for government expenditures. 

The impact rnultipliers for expenditures are rnuch more 

II'EA - 21 
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TABLE 9 

Estimations of the Long-Run Nominal Income Equation" 
Specification 1: Linear in the Variables 
(Except First-Differences of International Reserves) 

I I I I I I I 
G HO I H_ 1 H_ 2 r H-3--r H I BlO BL_1 BL I ôFR XNET 

4.17 2.78 5.06 [ I 7.841-2.24 0.64 -1.60 11-~:15 'O~49 
(3.31)\ (1.~~)! (3.2~)1 (8.0.0)1 (-2.29) (0.50) (-4.71) {-O.19} (0.57) 

NQ ·R2 I OW n SEE c 

3.9.1 11.0°11.671 29 13 259.291-1 527.00 

G_ 3 G_ l Go G_z 

(-1.97) 

3.9.2 11.0011.691 29' 13 187.08\-1 526.10 

(-2.01 ) 

0.42! o.~ O.2J 0.45 -D.18 0.03 -0.15 -0.004 0.02 

3.97 \ 2.99 I 5'.02 8.01 -2.29 \ 0.68 -1.61 0.41 

(5.85) \ (1.65)! (3.~5) I I (18.~0) (-2.50) I (~.~~) I (~~.~8) I (0.55 

. ' _I 0.40 t_O. 21 I o.~~ \ I 0 ... 6 -0.18 ~~_ 0.01 

3.9.3 t1.0012.68128 1 617.531 -186.18 3.91 1.39 ~\I 0.60 3.77 2.95\ 7.32 -3.39 I 1.84 -1.55 I 0.85 0.58 

(-1.12) (16.35) (11.03) !(19.59>,', (1.39) (i2.67) (8.5~) (26.14)1{~15.25) (6.55) (-2:~.14) (4.89) {3.59 

0.40 _~~ __ ,~ ___ ~.4~Lo.04.L 0.19 I 0.11 I I 0.34 ~ -0.27 0:09! -0.18 I 0.02 0.02 

I I I i i I' I I I 3.9.4 1.00!2.28 27 591.44 -176.21 3.64 0.97 I 4Jil ,0.74 4.01 ~/i..38 -1.40 I 7.72 \ -3.51 2.12 -1.39 1.33 0.21 I (-1.07) (13.5~) (3.88) (10.24)1 (1.71')1(12.85)\ (5.31) (-1.90) (22.71)1,-15.73) (6.87) (-12'.64) (4.35) (0.86) 

I +- 0.3/ , ~:06 I --1_~,:L..o:o5J~.2aJ_ 0.16 ~.04 ~ -0.28 0.11 I -0.17 0.04 0.01 

1.0012.73127 642.191 -219.30 3.90Jjj.46 I 0.16 I 5.51 ! 0.70 I 3.761 2.431 '0.15 I 7.09 I -3.26 1.66 -1.60 0.74 0.62 

(-1.23) (14.77) (17.~e4)1 (1.22) 1(25.05)1 (1.4:)1(10.:3)1 (9.65)\ (O.S5~11(29.5<i) (-12.47) (4.89) (-H.78) (4.85) (3.90) 

0.40 0.10 i 0.01 0.51 O.OJ I 0 .. 9 0.09 o.OOt
l 

0.334 -0.26 0.08 -0.16 0.02 0.02 

---+--+ -+----2-93-.-57-+-3.-2-5' 1.49 0.35 1-0.14 !-4.951 2.09 2.83' 2.21 '1;25· 7.37 -2.74 0.94 -1.80 0.87 0.14 

(-1.43) (16.69) (18.37) (3.36) <-1.46)1(18.37)1(12.47) (16.41) {26.181\ (0.68) (26.32) (-15.~6) (4.61) (-36.00) (4.71) (1.38) 
0.33 0.10 0.02 -0.01 0.44 0.15 0.14 C.OS L_O._ol I 0.38 -0.22 0.05 -0.17 0.02 0.01 

3.9.S 

3.9.6 11.0012.701 27 744.51 
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3.10.1 1.00 2.18 2 i:' 2 117.77 -287.36 
(-0.51) 

I 
3.10.2 1.00 1.87 ,8 l 232.37 -675.31 

(-1.24 ) 

3.10.3 1.00 2.11 2i' 1 177.40 146.45 

(0.44) 

3.10.4 1.00 2.12 26 1 176.73 185.67 

(0.54) 

3.10.5 1.00 1.96 26 1 154.35 226.57 

(0.69) 

3.10.6 1.00 1.83 2.6 1 191.12 238.56 

(0.71) 

~ - ---- --~ ~- -- --- -- --- ._---

TABLE 10 

Estirnations of the Long-Run Nominal Income Equation
Specification 2: Linear in the ,Fi.rst-Differences of the 

Variables 

loGO AG_1 l.IG_ 2 flG_ 3 óG 6HO t>H_l 6H_2 6H_3 óH ABlO _. 
I 

I 2.47 1 4.17 5.42 I 1 9.59 -2.05 
(4.97) (5.02) (7.14») 1(15.72) (-4.05) 

I I 

0.29 0.23 I 0.22 I 0.50 -0.20 

, \ I 3. 14 4 . 00 6. 18 I 10 . 1 7 -1 . 82 

(8.99) (4.59)1 (9.22) (18.49) (-3.52) 

0.37! 0.27 I 0.25 0.52 -0.17 
, i-' 

~.761 1.031 3.46 2.50 6.99 -2.70 3.75 1.0Z' 

(9.11)1 (2.29) {6.03)1 (1.53») ,(6.70) (,3.75)1 (8.52) (-8.55) 
0.44 0.05 0.49 J 0.07 i 0.1~ I 0.07 1 i 0.28 -0.2~ 
3.51 I 1.02 

\ ' ! f I 

4.52, 0.82 i 3.14 1 2.45 1.09 7.49 -2.99 

(7.~28) (5.58) (1":)1 (5.59)1 (3.67) (1.42) (8.32) (-7.95) 
0.41 0.C4 0.45 O.O:J 0.13 ~ 0.03 ,0.28 -0.29 

_._~'. 

3.58 I 1.16 1-0.03 4.71 0.76'! 2.95 2.49 0.98 7.17 -2.94 

(8.61)1 (3.17) (-0.10) (5.06) (1.15)1 ( •. 84) (4.88) (1.45 ) (6.96) (-6.75) 

0.42 0.05 -0.001 0.469 0.02 0.26 -0.28 
. 

0.05 0.12! 0.07 

3.17 ' 4.21 I 1.55' 
! 

1.36 7.43 . -2.65 1.26 C.l0 -0.32 ' 2.30' 2.23 

(8.70). (3. il] (O .31) t-1. 59) (3.73)1 (4.15) (5.21) (6.28) (1. eo) (6.30) (-7.59) 

0.37 o_.o~ __ ~~~~1 -0.01 0.414 0.10 0.09 0.07 0.03 0.29 -0.25 
L- _______ 

flBl_l' ABL flFR àXNET 

-0.02 -2.07 0.65 0.39 

( -0.O3) (-5.45) (1.S3) I (1.04) 
-0.002 -0.202 0.05 0.02 

0.37 -1.45 0.68 

(0.59) (-7.63) (1.85) 
0.03 -0.14 0.0 .. 

0.53 -2.17 I 0.67 0.33 

(1.47) ( - 8. 35 ) I (2.20 ) (1.65) 
0.04 -0.22, 0.05 0.02 --
0.60 -2.33 0.85 0.47 

( 1.6ó) (-i.93) (2.57) (1.95) 
0.05 -0.24 0.07 ' 0.03 

0.56 -2.39 0.83 0.43 
(1. 39) (-e.54) (2.54) (2.23) 
0.04 -0.24 0.07 0.02 

0.04 -2.61 0.90 0.15 

(0.23) {-10.44} . (2.89) (1.52) 

0.003 -0.247 0.07 0.01 
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TABL}, .lI 

Estimations of the Long-Run Nominal Income Equation
Specification 3: Linear in the Growth-Rates of 

The Variables 

1 'l 1- I I (~Jo /(~)_, I (~]-2 U~)-j I ~ I (~)ol (~)_,I ow n c SEE (AG] I (6G) I r/~G] I (CiG'j b O T -I ~-c;- -2 T-3 
ôG 
G 

ABL 
1rC" 

ôFR 
rr 

AXN~T 
-xnrr 

3:11.lI0.9~!2.041 28 IO.051~o.0129 
(-0.35) 

I ! / 
0.1264 0.58381' O.3518i 

(1.47) (5.38) ,(4.00) 
0.15 ! 0.63 I 0.39 

I I I 
0.9355 0.05981-0.00901 0.05,081 0.008,4/-0.C061 

(7.80) (1.74) (-0.29) (1.27) {lo60} (-:-1.99) 

3.11.210.9012.211 28 1°.071 0.0048 
(O .13) 

I 0. 1635 1 0.51041 0. 3069111 
(1.91) 1,5.01) 1(3.55) I 
0.19 0.55 0.34 

1.02 0.14 1-0.02 I 0.12 I 0.14 
L 

0.3173 ·0.0738T=O~0153 0.0584 

(8.17) (2.14') 1(-0.43) (1.39) 
0.89 0.17 1-0.03 0.14 

-0.15 

-0.0062 
(-L 93) 

-0.15 

3.11.3/0.9212.16/ 27 10.061-0.05101 p.1536 0.08341 0.23711 0.5161 0.2650 0.1074 I 0.8885 0.0777 -0.0050 0.0727 0.0098 -0.0054 

(-1.17) (1.56) (0.77) (1.~~) I (3.,~3) ,(2.21) ,(1.21) 1{4.6B) (2.15) '(-0.15) (1.4~) (1.82) (-1.71 
0.18 0.10 0.2u i 0.54 0.29 I 0.12 0.95 0.18 -0.01 0.1, 0.17 -0.13 

-------+---+---+--~---r-------+-----+---~ . I I ' 
0.07 -0.0610 0.1308 0.0778 I 0.2086 0.5568! 0.2601! 0.0405: ,0.09681 0.S542' 0.0648 0.0053 0.0712 0.0110 -0.0057 

(-1.29) (1.22) (0.69) (1.10) (3.~3) I (2.~7) ! (0.31) (0.81) (4.5~) (lo60) (0.17) (1.42) (1.90) (-1.50) 
0.15 0.09 O.24~;)9 10.1..7 10.04 0.11 1.0: 0.15 0.01 0.16 0.19 -0.15 

"-3-.-11-,-5+-10-.-92-+1-2-,2-2+-1-2-6-+1-0.-0-61-1--0-.0-8-08-+11-0-.-18-20'0.1255 0.Õ64ôl 0.37241 0.50351 0.17731 0.06831 0.0511, 0.80021 0.0737 0.0136 0.0874' 0.0112 -0.0054 

(-1.36) (1.67) (0.99) (0.62) (1.20), (3.38) 1(1.18) (O.S8) (0.65) (2.76) 1{2.04) (0.34) (1.75) (1.~6) (-1.39 
0.22 0.15 I 0.07 0.44 0.53! 0.18 0.08 I 0.06 0.86! 0.17 0.03 0.20 0.19 -0.12 

3.11.610.90!2.19[ Z6 10.071-0.1037! 0.3333 0.21901 0.1254 0.0524 0.7301' 0.17áQ 0.21721 O.12371-0~~045 0.4123' 0.1026 0.0139 0.1165 0.0085 -0.0022 
(-1.23) (2.49) (1.39) 1(0.81) (0.50) (1.4C) (1.44) (1.3l) 1 (O.90) (-0.99) (0.90) (2.60) (0.30) (1.94) (1.41) (-0.54) 

0.40 0.25 0.14 0.06 0.85 0.19 0.23 1 0.14 -0.12 0.41 0.24 0.03 0.27 0.15 -0.05 

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

!'.J 
0'1 
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significant in the linear in the variables specification (the t 

27. 

statistic varies between 13.50 and 16.69) than in the first- diffe-

rence specification (where the t statistic varies between 7.91 and 

9.11). The estimated impact coefficicnts are a litt1e 1arger in the 

first specification where they vary between 3.25 and 3.91. In both 

specificatjons r the cstimated coefficicnts for cxpenditures 1agged by 

one year are approximate1y one-third of those for current expenditures. 

The estimated t statistics for the first specification are much largc:t:" 

than those for the first-diffcrences in the cstination of the impact 

effect and the effect of governrnent expcnditures lagged by one year. 

Howevcr, in both specificatioDS, the coefficients of cxp~nditure5 

lagged by two or thrce ycars are small, and at times negative an~ not 

o-;::'gnlficant. Both specj ficéit:;ons present similar tirac distributlons 

of the effects of çrovc>rnf:1ent expendi tures. Howevcr, the effect of 

govcrnrnent expcnditures i5 largar in the linear in the variables 

specifications than in thc first-differences specification. 

When 'the grm-Jth rate specification is 'o.lsed, the est:_m2te:'J 

coeff~cients of government e~penditures are not significant. Besirle!; 

~~is, the steady state effect of expenditures va=ies a great deal. 

frurn O.1~64 to 0.730:', accordins ".:0 the number of lags usp.cL HOVJ2\rer r 

the time distribution of the cstimated coefficients for expenditures 

prcvents the same dccreasing pattern that \-las v~r:Lfied in the first 

~wo specifications. 

The estimated steady state effects for h:i.gh-powered rnoney 

are significant in alI three specifications. However, the estimateá 

t statistics for the first two specifications are much larger than 

those estimated for the growth-rate specification. In the linear in 

the variablcs forrnulation, the total effect of high-powered money is 

very stablc and varies bctween 7.09 and 8.01. For th,= other specific~ 

tions, the high-pov.:cred moncy multiplier is 1ess stable. In the caS0 
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of thc first-diffcrcnccs spccification, the estimated coefficicnt5 

for high-powercd moncy vary bctwccn 6.99 and 10.17, and in the third 

formulation, they vary bctwecn 0.4123 and 0.9542. 

The time distribution of the effects of a change in the 

stock of high-povlercd money are similar for thc first tv.'O spccifi;:o-

tions. In these specificéltions, thc impact effect of a chançe 

in the stock of high-pow8red moncy is 1ess than the effect of the 

variable laggcd by one year. The effect of thé variab1e lagged ~y 

two years i8 a 1ittle 1055 than the effcct of the one-year lago ~he 

estimnted effects of thc fo11owing years are srua11. These effects 

are sma11cst for the first specification and are at times negative. 

Therefore, it is not clcar if t~e effects of a change in the stock 

of high-powered money last two ar three ,years. The value of the 

impact multiplier fa1ls substantially whcn 'de increase the number of 

lags. For the first specification, the impact mu1tiplier for high-

pOVlcred money fa11s from 2.78 in Equation 3.9.1 to 0.60 in equation 

3.9.3. It is difficult to say which of ~hese equations presents the 

best fito Although the stanJard srror of the estimate decreases 

s1ilistantia1ly from equation 3.9.1 to equations 3.9.2 - 3.9.6 when thc 

number of 1ags is increased, thc Durbin-Watson statistic shows that 

auto-corrclatian of the the residuaIs has incrcased which suggests a 

posE~b1e specification. error in the income equation. Besides this, 

the estimated impact mul tipliers <lre not signifi.cant \"lhcm the number 

of lag~ are increased. For the first specification, the impact multi 

plieris not even significant before the lags are addad. 

The muI tipliers for high-powered money 1agged by one y~2L::-

dre highly significant and reasonably stable. For the first specifi

cation, the estimated mu1 tipliers vary bet\oleen 2.83 and 5.06; and fo:: 

the sacond specificution~ they vary between 2.30 and 6.18. The multi 

pliers for high-powered ffioney lagged by two years are also significant 



'tefl(TARIA DE P\.Ahr)AMl~TO !l.' "R=: !OlNC!A DA r,Hl!DU:':A 

IHHITUTO DE M.A/'iUAMtI;TO rCONÓ~t.:CO [ SOCIAL unA,) 29. 

cmd atablc hut are sma~_].i.,:r tban tnos8 cstimaf:ed for a one-year 1ag. 

The coeffi ci e:nts oi'" high-poy;ered laqged by three or m01:e years are 

vcry sma11 and not significvnt. Besides this, thc estimated 

coefficient and t st2tistic~ for the first specification are srna11er 

than thosc for the ~eco~d specification. 

i'illen tbe third speeification is used, thc time dist:ri-

hution of 't.he cffects oí D. change in -I.:he stock of high-powered money 

is different fru@ thosc of thc first two specifications. In this 

case, the i~~act effcct i5 strong and significunt and decreases as 

t~he nlJl:'fJer e;f }iJ.gs i~? i;lcrea3:"d. Exc1uding 2'luê'tion 3.11.6 in ",hiel1 

soe i.:hat tnc' estLnatcc1 currer>t. E,ffccts of hiS:,-pm,'cred rnaney are 

FignificBnt dnd vary ~ctwee~ 0.5035 and 0.5838. The effects lagged 

by one yCilr vary t~twecn 0.1773 and O.351E and are significant exccrt 

for the coefficient estirnatcj ln equation 3.11.5. The estimatcd 

coefficicnts for high-powered mo~ey for two ar more legs are not 

significant. Besides this, these cocfficients are sma11cr than th.:; 

cs~imated cocfficients for a one-year 1a~. 

The above ana1ysis shows that th8 estireated coeff;:'cient,' 

of ,ügh-pO\-Jcred mor;ey are more stable and mO~'e 3igni.flc..:nt vih€n ~flS 

linear in the variables s~ecif!cation is used. Tne initia1 afre~~ (~ 

~ncorne duo to a change in the stock of high-powered monc~y 1s lcss 

than the impuct effcct and thc total effect of governmen J
;:: expendi turp:.,. 

T-he biggest effect i5 in thc second year: and possib1y, the effect 

ends after the third year. The steady state multiplier of high-pc~~r2d 

m0ney is almost double the steady state rnultiplier of government 

expcnditures. 

For the f.:Lrst tv!O specifications f the ~sttmated effects 

of a change in net government -::lebt are different fram those estimat(:C?d 
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in t~e third specification. In the first two specifications, the 

impact mu1tip1ier for net government debt 1s negative, significant, 

and larger in absolute va1ue than the effect of a one-year lago The 

total effect is stab1e, negative, and s1gnificant, var.ying between 

-1.39 and -1.80 for the first specification and -1.45 and -2.61 for 

the second specifictltion. 

For the third specification (linear in the growth rates), 

t~1e impact effect of net debt is posi ti vc, significant, and has an 

absolute valuc larger than the effect of a one-year lag, which is not 

significant. The total effect of net debt is positive in this case 

a::c.1 less st&ble t}:'lan thc estiwated coefficients in the first two 

spccifications. The estir,1ated coefficients vary between 0.0509 and 

0.1163 and are not significant. 

Therefore, the Frincipal effect on nominal income of a 

change in nE:t government debt 1s the impact effect. The most stab1e 

steady state multipliers ~rc estimated ip the first two specifications. 

These multipliers are negativa and have smaller absolute values than 

the correspondi!1g steady state muI tipliers for gover~lment expendi t"..lres 

and high-powered money. 

For. changes in the stock of international reserves and 

in net exports, the empirical results were very \'leak. A possiblc 

explanation for these results can be in.the hypothesis that these 

variables are exogenous. In other words, this hypothesis, which was 

used as a first approximation to reality, may have been too restric
ex. C-.aYn :'fV1 VoJ o r ~ 

tive. In tne N8*~ ch.p~8rs a structural macroeconomic model will be 

specified in which the banking sector is included. In this model, 

international reserves and net exports will be endogenous variables. 

The estimated coefficients for international reserves 

are of the opposite signs from those predicted, with the exception 
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of thc cocfficient cstimated in equation 3.9.1. Howevcr, this 
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cocfflcicnt. i5 sroall and not significant. When this variable is 

omitted from thc estiroation of the income equation, the estimatcd 

cocfficicnts of the other variab1cs practica11y do not change as can 

bc verificd by comparing the estimated cocfficients of the first and 

second cquations in Tables 9, 10 and 11. 

For the first two spccifications, the estimated effects 

of a change in nct exports of goods and services are positive, as was 

expected. lJoVlcver, thc cstimated coefficients are small and, very 

often, not significant. For t.he first specification, the estimated 

coefficients vary bctween 0.14 and 0.62, and for the second specifi-

cation, thcy vary betwcen 0.15 and 0.68. For the third specification, 

the estimated cocfficicnts for nct exports are negativc, not signifi-

cant, and vary betwcen -0.0022 and -0.0067. 

The estimated Beta statistics shO\v that changes in govcr~ 

ment expenditures, in high-powered money, and in net debt explain thc 

majority of the change in nominal income. The use of the second 

spccification tends to increase the importance of the effects of a 

change in high-powered money in relation of thc effects of govGrnmc~'lt 

exp~nditures as comp~red with thc use of the first specification. 

This tendency is enhanced for the case of the third specification. 

However, the re1ative importance of 1:igh-powered money tends to decrease 

in alI the specifications as the number of Iags is increased. This 

tendency is enhanced in the ~ase of thc first two specifications 

beca use the standard errors of the variab1es tend to decrease rapidly 

(due to the large growth in nominal values that occurred during this 

period) as the number of lags is increased. 

The va1ues of the Durbin-\'latson statistic are better for 

the second and third specifications than for the first specification. 

Increasing the number of 1ags introduces negative autocorrelation of 

tW. _ ... 
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thn residuaIs wh0n th~ fjrst sJ2cjf~.cation 1s used. 

Estimations of the Short-nun I~comc Equation 
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"l'he cstimaticJJI~: (lf ~h(> shol:"t-run income equation are 

normally inferior to thos8 of the long-run inc':>me equation as can be 

~een in Tables 12r 13 and 14. 

'rhe majori ty of thc equat.ions 113ve negative autoeorre.la-
j: 

tion of the residuaIs The regression coefficients are all elose 

* Stríctly SI")c;;iüng, the r-ürbin-Wcts::m~=cst. is noto apFl)~ble \-lhen. the ,] agsed 
enoog€'rDl:s véiriab~c' enteE t he src''..~lcütlOn _cf u:e. Ircoe~. (D~rbln aL<J. 

'

.latso'" 10C.1 -r) 'sr)'J T'or;) 1iY:c<,=, ':1 ',r,.-uable rroe!:1 VLtrl a s::1:J11 oJémple f tl;.e D.W. 
''f .. J" :';-J-'1~"---~ .... .'., . .I-~ 

swtisd. c 1.s bi. cl,,,;cd "\.0,'('2 rd 2. In ordc.r to s-'"Jl"\ e thi s problem Durbin a'ld 
Watsbn c1erivcc1 D.n url:iJ.seô f.;ta-t_'.~.~~c li. Eut. H.;::.'.ü-ic:ll tx:sts seem to sho.'l 
that rrost of ~'hc tin-c U":,: d élI1C: h s :::'iltistics r:rc:~;C'nt i:DDSistent resul ts. 

t0 one, and bec<.:-use of ~::.11i '-ô I u, l'lC': in,Hca'c.r::> v.'hich equation is the 

best estimation. I~ contrast to the long-run estimations, the stan-

dard error of the estimat~ 60es ~~( d8cr~asc substaIltially when the 

number of lags :ts i ncrel.sed inr .::-rr.rc:~n:n:.nt (.;;.:pf.:l1d:L tures and high-

powered money. Howcver, th~ int~oJuction of thcse variables makes 

the estimated c0effici~nts ar :agsed income becomc negative but not 

significant when tha first s~ecificatio~ (linear in th8 variables) 

15 usad. For the sacond speci~ication (linear in the first-differenccs) , 

the estirnated coefficien"': of laggcd ineome i5 negative and signifieant. 

l'he estimated coefficients cf larJged incorne are often negative and 

significant when the third Epecification (linear in the growth rates) 

15 used. 

The steady state ~ultipliers for governrnent pxpenditures 

~re high1y significant for the first two specifications. For the 

flrst specification, the estimated coe~ficients are more stable and 

vary betvreen 4.05 and 8.12. 

For the fi~st two speelfications, the time distribution 

....... 
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(Except 'First-Differences af International Reserves) 
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Estimation of the S:lort .. ·Ru.n Nominal Income Equat.ion
Specífícation 2:- Linear in the First-Differences of thc 

V?lriables 
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Estirnat~_on5 of tht: Short-Hun Nominal Income Equation
Specification 3: L:f..nea:::- in the Growth-Rates af 
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of the cffects of a change in expenditures decreases in the sarne way 

that thc long-run one does. For the first specification, the impact 

effect i5 strong and decreases rapidlY in the following years. 

However, only the impüct coefficients and thosc for a one-year lag 

are significant. For the third specification, the estimated coeffi-

cients are not sign~ficant. 

The time distribution of the effects of a change in 

expenditures is not conclusive for the second specification. For 

s:>me cquations, the effects clecreasc and for others the effects 

incrcasc until a ccrtain year and then decrease slowly. Because of 

this, the estimated steady state multiplicrs are very unstable, 

vB17ing from 3.92 to 13.29. 

For the first specification, the total effects of a 

ch,mge in the stock of high-powered money are highly significant and 

incrcase from 3.38 in cquatio~ 3.12.1 to 9.16 in equation 3.12.3 duo 

to the inclusion of expenditurcs laggcd by one year and high-po\'lo:::ed 

money lagged ;:,y two years. HO\ ... evcl', the inclusion oi other lags does 

.. 10t change the estimated stcady state muI tiplier for righ-pov/ered manc::o. 

When thf-~ second speci fication 15 used, the final ~ffect of high-

powcreo money is very un3tab1e, varying from 2.23 to 19.74. The 

results for the third spccification are more stable than those encoun-

tered for the other two specifications. However, the significancc 

levels of the estimated coefficients are lower than those of the first 

s?ecification. 

The time distribution of the effects of a change in th~ 

stock of high-powered money on nominal income is the same as thatof 

long-run income for the first specification. The initial effect is 

w~ak and oftên not significant. The largest effects are found with 

~ags of one or two years. The effect of a three-year lag is small, 

at times negative, and not significant. By comparing th~ estimations 
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o~ cquations 3.12.1 and 3.12.3, it can be seen that the steady state 

mulliplicr of government expenditures is somewhat larger than that of 

high-powered money in the first equation. However, in the sccond 

equation the multiplicr for high-po\'Jered money (9.16) 15 larger than 

che multiplier for govcrnment expcnditures (5.81). This relat10n i8 

similar to that anaJyzed for the long-run income equation. 

For the second specification, the effects of high-pow~red 

money laggcd by three years are vcry large. In equation 3.13.3 the 

estiIrated cocfficien-c of high-powered money lagg3d by b.;o years 1s 

no+- signi fican tas 'is. the ili'[l<.'lct mult:~plíer. In this equation the total 

0ffect of.high-powcred money (5.24) is a littl e larger than the final 

effe~t of gcvernment expenditures (4.31). 

In the third specification, only the impact multiplier 

of high-powered money is significant. The time distribution of the 

effects of high-powered money decreases and is similar to that of the 

lor.g-rU:1 income equ.::.tion. The finCll effcct of a change in the stock 

of high-powered money is normally much larger thiln the final effect 

of governmcnt cxpenditures. 

The fin~l effect of a change in net debt i8 ~lways negú

tive and highly significant when specification one or two is uscd. 

For the first specification, the estimated coefficicnts for úet debt 

are more stable (varying between -0.99 and -2.47) than those of the 

sccond specification (which vary between -0.99 and -5.18). The steady 

state multipliers for net debt for the third specification are alway.s 

positive but are not significant for the majority of the estimations 

that are economically meaningful. 

For the first two specifications, the impact multiplier 

for net debt is always highly significant, negative, and largar in 

,~solute value than the multiplier for a one year lag, which is 

normally positive. The multipliers have the opposite signs when 
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the third specification is used. In these estimations the impact 

mulLipliers <)f net àebt are oft.en :1ot significant and the multipliers 

for a one-year lag are never significant. 

:n é:!11 three spccifications, the estimated o:::x;!fficients 

of internaticnal reserves are positive, contrary to that which was 

cxpected, and often significant.. This resul t 1s worse than that 

which was verified in the estimation of the long-run income 

equation because, in that case, the majority of the estimated 

coefficients for international reserves are not significant-

Finally, the estimated coefficients of net exports of 

goods and services are always positive and, the majority of times, 

significant ~hen the first specification is used. Just as in the 

estimations of the long-run income equation, the estimated 

coefficients are very small when thcy are compared with the 

cstimated coefficients of governmcnt cxp8nditures. For the second 

specific3tion, the estimatc<1coefficients are sometimes positive 

and sOffietimes negative. For the third specificatior. the estimated 

c0cfficicnts are ahwys negative, althoug~, not significant. 

4. Conclusion 

The analysis of the empirical results shows the 

specification of the forro of the incorne equation is important for 

th,; çonclusion about the effects of economic policy. Our conclusions 

are similar whcn the first (linear in the variables) or second (linear 

in the first differences) specifications are used. However, the 

c08fficients estirnated with the first specification have larger t 

statistics than those estimated whith the second specification. 

Besides this, the coefficients estimated with the first specification 

are more s table . 

l1'EA - 21 



HCRtTARIA Ot PLANUAM(NTO O" PR[!ID~tiCIA DA RrFÚCLiCA 

IH3TITtJtO DE PLANEJAMI:IlTO ECONÔMICO t SOCiAl (lPEA) 39. 

The estimations with the third specification (linear in the growth 

rates) reject as nat significant a11 the steady state multipliers 

of the variables of the income equation, except that for high-

pOlX!red IToney. Thcse conclllsions are consistent wi th the most 

extreme manctarist p.osi tion that "money is alI tha t matters \I. 

However, the estimated t statistics for the final effect of a 

change in the stock of high-powered money are much smaller than 

those estirnated with thc first specification. Since in all three 

specifications the steady state multipliers for high-powered money 

are alwC1ys posi ti ve and highly signifj.cant, most extreme Keynesian 

position thC1t "money does not matter at alI" also is not verified. 

The best statistical result~ are obtained with the 

first specification. The rest of this section will dcal with 

the principal conclusion of this specification. The estimated 

coefficients are more stable and have a higher significance level 

than 1s found with the other specifications. The empirical results 

are si tuated in 2.n intermedi.ate posi tion between the extreme 

monetarist and Keynesian positions. The steady s~ate multipliers 

for çxpenditures, hiçh-powered money, and net government debt are 

highly significant and stable in the estimations of the long-run 

incorne equation. In the short-run estimations, these variables 

are also very significant, hO'Never, less stable. 

The relative importance of government expenditures, 

high-powered moncy, and net debt measured by the Beta statistic 

shows that changes in expenditures and high-powered money are 

almost equally important in explaining nominal income. Changes 

in net debt are also important but less so than changes in 

expenditures and high-powered money. 

lPEA - H 
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Thc results obtnincd for the time distribution of the 

effccts of a change in expenditures, high-powered money, and net 

dcbt on nominal incomc are intcresting. The impact effect of a 
I 

change in expenditures on nominal income is strong and larger than 

thc effects in the follovling years. The effect of expenditures lagged 

py one year is significant and approximatelly equal to one-third the 

impact effect. The effects in the following years are small and 

normally not significant. Thereforc, the results suggest that the 

effects of fiscal policy last two years. 

No clear-cut conclusions can be drawn on the duration of 

the effects of a change in the stock of high-pO\'vered money. However, 

the standard crrors of the estimate of the equations in which high-

powered money is lagged by up to two years are substantial1y smallcr 

than those for equations in which high-powered money is lagged up to 

one year. Using the criterium of the srnallest standard error of 

the estimate to choose among those equations \'.7 i th tl}e best signifi-

cance leveIs of estimated coefficients, we conclude that equation 

3.~,3 has the best fito In this equation, the initial effect of a 

change in thc stock of high-poHered money is small and not significant. 

The larggest effect occurs in"the year following the change and lasts 

througr. the next year after which the effect rapidly dies out. 

Therefore, the effects of a change in the stock of high-po""er(~d money 

last for three years. 

Finally, the impact effect of a change"in net debt on 

nominal income ís more important than the effects of the lagged 

variable. The impact cffect is negative and smaller in absolute value 

than the impact effect of government expenditures. 

Il'EA - ~ 
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1, - Gros~ Dome~ti c ~):-cduC't in rd ílions of Current ?rices - (Y) 

Th,;:> data fo_ the years 1)4) and 1950 and for the period 1965 

to 1976 are p~blishcd in ~~nj~L.1r2-~conôI'1ica, n9 31, July, 1977. We 

estimated the valucs for the o~he~ years proportiona11y from the data 

~ub1ished in çonjuntur~Econ6rnic&i n9 25, September, 1971. 

2 - Federal Government Expenditures, in Mi11ions of Current 

Pric<~s - (G) 

Until 1969 the data publishr::d on Expcndi tures of the 

fC'der.:ll Government ine1 udcã cctal interest on the public dcbt. l-k:Mever, 

~~t8r 197~ ~hc data only inc1ude that p~rt of the interest that was 

~~aid by thc the Treasury. Th0 Lcst of thc interest began to be paid 

!."ly the monetary authoriti.es. Se~ause of this, we subtracted the 

interest paid by thc Treasury froffi the p:ilili~hed egpcnditures. Intercst 

paid by the Trcasury was col1ccted f:cc~ various voll!mes of the Anuário 

~statrstieo do Brasil, for the ~Eriod 1947-1959; thc March, 1966 issue 

~,f thc Revista Finanças PúbL~eas, fOi: L1.€ period 19E;O-1964; and the 

Relatório Anu:ü de B'::>DCO Central ~)f. 1974, 1975 and 1976 r for thc period 
--~- i --_. 

1965-1976. Treasury expenditures in the period 1947 ~0 1975 are 

publishod in thc Conjuntura _:CcoJ'1ômic~1 "Jo1. 30 I n9 3, Mnrch I 1976, p. 

~Oj t und the '2xpenditures for 1976 are feune::. in tl:e Bolet1m do Banco 
• 

~ent~~l, vaI. 13, n? 3~ March, ~977, p. 163. 

3 - T.he Stock or Unrorrowo::l High-po·"rered Money: in Millions of CUrrent. 

Prices - (H) 

'l'he stock of high'-powe::ed money is gi vcn by the sum of 

thD stocxs of currency and demand deposits in the Bank of Brazil that 

~,Ie r.cld by the banking and non-banking private sector in December .of 

cach y8ar. Thc data for the per5.oà 1947-1975 are pu~lished in the 

Boletim do Banco Central, '101. 12! nc:.' 11, November I 1976, pp. 3-8, anti 

;:017 the yee.r. 1976, the data are fOU1"1à in the Boletim do Banco Central, 

vol. 13, nQ 6, Junc, 1977, p. 13~ Ne exc1uded from the stock of high-

po\"ered rnoney the comrnereial banks liquidity loans from the monetary 

aathorities. Data on this vcriahle was furnished by the Central Bank. 
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This variable is defined as the dif~rence between cxports 

and imports of goods and services. Thq data for t~e period from 1947 

to 1975 were rol1cctcd frem Conjuntura Ecx:m3mica t Septe:nrer, 1971 and July, 1977. 

We estimatErl the valUG for 1976 as t...':~ pr.:xlIJct of net mq..orts of g:xXls aro services 

in do11ars (from the balance of payments) and the average exchange rate 

for this year. Thcse data ara published in the Relatório Anual do 

Banco Central o;. 1976, vo1. 13, n9 4, April, 1917, pp. 155, 157 ando 

175. 

5 - The Stockt of 

Net C-ovcrnllent DebJe - (BL), in Millions of CUrrcnt Prices 

Net government dcbt i8 defineu as the difference between 

thc stock of federal securities hcld by thc private sector (i.e., 

total securittes in circnlat:or.. 1e35 those held by the monetary autho-

rities) and the loans from the monetaly authorities to the private 

non-banking ssctor in Dacember of each year. T~e stock of federal 

securities held by the public ~as estimated by adding to the stock 

in 1947 the annual flo~s ~rom the receipts of thc public debt, 

that appear in the financiaI acconnts of the National Tn:'asu .. :y. 

However, the data pubIished after 1970 subtract from the receipts 

of the public debt that part of thc l.nterest paid by tl1e mone-

tary authorities. Becaüse vf "t.his, after 1970 we add the interest 

paid by the rnonetary authorities to the pub1ished data for f10ws of 

public debt. The receipts of the p1..lblic debt were co11ected from the 

~letim do Banco Central, vo1. 12, n9 5, May, 1976, p. 103, for the 

period 1947-1949; from the Conjuntura Econômica, vo1. 30, n9 3, March, 

1976, p. 109, for the period 1950-1965; and from the Boletim do Banco 

fentral,vc1. 13, nQ 3, March, 1977, p. 163, for the period 1966-1976. 

We estimated interest paid by the Central Bank by summing interest 



• 
lte"'TA"IA DE PLANEJAMENTO DA 'IIUIOrMCI" DA RlPÍlIUCA 

"'UI,turo Df: I'LANtJAMtNTO [COH6~;co 1. 'OCI~l (IPtAJ 43. 

and monctary correction on the O.R.T.N. bonds with the discounts on 

the L. T. N. bi11s and subtructingchc-! intercst compensated by the 

Treasury, publishcd in the Relatórjo do Banco Central de 1976, vol. 

13, n9 4, Apri1, 1977, p. 136. 

In the regressions, government: 10ans to the pri vate sector 

exc1ude 1iquidity loans to the banxs. In Brazi1 a substancial part of 

govcrnment loans to the non-bankir.g private sector are made by 

commercia1 banks that act only as financia1 agents for the monetary 

authorities. Because of this, we estimated government loans to the 

non-banking private sector by summing 1cans to ,the banking and non-

banking private sectcrs and subtracting liquidity loans to the banks. 

Government 102.11S to the non-ba:.1y"ing private sector werc 

c011ected from thc Internation~l FinanciaI S~atistics, supp1cment 

1972, p. 112, for t.he period 1948-1951; Hay, 1977, p. 98; for the 

period 1952-1976; and De cenilie r [ 1954, p. 54, for the va1uc for 1947. 

Commercial bank debt with the monetary authorities was co11ected frem 

the Internatiena1 Financia.I statis-c:ics, supplement 1971, p. 22, for 

the neriod 1947-1950; frem th6 Relatório Anual da SUMOC, de 1963, p. 

157, for the period 1951-l963; from the Boletim de Banc~ Central, 

vol. 12, n9 1, JanUnry, 1576, pp. 14-18, for the period 1963-1967; 

and fron the Boletim de Banco Central, velo 13, n9 8, August, 1977, 

p. 20, for the period, 1968-1976. Bar.ks 1iquidity loans from the 

monetary authorities are given in Section A3.6. 

6 - The Stock of International Reserves, in Mi1lions of Olrrent Prices - (FR) 

The va1ues of the stock of internationa1 reserves in cru 

zeiros were collected in the International Financia1 Statistics, 

December, 1954, p. 54, for the year 1947; in the 1972 Supp1ement, pp. 

112-113, forthc period 1948-1951; in the May, 1977 number, pp. 98-99, 

for the period 1952-19'76. 
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