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CONTROLE, MONETARIO NO BRASIL, O PAPEL DO OPEN MARl<E'1' 

E DA OlVIDA POSLICA (*) 

Alberto Sozin Furuguem 

1. Visão Geral do Controle Monetário no Brasil 

1.1 - Principais Operações das Autoridades Monetárias 

As Autoridades Monetárias no' Brasil (Banco Central + Banco do 

Brasil), como sabemos, executam um conjunto bastante mais amplo 

de operações que as normalmente desempenhadas por um Banco Cen 

tral puro. 

As Autoridades Monetárias exercem, simultaneamente, três fun-. 
-çoes: a) Banco Central propriamente dito; b) Banco de Dasenvolvi 

mento (Rural e Agroindustrial) e; c) Banco Comercial (Banco do 

Brasil S .A. ) • 

A partir da! é fácil imaginar como o processo condicionante da 

oferta de moeda no Brasil adquire, também, feição mais complexa 

que as vigorantes onde as Autoridades Monetárias se limitam is 

suas funções tlpicas. 

A Tabela I, a seguir, relaciona as principais variáveis ligadas 

i determinação do estoque de moeda em nosso PaIs, vale dizer, as 

principais contas do balancete consolidad~'das Autoridades Mone

tárias. 

1.2 - O Modelo de Oferta de Moeda - Base Monetária, Multiplicador,Me1os 

!1e Pagamento. 

A partir do balancete consolidado das Autoridades Monetárias P2 

demos definir os seguintes pontos básicosl 
, 

a) t\ Base l.fonétária (8) representa a diferença entre o total das 

aplicações e a captação de recursos não-monetários, 

C*) ExposíVão à Comissão Consultiva Bancária do Conselho Monet! 
rio Nacional, em 13/06/78. 
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b) consequentemente, partindo da equação M-kB, onde:M~eios de 

pagamento; kz multiplicador monetário; B- Base Monetária, P2 

demos inferir que o orçamento monetário do Pais consiste, em 

essênci~,na fixação de uma trajetória para a base monetária, 

COerente com os valores programados para os meios de pagamen

to; 

c) assim, em períodos em que a taxa dos depÕsitos compulsórios 

não sofre altera<]ões, o crescimento da base monetária deverá 

ser semelhante ~dos meios de pagamento, pois o multiplicador 

tenderia a manter-se inalterado; 

-d) isso significa que a programaçao das contas das Autoridades 

Monetárias deverá ser feita de tal modo que o aumento global 

das aplicações menos.o aumento global dos recursos não-monet! 

rios dê, como resídu.o, o aumento desejado da base moentária. 

1.3 - Principa~~. Condicionantes da Base Monetária 

Sem perder de vista aqueles pontos básicos do modelo de oferta 

de ,moeda, precisamos, em seguida, considerar que as diversas r~ 

bricas contidas na tabela I possuem características próprias que 

devem ser respeitadas_ 

a) Variáveis - in~trumento 

Algumas contas são flexíveis e passíveis de manipulação.Estas 

podem funcionar como j.nstrumento de controle monetário. 

a.l - open-market - ! a rubrica do ativo correspondente à 

carteira do Banco Central em títulos federais, através 

da qual é feita a política de open market. O lIopen 

market" é, ao lado dos redescontos e das reservas com 

pulsórias, um dos instrumentos clássicos de controle m2 

netário. Seu mecanismo operacional básico consiste em 

o Banco Central comprar e vender ativos nÃo-monetários, 

no mercado aberto, com vistas· a-prevenir oscilações in 

~esejãveis n~ nível da 11quidez. De modo geral tem-se 
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utilizado títulos emitidos pelo Governo na operacional! 

zação do instrumento. Assim, no Brasil, o Banco Central 

executa a política de "open market" através de compra e 

venda de ORTN e LTN, titulos de emissão do Tesouro N~ 

ciona1. Comprando, injeta moeda no sistema econômico e, 

vendendo, faz o inverso(Veja na Tabela IV, aa fortes o~ 

cilações, a curto prazo/nessa conta). 

a.2 - Empréstimos do Banco d,P Brasi~ - Outra rubrica que pode 

ser Erogramada, e ê ~.ndiaEensãvel que sej a program,! 

da, refere-se aos empréstimos do Banco do Brasil ao s~ 

tor privado. Quando da elaboração do orçamento monetã 

rio são fixados saldos mensais a serem encarados pelo 

Banco do Brasil corno tetos. ~ fácil perceber, pela mag 
• 

nitude dessas operações, que se não houvesse limite pa 

ra as mesmas, a expansão da base mOIletária e dos 

de pagamento ficari.a inteiramente livre; 

meios 

a.3 - Redescon~ - ~ um instrumento clássico de controle mo

netário. Podemos ver, contudo, que nas contas das AM,no 

Brasil, apresenta valor quantitativamente pequeno em 

termos relativos. O Banco Central pode elevar ou redu-

zir as taxas de juros dos redescontos, conforme queira 

restringir ou aliviar a liqu1dez. mas seu efeito global 

sobre a evolução da base monetária será sempre reduzi 

da. ! uma operação estritamente necessária para o fun 

cionamento de qualquer sistema bancário moderno, onde o 

Banco Central supre, automaticamente, necessidades even 

tuais de ca.ixa dos bancos comerciais, mas, para o orç~ 

mento monetário, o seu valor deve ser, em geral, aceito 

como um dad9; 

a.4 - ~epasses do BACE~ - Na sua função de banco de desenvol 

vimento (Rural e Agroindustrial), as Autoridades Monet.á 

rias movimentam elevado volume de operaçé?es. são progr,ê; , 
" mas de c.réditu de lc:mgo prazo e não possuem a mesma· fIe 
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xibilidade, quanto à manipulação, dos empréstimos come~ 

ciais. ! evidente, contudo, que sua programação no orç~ 

mento monetário torna-se indispensável. Funciona pois, 

também, como instrumento de controle, na medida em que 

a fixação de seus lim! tes, por ocasião da aprovação do 

orçamento monetário, dependerá, dentre outros fatores, 

das condições vigorantes na área monetária. 

b) Variáveis não-instrumento 

Algumas contas nao são passíveis de manipulação ou, pelo m~ 

nos, não devem ser manipuladas com vistas ao controle monetã 

rio. O primeiro grupamento de operações, ou seja, os instru 

mentos, serêL. utilizado para neutralizar os efeitos não pre 

vistos deste segundo ~rupamento, de sorte 

ria siga a trajetória prevista. 

que a base monet! 

b.l - Reservas Cambiais - Esta é, em geral, a mais importante 

variável não-instrumento. Nos últimos dez anos, período 

de acumulação de reservas, essa conta tem sido importan 

te fator de pressão sobre a base monetária (Veja, por 

exemplo, como nos anos 1972/73, gráficos V e VI, sup~ 

rou a própria expansão dos empréstimos do Bánco do Bra 

sil ao setor privado). Reflete a cada instante, o resul 

tado lIquido dos pagamentos internacionais. Assim, no 

dia em que os recebimentos por residentes no PaIs 

rar os pagamentos em, por exemplo, 100 milhões de 

res o BACEN,irá desembolsar, em cruzeiros, 1 bilhão 

700 milhões (taxa de câmbio de 17 por dólar). Se 

sup~ 

dóla 

e 

para 

determinado ano é previsto aumento das reservas cam

biais de, por exemplo, 1 bilhÃo de dólares, o orç~ento 

monetário deverá prever, nessa rubrica, desembolso de 

Cr$ 17 bilhões. Se, ao contrário, estiver previsto d~ 

ficit no balanço total de pagamentos, do mesmo valor,h! 

verá, recolhimento, pelo Banco Central, daquela imPOr 



tância. O comportamento previsto das reservas cambiais 

deve ser lançado no orçamento monetário como um ~.C~ 

berá aos instrumentos compatibilizar o impacto das r~ 

servas cambiais sobre a moeda interna, à programação m2 

netária. Apenas excepcionalmente, seriam tomadas medi 

das destinadas a afetar diretamente o impacto monetário 

das reservas cambiais (como feito em 1973 e 1977). 

b.2 - Tesouro Nacional - Em geral 8S rubricas do passivo n!2-

monetário também tendem a funcionar como dados para o 

orçamento monetário, não sendo em princIpio. manipulá 

veis. Dentre estas uma das mais importantes, no presen 

te, consiste nos depósitos do Tesouro Nacional.Veja nos 

gráficos,como no perIodo 1969/76,essa conta funcionou 

permanentemente como importante fonte de recursos para 

financiar as aplicações das AM. Em 1977, ao contrário, 

seu efeito foi expansionista. Esta conta sofre o impa~ 

to de duas variáveis: 

i ) colocação e resgates de titulas federais (ORTNe LTN) r 

iij fluxo de caixa do Tesouro. ! fácil perceber que es 

te item está sujeito a consideráve.is oscilações. Se 

em determinado mês houver, por exemplo, simultane~ 

mente, colocação lIqUida de tItulos federais e sup~ 

ravit de caixa do Tesouro, em valores expressivos, 

esta rubrica seria fortemente contracionista em te~ 

mos monetários, ocorrendo o inverso se houver defi 

clt acompanhado de resgates lIquidas de ORTN e LTN. 

No orçamento monetárioJessa conta será projetada 

com base nas estimativas do comportamento da caixa 

do Tesouro Nacional (deficit, superavit,equilIbrio) 

e do movimento dos tItulos federais,em termos de 

colocação e resgates. As oscilações de curto prazo, 

naturalmente, serão neutralizadas pela manipulação 

.5. 
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dos instrumentos (o open market,no caso, á mais apr2 

priado) • 

·b.3 - Fundo do Café e Assemelh~ - A polItica governamenta: 

com relação a alguns produtos agrlcolas de exportação 

como café, açúca~, soja, cacau etc. gera contrapartida 

financeira que também funciona como ~ para o orçamea 

to monetário. Quando seu impacto monetário atinge dete~ 

minadas proporções, como em geral ocorre com o caso do 

café, torna-se recomendável sua discriminação no orç!!, 

mento monetário. Seu comportamento, está, contudo, s~ 

jeito a eventos de diflcil previsão (cotações externas, 

nivel das safrau etc.). Como, em geral, não se vai con 

dicionar as pollticas setoriais desses produtos, de for 

ma rígida, ao orçamento monetário, é de se prever que 

os desvios, inevitáveis, sejam compensados pelos instru 

mentos de controle (Vide, por exemplo, nos gráficos I e 

11 como a conta-café foi importante fonte de 

para as AM em 1968/69). 

recursos 

b.4 - Depósitos Prévios sobre Importações e Assemelhados - De 

terminadas medidas tomadas pelo Governo com vistas a 

equacion~r problemas diversos, fora da área monetária, 

dão sua contrapartida no orçamento monetário. toca 

so dos depósitos prévios sobre importações e depósitos 

de turistas, destinados a auxiliar no equacionamento do 

balanço de pagamentos. Obviamente,essas medidas nunca 

seriam colocadas em prática com objetivo de fechar o or 

çarnento monetário. Este, contudo, deve registrar, esp~ 

cificamente, tais operações, sempre que seu impacto 

quantitativo for relevan.te. No períOdO de acumulação de 

recursos dos depósitos prévios sobre importações/os rne~ 

mos funcionaram, naturalmente, como fonte de financia 

mento não inflacionário das operações ativas ds.s' Autor i 
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dades Monetárias. (Vide, por exemplo, noa gráficos .VIII . . 

e IX, rubrica Depósitos Diversos, como ea... depósitos 

forneceram apreciáveis somas às AM nos anos 1975/76).Na 

fase de resgate,seu efeito ê expansionista e deve, . po~ 

tanto, ser devidamente neutralizado pelas variávei!-ins. 

trumento. 

b.5 - Recursos Próprios, IOF, PASEP, FONAGRI e Assemelhados 

- Tais rubricas são quantitativamente ~portantes(fund~ 

mentais mesmo) dentro do orçamento monetário devendo 

contar com previsões especIficas. Apresentam, contudo, 

comportamentos bem definidos e não causam transtornos 

ã condução da polItica monetária. Algum desvio estrut~ 

ral que possa ser constatado ao longo da execução do 

orçamento monetário poderá ser,naturalmente, compens~ 

do através da manipulação dos instrumentos de controle. 

! de se notar que os recursos próprios funcionam, norma! 

mente, como importante fonte de ~~~J. Sua evolução, 

contudo, está bastante correlacionada com o próprio v2 

lume das aplicações (vem a reboque destas, neutralizan

do parcialmente seus impactos sobre a base ~netária).O 

Fundo Geral para Agricultura e Indústria(FUNAGRI), que 

nos últimos anos vem atingindo grande proporção, fOi-se 

formando, ao longo do tempo, na medida em que o Banco 

Central foi expandido suas operações na Carteira dê De 

senvolvimento. Atualmente o próprio retorno das aplica 

ções gera considerável fluxo de recursos a ser previsto 

no orçamento monetário. 

:. O Papel fmpar do "Open Market" 

Os comentários anteriores permitem perceber claramente que, dada a mul 

tiplicidade de fatores que afetam, continua e desordenadamente, a évol~ 

ção da base monetária, no caso brasileiro, torna-se virtualmente impos 
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8lvel a8segurar comportamento equilibrado da liquidez ~ não ser que se 

conte com um mecanismo automático para s'eu nivelamento. O "open market ll 

ê o ÚDicoinstrumento de controle que, pelas suas caracterIst1cas, pode 

neutralizar, automaticamente, as pressões erráticas de curto prazo,ten 

dentes a pertubar o nivel da liquidez. Se nio houver forma de neutrali 

zaçio automática das pressões sobre a liquidez, o nIvel desta fica s~ 

jeito a fortes e indesejáveis oscilações, com prejuIzo para todo o si~ 

tema econômico. Poderia ocorrer, por exemplo,simultaneamente, em deteE 

minado mês, semana, dia, etc. deficit de caixa do Tesouro, resgate 11 
quido de tItulas da d!wida pública, acréscimo acima do normal dos em 
préstimos, aUlJlento das ~eservas cambiais. O resultado inevitável seria 

a geração de excesso de: liquidaz. Se a coincidência se der no sentido 

inverso (inúmeros eventos, simultaneamente, retirando moeda da econo

mia), o resultado seria o aparecimento de crise geral de liquidez. 

Ao Banco Central, atravEs do open market (aumento e diminuição de sua 

carteira em ORTN e LTN~) cabe cOmpensar o efeito lIquido daqueles even 

tos (incontroláveis no curto prazo) de sorte que a liquidez evolua com 

o maior equilIbrio possivel. Neste sentido,o instrumento desempenha ~ 

pel Impar e indispensável para que a política monetária seja executada 

come~iciência. 

3. O "Open Market" tem Cumprido seu Papel? 

Podemos distinguir dois perIodos básicos nos quais o desempenho do"open 

market ll apresentou características distintas, a saber: 

Até 1972 

Na sua fase de implantação nao era possível distinguir, com suficiente 

. clareza, a polItica de "open market" da polltica de dIvida pública. O 

estoque reduzido de tItulos e, naturalmente, a pr6pria inexistência de 

tradição, em termos de mercado, das operações tIpicas de "open market", 

enquanto instrumento de controle monetário, fazia com que a principal 

atividade das Autoridades Monetárias nesse setor se concentrasse no sim 

ples atendimento ~ demanda. Com a introdução das LTN, a partir de 1970, 



.9. 

como sabemos, as transações do mercado secundário ganharam alento,crian 

do bases mais favoráveis para que o "open market" pudesse ser praticado 

dentro dos padrões clássicos (a~ento ou diminuição de carteira do 

BACEN conforme as tendências da liquidez a curto prazo). Ao mesmo temp~ 

o estoque de titulos em circulayÃo manteve-se em con~!nua expansão, na 

medida em que a demanda por esses papéis se ampliava. 

Se examinarmos a evolução dos principais agregados monetários, de pre

yOS e de produyão, no perlodo 1968/72, iremos constatar,basicamente,que 

as rubricas Carteira BACEN e Tesouro Nacional contribuiram decididamen 

te para que os resultados da polltlca monetária fossem· basicament.e efi 

cientes. 

Eleito como objetivo principal da política econômica (pelo menos impli 

citamente), a maximização da taxa de crescimento do Produto Interno Br~ 

t9, sujeita à condição de não reaceleração do processo inflacionário, é 

certo que a polItica monetária executada no perIodo foi eficiente corno 

instrumento de auxIlio ·r~tingiri ;.aquela meta. 

Vejamos: 

a) após o arrocho, praticado até final do Governo Castelo Branco, exec~ 

tou-se, ao longo de 1967 e 1968, polItica de recomposição de 1iqui

dez, com resultados favoráveis à atividade econômica e sem provocar 

reace1erayão na taxa de inflação; 

b) ao 'longo do quinqüenio 1968/72, na área da po1Itica monetária, foram 

observadas as seguintes caracterIsticas: 

b.l __ - a taxa da expansão dos meios de pagamento não sofreu 

ções preocupantes, situando-se no entorno de 30% a.a. 

oscila , -

b.2 - a taxa de inflação mostrou-se bastante bem comportada, na 

xa dos 20 a 25% a.a.; 

fai 

b.3 - a liquidez era, em gera1.1 de certa folga, de sorte a funcionar 

como fator de estImulo ã sustentação de intensa atividade eC2 

nômica, mas não a ponto de gerar excessos de moeda em propo~ 

ções que pUdessefprovocar reesca1ada do processo inflacioná

rio: 
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b.4 - a curto piazo,o nível da liquidez nao sofria oscilações mais 

sérias a ponto de causar traumas à atividade' econômica, sign! 

1;icando que o mecanismo automático do "open market" (e divida 

pUblica) funcionava de forma basicamente eficiente; 

b.5 - em geral, algumas projeções básicas do orçamento monetário s2 

Após 1972 

freram desvios importantes, mas foram compensados principal 

mente pela captação de recursos através de ORTN e LTN. Dentre 

os desvios, os mais frequentes e quantitavamente ~mais rel~ 

vantes. foram os famosos estouros de teto pela Banco do Brasil. 

O acúmulo de reservas cambiais também, em geral, superava as 

projeções iniciais do orçamento monetário, pressionando a e~ 

pansão dos meios de pagamento. Em alguns anos a conta-café a 

presentou deficits acentuados em confronto~previBões -do 

orçamento monetário. Todas essas pressões não impediram que o 

rItmo de expansão dos meios de pagamento se mantivesse em n! 

vel coerente com os objetivos da política econômica. 

A partir de 1973 podemos constatar um quadro bastante diferente, na 

rea da polltica monetária, a, nesse contexto r do papel desempenhado 

.. 
a-

10 "open markee'. 

A crise do petróleo, ainda em 19731 e a mudança de Governo, a partir do 

ano seguinte, marcaram a redefinição de diretrize·s a serem perseguidas pela 

polltica econômica. 

Em 1973, especificamente, a expansao dos meios de pagamento alcançou 

47%,inviabilizando inteiramente a possibilidade de o Governo ter suces 

so quanto à sua meta de combate à inflação naquele ano. O lado bom,natE 

ralmente, foi que o PIB real cresceu de l4,~, taxa absolutamente exce 

pcional em confront~ média histórica brasileira (7% a. a.) e~ dese!!! 

penho de outros países. Nesse ano estiveram presentes, a pressionar a 

expansão monetária além do desejável, o acentuado acréscimo das reser 
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vas cambiais (que passava de 4.183,2 milhões de dólares em dez/72 para 

6.415,8 milhões em dez/73) e a elevada expansãq dos empréstimos do Ban 

co do Brasil ao setor privado (comparativamente aos valores previstolno 

orçamento monetário). Só que, desta vez as colocações de ORTN e LTN, 

embora significativa quantitativame.nte, não foram suficientes para nau 

tralizar, no grau desejado, as pressões expansionistas. Boa parte das 
~ 

colocações refluiu à carte.tra do BACEN, inevitavelmente, dada'ícrescente 

distância entre os rendimentos pagos pelos t!tulos federais e 

papéis de renda fixa. 

demais 

Após 1973 ti.vemos fortes oscilações no rItmo da expansao monetária. 

Em certos per!odos, por ação deliberada das Autoridades Monetárias (o 

Governo passou a lutar por meio termo entre inflação e crescimento) a, 

em outros, por dificuldade de controle que não puderam ser contornados 
• 

através do uso do "open marketl! (e dIvida pública). 

o que explica tal mudança no g~au Çle eliciência, se pudermos dizer as 

sim, do mecanismo da divida públi.ca e "open rnarket" corno instrumento de 

controle monetária? 

~ o que tentaremos explicar a seguir • 

. ~r que foi Eficiente no Período 1968L:'2? 

No período 1968/72, como dissemos, a taxa de inflação manteve-Se estabi 

lizada em certa faixa (20 a 25% a.a.). 

o nível da inflação estabilizada, a l.iquidez mantendo-se em equ1lIbrio, 

o tabelamento dos juros praticados no mercado financeiro contr1buirarn 

para fazer vigorar, durante o período, determinada estrutura de taxa de 

juros razoavelmente estável e definida. 

Por seu lado o Governo mantinha. as taxas de seus títulos dentro de fai 

xa bastante estreita, não per.mitindo maiores oscilações e,principalme~ 

te, não admitindo sua elevação al.ém de certo nivelo 

Em termos práticos o Governo fixava o ,ErJlço de seus títulos, deixando ao 

mercado a determin.ação da. 5.tuantidade demandada. 
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Por outro ladoJcomo o nlvel dos demais preços (juros) mantinha-se sem 

alterações significativas, os tItulos federais, mantiveram inalterados 

seu poder de competição relativa. Como resultado,o volume de colocações 

a cada período acabava sendo, ~tomaticamente, compatível com as nece~ 

.idades da polltica monetária. Dal porque, como já dissemos, a dIvida 

pública + open market funcionaram, naquele per Iodo, por eS8. mecanismo 

automático, produzindo os resultados desejados. 

5. Por que foi Insuficiente em 19731 

Ao longo do per!odo de 1968/72 a liquidez geral na economia brasileira 

mostrou tendência a elevação gradual. Tão gradual que .tornou posslvel, 

nessa fase, impedir que a inflação se acelerasse. A partir de 1972, con 

tudo, já haviam sintomas de q~e a folga. de liquidez, acumulada até en

tão, tendia a gerar reaceleração do processo .inflacionário. Oscontro

les diretos de preços, via CIP, tiveram que ser exercidos com maior ri 

gor desde aquele ano. 

Diante desse quadro, a partir de 1973, mesmo com maior seyeridade atra 

vés dos controles diretos não foi posslvel impedir reescalada dos pre

ços em geral. Nessa reescalada,as taxas de juros do mercado financeiro 

(excessão feita ~~. dos Órgãos oficiais, fixadas administrativamente) 

também acompanharam. Houv~ um deslocamento efetivo {embora nao aparen 

te, dados Os tabelamentos} para cima, da estrutura de taxa de juros pr~ 
~ 

ticadas no mercado. Diante disso,o poder de compet~dade relativa dos 

tltulos federais ficou reduzida1visto que suas taxas não acompanharam 

as demais. Como resultado,a colocação daqueles papéis não foi suficien 

te para compensar as pressões expansionistas do aumento das reservas 

cambiais e dos aumentos extra-limites dos empréstimos do Banco do Bra 

silo A expansão de meios de pagamento alcançou 47% em 1973. 

6. As Dificuldades Atuais 

A partir de 1974 passamos a ter oscilações acentuadas nos ritmos de 

expansão monetária e de elevação do nlvel geral de preços. Consequent~ 

mente, o nlvel de taxas nominais de juros passou a acompa-



nhar, inevitavelmente, aquelas oscilações. Fi=u, portanto, muito 

mais difícil a fixação de um preço adeguado (taxas de remuneração) I 

para os papéis transacionados no mercado financeiro. Ficou mais di 

fIcil ao Governo administrar as taxas a serem pagas em seus papéis, 

com vistas à obtenção dos resultados desejáveis no setor monetário. 

A verdade é que ,com inflação fortemente oscilante e imprevisível} o 

caos em matéria de previsão financ~ira torna-se inevitável. Em tal 

situação não resta opção a não ser tentar acertar, da melhor forma 

possível, na política de fixação de taxa de remuneração, para que 

os resultados se aproximem do desejável. O que se espera, natural

mente/ é que tal conjuntura seja pqssageira e que o normal será ~ 

tir alguma estabilidade ou tendêncía definida do processo inflacio

nário. 

De qualquer modo, dado o quadro vigorante, no corrente ano, na área 

do. controle sobre a expansão dos meios de paga.mento, uma coisa é 

certa: não existe folga e é preciso estar atento. O orçamento mone 

tário pJ:~evê expansão moderada dos empréstimos do Banco do Brasil ao 

setor privado, a taxa dos depósitos compulsórios estão já em níveis 

elevados, não dando margem a atuaçio via. redução do multiplicador • 

bancário, os depósitos prévios sobre importações deixaram de suprir 

recursos em termos líquidos, as reservas cambiais t~m crescido,pre~ 

sionando o aumento da base monetária. O próprio orçamento monetá-

rio em suas projeções iniciais, previa a neutralidade da rubrica 

"Tesouro Nacional", significando que é esperado equilíbrio entre 

deficit ou superavit de caixa e colocação e resgate de t!tulos(OFUN 

e LTN). Se houver eqUilíbrio de caixa do Tesouro, caberá à dIvida' 

pública tão somente empatar os resgates com as colocações, de sorte 

a manter sua neutralidade em relação ao orçamento monetário. Se 

houver superavit de caixa do Tesour%s resgates poderão superar as 

colocações pelo mesmo montante.Como existe perspectiva (normal) de 

certo estouro do lado das aplicações (empréstimos do Banco do Bra-

sil, principalmente) ,agravado pelos problemas imprevistos (secas , 

.13. 



geadas. etc.} e pela própria f.ixação inicial em nIveis mais restri

ti vos, é certo que não se poderá admitir estou.ros mui to fortes do 

lado da captação de recursos. Que a dívida pública não cubra os e~ 

cessos de aplicélções, como em outros anos, é razoável (á previsto). 

Se, contudo, der grande deficit (resgates superando as colocações),a 

ser somado aos ilemais estouros, o resultado poderá ser desastroso • 

O Governo certamente não adm:l.tiria e não dever.á permitir, pois o r!, 

Bultado poderá ser expansão monetária não de 25% (como previsto in! 

cialmente) nem (j.1:! 35% (como já admitido), mas de muito mais (imprev! 

aível). 

.14. 

As recentes medidas, elevando a remuneração das ORTN, estão- certa

mente neste contexto. Ao permitir certa recuperação' das condições 

de competitividade do papel,contribuirá para expandir as colocações, 

comparativamente à situação anterior. Trata-se realmente de recup!, 

ração do poder de competição/pois após a modificação na fórmula da 

correçao monetária, com a inflaç~o em nIveis elevados, o rendimento 

real das ORTN reduziu-se substancialmente. Se a elevação de 2 pon

tos de porcentagern foi suficiente para atender aos objetivos monetá 

rios só a experiência irá dizer. 

7. A Conveniência de Estudo CrItico Global 

Até,agora dissemos basicamente que: 

a) O "open market" é instrumento fundamental pltra condução da polí

tica monetária e, portanto, deve ser preservado e aprimorado; 

b) o instrumento tem funcionado bem em certos períodos e falhado em 

outros; 

c) existe um mecanismo básico de condução, que em condições normais 

(sem fortes oscilações da inflação) tenderia a ser eficiente (que 

seria a fixação de certo preço para os títulos que daria automa

ticamente o resultado desejado). 

Deixamos de respon.der, contudo, algumas indagações como: 
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a) a colocação de títulos federais deve continuar sendo feita, de fo~ 

ma automática, em função da demanda, ou deve ser feita somente p~ 

'ra atender a efetivas necessidades de recursos do Tesouro 

nal ? 

Nacio-

b) é admissível a emissão de LTN para atender estritamente is necessi 

dadesdo orçamento monetário sem indagar da necessidade financeira 

do Tesouro? 

c) seria admissível, ou não, o mesmo raciocínio com respeito aos t! 

tulos de longo prazo (ORTN) , que pagam juros reais ? 

d) em que condições seria admissível expandir a divida pública mesmo 

que o Tesouro Nacional estivesse equilibrado ? 

e) o Tesouro Nacional está mesmo equilibrado ou, em um conceito mais 

amplo, estaria ele deficitário ? 

f) existe algum defeito institucional que induz a algumas distorções 

básicas no mecanismo de conduçãoda dIvida pública e open market ? 

g) a estrutura das instituições que operam no mercado de moeda é ad~ 

quada ou pode, eventualmente, inviabilizar certas ações das Autor! 

dades Monetárias no "open market", de interesse da política 

tária ? 

mon~ 

h) seria possIvel adoção de papéis privados para operar o instrumento? 

~m caso positivo,quais seriam os critérios de inclusão? 

Essas são.apenas algumas questões que se apres~ntam de imediatol mas 

para as quais ainda não existem respostas que 'satisfaçam. 

No item dIvida pública x open market,tudo faz crer que a maioria das 

pessoas a ele ligada por interesse ou obrigação profissional e por 

interesse empresarial tem, cada um de per si, visão parcial. Somente 

um exame critico do assunto, pela reuniÃo da experiência de elementos 

de todos os setores interessados, poderá permitir respostas convin 

centes às indagações anteriores e a tantas outras. Esse 
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exame seria, certamente, de interesse geral, pois quanto mais perfei 

to for a forma de operar o instrumento ("open market") e quanto mais 

.ólidas as bases filosóficas ,a orientar a política da dívida pública, 

~or estabilidade e segurança serão oferecidas a cada seto~ env~lvi 

do. Uma possível conclusão de uma análise crítica do assunto poderia 

ser, por exemplo, o de que pduca coisa há de estrutural a s~r revist~ 

havendo necessidade apenas de explicitação de certas regras orient,! 
. 

doras. Outra possível constatação pOderá ser a da necessida~e de revi 
, 

aão radical de alguns pontos, com redefinição explícita dos novos pa 

râmetros a serem obedecidos. 

Em toda a abordagem anterior simplesmente procuramos verificar o efei 
, 

to da emissão de títulos federais sobre o setor monetário. Deixamos 

de indagar se a fo~ma de emissão obedeceu ou deveria ter obedecido de 

terminados parâmetros. Sabemos que, na' prática, como o TesoUro Nacio 

nal, em geral, não lançava mão, diretamente, dos recursos captados, 

foi'possIvel ao Banco Central e Banco do Brasil ampliar em ritmo ac~ 

lerado suas aplicações, comparativamente aos meios de pagamento. Mes 

,mo que as emissões de ORTN e LTN nos anos anteriores pudessem ser 'pl~ 

namente justificáveis, em função da conveniência de ajudar a desenvol 

ver o mercado de tItulos em ge~al e do' interesse em se implantar 

bases para a introdução do "open market" no Pals. em particular, 

seria momento de rever essa 'orientação' ? 

as 

-nao 

Existe, atualmente, órgão ençarregado da programação financei~a do 

Tesouro Nacional (Comissão de Programação Financeira), no'âmbito do 

MinisterIo da Fazenda, cuja atribuição principal é acompanhar ,a evolu 

ção da receita tributária e programar os desempolsos por conta do 

Tesouro. Sabemos por outro l~do. que o Ministro da ~azenda, compreen 

sivelmente, se interessa pelo comportamento global do orç~ento mone

tário, no qual as Finanças do Tesouro .afet~apenas uma rubrica. Mas 

não seria conveniente dispor-se de órgão, ã s~elhança das superinten 

dências do Tesouro em alguns ,Estados, preocupado eSJ?E!cificamente :com 

as Finanças do Tesouro Nacional ? 
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Em certos perIodos que as Autoridades Monetárias tentaram lançar -mao 

do "open market" para viabilizar a programação do orçamento monetá 

rio,o resultado apresent;ou-se perverso (o resultado final acabou se!! 

do pior)~ O episódio mais importante foi o ocorrido no último trime! 

tre,de 1975 (cr{se do "open"). Foram tomadas medidas visando fortale

cer a estrutura das 1l1sti tUiç'ões 'que operam como corretora no mercado 

de dinheiro. Seriam n~cessárias medidas adicionais para que as Autor! 

dades Monetárias pudessem contar com respaldo, a nIvel daquelas insti 

tuições, necessário ã consecução de seus objetivos sem risco de frus 

tação ? 

Em ~ese,o Banco 'Central pode~ia utilizar qualquer tipo de ativo 

monetário para operar o "open market" (papéis privados, papéis emiti 

dos por Governos Estaduais e Municipais, moeda estrangeira etc). Tem 
• 

-se discutido sobre a possibilidade de vir o Banco Central valer-se 

de papéis privados no "open market". Sabe-se desde logo que a maior 

dificuldade seria o critério para seleção dentre os inúmeros tItulos 

exi:stentes. Se fosse possIvel ampliar o número de papéis na carteira 

do BACEN J a margem de ação do "open market 11 poderia ser bastante alar 

gada. A ponto( quem s,abel} de se poder restringir as colocações lIqu,! 

das de tItulos federais às necessidades de recursos do Tesouro, com 

o que a dIvida pUblica deixaria de ser alternativa para fechamento do 

orçamento monetário. 

A obtenção, de resposta adequada aos pontos levantados é tarefa, como 

dissemos, 'a ser cumprida a partir de análise crItica mais apr~fundada 

do 'assunto. 

A pré-disposição do Governo de examinar exaustivamente o assunto, com 

vistas a eventuais ajustamentos, parece fundamental nesta altura do 

processo histórico (apÕs 10 anos) de implantação do mecanismo no PaIs. 

Somente o Governo tem condições de efetuar reestudo crItico da 

tão, com a ajuda de todos os setores nela envolvidos. Trata-se 
, 

d~ opção administrativa. 

ques 

pois 
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Tabela I - Balancete 'Consolidado das Autoridades Monetárias (Banco 

Central + Banco do Brasil) - Cr$ milhões 

I - Aplicações Dez/76 Variação/77 Dez/77 

1. Reservas Cambiais 1Ô4 236 +31 854 136 090 
2. Carteira BACEN (ORTN,LTN) (*.) 8 194 +28 283 36 477 
3. Redesconto de Liquidez (*) 4 103 +2 347 6 450 
4. Empréstimo do Banco do Brasil 

ao Setor Privado (*) 214 115 +104 331 318 446 
5. Repasses BACEN (*) 94 900 +51 488 146 388 
6. Demais Contas (Líquido) 31 955 -63 638 -31 683 

Total • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 457 503 +154 665 612 168 

11 - Recursos 

Não Monetários 

1. Recursos Próprios 99 902 +50 968 150 870 
2. Tes~uro Nacional 52 449 -10 992 41 457 
3. Fundos BACEN 90 620 +30 364 120 984 
4. Fundos do Banco do Brasil 39 197 +21 117 60 314 
·5. Outros' Depósitos 64 583 +7 097 71 680 

Base Monetária 110 752 +56 111 166 863 
. 

Total • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 457 503 +154 665 ·612 168 

.. 

Fonte: Boletim do Banco Central 

·Variáveis Instrumento 



Tabela 11 - Indicadores Básicos - Variaçõ.. (t) anuais 

Empréstimos 
InflaçÃo ANOS PIB Meios de ao Setor Pri 

Paqamento vado do Ban= (IGP-DI) 
co do Brasil 

1968 11,2 39,1 63,5 25,4 

1969 10,0 32,5 55,0 20,2 
, 

1970 8,8 25,8 40,1 19,2 

1971 13,3 32,3 52,6 19,8 

1972 11,7 38,3 34,8 15,5 

1973 14,0 47,0 50,0 15,5 

1974 9,8 33,5 .71,5 34,5 

1975 5,6 42,8 64,6 29,4 

1976 9,2 37,2 61,3 46,4 

1977 5,0 '37,4 48,7 38,7 

Fontes I Boletim do Banco Central e Fundação Getúlio Varqas. 



TABBLA 111 

Dívida Públi-. Caixa do Tesouro 
Reservas Cam ca Pedera1 em Nacional 

. Ano biais - Títulos (-) déficit 
US$ milhões (Cr$ milhões) (+) sureravit 

(Cr$ m 1hõe.s.: 

1967 198.0 2 482 -1 225 
1968 256,7 3 491 -1 227 
1969 655,5 5 881 . -756 
1970 1 186,7 10 111 -738 
1971 1 722,9 lS 445 -672 
1972 4 183,2 26 180 -516 
197~ 6 415.8 38 344 +295 
1974 5 269,1 47 822 +3 882 
1975 4 040,5 97 548 +73 
1976 6 543,9 153 889 +423 
1977 7 087.8 240 492 +1 043 

Ponte: Boletim do Banco Central 



t : 

Tabela IV - Carteira do Banco· Central em Títulos 
Federais (ORTN, LTlQ 

Saldos: Cr$ milhões - final do período 

Ano/Meses ORTN .UN TOTAL 

1976 - jan. 295 8 693 8 988 
fev. 208 4 247 4 455 
mar. 1 552 2 666 4 218 
abro 218. ~ 214 3 432 
maio 303 6 734 7 037 
jun. 1 080 9 968 11 048 
ju1. 2 828 12 878 15 706 
ago. 1 645 .9 317 10 962 
sete 853 14 866 15 719 
out. 1 737 16 336 18 573 
novo 3 682 14 788 18 470 
dez. 3 540 4 654 8 194 

1977 - jan. 4 317 7 561 11·878 
fev. 5 763 13 895· 19 658 
mar. "3 954 16 703 20 657 
abro 3 479 18 786 22 265 
maio 3 366 17 209 20 575 
jun. 3 395 20 791 24 186 
ju1. 3 405 15 096 18 501 
ago. 3 781 9 262 13 043 
sete 3 355 19 408 22 763 
out. 7 614 20 836 28 450 
novo 9 034 14 922 23 956 
dez. 21 655 '" 14 822 36 477 

Fonte: Boletim do Banco Central 

, 
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A AGRICULTURA BRASILEIRA E O PROBLEMA DA PRODUÇ~O 

DE ALIMENTOS 

Pelo menos por três temas tem a agricultura brasi-, 

leira frequentado com assiduidade as paginas econômicas, nos úl
timus tempos: sua contribuição ao crescimento do produto, sua 
posição no esforço exportador e sua responsabilidade na situaçio 
do abastecimento do mercado domestico e 'no crescimento dos índi
ces do custo de vida. No que se refere aos dois primeiros pontos 
as avaliações disponlveis são geralment~ otimistas, ressaltan~o 

a importante contribuição da agricultura nos índices agregados de 
crescimento(l) e a decisiva contribuição do setor primário no p! 
noso esfor;o de reequilibrar as contas externas, bastante compr~ 
metidas ap5s a elevação dos preços do petróleo em 1973. Não obs~ 

tante estes aspectos positivos inúmeros reparos t~m sido co10c~-, 
dos no que tange ao abastecimento local, tanto no que se refere 
a indisponibilidade flsica de certos bens a nlveis desejadps 
(feijão, leite e carne, por exemplo) como a pressões de preços 
(hortigranjeiros, por exemplo). 

Na verdade dS criticas a esta situa~ão no mais das , 

vezes, vão mais longe, argumentando-se que e exatamente o esfor-
ço exportador o grande responsavel pelas dificuldades do abaste
cimento domestico. Como já colocou uma jornalista "vamos ter que 
comer café e soja". A produção para esportação reduziria a ofer
ta doméstica de alimentos por dois caminhos simul~ineos: por uma 
substituição ao nTvel da composição da produçã~ (cultivando- se 
mais soja ao inves de arroz e feijão, por exemplo.), e por alte,r~ 

rações tecnológicas que privilegiam o uso intenso de terra e 
equipamentos, reduzindo-se o emprego de morado~es. residentes e 
com eles as culturas de subsistência. cujos excedentes eventuais 
formavam uma importante parcela da oferta que chega aos centros 
urbanos. 

( evidente que os adeptos deste diagnóstico parti
lham da idéia de que existem fortes incompatibi'lidades entre a 
abertura ao exterior e o bem estar domestico (mesmo admitindo a 



extrema urgência de se vender produtos agricolas ao exterior,ago 
ra e nos anos próximos}. t claro tambem que a discussão deste 
problema e central na definição de uma politica de desenvolvimen 
to agrícola. 

Os pontos acima aborda~os estão na origem do pre
sente trabalho. Pretende-se aqui investigar três aspectos: a. e 
razoãvel considerar a agricultura brasileira como composta de 
dois segmentos, um domestico e outro internacional?(2) b. qual 
tem sido o grau de abertura do sistema ao exterior e quais os 
principais problemas comerciais vividos pelo setor exportador. 
c. como tem evoluído a oferta domestica de bens agrlcolas (em 
quantidade e preços) e quais as relações do setor domestico com 
o comercial(3); em outras palavras existe, e se existir em que 
condições. uma incompatibilidade entre o abastecimento domestico 
e as vendas ao exterior? 

Antes de entrar em nosso argumento vale observar 
que este trabalho não pretende conter uma anãlise abrangent~ dos 
problemas da agricultura brasileira. Vários aspectos relevantes 
são negligenciados, valendo destacar: a. não se analisa a produ
ção animal(4). b. não se analisa o problema da agricultura de 
fronteira; c. apesar de trabalharmos com dados regionalizados,nio 
se pretende avaliar causas de desequillbrio espaciais; d. otra
balho não incorpora uma anãlise explicita dos mercados de fato
res, embora estes mercados apareçam várias vezes ao longo da 
anãlise, e de forma importante. Em outras palavras, consideramos 
a produção de lavouras, das regiões "velhas" e nos perguntamos so 
bre algumas consequências do maior grau de abertura da agricult~ 

ra ao exterior. 

1. ~volução Recente da Produção e da Produtividade 

Como jã colocado, partimos da hipótese que a agri
cultura brasileira pode ser, hoje, dividida em dois sub-setores: 
domestico e exportável. A distinção entre os dois grupos e feita 
na hipótese de que no primeiro (produtos domesticos) os preços e , 
as decisões de plantio dependem apenas da demanda local e da po-



litica do governo. No grupo exportável admite-se que alem de fa

tores locais, o mercado internacional sinaliza e determina de 
forma importante a alocação e o crescimento da produção(5). Vale 
observar que os dois grupos de bens cocorrem pelo mesmo mercado 
de fatores (fato que será devidamente explorado adiante), mas tem 
um peso diverso na estrutura de consumo, no sentido que os bens 
domisticos são mais relevantes na composição da cesta de consumo 
popular do que os bens exportiveis(6). O grupamento dos produtos 
analisados i apresentado na tabela 1; a tabela 2, por outro lado 
apresenta a importância relativa dos dois grupos de produtos na 
composição do consumo popular. 

A produção agricola foi regionalizada em três uni
dades: nordeste, estado de São Paulo e centro-sul exceto São 
Paulo(7~ Como nos interessa primordialmente a discussão de pro
blemas recentes concentramos nossa anâlise no periodo 1962-1976. 
Os quadros 3 e 4 resumem as principais informações concernentes 
ao crescimento da produção e da produtividade por grupos de pro
dutos e regiões. 

Com relação ao crescimento da produção virias sao 
as observações relevantes a fazer: em primeiro lugar a produção 
agricola total cresceu, nos Gltimos 15 anos, a taxas mais eleva
das que a midia histórica das ultimas décadas. Isto mostra, mais 
urna vez, que o setor primario tem uma boa capacidade de resposta 
as eXigências de crescimento do sistema econômico. Por outro la
do, na composição do crescimento da produção aparecem diferenças 
marcantes: os produtos domisticos (alimentos) crescem persiste~ 
temente menos que os produtos exportaveis, para o Brasil como um 
todo e nas três regiões consideradas, especialmente entre 68 e 
76. Ademais as recentes taxas de expansão dos bens 10CJis são g! 
ral inferiores as suas próprias taxas históricas. Em outras pal! 

vras. a produção agrtcola tem se expandido, mas principalmenteem 
direção aos bens exportáveiS, especialmente no sul do pais(8). A 
este respeito observe-se a tabela 5 onde se mostra que no inicio 
dos anos 70 hã um claro aumento na importância do setor exportã
vel, em São Paulo e no Centro Sul. No Nordeste, ao contrario, t! 
mos uma região mais fechada que apresenta maior importância dos 

bens domisticos. 



o quadro esboçado pelos indicadores de expansao da 

produçao fica ainda mais forte quando se observa a evoluçao da 

produtividade da terra: o grupo de produtos dom~sticos apresenta 

uma evolução de produtividade extremamente desfaborãvel, muitaba.:!. 
xa para o pertodo 62/76 e at~ mesmo negativa nos anos mais recen-
tes. A exeçao neste desempenho dos produtos dom~sticos fica por 
conta do Estado 'de são Paulo, nlas deve ser observado que o peso 
da produção paulista de alimentos no total do pais e pequena, de 
sorte que o Brasil COnlO um todQ ~ pouco afetado. apresentando ta
xas de crescimento da produtividade de 1,47% ao ano entre 62 e 
76 e nula entre 68 e 76. O grupo exportãvel absorve para si os 9! 
nhos de produtiv,idade mais importantes; mai~ uma vez o desempenho 
do sul do pais ~ mais expressivo que o do nordeste. 

As informações ate aqui apresentadas sugerem que a 
evolução agregada da agricultura brasileira apresenta as seguin
tes caracterTsticas mais importantes: 

, 
a. a produçao agricola cresce a taxas mais acelera-

das no periodo recente. 

b. o crescimento da produção ~o sul do pais se faz 

muito mais em direção aos produtos exportâveis tornando ali a 
agricultura mais aberta ao exterior. , 

-c. no nordeste existe um quadro oposto, isto e, ele 
va-se a importincia do setor dom~stico. refletindo uma região 
mais fechada ao resto do mundo. 

d. a produtividade cresce de forma importante ape
nas no estadc de São Paulo, em geral a produtivid~de so tem cres
cido no grupc de produtos exportáveis. 

e. nos anos recentes a produtividade no se~ do-
mestico (alinientos) tem declinado(9). 

Nestas condições. parece que a divisão do setor agrl 
cola em dois sub~setores, um dom~stico e um internacional, propos 
ta na introdução deste trabalho, faz algum sentidO. Nas próxi
mas seções tentaremos aprofundar mais a anãlise perguntando-nos 
quais sâo as principais caracterlsticas destes dois mercado de 
produtos e, especialmente, quais sao os problemas que elespropõem. 



TABELA 1 - ESTRPTURA DOS TNDICES AGRICOLAS 

REGIOES SAO PAULO NQRCEST-E-jcENTRO-SUL ! 

~~U~~~DUTOS ! ' i 
-1-. -E-x-p-o-r-t-ã-v-e-i-s-I--c--a-c-a-u-·--tl se j ~ c a f e 

fumo cafe algodão 

11. Domesticos 

mamona jmamona cana 

[
algodão 

'. cana 

arroz 

ialgodão amendoim 
I 

law.endoim !soja 
Icana laranja 
I 

1 b . la acaXl 

mamona 

batata-doce larroz 
larroz 
banana 

cebola 

,feijão 

'I mand i oca 
mi 1 ho 

.1 b a na na 
llaranja 
labacaxi 

banana feijão 
batata-doce 'mendioca 
batata ;n91. cebola 
cebola 
feijão 

Ilaranja 
I 
mandioca 
mil ho 

,milho 
. I 
Itomate 
!batata 1('<jI. 

'i coco 
Itomate Itomate 

.1

1 

I1 uva 
trigo 

____ L _______ JL--' __ ---1., __ _ 
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TABELA 2 - IMPORTANCIA RELATIVA DOS PRODUTOS DOMrS

TICOS E EXPORTAvEIS NA INGESTAO DE CALORIAS E PRO

TETNAS NO MUNICTpIO DE SAO PAULO 

TODAS AS FAMTLIAS FAMTLIAS POBRES 

Calorias 

1.l. Produtos domes-
ticos ,63.1% 68.2% 

1. 2. Produtos eX~.llr-

tãveis 36.9% 31,8% 

Prote;nas 

2. 1. Produtos domes-
ticos 73,3% 83,0% 

2.2. Produtos expor-
tãveis 26,7% 17,0% 

Fonte: Alves, E.L.G. e Vieira, J.L.T.M.-Condições Sócio-econômicas, Con
sumo Alimentar e Estado Nutricional das Famílias de São Paulo 
1943/72, Fundação Insitituto de Pesquisas Econõmicas. São Paulo, 
1977, mimeo. 



TABELA / - TAXAS MrDIAS DE CRESCIMENTO DA PRODUÇAO,POR 

GRUPOS DE PRODUTOS E REGIOES 

PPRODUTOS E REGIOES '32-76 62-76 68-76 

1.~xportãveis-NE 3.34 3.30 5.77 
2.Exportáveis sem cafle-NE 3.47 3.34 5.38 
3.Domesticos-NE 5.56 5.47 0.00 
4.Exportãve;s-CS 5.95 9.15 12.51 
5.Exportãvei5 sem cafa-CS 7.23 13.73 18.55 , 

6. Domes ti cos;·C S 4.46 4.80 5.01 
7.ExportãveiS-SP 4.15 8.90 12.88 
8.Exportãveis sem cafê-SP 6.74 5.46 I 6.63 
9.Domesticos-SP 4.19 6.70 ! 0.00 
10.Exportãveis-BR 4.26 6.26 I 9.09 
11.Exportãveis cafe-BR 

I 

I sem 5.31 7.19 9.79 
12.Domesticos-BR 4.44 4.00 I 3.32 
13.Total-BR 4.58 4.80 I 5. 11 

I 

08S.: Taxas calculadas por regressão da forma xt=a.ebt 

Fonte: dos dados bãsicos:FIBGE e IEA. 



TABELA 4 - TAXAS DE CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE,POR 

GRUPOS DE PRODUTOS E REGIOES 

-
PRODUTOS E REGIOES 11962/76 1968/76 

1.Exportãveis-NE 2.45 4.90 
2.Exportáveis sem cafe-NE 2.75 4.25 
3.Domesticos-NE 0.00 -4.52 
4.Exportâveis-CS 0.00 0.00 
5.Exportãveis sem cafe-CS 3.43 0.00 
6.Domesticos-CS 1. 58 0.00 
7.Exportãveis-SP 8. 14 12.59 
8.Exportãveis sem cafe-SP 5.04 0.00 
9.Domesticos-SP 5.29 8.02 
10.Exportãveis-BR 4.98 0.00 
1l.Domesticos-BR 1. 47 0.00 

08S.: Veja-se nota na tabela 3 

Fonte: Dos dados bãsicos:FIBGE e IEA. 



ANOS 

1962 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

TABELA 5 - IMPORTA~CIA RELATIVA DOS PRODUTOS 

EXPORTAV~IS, POR REGIOES 

NORDE'>TE CENTRO-SUL I SAO PAULO 

% AREA ~~VAl OR %i\R f A %VÀlOR % ARfA %VAlOR 

48,91 41 ,31 :~ 9 .91 32,36 55,65 52,90 
47,41 46,40 :~8,62 25,97 47,22 58,89 

47,18 52,55 ':~5, 94 27,29 45,13 59,62 

47,45 49,28 :~ 5,62 36,43 47 , 36 I 69,48 

45,92 40,56 ;~4 ,63 27,64 49,77 i 59,94 

43,07 40,96 23,38 28,27 45,96 54,68 
43,21 44,47 22,90 29,44 

I 
43,79 59,35 

44,44 45,33 22,79 33,02 50,39 63,36 
47 ,10 44,72 22,32 24,76 I 52,82 64,39 

43,51 42,83 23,08 37,05 54,05 71 ,16 

43,94 43,34 25,30 40,78 62,65 66,88 

44,79 44,98 jO,08 39,70 I 
58,39 65,13 

44,78 43,26 :l2 , 1 9 I 38,92 58,95 67,98 

40,67 37,86 :i3,56 37,63 60,94 68,57 

40,94 38,96 29,28 32,49 55,67 I 62,27 
I 
I 

Fonte: de dados : FIBGE e Instituto de Economia Agrico1a. 



2. A Abertura da Agricultura Brasi_leira ao Exterior 

t fato amplamente conhecido que a partir de mea
dos da dicada passada começa-se a colocar em pritica uma pol{t! 
ca econõmica externa promotora de uma maior abertura ao exte~ 

rior. Não se pretende aqui discutir o arranjo desta política 
uma vez que diversos trabalhos publicados ji realizaram esta t! 
refa(l). Gostariamos apenas de listar rapidamente algumas cara~ 
terlsticas bisicas desta polltica, que serão úteis na argument! 
çao que se segue; desta forma, os pontos mais relevantes a re
ter sao: 

a. a política de promoçao de exportações baseou
-se, simultaneamente, na isenção de impostos sobre vendas ao e~ 
terior, na concessão de prêmios fiscais e de crédito a taxas pr! 
ferenciais. na redução das exigências burocriticas em vendas e~ 

ternas e numa modificação da pOlítica cambial que, se não des
valorizou o cimbio em termos reais, pelo menos reduziu sua va
riincia ao longo do ano. Ao lado das importações observa-se uma 
redução generalizada nas tarifas e a possibilidade de realizar 
importações em regime de "draw-back". 

b. os estímulos as exportações nao foram concedi
dos a uma taxa uniforme entre produtos. Na verdade observa
-se uma clara hierarquização no sentido de se premiar mais os 
setores produtores de bens manufaturados mais sofisticados, de 
menores estimulos aos produtos agrlcolas processados e, final
mente, de taxação pura e Simples de produtos agricolas "in 
natura". 

c. apos a chamada crise do petrõleo a política de 
promoçao de exportações reteve suas caracteristicas bisicas an
teriores. As maiores mOdificações ficaram por conta da política 
de importações, cujo custo em cruzeiros se eleva por uma forte 
revisão nas tarifa~ e pela instituição do deposito prévio nas 
compras do ~xterior. 

Em resumo pode-se dizer que o pais praticou uma 
agressiva politica de promoção de exportações na qual a agri-
cultura ocupou um papel relativamente secundário. Entretanto 



esta posição foi. pelo menos em parte, compensada pelas 
condições de comércio i'nterndcional prevalecentes entre 
e 1973. Em outras palavras aumentos (exogenos) nos preços 
nos garantem uma elevação de rentabilidade das vendas ao 
rior. Este estimulo i perdido em 1974 e 1975 quando os 

boas 
1968 

exter 
"rf.~ 

exte-
preços 

1977 de produtos primirios se reduzem mas recuperado em 1976 e 
no chamado "mini-commodity boom". 

A combinação de uma (relativa) promoçao de expor
tações e de boas condições de mercado internacional, terminaram 
por expandir o setor exportador da agricultura brasileira, tan
to do ponto de vista flsico, como do ponto de vista da receita 
de divisas. 

A tabela 6 mostra a evolução da receita cambial 
proveniente de vendas ~xternas dos produtos agrico1as considera 
dos em nossa amostra (veja-se- tabela 1), comparadas com as re
ceitas totais de exportação(2). 

ANOS 

1962 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

Tabela 6 - Valor (US$ 1.000) das exportações agríco-

1as(*) e 'totais do Brasil, 1962 - 1976 

EXPORTAÇOES AGRTCOLAS EXPORTAÇOES TOTAIS (1}/(2) 
(1) ( 2 ) 

896.073 1.214.185 .738 
1.049.090 1.406.48'0 .746 
1.008.418 1.429.790 .705 

996.344 1.595.479 .624 
1.144.357 1.741.44,2 .657 
1.105.832 1.654.037 .669 
1 .216.' 720 1.881.344 .647 , 
1.466.365 2.311.169 .634 
1 . 585.594 2.738.922 .579 
1.503.812 2.903.856 .518 
2.304.374 3.991.212 .578 
3.629.093 6. 199 . 200 .585 
4.049.807 7.950.997 .509 
4.173.499 8.669.944 .481 
5.236.577 10.125.736 .51 7 

(*) AI enas p os p y'odutãs cons i derados na tabela 1, e-5"uas transforma oes ç 
fonte: Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil. 



convim observar que a tabela 6 ao trabalhar ap~

nas com os produtos de nossa amostra na verdade substima a con
tribuição do setor primário no esforço exportador. Uma avalia-
çio mais completa desta contribuição deveria incluir os produ~ 

~ 

tos de origem animal, pesca e minerais. Apenas a guisa de com
paração apresentamQs abaixo a contribuição total do setor pri-

I 

mirio na receit~ de exportações como ialculada por Zockum e ou-
tros no trabalho já citado:(3} 

1968 

69 

. 70 

71 
72 . 

73 
74 

75 

93 

92 

89 

86 

83 

82 

75 
73 

Tanto os dados acima como aqueles da tabela 6 re-
velam que, ainda que declinante, a contribuição da 
ra (e do restante do setor primário) no esforço de 

agricultu
exportação 

tem sido crucial. A agricultura foi capaz de diversificar sua 
I 

pauta de exportações, de crescer a taxas bastante elevadas e, 
finalmente. mesmo após a crise do petrõleo foi capaz de manter 
as tendincias ante~iores, apesar de problemas que discutiremos 
adiante. 

Todo este esforço nao impediu. entretanto, uma 
redução relativa na importância das ve~das agrlcolas sobre as 
vendas totais. Dito de outra forma, os produtos manufaturados 
(excluidos aqueles frutos do simples processamento de matérias 
primas agrlcolas) tem cre~c1do suas vendas a taxas acima da mé~ 
dia e tudo indica que esta tendência deve permanecer no futuro. 
Entretahto é inescap~vel a conclusão d~ que nos próximos 
as exportaçôes agricolas ainda jogarão um papel crucial no 
se refere ao equilibrio das contas ext~rna do pais. A 
riincia anterioi também s~gere que do lado da oferta nao 
rão existir barreiras insuperáveis no atendimento de tal 
tivo. 

anos 
que 

expe
deve
obje-



Mostramos ate aqui que o valor das vendas ... agrl-
colas ao exterior se ampliou. Tal ampliação não se deveu apenas 
a ganhos de preços, mas representou realmente uma realocação no 
destino da produção vendida ao exterior. Este resultado e mo~-e 

trado na Tabela 7, onde calculamos o valor das exportações e da 
produção, a preços de 1962, de produtos domesticos, exportáveis 
e total(4). Observe-se em primeiro lugar que e realmente inex
pressiva a participação das vendas externas de produtos domes
ticos em relação a sua produção e que não há nenh'uma tendência 
de elevação nesta participação, cujos valores flutuam no inter
valo de O - 2%. Claramente as fracas vendas observadas revelam 
apenas a exportação de eventuais excedentes da safra, inclusive 
atraves de subsidios governamentais como tem sido caso das ven
das de arroz. 

Situação contrária se observa no grupo de exportá 
veis: apesar de se vender ao exterior uma parcela ponderável 
de seu produto no inicio dos anos 60 (aproximadamente 30%), a 
importância relativa das exportações se eleva, especialmente a 
partir de 68/69; de sorte que em meados dos anos 10 exporta-se 
algo como 50% do produto de exportáveis. 

No agregado (~ltima coluna da tabela7) o valor 
das exportações como parcela da produção dobra, passando de 
algo como 10% para 20%. Claramente o grau atual de abertura ao 
exterior do setor primário se eleva persistentemente nos ~lti

mos anos. 

Boa parte das discussões recentes sobre a agri
cultura brasileira tem este fato como ponto de partida. Em ou
tras palavras, muito do debate atual centra-se no questionamen
to das vantagens e desvantagens da maior abertura' ao exterior. 
Sem pretender ser exaustivo, parece-nos que são quatro os 
tos principais a serem considerados: a) as boas condições 
comercio e a elevação de exportações tem possibilitado a 

pon
de 

agri-
cultura contribuir de forma decisiva lpara a elevação da receita 
cambial, minorando o tamanho do dese~uilibrio externo que se 
observa no Brasil a partir de 1974. Este ganho e evidente
mente positivo e, como se colocou atrás, espera-se que o papel 



TABELA 7 - PROPORÇAO DA PRODUÇAO AGRTCOlA VENDIDA 
AO EXTERIOR, 1962 - 1976(5) 

ANOS 00 (2) tffi (3) 
TOTAL DE EXPORTA~OES 
Tl'jT~[ O~ J5~OõOt1{ 

1962 - .288 · 1 07 
63 .016 .342 .125 
64 .002 .350 .097 
65 .020 .267 · 101 
66 .025 .31 7 .128 
67 .009 .309 · 111 
68 .028 .351 · 1 27 
69 .014 .355 .127 
70 .026 .403 .133 
71 .025 .357 · 137 
72 .003 .429 • 157 
73 .002 .530 · 186 
74 .019 .364 · 165 
75 .018 .463 .208 
76 . O 21 .581 .225 

08S.: (1.) lodos os cálculos foram realizados a preços de 1962 
(2) VEPD = valor exportado de produtos domesticos 

VPPD = valor da produção de produtos domesticos 
(3) VEPE = valor exportado de produtos exportáveis 

VPPE = valor de produção de produtos exportáveis 
(4) total de produtos domesticos e exportáveis 

Fonte de dados básicos: FIBGE. 

(4) 

:~ 

da agricultura continue a ser decisivo nos próximos anos; b) a 
abertura ao exterior parece ter induzido um maior grau de tecni 
ficação nas culturas de exportação, pela redução do risco na 
adoção de novas tecnicas(6}. A contrapartida deste fato se ob
serva na ampliação da distância entre o padrão tecnológico pra
ticado nos setor externo (moderno) e domestico (tradicional). A 
ultima parte deste trabalho elaborará mais este ponto; c) a 
maior rentabilidade do setor de exportação comprime a produção 
de alimentos, gerando prOblemas de pressões inflacionárias. Es
te parece ser, individualmente, o maior custo Que tem sidO ger! 
do pela abertura ao exterior; a ~ltima seção deste trab41ho e 
inteiramente dedicada a esta discussão; d} finalmente, argumen
ta-se Que novos problemas, especialmente de estabilidade, foram 



criados a medida que o setor (!X\HQ'!drlnr ~',(~ ('xI'Rlldí" Nó' vl'ldd' 

de, parece correto ilrgul!1f;lntiH'-sr: quP ti pol ítjr:;l p( on/i,,,!,. d t, 111 

que adaptar-se nUlnd Sit.UiH,:;io d!! mi;ljr)r I>XIHhi::,JO ;H) (Oll!!'!' In 11\' 

ternacional. E O melhor exemplo nesta sitllaçdll p'~I;; 11(1 I'volll(,;ih 

d a c o n j u n t u r a d 9 r i c o 1 a d p il r ti r d a o' i s p ti o P I> t r n , f o , 

A rentabi lidade e as penpc! t í ViJ.:' dó~ 

d e e x p o r ta ç ã o f o r a m a f e t il d (l ~ d (~ d i v e t' ,; ,1 ':. III i} fi (' i f', ~ S, il 11 .!! I I ! <l i ) 

1974. De um lado o 'impacto reces$ivo di! poliU",;\ da OI'I.\! ''11'1'' 

os paises da OECI) r'eduzi u o t.amônho (tI) IIIfq lildo p,H'i~ ,!1 t pIW; 1"(/ 

dutos agricolas(7); a p{~rsistêncL.1 de ~ltil(; !.d1(;\<, dt' d"'.('iIlPi' 'I"~ 
e as perspectivas de uma n'cuperdçdo ct:()t\(i",icil "d',tilt;t! li:!!!' 

reduziram a taxa de expdlls1l0 do II1f~)'cado IntetlIiHloni.ll; ;]d'\i!,i!', 

o desemprego domestico gerou um for'te movimento prot(>liiJlI!~,!" r',1 

O E C O o q u a 1, a i n d a que a t i n 9 i ri d o C Q!II I!' ,t i o I' f (I r ~! o '; fi' "d '.I r 

manufaturados, tem reflexos sobre a demanda (k produtO'; ,)'1) 

co1 as. Ai "da ass i m. a a gr f c ui tUt'(l bt'j)<;i 1 fI j t'd fo' lq't\ld;! i (,d" ('!I! 

a 1 9 uma s f o r te s e 1 e v a ç õ e s d f! P r' e ç o ~ ri Q S lltí~ I' c: " d IF:' j Il t Cl ti ,n i Ir " d. í ' 

o r i 9 i na das p o r que b r a li de S il f r a 5 d I~ V í ri fi ~; íI f e Il t!ll! i? tI!l '; i q\,; ; I 

COSo Entrentanto. e claro que (l HIf)dío pt'i1?O 'L.II) ,.,. p(~d" 

um setor exportador depend""lfln sempn' di' 1j1!l'IH \,; li!' r;,l! I ·.i', de 

outros produtores{A). Md$ n;io se t";qo!,\!lI "í ,,'. :li! II IIldr\d~ <; d!\ 

seto.' externo: na t'ealidilrlp nos ,)110' • .lI! Vr'!lIW. ""lId'("l''' !I!lil"!\: 

problema. o de instabilidadl! nos preçl)<; dl~ ptliduLn'; li I' i lil.'! \ fl'. 

Não ê aqui o lugar paríl Sf~ dí<;(tilir (i~; C'd.t/',i\', d,·',l,· Iw.!,d I i \:\ 

de(9), mas o fato deve firar' r(~gi~;t!'drl(), ~,tJ(! In(II1("IH i.i !d'll 

as necessidades de politica eCOlllltl\il il ';I>t'fi dl',{ u! idil ,>rlidl'!p 

Em resumo, oh<:jprvall1os nu l1Ii't'lddo inl('I!li\!.li'!ldl II'!!; 

redução das boas condiçôes pt'f'val~'CI\nl,!" l~lIttl' 1'!!,Hn~, 'I!JI' '\' 

traduzem em menot' remunCt'açiHJ das nxpor LdÇO!><, (t!Jdo n l'I.-\!', ,.t)tI' 

tante) e maior risco. Do ladQ illtf'nlO dPVI.'IIlU'; (OI flll !lwqlp 1,,1,; 

menos duas ordens de cOflsi (/(!rdÇe1tI,~ de um '\lein, d lJu! i, i, ,\ ,IPI' 

bial não foi alterada íl despeito dd f~lllf'rfJPt1rjd de '1111 rlPIII. II (,\11 
_ " (I ! 1 ) 

transaçoes cor'rentes de gt'i:!ndes pt'opO"ÇOf'~' • o que I (,dll/ I i,l 

a rentabilidade bruta di:lS vendas pxtt:!Y'nd~; dl'sdí' que II 'i\lllhi(l 

em realidade acabou por se valori7at'. pplo lJIPt!o<, {'1Jl hO,l !,>lr'ti:' 

do perl0do. Ao mesmo tempo. e t.ent.i.llldo COlll i <; tt} nli IIUI,H' il nt'lqn i 



plo projeto de sultslíflliç,l() 'Je ~'f!I"" '>','H', ti :,: 

tre outros aspecto::., lí)tlJlínOil /l'it If,c,ull,q !'! "l, 

to de cet'tos i",::,uHlOS tlyrTuJl,l," i!\II'lll! i1Pl.", : ',. 

tilizantes(lJ), 

Emoutl'd'> palílvI'a'i, 1\', Cv"n~il ,. 

co':. em geral deprimírdfl\ ~ renl,)l" I ,d,I'!! ,'1..;" "I .• ' 

~:ct()r' exportador. d Hlt!I!US d;l'~ li:" lI!.' .\' i,' 

ra algun5 produto~, (P;,!HJ! ii)IHIPllt" '11 ',1 ;' .,i,' , 

nomenos climitjeo5 
pauta o volor em doltll!''' dil~ !~,p(li I·.V"", 1,"!' 

forçoso recolltH!(f.'t' qUI' t.'.tI 1'1IUi I il.t!p I' (,lI', ;,1,,> 

e pode ser t'Olllpído, pn~' cYf'm[I!'I. "'" '!III I,n.' I' 

n iJ e '< 11 (! " i ('" l I i:1 11 u ~, ! í I ! I 11\[\', ,I i , n ' 

da dgr'icultur'a ao t~)ot.tel'l'H" mlli Il)', !" IIr'!;1 """ \ 

mais importantes dos q\!lJi'~ pt.,!\"ltl"l'; ',;'~ ,:\.",,1 

mente no que trllHjP d (:·lr 1 v.\çiH' d'.1 1'1',,,1111,,. ,1 ',.: 

çào do setor' nu'a' e d qv. -i'" ,I \I dI' di\' i', ". 

SeçijO parece npoltlll\(\ 11'1:11 WI'll 

p a í s d i f i ( q 1 d d li jJ ,; ,\ ,; I' r t' 111 V I' 11 ' í cf (\ '11 \ ! l.I til' !' 

ralll alquns produtO' (>\1 lllilld" ,~.' ",!,:.,; ·ln!'·" 

j" 

tantes itens de IllillJf'IIf.iH;iln. rl,d,q"'a;· 1);.'" ",':",1" 

te problema ddidnl,e. 

relevâllcia 

b, j1ilr.l 1)', !'r'(Idll! ;l'· f' "i"'; I:, "\ :i'I' 

{ I ' \ 
110 ilt'i:\S!f'cíult'nip dOIIl(",111"\ " 'li",i" 

t i.\ b (~ 1 e c e r UIII a " e :1 I' u 

abastecimento 101 .'11 VI'I~:1I f'''!.1PI!"j{ i)J 

p 1 e JI a lJ1 e fi te, ri e n 1111 HI rj (1', rJ o I ,; " "i p t ' \, (l " 

C. r). p O , í I 1 (d II \ i.1 I I' í" 11' I' I I "I' " ." 

çoes tem como n~Jt'1I111 p::.1 íHlIl1,\1 .1 ,"'!ld.1 ,I" t" ",;:',1 

invés de vendê-los "in naf'H'r!" ·1\'lifi ·"I)p'r:! "'; '.". 

nlvel da delTldllfLI nem '-.f'IU!,'!' [' "i \ f r',1 \ t \1 

dada d resistêp,:j.\ dd'; ltldli'; h i,,; i'i" .t" ;,t" 

, , 

i 
i" 

: ;;.' 

, J 



" i ri ri a t li r d ". P () í S J i' r I li h i ( !1 li (ri ~' ,1, r (: i t p ',\ U ti p f ,li ()) oi" ! " l \ i 

"lo concedr..:l illdii~~l.ríil plidPt, ri,' ,diq!lps(qlin. Ij"\-, PIIl (lll!,1I ',e' 

tl'adul em lfIf'tlOy'eS pt(!';(I:; ,lO,', ! i1? f\!líJr i l'tl ' 

cideraçôes t~/JI menU.! PiJt'í,rp nlill'~ "ln;\Vp! 1)f~ll!Ii ,'il"se dtqh(~', I) ',; 

(H ti pos de vpnda \ ' ), Vil!p n!>';C!I'V'!I 'IIH~ mil i I.(!<; p,'odllf f)'; r~ f f 1 
. 
l ! ~ \ 

1 a~; e n f r e n ta 111 e s I. e p r' () b I fi 111 il ( I ~1 ) 

d. a 11\~~ti)l)iJíd"dp 1,'I;pnte do<; IlIPt'fi,Ir!O"; 

',\ ',I' I 

cola a menos que <jF~ dj';ponhillll ,h, ll\{'! iHIÍ',/fIO';, fi" í, (J'; p I In,'" 
I 

ceiros, de ullla poltl.1C,1 de "~';!PfJtH"; 1';10 (~ lóo rll;,\i<; 'Jf)(\;ldl'i 

ro qUilnto maior fOI' a pilr! jl iP'I(.i1',l dI" lHlI 1';11"\ Iful", pl'\',lli!plr, 

exportação na renda ':Hp,j(!i!d (l IIP 1III"'(illl\\ ln":tndl'íoq,d i\'!: 

1976 nào se get'OU nCllhUlI1 "( .In J" i/\lI'Y,H de t.,lII!.,\I\:H) .~ t '!1Ii I!", 

VO, !lias ê forç050 )'!;~c(lHh"',:')I' q!/f' ."': tn ~; U!Hd pO';'; ihi 1 irl.dr' j, •. 

tantc~ concn~t(l e p,H'a il qlldl (. p,,;,;l IId" P".t;) t'Pfllf1li-'n!r.> !"';'p,d,l-

do. 



{I 11 ~I ,'t i I d (' I '3 J i).' ! \ I 'J HI!' (. ,I" '~{' i,l fi' \ ! .J I f,) I ! P '; \' I !' ,I " 

ç () e 5 nos p t'.~ ç (J s d {' II t o d \J I (J S i, fi I I ( <l I fi', I .~ f ,I;, "I I> 'J iI (~ I:;~) <; I ,q ti f' '" " e r 

a n d I í s a d d S e rn p e I () ", fl fi (l t; f r i; '; d i !tI!' n;. 'H"; ti I) P (l n t 11 ;l" ,,',1 ,L, 
I 

C o n s u 111 i d o r. c o 111 P li r a n ti () .. ,; e () (" <, 'o d i' d I i I!l (' P t 11 i~' .1 [) '-' , l ! P f) I 11 (I i (p (J l' 

r' il I de p r P. ç o sou t () 111 I) 'í. i 1\ d i { f', d,' 'i' il i \! ,; t (; .': t; a 1 iI i' í ri I t 

"I", I " 

me 11 tos. sub s i d in,,> d (I '- (l 11'; ! J fII (l ( (l!ll (! /I rt " 01 'i () d il t t i q ') ) 

I pns de interven,;;ltl. 1111 Si.'qulld ' ) lUi/,i!, p pn';<,Tv,:! fl.i'IIP;'li'l ,I i,,;; 

res c1e preço,; rf'cf'bidp5 pf.lo'; l~-"'Hdf'lt'n;, (')I\! \I!i! il\di!,' 'I(·l.d ,i-

Dt"::ÇO~. Esta cornpitr<ll,;,IP peq11i I ir lii Ilif'f1l"ir"<,,f' por' I"oI,''lI\I;\ i' [lI":, 

s () e s 11 e cus t (I () r i 9 i n ,I ti ,l \ P I' I I.' 

VI) de preços. fOS<)f~ <;uper 101 fi 

d 'i ç e s d e p r' e ç o s P il 9 !)~; f' 11 r e ç t] '; I \' ( (' h i ri (\ r', p" I n r:. ;\ q I í \ li I f (1 I .", 

que r c f I e t i r I a () s \/(\ t' i rt ç (I ,.~:; li ,1 111;\ I '1 I' li' d n 
• i i 

rI q i I ( fi I ,: \ 

11 e 1 a B t' e a 1 i l r.! P S t ;\ ~': tr' (! SUl' !l' P ,lf i1 '. (I r,' '; , 

I ,', ,.; 

Pau 1 o p (> 1 d I1ld i (I I (1)IIfi.j!l1 t\., I" 1 ti d ! r. p 
, 

nt' I' I I.' .' 

';urnos agt'ícoldS (I. () I \.1 tl" 

!tI 

t d 

,I,· 

Podr-';,' nll::PI':',p' 11,1 f,dl(''') ti, ql/f' 1\ "1';1." ,I,' ,t!!'lll'tl 

t,dÇdO nil cid;}df' dr' ',(I(l !'"llln (1Il', ',1/" ';ube q"~d'IlH,!,fr il1"!,I' '11il 

() lndice geral de IH'(;!;n~" inV('ll, qd\) Pt,til f!'Il'Ú'rJ ' i;l !'!lf'l> j'l;"l p 

1975, ainda que dt' 101'10,1 !lIPd',,,;I,, 1',,,11'1 ~;r 1/\ .\I'l:II:Hll!,lI I'!I! ":'"~ 

~H'pçns agrrcolds~ f.:'lIl.t',>I,i1f!le. Ii.lll' 1);";('1'1',11 doi':' \"q1!q:. I'!l' I" 

m e i r () 1 IJ 9 a t', ri (l d d i] f I) r f {' v,, I i il '; d ' ! 'O' I li" I Ld d d (11 t'l 1;1 '\; J' r";r I " (,. 

pt'eç05 de a1irn('IIf,o<; \PlIdf'llI ,I !1!J1Ij,)t !n;II,' intl'll';,ll'!fll!!' ,\,.':\1,'1, dI! 

i:l n o f: q li a n t (I S {~ t o UI d I f": ti I I ii d ,'j(~ ,I tlll I I '; ,1 ~, p,/ f' n I I Ll i " pl!' '-, '; n ;; ,', I ' 

prpç05 lt'IIdel1l <1 SP 1t';l]ll/ll' f·,I,,!' jJII",'.:np> ';,llPf\.\i", .1;, \'11\>'1<; I >f' 

dem entretanto est'jlllulilr a inflil(,!I .. i dl;';,dp fltlt' !':~i;:!.;1 !pfl ),Ihili 

da(j(~ de preços em ()Idrl):~ '.,f'lot'w·," '111(' ,I !loll!],,! lil,l,',CIf",Q"IIl!',! 

s a ri l i 11 ri e a q 11 e I p S ,'I 1JJ1I fi" I o " 



tas p r e s s o e s da () f e r t 1} ~ (. (I b a In p {I t' ti i\ () S p r p r I f.' t i r 11 o S 

de custo de alimentação peh eXist;;;nlji,j dp t~belam(~fll.n.." 

d i o s e ou t r a s i n t: e r v e n ç õ e s 9 o \I f' r n tll!1 {' I] t d i s"- li m d v (> r i f i '- ,\ '; ,I " • i ,I, ! IIi 

P o r t â n c i a d e s t e f a t o e s t ~' Y' e fI e t i d i,l rh~ '; E~ 9 '.1 n (L'; c cd 11 Ij t3 ,I ,\ (" ! , f' \ " 

8 onde se vê que a pilrtir de 1971 oSpl'!'Ç05 dos I't'odutc\<; ,I!!,;' (\ 
, 

la,; recebidos pelos fazendeiro"- ((IIIIPÇdH1 ('lçn'iilllen1f' ;i ';ubí~ :,\,,:, 

r á p i do que o l' n d i c e 9 H r a I d p p r e f; 0'-;. I ,; ti-):; fd I~ v i1 ç fi f~:; ri. I' i' t • " ''', 
I . 

não r e f1 e tem uma e 1 e v a ç ã o n a fi) ,I r /1 p til ti d ,1' P' i nll t lU' <1 (~) li \ i' ( o I; I " ,. 

o ano de 1976) uma vez que os p t'I"r:; o'! d(' in<;\JlIIo;; 1"dl\lb~!\1 f'fI(iI o," '>in 

rapidamente (3a. coluna da tabel0 R) 

Em resumo. A p~rt:ir df' 1"71 O~: rH'('çfJS dtll'L,.r.l'~_ 

no nlvel da fazenda, começam iJ, .,uh 1!- ,s í'~ !,('Inil t í (:-'\ I11P 11 !t, :!l(ll', oi!, 

que a inflação. tanto ql./~lnto os 1"'f'ÇO'~ (L, j'l1';i)mo';, i\ind.l ')'-

p o 1 i t i c a e c o n ô m 1 c a m i t i 9 U H U 111 P (llll- o ~,,; I f? 'i P f f~í t o <; d o 11 í v ' I ' í q 

C o n s um 1 d o r. a e v 1 dê n c i ti !i li 9 e r e quI::' f:' X i 'd 1 r a ,H! 11 I" !' $ ~; de <.:1 11 fi í" I f1 11 ,,1 

r i a s d e r i v a das d a a 9 r i c u 1 ttlt' a ri o p I.~ I,j n d (l r' cr ~, n, tr? ' 

P a r a c o In P 1 e ~ a r no <; <; d d i <; (' II '":, <:; i, o s o h r {> p r n ç (1'; , k 

alimentos 1 . . '. I . ' rea 1Z3m05 um e)',PY'CICI,1 111011', ffJ<;Hp'eljiHH'I, d Piq1," 

c O n s i d e r a ç ã o deu 10 (l C e s ta b ã 5 i r; ô ti f~ 

cesta i composta por arroz, fcijau. 

P r' O ri LI t; () t, iH) t- i (,' O I d S ' 

!n 11 ri ti i o C ,), h ,3 t iJ ti} í I1 I) I f' < d , P 
I ' 

trigo respondendo por !i5 t 4% da ínq('t;IlJO de (alot'!,l': d;,1$ (;tl:l;! i", 

pobres no municlpío de São Paulo(/) " t1 110<;',1) objetivo '')'1'.11,'" v·,: 

rificar como tem evoluido a ofel'ta d(lmí;,;t.ira (PE'I' ':",pít(1) dt" 

lorias fornecidas por estf' nrupo df~ pVodiJto'; fH'1!l 1,'01'10 ';('1) pl'r",!, 

O s r e S li 1 t a ri o sob t i dos são a p t' e S f' n t, ti do 's P ,I t i1 b (' I a fl, a ti l (, :' ,1 li '!! i,' 

1 i s ã - los, e n t r e ta n t o ~ vaI p c o rn P. n t d r b t' t? V P In !~ n t p S (l ! l r f' '1 !lI ç, t (! '! " ! ,) 

gia utilizada: a produção brasih!iri\, AI1I f.oJH~lé'\ft<l$. foi tldW!\'1 

10 a d a a p a r:- t i r d e c o e f i c i e n te s t í, I- n i r. n s. n () ~ qui 'I a 1 (:!1 t f' (' 1'1 ( 'I i I· 

r i a s p cJ S s i v e i s d e s e r e m f o r' n e c i d r! ,; p ri t' <I il P o P II i .) {,' ii (1. ( [}l1I n n i1 .) '.," 

considerou as importaç(jes. os (j.)(lo~; arH'{~<;(:.'rd:i'\(hl(; ndu tprJ!;I"I1! ,I 

disponibil'idade total. mêlS apeneis li di~;ponibil idi'lde u pÔl" i" ti .• 

oferta domestica; da mesma fOt~ma não ~;e ff'l a.ill'~tes para \!.Jti,· 

çoes de eS,toques. por falta de ínformaçó(>c;. Assim, i1 orel'td .I, 

c a 1 o r i a s d e v e s e r i n t e r p r e t. a d a c (Im C 11 i d M! o. rf' IH' C S P ri t. il n d () d P I' II,~ , 

o máximo potencial da oferta loco I. ('omo náo estamos 



dos em discutir conSllHlO efetivo !l11111 pdrfí(ql"t i\'\',f;ll!tp ,li! il"II"; 

mas apenas a tendência da prOdU(;rlO P do !1tl'V' do I'r",\qf,) lill, \1, 

o procedimento utilizCldn pare':,e dpfpl1r;~v(,I, (l tn!'\! dI,' tl]III'; I: 

produzidas dividido por uma ~~~;t1Illdtiv(1 di~ !lof!lllül"iio no': ,1;1 " 

O f e r t a p e r c a p i t a ( RI à i s U 111 il V (~Z, I) f I? " I ii <: () !1I o d p f í 11 i fi ('I ;)! i 111 fl ), ri i 

V i d i n d o o va 1 o r to t. a I d d P t' o d ti ç ã lJ ( ,\) P p 1 (1 I (I t LI 1 d,' (,> 1 I) I í ,) '" (l !, I" 

mos lima estimativa do preço df' of!'I!.., de',lrr; !~;llnrif)'" 

aqui a interpt'etação dpvp. ser cuidildO';(I tlilO <;1: ttiltrt do 

no consumidor mas apenas dp UIII(1 indir>IC;'i,!r) do I"'I,'V' d!' n!,'! 1,,\ 

n T v e 1 d a f a zen da. F i na 1 lO (> n t (!, 1.1", t I ,l c 'i 11 IH III (l o~ ,I I I f' i 1l:1 I, i v,:. 1111 fi I .' 

custo por caloria pelo llldirt' gerr\l d(:: Pí'flÇ'\",. (ítl,ll' ti" 

I' 

juntura Econômica) I? pelo lndiu' './!,- ;;:lliirio 1I11nilllp. . ~ ! ',,' ~ . !' 

mais urna vez que procuramos iljlf.'Tli)C, <lVdli;q .. 1 PVOllll"II; d,· 

dades e preços, e nao medit' nivpl de (llt1"'.IJI\lO, qtqq!id,\dl \' . 
ços. 

resul tados apresentados na tilbr>l (I li ';"0 \ I i"'!l(~ .1 ,\ i " tI(' r! ! b i I ! Ih 

I ( ./ I' li;" q ! ~, 

ate 1971, enquanto qUf' o preço prH' 111111"\(' ,jr' ,1!')1 ),H " li "-"'11"1 

te d e c r e s c e n te. E s ta te 11 d ê n c í il i 11 V I' I ! p r;!~ I i! P i d ;"!II (' n I f' d p j q i! I' :11 

diante, caindo a dispollibilidildc d!)!Hô';I'ij~t' enfl'l' 1(1 !,' :';i I' 'jil,) 

S e que do b r a n d o o C li S t o r e a I p () r Cfl I (l r I ri, r e ',1/\ ~ '~ ri ri !. I I, ,~ I "" f" " , H 

5istente com uma hipótese de defllandd d(}rHt~sti(,1 in";,:;li,!", \l' 

eia'lmente ao nivel dos produlnl~ clll,ll i'dChs, 

ApestlY' de serem os produto" (f1I){~ i'JI'I,ld\,':. (lo ;,;,,! h,l'; 

tante importantes 110 consulllo d(l!lli;~,fi!'(i. pil.!':I" 1!!lrl'" 'lil'-

liar também como evoluiu a disponihílidi)(l,' dnlll P ',\ li! l,'i. 
,I i: 

produtos agrTcolas. O cálculo dd di';~Hlnitlil!d,\df! IJnl!li',;li, ,i. 

produtos agl"'icolas é o exato c(lllll'letll!:~nt{l ddqtlf'lp FI!>tllridf~ P'\!;' 

aferir a quantidade expo.'tada l" o gl',,11 dro i,l!lt>l Ilq',~ :,Li \'(1' í, 'li fI!' 

r a a o e x t e r i o r (v i de til b (;> 1 i.l '1 d il r; f' ç i.i o il fi t f')' i p ) ) r'i !"; I \ ,'H I i .!" 

todos os cuidados de lnterpn'taçao ';1 colocado..; "p' ir;)!'I"'" "l'lil! 

mente aqui. 



c o m o p o d e s e r o b s e I' v a d o n i.1 t (l b p '\ i\ 1 O a ti i ') p () 11 i LI 11 i 

dade dom~stica per capita eleva-se 10% entre 1961 p 1970(~). 1!~ 
entre 1975 e apenas 1,7% entre 1975 e 1970. Em OUt:Y't1S pé! lavras, 

a maior parte da elevação da disponibilidade lotal se vp.t'ifira 

no perlodo anterior a maior abertura da agricultura ao exterior. 

A medida em que o grau de abertura se elevou, reduz-se o incre
mento da produção destinada ao pr6prio pais(5). 

o i m p a c tos o b r e o me t' ( il d o do 111 e s t i c o f i c a In a i s c I a • 

ro se desagregarmos a disponibilidade local entre produtos do
m~sticos e exportãveis. Entre 1970 e 1963, quando (\ dispowihil j, .. 

dade total se elevou algo como 10%, i1 disponihilidi.lde OriUIlc1i\ de? 

produtos dom~sticos sobe 18% e a de export.âVt:"is apenas;?'X Entre 

1975 e 1970, enquanto se elevava em 1,'1'" a díspowlbi'lidade ,'ptf\l, 

os produtos exportáveis se elevavam 20% e o.:; dOJlIêc;ticos 

quase 4%. tudo em termos per capita. Parece, pot' este~ 

C di \\Ill 

!I U f!! P r o s 

e por outros a n t e r i o r m e n te co 1 oca d o 5 • que h I) U v e nos a nos 7 O li"! a 

correlação entre elevação do grau de abertura da agricultuf0 ao 
exterior, uma redução relativa nas disponibilid~des do ,n('\'c(,df)I~. 

cal. Na medida em que tal fato seja verdadeiro, as Implicaçrie55~ 

bre a polltica agricola devem ser importantes. Na verdade. as v~ 

rias partes deste trabalho quando Vi!:',télS em conjunto realmente 

sugerem que existe um forte elo entre exportaçóes e m~rcado do

mestico, nas condirões em que operou a pol itica 3 n Y'1colil no Bra-______ ..I ___ ._.--.-_" .. _~_ ....... __ ~c,~ ____ "0 .,_w._ .. _~.~_.. .. .,,,._.~ .. ~._,,_._~_ ,_~~ .. _ .. ~_ ... ~~.,"_._ ... ~ .~_, ~. ___ ".~". M. _~, ._,._, _ 

sil. 

Bravemente, a art1culilçno pntn? os V11rior; St!(jrlPIlto<; 

do problema pode ser assim colocada' 8. o setor agrTcola br~si

leiro acabou por ser segmentado em doi c, sIlb'set:ores: um de ('){ .. 

portação e o outro de mercado ínLprn0. fJllbor;\ hiljil interlJcnçiío 

governamental nos dois setot'es, 05 prero5 de eXpol'til(,:;io sóo 1I1U j .. 

to ma; s 1 i v r e s que os de m e r c d d o i fi t e r no. '.> e fi d o os li 1 t.i 111 o :; di vos 

f r e que n te s d e c o n t r o 1 e s de p r e ç o, q U (I t (l 5, f.' te. U lT1 a i 111 P I i c a. ç ~~ o ch~~ 

te fato e que o retorno (e o r'isca) de investimentos em modftrni,' 

zação e maior (menor) nas culturas de exportaçiio(6), Na llIedidõ 

em que o pr~prio setor de pesquisas acaba concentrando o 9ros~o 

de seus esforços também em produtos exportãvei s (1), ref.ul ta a 

observação feita, na primeira seção deste t.rabalho de que a pl'ud~1. 
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A PART I R [; F C I r;co PRODUTOS ,'\GR TeOLAS - I3r~l\S I L, 1962/1976 

Produç3o 

( 10 00 C.J 1. v~,' 
c a p i t <) / .:, ;1 :' ) 

52J:~7 9 
56tó44 
608:12, 
630.77 ' 
559 .. 74 
616J89 
618~O5 
607.31 
626.75 
610.67 
587.9~1 
5lt4.ô/ 
504.35 
515.00 
554.21 

Preço Corren te 

!) 
(CR$/cal lG ) 

10 
14 
21 
28 
49' 
60 
69 
85 

106 
126 
159 
263 
436 
586 
863 

Preços 

deflQ'::c;r: Lldicê 
ger<ll ,d ,; preço:; 

10. O 
8.0 
6.3 
5.3 
6.8 
6.5 
6.0 
6. 1 
6.4 
6.3 
6.8 
9.7 

12.5-
13~2 
13 .3 

Con 5 t .. ln te:.; 

ddl :)to;' :<;~ll l,'i,,' 
n rn i fOi,) 

10. O 
8.8 
7.2 
6.0 
8.0 
7.8 
7./' 
8.0 
7.9 
7.8 
,j.2 

1 1. 7 , 
16.2 
16.1 
15.6 

FCNT;:: : Popu 1 agãq,: prcd ução e \ta 10r' d a produção: ,F I 8G ê: 
TndiceG:erlal ,de Preço~,e Salátio Mlnimo:"ConjunturaEconômi.cà' 

025: 1) A produçãq jagrícola bruta é cocntgida Ipara se apraxlmar:ldaquanti~dade que 
ê .realmente ingerida" isto ê.desconta-se ,a's ;perdas !porbeneficiRmento e 
preparo dos alimentos. Os coeficientes util iiado~ provim da Eq~ipe d~ 
Nutrl.ção,::ida 'FIPE e foram:gentilri1ente cedidos 'pelo PrÔf.I,A.C. Cuelho Canlpl 
no .. ) .Os0coef,icientes utilUtados ,são os;)segui.ntes: 

P raduto . 

arroz 
feijão 
trigo 
mandioca: \ 
ti1tata 

Coeficiente 

.65 
l. no 

.80 

.72 ' 

.94 

, Valor Nutri~ional 
(10 0 cal/to de produto preparado) 

3.530 
3 . ~ ;;5 
3.551+ 
I 388 
fJ .7'37 



TABELA '.:0 

DISPONIBILIDADE LOCAL PER CAPITA DE PRODUTOS DOMEsTICOS,EXPOR 

TXVEIS E TOTAL EM CRUZEIROS DE 1962-BRASIL, 1962-1976 

ANOS Valor, em cruzeiros de 1962, da d i 5 P o n i b i 1 i da d e domes t i ca 
Produtos .l:omesticos Produtos Exportáveis total 

1962 8.08 3.36 11 .44 
63 8.52 8,46 2.86 2.79 11 .38 11. 25 
64 8.78 2. 14 10.92 
65 9.52 3.47 12.99 
66 8.42 3.19 11 .61 
67 9.43 3.39 12.82 
68 9.20 2.73 11 .93 
69 9.16 2.94 12.10 
70 9.89 9.55 2.39 2.85 12.28 12.40 
71 9.60 3.21 12.81 
72 9.33 3.04 12.37 
73 9.02 2.28 11.30 
74 9.16 4.38 13.54 
75 8.61 9.18 3.50 3.42 12.11 12.61 
76 9.78 I 2.40 12.18 

Fonte: Dos dados Bás.icos: FIBGE. 

tividade do setor exportável sobe ao longo do tempo, enquanto 
observamos estagnação e ate deciinio na produção por área do se
tor domestico; b. a demanda local por al imentos e basicamente ate.!! 
dida pelos produtos domesticos .. Dos produtos exportáveis conside
rados neste trabalho apenas açúcar e õ1eos vegetais são importan
tes na dieta alimentar. Uma impl.icação deste fato e que a elasti
cidade de substituição, no consumo, entre produtos domesticos e 
exportáveis ê baixa. Admite-se, ademais, que a elasticidade pre
ço da demanda ã baixa e a elasticidade renda ê alta; c. durante 



o perlodo 68~76 os preços do mercado internacional estiveram ge
ralmente em alta, com exceção dos anos 74 e 75. Esta alta de pre
ços estimula a elevação da produção de exportáveis e reforça as 
vantagens de se investir em modernização. Deve tambem ser lembra
do que este e o perlodo em que o credito agrTcola, a taxas prefe
rênciais. se expande rapidamente; tal expansão tambem se deu em 
direção aos produto~ exportáveis, como contrapartida da elevação 
da produção e dos investimentos neste sub-setor(8); d. finalmente 
observe-se que ambos os grupos de produtos concorrem nos mesmos 
mercados de fatores, pelo menos no que se refere a terra e mao 
de obra. 

Dadas as condições a-d e fãcil então perceber por~ 

que o setor de produtos domesticos ficou em posição dificil nos 
ultimos anos: as elevações de preço no mercado internacional e as 
elevações de produtividade que se seguiram estimulam um aumento 
de produção. Esta resposta da oferta sã pode se dar atraves do 
uso de ma10r,quantidade de fatores. inclusive terra e mão de 
obra, uma vez que a produção andou mais ripido que a produtivida
de. Com maiores preços e maior tecnificação,' o setor exportador 
pode remunerar mais os fatores que utiliza e ampliar efetivamente 
a produção. 

, Entretanto, o mesmo nao se dã com o setor domestico: 
a ausência de progresso tecnico e os controles de preços impedem 
que os produtores de alimentos acompanham o setor exportador. En
tão, maiores 'preços de fatores (determinados pela expansão da de
manda do setor exportãvel) sã são compativeis com uma redução na 
oferta de alimentos. 

Neste ponto três são os possiveis caminhos do merca 
do domestico: os controles de preços submergem pela pressão da 
demanda e os preços locais se elevam; os controles de preços se 
mantem firmes e aparecem problemas de escassez fisica no mercado; 
o abastecimento se normaliza via importações. t relativamente fá
cil perceber que um pouco dos três caminhos vem sendo trilhado pe , -
lo pais nos ultimos anos; e fãcil também ver que se existem difi-
culdades no balanço de pagamentos, a solução das importações serã 
sempre parcial(9). 



Observe-sé tambem, que a pressao sobre o I mercado 
domestico tanto maior será quanto mais rápido estiver crescendo 
a renda domestica, o que foi o caso do Brasil durante a m~ior par 
te do periodo analisado{lO). Ademais, o raciocinio atrás exposto 
não deve se r ut i 1 i z a do como uma 11 prova 11 que exporta r neces s a ri ame.!! 
te prejudica o abastecimento domestico. Este ponto e as implica
ções dos anteriores serão retomados na ultima parte deste traba 
lho. Por ora queriamos apenas registrar uma justificativa para as 
pressoes de preços agricolas apontadas atrás. 

4. CONCLUSOES 

O exposto nas seçoes anteriores permite que se esta 
beleçam algumas conclusões. Os principais pontos a reter são os 
seguintes: 

a. a produção agr;co1a tem crescido a taxas mais 
elevadas no perl0do recente, quando se compara com a tendência de 
longo prazo. 

b. nos ultimos dez anos observa-se uma 
abertura do setor agricola ao exterior. 

nitida 

c. o processo de abertura e, entretanto pacial no 
sentido que o mercado externo influencia apenas um certo grupo de 
produtos. 

d. como consequência do exposto no item anterior 
aparece uma nltida segmentação nos mercados agrlcolas: há agora 
um sub-setor domestico e um sub-setor exportador.A polltica econo 
mica ao tabelar os produtos domesticos e ao permitir que altas de 
preços nos mercados internacionais sejam transmitidas (mesmo que 
parcialmente) aos produtores reforça este padrão de segmentação. 

e. as boas condições de comercio internacional 
(não IIlavadas ll pela politica domestica) elevam a rentabilidade re 
lativa do setor e estimulam aumentos na produção de exportáveis, 
que crescem·a taxas muito mais elevadas que os produtos domesti
cos, especialmente após 1970/71. 



f. a abertura ao exterior tem tambem uma componente 
regional, atingindo muito mais o sul do pais que o nordeste. 

g. as boas condições no setor de exportãveis estim~ 
laram investimentos em modernização. Este movimento e reforçado 
pelo próprio setor de pesquisas. A produtividade da terra nao 
cresce, entretanto, de forma geral: ela cresce em alguns produtos 
exportãveis e, em particular, no Estado de São Paulo. A produtivl 
dade no setor de alimentos apresenta-se estagnada ou ate mesmo 
em declinio. 

h. a abertura ao exterior foi fortemente estimulada 
pelos altos preços externos. r ilusão, entretanto, imaginar que 
tudo se resume nisto, Na verdade, o setor de produção (e comercia 
lização) se transfor~a rapidamente e e agora muito mais moderno 
do que antes. 

I 

i. aparece, entretanto um problema de alimentos, no 
sentido de que a produção não cresceu o suficiente para gerar pr! 
ços reais estãveis. Qs frequentes tabelamentos apenas agravam o 
problema: ao longo do tempo ou os tabelamentos caem (e os preços 
sobem), ou hã escassez fisica aos preços tabelados ou têm-se que 
recorrer a importaçõ~s. 

Toda a analise por ns conduzida sugere que existem 
hoje dois grandes prjblemas no mercado de produtos agricolas:ada~ 
tar a pOlítica comer~ial ãs condições de um exportador "maduro" e 
compatibilizar as eXigências de produção entre os sub-setores do-

I 

mestico e comercial ou, o que e o mesmo, solucionar o problema de 
alimentos(ll). 

Com relação a política comercial quatro nos parecem 
ser os problemas a enfrentar: ampliar tanto quanto possível, o 
numero de produtos exportados, de sorte e ampliar as vantagens 
ja exportação a uma gama maior de produtores; o ,milh9, neste caso 
i o melhor exemplo de produto com potencial de ~endas externas ai~ 
ja não aproveitado. Em segundo lugar é indispen~ivel que se redu
zam as intervenções "had hoc" nos fluxos comerc~ais de sorte a se 
proteger o mercado domestico. Isto não quer dizer que não se deva 
dar atenção ao abastecimento local, mas sim que deve-se evitar 



alterações nas regras de comercialização ao longo de uma safra. 
[sqlJemas pr~vios de impostos de exportaçio ou de . contingenciona
mento podem ser realizados, desde que sua dosagem nio seja sufi
cientemente alta para barrar as exportações e desde que eles se
jam antecipadamente colocados e não alterados (a menos, ~ claro, 
no sentido de liberalização). 

O terceiro ponto importante na política comercial 
refere-se i escolha entre exportar bens I'in natura" ou bens trans 
formados. Ainda que seja verdadeiro que a exportaçãq de um bem 
af;rlcola transformado incorpore maior valor adicionado ao país, 
~ar2ce ser um equivoco o bloqueio puro e simples das vendas "in 
natura" no exterior; e isto ocorre por duas razões: nem sempre 
mercados que absorvem uma certa quantidade de bens "in natural! e~ 
tão dispostos a absorver a mesma quantidade do produto processado, 
em virtude da proteção às atividades industriais no pais importa
dor. Aqui o caso da soja e típico. Por outro lado, como o setori~ 
dustrial e geralmente muito mais concentrado que o setor agrícola 
o bloqueio das vendas "in natura'l reduz a rentabilidade da produ
ção agrícola e, provavelmente eleva seu risco. Ao longo do tempoo 
relativo desestímulo a elevação da produção e ao próprio processo 
de modernização pode ate implicar numa redução das vantagens com
parativas do pais. Em período recente o caso do algqdão parece 
conformar-se bem com o argumento acima desenvolvido. 

Finalmente, a instabilidade de preços recentemente, 
observada nos mercados externos pOde-se transformar 'numa eventual 
instabilidade de renda agricola a menos que se disponha da possi
bilidade de financiar e estocar um "carry-over" de ~amanho supe
tior ao normal. A exceção do caso do cafe, parece claro que o 
pals não estã preparado para enfrentar esta possibilidade. No en-
tanto. nio se pode desprezar esta possibilidade, que serã 
maior quanto mais importante for a exportação. 

tanto 

O caso da produção de alimentos, o subsetor domesti 
co, e sem dúvida mais complexo. Esta complexidade deriva da nece~ 

sidade inadfãvel de certas medidas de longo prazo e das evidentes 
dificuldades das medidas possíveis no curto prazo. A longo prazo, 



apenas um esforço concentraso na geraçao de tecnologia moderna p~ 

,ra alimentos pode superar a armadilha da segmentação da 'produção 
dgricola(12). A forte dose de recursos necessârio, o 10n90 perio
do de maturação dos projetos~ a escassez de conhecimen.tos e de re 
cursos humanos disponiveis e a dispersão geogrâflca das culturas 
de subsistência tornam estas tarefas eX,trerr.amente arduas. Não hã~ 

,entretanto, como delas fugir~ No mesmo ~entido se colo~a a possi
bilidade de industrialização de alimentos: a tecnologia apropria
da rode. via transformação industrial, estabilizar a d~manda ao 
'n1 vel dos produtores e a ofe~ta a nivel dos consumidores ~ara cer 
tos produtos como batata, cebola e hortigrangeiros. Estas possib! 
lidades, reconhecidamente, ailnda não foram de todo avaliadas,quer 
do ponto de vista tenico quer do ponto de vista econômico. Pesqu! 
5a e industrialização, portanto, nos parecem ser as medidas prio
ritirias para a solução, a longo prazo, do problema. 

Para o curto prazo o prob1ema fica, sem duvida, 
- .... I menos tratavel. Suas dificuldades poderao ficar mais claras colo-

cando-se de intcio o que parece ser uma solução: a, reduzir o 
grau de abertura ao exterior: sem duvida esta seria a proposição 
do analista menos avisado, que deve ser cautelosamente abordada. 
Não se trata apenas de reconhecer que o balanço de pagamentos e 

fi 

o serviço da divida externa de certa forma impõe a necessidade de 
manter uma taxa positiva no crescimento da recei'ta de divisas. 
Ademais disto. trata-se de ter presente que a abertura ao exte
rior propicia uma serie de vantagens ao setor agrlcola, como me
nor risco na atividade, maiores incentivos a modernização, maior· 
renda e, dependendo das circunstâncias, maior nivel de lemprego e 

I 

salãrios. Um retrocesso no grau de abertura ao exterior seria, em 
consequência, uma forma de se retirar do setor primirio poderosos 

~ 1 d' - (13) estlmu os a mo ernlzaçao . 

b. mais infra-estrutura: sem duvida este caminho de 
I 

ve ser trilhado mas ~ importante ter presente que, ele não latinge o 
cerne da questão atull. De um lado porque, genericamente, uma 
maior oferta de serviços de infra-estrutura beneficia qualquer 
produto agrTcola. não se constituindo "per se" ~um estimulo a pr~ 
dução de alimentos. Por outro lado. os dados apresentados acerca 



Jd Dfcrta de calorias e da disponibilidade domestica de alimentos 

~ 2. o t o In a das a o n·i v e 1 d a f a zen da, e e 1 e s mos t r a m U fi a : s i tua ç ã o a p e r 
, -

t~da. antes mesmo das considerações acerca das deficiincias de co 

mercialização. Em resuuo e evidente que mais infra-estrura auxi

lia na direção da solução do problema, mas não inte~fere na posi
ção dos incentivos econ~rnicps (mercado externo/mercado domistico) 
atr-ás apontados. 

c. mais cridito: esta solução e em tudo semelhantea 
ante-ior; maiores linhas de cridito a produção de bens domesticos 

I 

pc.;ier1a ter ~lgum impacto na medida em que se sabe que os produ-
~os de exportação vem absorvendo a maior parte dos limites dispo-

! 

niveis de cridit~ rural. Entretanto, o credito apenas não deve 
s e r (. a paz d e I a 1 t e r a r a de s f a v o r ãv e 1 p os; ç ã o dos b e n s dom ê s t i c o s em 

termos de incentivos econ~m~cos (maior risco na atividade, menor 
oferta de teçnicas, etc.). 

Embora de imp~ementação reconhecidamente dificil ,p~ 
rece-nos que a unica forma de se elevar no curto prazo a oferta 
de alililentos'i atrav'is de uma elevação dos preços pagos aos prod~ 
tores e de uma redução no risco da atividade. A elev~ção dos pre
ços pagos aos produtores e claramente incompativel com a prevali.!l 
cia de esquemas de tabelamento; isto, por outro lado, coloca a 

I 

dificlJldade de q4e se elevaria o preço nas cidades, pressionando 
os nfveis salariais. t Nestas circunstâncias o caminho que pode ser 
trilhado i o de reduzir a variincia dos preços pagos aos produto
res; mantendo su~s midias sem grandes alterações. Pelo menos tris 
ordens de atuação po~em aqui ser pensadas: a. efetivação de segu-

I 

ros que cubram o ,risco de clima; b. ampliação (com ampla divulga-
ção) dos pro~ramas artecipados de compra da safra; c. em anos de 
bom clima e excesso de oferta, manter uma efetiva participação da 
CFP no mercado para evitar quedas acentuadas de preços aos produ
tores. 

Ademais, seria Dtil eleger uma cesta bisica de ali
mentos (arroz, feijãb, mandioca, batata, cebola) para os quais 

as atençôesseriam especialmente dirigidas e os recursos disponi
V~IS preferencialmente alocados. 



Este objetivo, reduziu a variância de preços, ape-
5~r (I~ mais modesto parece factlvel e capaz de melhorar substan
cialmente a posição dos produtores. Lembre-se adicionalmente que 
ao Ilivel da fazenda, amior oferta representa maiores nlveis de 
auto-tonsumo(14), com reflexos positivos no estado nutricional 
da ~opulação rural. 

Exportações e produção de alimentos enfim, parecem 
~rÜIJU os principais dilemas da polltica agrlcola de hoje e nos 
anc~ próximos. Da solução do primeiro dilema resultari uma maior 
CI, menor dificuldade em se retomar taxas mais elevadas de cresci
mento. Nas condições brasileiras de hoje, não i concebivel a reto 
mada da expansão econõmica sem o privio atendimento do equil1brio 
externo e aqui a agricultura ainda i mais importante do que expo! 
tar manufaturados ou substituir importações. 

A produção de alimentos com maior grau de produLivi 
dade, por outro lado, representa o segundo e mais dif;cil desafio. 
Não se trata aqui apenas de superar eventuais problemas de pres
sões inflacionãrias. sem duvida importantes. Trata-se na realid~ 

de de superar o maior desafio em termos de distribuição de renda. 
'Distribuição a virios niveis: netre o nordeste produtor de ali-
mentos e o centro-sul produtor de exportáveis; entre pequenos e 
grandes proprietãrios; entre a agricultura e a indGstria e, fina! 

~:.;~c, entre assalariados e proprietirios. Numa ipoca em que tan
to se discutem modelos, estes dilemas não podem ser esquecidOS. 



N01 A~. DE ROOAPt 

(1) Estimativas pre1imin;trt''> de crescimento econômico em 1977 indicam um 
crescimento da agricultura da ordem de 10% contra 3,5 - 4,0% do setor 
i ndus tri a 1 • 

(2) Neste trabalho utilizdlOOS como sinõnimo as expressões exportador, inter 
nacional ou comercial (em associaçã<? ao termo "tradable ll

). -

(3) 

(4) 

E importante frisar bem o sentido que estamos dando a palavra segJrenta
ção. Isto porque o termo pod~ ser entendido de duas formas: a segn~nta
ção pode ser definida a partir do d~stino do produto, isto é, para um 
produto qualquer podemos vc\-ificar se ele é apenas consumido no mercado 
doméstico (ou exportddo) ou se ele se divide entre compras locais e 
exportação, em proporções nao desprezlveis. Neste sentido a segmentação 
que se observa na agricultw-a brasileira ê hoje rrenor que no passado, 
desde que um maior nünero Ó(~ produtos e' simultaneanente consumido no 
pais e exportado. Entrentanto este não é o sentido que estamos dando a 
segrrentação. EstalOOs chamando de segrrentação a existência de dois gru
pos de produtos com diferentes processos de formáção de preços {adiante 
explicitados}, com diferentes graus de oferta de tecnologia e, portanto, 
apresentando diferentes rentabilidades. Ademais, nos anos 50, suando 
crescia a produção exportável (cafe, por excelência) crescia tanbem a 
produção de alimentos, atraves da abertu~a de fronteiras e produção in
tercalar. Hoje, dada a situaçâ'o no rrercado de fatores, parece que quan-
do cresce a produção exportável) recua relativamente a produção de 
alimentos. Assim a seg~ntação não é definida ao nível do destino da 
safra, mas ao nlvel dos preços, da tecnologia, do uso de fatores e da 
rentabilidade. 

TelOOs plena consciência da importância da pecuaria no panorama agricola 
brasileiro. Na verdade a pecuaria está implicitamente considerada quan
to ao uso de fatores; é o caso da soja que, sabidamente, se expandiu 
no Paraná e no Rio GrdllJc do Sul em parte as custas de áreas de pasta
gens. A decisão de não trdtar o setor expl ici tamente decorre das conhe
cidas dificuldades estdtistlcdS e da existência de um complexo sistenhl 
de intervenção governamentdl e de formação de preços que, ao ser anali
sado. tornaria este trabéllho por demais extenso, afastando-o de seus ob 
jetivos especificos. 

1. Evol ução Recente da Pro~iuçaQ_~_~a Produti vi dade 

(5) 

(6) 

Para os diversos produtos englobados neste estudo corremos regressoes 
entre séries de preços internacionais e preço~ ao nivel do produtor. Em 
praticamente a totalidade dos casos nossa hipotese de grupamento não 
ê rejeitada. 

De todo o grupo de produtos exportáveis apenas carne, açúcar e 
vegetais tem uma importância signif.icativa na composi~ão da dieta 
mentar tipica. Ainda assim quando consideramos as famllias pObres 
nas o feijão (isoladamente) fornece mais proteTnas ã população que 
do o grupo exportável, 

õleo 
a11-
ape-
to-



(U Pdrd d discussão dos fH'ublelllé1S de regíondlízdção~ das fontes de dados 
e suas dificuldades veja-se o Apêndice 1. Ali são também apresentados as 
series de estatlsticds básicas. Por razões de espaço o Apêndice 1 e 
aqui omitido. Ele será fornecido pelos dut.m'es desde que solicitado. 

I 

(8) ObSp.rvil-se que a taxa de cr'escimento dos bens exportáveis se acelera no 
perfodu 68/76 enquanto decresce a expansao dos bens domésti cos. 

(9) h t.illilOS nos referi ndo aos produtos dOlnes ti cos cons i derados nes te trabd
iiw Na verdade existe um sub-setor de bens domesticos que são razoavel 
mente modernos, corno a avicultura e a horticultura. No agregado (quer 
em termos nutricionais, quer em termos de área ocupada) este grupo ain
da não é muito importante, exceto talvez no Estado de São Paulo, onde 
ademais o setor dOrOOstico apresenta elevações significativas de produti 
vi dade. Por causa di s to nao acreditamos que a omi ssâ'o des tes pr'odutos 
i nv ali de as cone 1 usóes des te trabaJ ho . 

'2. A Abertura da Agricultura Brasileira ao Exterior 

(1') Veja-se entre outros Zockurn. M.I1. e outros - A Agricultura e à Po!it'ica 
Comercial Brasileira, IPE Sel'ie Monografias nQ 8. são Paulo. 1976. es
pecialmente capItulos 2 e 5. 

(2) Na construção da tabeld 6 alem dos produtos "in natura" incluímos suas 
transformações. Ass i m foram tambem cons; deradas as vendas de: suco 
de laranja, cafe solúvel t farelos e óleos vegetaiS. açúcar, õleo de ma
mona e preparações de cacau. 

,(3) Os numeros apresentados no texto superestimam levemente os resultados 
porque incluem o valor adicionado pela atividade industrial de pt'oces

I sarnento de alimentos e materi(j$ primas. 

:(4) Na construção da tabela 7 vários ajustes foram feitos. Em primeiro 'lu
gar como muito das exportações se dão sob a forma de produ tos t.rans for
maCIos (suco de laranja, cafe soluvel, etc.)~ calculamo~ pdl'a cada i'ttnl 

o conteudo de materias primas ~ela utilização de coeficientes de trans
formação vigentes na indústria nos dias atuais. Algumas pequenas discre 
pâncias podem surgir nos resul tados desde que os ve~'dadeiros coeficien=-

I tes variem no tempo e/ou apresentem grandes dispersões entt'e plantas in 
dustriais. Entretanto, em contacto com técnicos do setor, nos parcc(:u 
que tai s desvi os devem ser modes tos nao sendo capazes de alterar () 
quadro final. Vale observar que da produção de algodão consideramos ape 
nas o conteúdo do caroço e desçons i deramos a produção de fi bra, dado qÚf~ 

'(5 ) 

o setor textil está fora de nossa análise. No caso de oleaginosas a 
produção de grãos (exclusive os usos nesta forma) foi transformada em 
equivalentes de óleo e fatelo e a1 comparada com as qUdntidade~ l::xporta 
das des tes produtos. -

Para uma discussão a respei to veja-se Pas tore, A. C. e ~lendonça de Bar· 
ros, J.R. - Absorçao de mão-de-obra e os efeitos distributivos do pro
gresso tecnológico na a9ricult~ra. Revista Brasileira de Econonria, vol. 
30, nQ 3, jul/set. 1976, Rio de Janeiro e Pastore. J., Silva Dias, G.L. 
e Castro, M.C. - Cond'icionantes da Produtividade da Pesquisa Agrícola 
no Brasil, Estudos Econômicos s vol. 6, nQ 3,1976, são Paulo. Para os 
dados sobre evoluçao da produtividade veja-se a tabela 4. 



(6) A suspensão das impm'tdçoes de Cdrne bovina pelo Mercado Comum Europeu 
ainda é exemplo que rrelhor ilustra o fato. 

(7) O caso do aç~car reflete a situação daqueles produtos para os quais 

( 8) 

(9) 

(10) 

as quebras de safra não ocorreram de 'sorte a compensar os outros n~vi
mentos adversos. 

A mdior instabilidade nos preços internacionais parecem estar assoc;d
elos a utilização em grau crescente de taxas de câmbio flexiveis, assu
,:"iadas a problemas inflacionários; Ulna piora geral nas condições de cli 
Illél. gerando quebras frequentes de sa fra; redução do es toque amer; Cdno de 
cerea i s ao mesmo tempo em gue se modi fi cou a poli ti ca russa de compras 
no mercado externo; a 1 ternanci a de peri odos de uboomu e recessão na 
renda da OECD. Para uma discussão de alguns destes pontos, veja-se 
Abelson, P.H. - Food: Politics, 'Econornics, Nutrition and Research. Ame 
rican Association for the Advancment,of Science, Washington, D.C.) 197~ 

, 
Veja-se a respeito Pastare, A.C .• Mendonça de Barros, J.R. e Kadota, 
D. - A Teoria da Paridade do Poder de Compra, Minidesva10rizações e o 
eguilibrio da Balança Comercial Brasileira, Pesquisa e Planejamento Fco 
nomico, vol. 6, nQ 2. agosto de 1976, Rio de Janeiro e Pastore, A.C.: 
Mendonça de Barros, J.R. e Kadota, D. - Sobre a Taxa de Câmbio: Resulta 
dos Adicionais e uma Replica a Análise de Bacha, Pesquisa e P1anejan~n~ 
to Econômico. vol. 7, nQ 2, agosto de 1978, Rio de Janeiro. 

Para uma discussão da politica de substituição de importações na área 
de fertilizantes veja-se Baum, M. - Substituição de Importações: Uma 
Nova Fase na Indústria de FerUlizantes, Tese de Mestrado, Inst"itutode 
Pesquisas Econômicas, 1977, São Paulo. 

(11) No caso da soja, por exemplo, qualquer preço abaixo de 190/200 dõlares 
por tonelada já colocada alguns problemas de gravosidade. 

(12) Para os produtos da nossa amostra açúcar e õleos vegetais são os mais 
relevantes. Alem disto, a carne é outro bem para a qual a dicotomia ex 
terno/domestico está sempre presente. 

(13) Esta dicotomia tem sido relevante para cacau, algodão. cafe e soja 
dentre os produtos de nossa amos tra. 

(14) Ainda que o valor adicionado medio na exportação seja um pouco menor 
do que seria se exportasse apenas os produtos processados. 



J. ~_ Produção de Ali ment~ 

( I ) r importante aq!li distinguir ellLI~e pt'essõe~ inflacionarias e inflação. 
Nestre trabalho estamos apenas apontdndo a existência de variações nos 
preçso relativos a favor dos preços de produtos agricolas. mas não es-
tdffiOS construindo uma teoria de infldção nem sugerindo que o surto de 
infl<ição recente se deva a agricultura. t possivel construir-se uma 
teoria de inflação a partir de alterações em preços relativos. mas isto 
ud~e ti construção de um sistema completo incluindo, evidentemente, o 
:,.::tor monetãrio explicitamente. Este não é, entretanto, o objetivo do 
presente trabalho. Nesta seção ele pretende apenas apontar que a aber
tura ao exterior provocou por varias mecanismos uma reduxão (relativa) 
na oferta local de alimentos e isto pressiona preços; alem disso) a 
própria abertura ao exterior pode elevar os preços domesticos dos bens 
exportados desde que os preços internacionais se elevem. 

(2) Os dados sobre infestão são extraidos de Alves e Vieira, já citado. A 
importância relativa deste grupo de alimentos no total da dieta nao 
deve variar muito entre as diversas t'egiões do pais. 

(3) Valor da produção ao nivel do fazendeil~o. 

(4) Para cada ano apontado, calculou-se a nidia aritmética de tres anos su
(.t:ss·ivos, de forma a reduzir flutuações de curto prazo. Assim, 1963 re
presenta a media de 1962/64, e sucessivamente. 

(5) Observe-se na tabela 7 que e a partir de 1970 que se acelera a abertura 
ao exterior. 

(6) PClt'a uma análise detalhada deste ponto veja-se Pastare e Mendonça de 
Barros. já citado. 

(7) Vej a-se Pas tore, D~ as e Cabra 1, já ci tado. 

( 8) 

(9) 

Pdra o Brasil como um todo a relação entre o valor da produção dos pro 
du tos t:!xportãvei s e produtos domes ti cos vem evolui ndo da segui nte forma: 
1972:.90; 1973:.85; 1974:.80; 1975:. 74; 1976:.61. No mesmo períOdO a 
relação entre emprestimos a produção para produtos exportáveis e para 
pl~odutos domés ti cos apresentou os segui ntes valores: 1.97; 2.21; 3.04; 
2.48 e 1.89. Portanto, enquanto o va 1 or da p,rodução de produtos expor
tdvei5 é menor que a produção de domésticos, aqueles bens usam pelo me
nos o dobro do volume de credito concedido aos produtos locais. 

Mesmo que não existissem problemas de pagamentos parece razoável supor 
que o caminho das importações, corno solução de longo prazo, dificil
mente seria implementado. Isto porque nenhum pais, por razões poHti
caso deseja depender do mercado externo em um produto tão senslvel como 
alimentos. . 

(10) O modelo impllcito nas paglnas anteriores está formalmente elaborado em 
Paula Pinto, M.B. e Mendonça de Barros, J.R. (1978), A Agricultura B,~a 
sileira e o Problema da prod)ção de Alimentos, Instituto de Pesquisas 
Ecónomicas, Sao Paulo (mimeo . 



, 

(11) 

(12) 

(13) 

Estas preocupações sio tambem evidenciadas por Homem de Melo, F.B. e 
Zockum, M.H.G.P. (1977) - "Exportações Agrícolas, Balanço de Pagamen
tos e Abastecimento do Mercado Interno", Estudos Econômicos, Vol. 7, 
nQ 2, S.P. 

A oferta de tecnolo~ia, apenas, não resolve o problema. A adoção da 
nova técnica só serâ feita se a relação rentabilidade-risco for favo
rável. Neste caso certas pOlíticas de preço (restritivas), hoje tão 
usuais, deveriam ser revistas. Veja-se a respeito Pastore e Mendonça 
de Barros, 1976, já citado. 

Um claro exemplo destas vantagens, mesmo para o consumidor domestico, 
foi apontado por Alves e Vieira, já citado, que mostrou que o custo 
das proteinas e calorias no mercado doméstico e sistematicamente infe
rior para os produtos de exeortação (como õleos vegetais) quando com
parados com os produtos domesticos. Claramente, as vantagens da maior 
tecnificação dos bens exportáveiS se reflete para o consumidor urbano. 

(14) Para algumas evidências acêrca do auto-consumo na agricultura veja-se 
langorii, C.G. - Distribuição de Renda e Desenvolvimento Econômico do 
Brasil, Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, 1973, p. 28. 
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, 
OAPITULO I 

INTRODUQÃO 

Um estudo econométrico tem, basicamente, uma 

das seguintes finalidades : testar empiricamente uma nova 

proposição teórica ou, no caso de uma teoria de aceitabilidade 

já comprovada, quantificar relações entre variáveis, cujo 

sentido da variação é determinado pela teorla, com o ob jeti vo 

de, por exemplo, permitir a implementayão de medidas de política 

econômica com um maior grau de certeza quanto à magn'i tudedos 

resultados. O presente trabalho se enquadra no segundo caso. 

Tentativas têm sido feitas no sentido de 

explicar empiricamente relações econômicas de caráter dinâmico. 
1 

Como Nerlove adverte, no entanto, em muitos casos fenômenos 

dinâmicos têm sido abordados por meio de teorias estáticas, 

sendo o caráter dinâmico introduzido por estruturas de defasagens 

ad-hoc geradas através de modelos de ajustamento e expectativas 

estáticas. 

Em trabalho realizado sobre a pecuária de corte 
2 

dos Estados Unidos, José L. Carvalho desenvolveu, através das 

técnicas usadas na teoria da decisão e seguindo a abordagem 

1 Marc Nerlove, "On Lags in Economic Behavior" (Report 7109 -

Center for r~athe:natical Studies in Business and Economics, 

Universidade de Chicago, Fevereiro, 1971). 

2 José L. Carvalho, ItProduction, Investment and Expectations : 

A Study of the United States Cattle Industry", tese doutoral 

não publicada, apresentada à Universidade de Chicago em 

setembro de 1972. 
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I 
metodológica sugerida por Arrow, Karlln e Scarf , um modelo 

dinâmico com o objetivo de explicar decisões ao longo do tempo 

sobre produção e investimento no setor, utilizando a programação 

dinâmica para a obtenção da solução ótima. Os resultados obtidos 

neste estudo vieram comprovar a eficácia e a viabilidade de se 

explicarem relações econômicas de caráter dinâmico através de 

modelos realmente dinâmicos em sua estrutura. 

Tomando a validade desta abordagem como um 

dado, procedimento semelhante foi adotado para o caso brasileiro, 

levando-se em conta as características da exploração da pecuária 

de corte no país. Foram construidos dois modelos a nível de 

produtor individual, com base na hipótese de que este maximiza 

seus lucros ao longo do tempo. Supondo que não há diferenças 

de comportamento entre os pecuaristas, o estudo pode ser 
, , 

estendido ao nivel do setor da pecuaria de corte como um todo. 

Qualquer trabalho empírico sobre pecuária no 

Brasil esbarra, no entanto, na carência de dados estatísticos 

para o setor. Deste modo foi necessário, a partir dos poucos 

dados oficiais disponíveis e fazendo uso de trabalhos anteriores I 

gerar as séries necessárias às estimações. 

A. implicação imediata deste fato é que, corno 

a teoria já se mostrou eficaz anteriormente, a qualidade das 

estimativas obtidas para os parâmetros do modelo fica 
, 

condicionada a qualidade dos dados gerados. 

I K. J. Arrow, J. S. Karlin and H. Scarf, Studies in the 

Mathematical Theory of Inventory and Production (Stanford : 

Stanford University Press, 1958). 
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No Capítulo II procura-se dar uma visão global 

da pecuária de corte brasileira, discutindo-se alguns de seus 

principais problemas, sendo dada ênfase especial ao fenômeno 

cíclico que vem caracterizando o setor há, pelo menos, cerca 

de duas décadas. 

Os modelos dinâmicos baseados no comportamento 
, 

do pecuarista a nivel individual, cujo objetivo é maximizar 

seus lucros esperados ao longo da vida, são desenvolvidos no 

Capítulo III. O primeiro modelo leva em conta todo o conjunto 

de decisões que o pecuarista pode tomar em relação a seu 

rebanho, ou seja, o número de bois, novilhas e matrizes a 

vender para abate e o número de novilhas que serão alocadas ao 

estoque reprodutor. Este modelo, no entanto, não pode ser usado 

para efeito de estimação devido h total aus6ncia de estatísticas 
, 

a nivel nacional sobre o abate de novilhas. Este fato pode ser 
I 

creditado às restrições legais existentes no pais ao abate 

desta categoria de animal, co~ o objetivo de acelerar o 

crescimento do rebanho, o que não impede, no entanto, que 

abates de novilhas SE dêem de maneira clandestina. 

Um segundo modelo foi então desenvolvido 

fazendo-se a hipótese de que todas as novilhas são automaticamente 

incorporadas ao estoque reprodutor, restringindo-se assim as 

decisões do pecuarista ao número de bois e matrizes a vender 

para abate em cada périodo. 
I 

No Capitulo IV serão construidos os dados 

necess~rios h estimaç~o do modelo restrito, bem como serlo 

discutidas duas tentativas anteriores de estimar a estrutura 
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AI e evoluçao do rebanho b~vino nacional feitas por Guilherme 

Leite da Silv~ Dias 1 e pelo Conselto Nacional de Desenvolvimento 

da PecuárIa ( CCiDJ:;?E) 2. 

U~a vez que, entre a3 varláve13 independentes 

a que se chega através da solu~ão ótimCl. do modelo dinâmico 
~ , I 

aparecem varios pre~os esperados, e nece3sarla Uill3. teoria 

para explicar ::l. forma'ião destas eXlwctn. tI vas, Em seu trabalho, 
7. 

José L. Carvalho ~ mostrou que o uso de análise de séries de 
4 

tempo conforme desenv01vida por Box e Jenklns gera estimativas 

de expectativas não só equiv~lentes, ~ menos de algumas 

rcstrl~ões, à idéia de expcct3.tIvas racionais sugeridas por 

:-1uth 5, o que lhes confere ur:; e:iJbasa.ac.nto teórlco, curno ta.~nbém. 
" • ... AJ do ponto de vista e::ipir:..co, represe~tafl: O'J3.S aprox.l.ma90cs das 

" -v ' .... 1 Guilherme L. S. Dias, Avallaçao da Po~itica Econo~lca para a 

Pecu~ria d~ Corte no Brasil", tesL de doutoramento apresenta-

da à Universidade de são 1)aulo em 1072, e "Notas sobre as Estl-

illatlv:.ls do Rebanho Bovino", Estudos Econômicos (São .2a.ulo : In§. 

ti tuto de l'esquls:is Econô:ücas :la Uni veroidale dE; São ?:.lulo), 

vaI. 2, n2 4, 1972, 129-41. 

2 Con3ell:o Nacional de Desenvo1viLI~c;nto da pecuária, ~ON!)EPE, 

"Pecuária Bovin'í. - Bas::.:s par:1 um .Progr:~,:w. de Desenvolvimento", 

outubro d~ 1974. 

3 Jos~ L. Cqrvalto, op. cit" Cap. IV, V e VI. 

4 G.~.? Box uni G.N. Jenkins, Time Serles Analys~s. Forec~stln8 • 
and Control (San Francisco : Holden-Day, 1970 

5 J.F. ':":uth, "Ra,tional Expt;ctatiGllS and the Tr.l.:ory of ?rice 

Kove,aents, Econoilctrlca, XXXIX {Julho, 1961), 315-35. 



5 

séries observadas. Assim, será este o procedimento adotado 
, 

no trabalho para gerar as series de preços esperados. No 

Apêndice este procedimento é apresentado assim como o modelo 

utilizado, o qual foi formulado por Paulo Rabello de Castro e 
1 

Roque Fernandez • 
, , ... 

No Capitulo V o modelo restrito e entao estimado 
I 

com base nos dados gerados no Capitulo IV. Como o modelo foi 
, 

desenvolvido para o pecuarista a nivel individual e os dados 

referem-se à pecuária de corte como um todo, torna-se 
, I f AI necessaria a hipotese de que as unçoes de comportamento 

ótimo obtidas no Capitulo III não variam de um criador para 

outro. Os problemas resultantes da agregação são discutidos, 

bem como os resultados das estimativas e os problemas 

econométricos encontrados. 

As conclusões do estudo são apresentadas no 
, 

Capi tulo VI. 

1 Paulo R. de Castro and Roque Fernandez. "Conjectures and 

Evidences on the Behavior of the Brazllian Beef Cattle 

Market, 1956-1974", mimeo, apresentado no Latin Arnerican 

Workshop, Universidade de Chicago a 30 de maio de 1975. 
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, 
OAPITULO IIl 

OS MODELOS DINÂNICOS 

, '" Neste Capitulo serao desenvolvidos dois modelos 

dinâmicos de maximizagio do lucro ao longo do tempo, atrav~s 
I 

dos quais se procurara aproximar o comportamento do pecuarista 

de corte no Brasil. 

Na primeira Seção será dada uma visão geral 

das fases da exploração da pecuária de corte brasileira. 

Na segunda Se~ão será desenvolvido um modelo 

completotlevando-se em conta todos os aspectos discutidos na 

primeira Seç50. Ser~ construida uma funçio lucro e, com base 

na hip~tese de que o p~cuarlsta busca mlnl~lzar estes lucros 

ao longo de sua vida, que será medida em anos, proceder-ae-á, 

através do uso da técnica de prograJIação dinâmica, 'a. determina

ção de seu comportamento ótimo, ou s~ja, aquele que lhe permite 

alcan~ar seu objetivo de maximização. 

Na terceira se~ão será levada em consideração 

a restrtção legal ao abate de novilhas no Brasil e um modelo 

restrito será então desenvolvido. 

3.1 - As Fas as da Explora~ão da Pecuária de Corte no Brasil 

Com o intulto de dar uma idéia geral do proble

ma, foi elaborado o diagrama de fluxo (Figura 3.1) com 

base no qual serão expostos os aspectos principais. 

o fluxo começa no estoque reprodutor ou de 

capital, o qual compreende as vacas, 08 touros e novilhas com 
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mais de três anos de idade. Por novilha entende-se a fêmea que 

ainda não teve sua primeira cria. Não haverá preocupação maior 

com os touros, os quais serão considerados uma propor~ão fixa 

do número de fêmeas em idade de fecundação. De acordo com os 

Censos Agrícolas de 1950 e 1960 e com o Censo Agropecuário de 

1970, esta relação, no Brasil, manteve-se estável por volta de 
, 

5% no periodo 1949-70. Assim, chamando de Aon os animais nasci-
, , 

dos em n e de xn o estoque de capital no inicio do periodo n 
tem-se 

(3.1.1) 

onde 
~ < 1 

Desta forma, a decisão do pecuarista restringe

se ao número de fêmeas a manter no estoque reprodutor. 

Fatores como a mortalidade e a incerteza quanto 

ao número de animais a produzir causada por modificações nas 

condições de mercado, justificariam a manutenção por parte do 

pecuarista de um número de fêmeas superior ao número desejado 

de crias. A fase de crla estende-se até cerca de um ano de idade. 
, 

E a fase em que os animais são vacinados, marcados e os machos 

não destinados à reprodu~ão são castrados. 
, 

A seguir vem a fase da recria. E uma fase que 

n~o exige muitos cuidados do criador devido ao sistema exten

slvo de criação predominante no pais. No períOdO das chuvas, 

quando os pastos tornam-se melhores. os animais apresentam um 

cert0 crescimento e ganho de peso mas, como no resto do ano, 

de uma maneira geral, não é feita uma complementação alimentar, 

o gado perde parte do peso obtido e apresenta uma descontinuida-
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de no crescimento, com sérias consequências sobre a eficiência 
I 

reprodutiva e a idade minima de abate. 

Esta fase estende-se até os dois anos de idade, 

após a qual os novilhos castrados são encaminhados à engorda/que 

é a fase de preparaqão destes animais para o abate. Será feita 

a hipótese de que esta terceira fase tenha também a duração de 

um ano. embora, na realidade, ela não chegue a durar tanto. O 

objetivo desta hipótese é simplificar o tratamento analítico, 

pois assim o animal estaria numa fase específica a cada ano no 

períOdO compreendido entre seu nascimento e os tres anos de ida-

de. Quando estes animais atingem este ponto abrem-se ao pecuari~ 

ta duas alternativas: vendê-los no períOdO para abate como bois 

gordos ou mantê-los no estoque de engorda para venda futura. 

Quanto às fêmeas, finda a fase de recria são in-

corporadas ao estoque de engorda onde permanecerão por mais um 
I I 

periodo ate completarem tres anos de idade, quando o pecuarista 

terá tres opções : vendê-las para abate no período, incorporá-las 

ao estoque de capital ou mantê-las no estoque de engorda. Aque

las incorporadas ao estoque de capital terão então sua primeira 

cria por volta dos quatro anos de idade. As variações no estoque 

de capital são, pois, as novilhas incorporadas (investimento bru

to) e as matrizes vendidas para ab~te, que serão consideradas 

como depreciação do estoque. 

Há duas hipóteses implícitas no que foi exposto 

acima. A primeira é a de que, como o criador não vende animais 

com menos de tres anos, os vitelas abatidos são oriundos dos 

rebanhos leiteiros e mistos. A segunda é a de que não há transa-

ções entre criadores, uma vez que no agregado as mesmas se can-
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ceIam, nem importação de animais. Cada pecuarista é responsável 

p81a produção de seu rebanho, bem como pela manutenção do mesmo 

até a venda. 

3.2 - O Modelo Completo 

Conforme já mencionado, a unidade de tempo ado

tada é o ano civil e estes serão contados em ordem crescente a 
I f " partir do ultimo periodo de permanencia do pecuarista em ativi-

dade. 

De acordo com a descri~ão feita na Seção ante-
, 

rior, num determinado periodo de tempo n o pecuarista possui 

basicamente tres categorias de animais em termos de faixa etá

ria. Em primeiro lugar as crias, que são os animais com menos de 

um ano de idade e que ser~o representados por A • Supondo que on 
f 

os nascimentos ocorrax no principio de cada ano, esta categoria 

incluirá apenas os animais nascidos no próprio período. Embora, 

por hipótese, estes animais não possam ser vendidos, eles pos

suem um valor associado ao preço esperado para eles tres perío

dos à frente, descontado para~. Estes valores serão representa

dos por Von para os machos e ton para as fêmeas c 

Em segundo lugar estão os animais na fase de 

recria, que sio aqueles entre um e dois anos de idade e~ a, A
ln

-

Como está sendo feita a hipótese de que os vitelos abatidos ori

ginam-se dos rebanhos leiteiros e mistos e, fazendo as hipóteses 

adicionais de que a taxa de mortalidade é a mesma para machos e 

fêmeas de mesma idade e,que a relação entre machos e fêmeas nas-
I I 

cidos num determinado periodo e igual a um, pode-se dizer que a 

razão entre machos e fêmeas com idade entre um e dois anos num 
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"dado periodo ~ também é igual a um. Os animais da fase de re

cria também, por hipótese, não podem ser vendidos, mas possuem 

valores associados aos preços esperados para eles quando tiverem 

condições de entrar no mercado. Estes valores serão representa

dos por vln para os machos e t ln para as fêmeas. 

A terceira categoria consiste dos machos e fê

meas entre dois e tres anos de idade, A
2n

• Pelos motivos já ex

postos, a razão entre estes animais é também igual a um e os va

lores a eles atribuíveis serão representados por v
2n 

e t
2n

,res

pectivamente. 

Para efeito de decisão por parte do pecuarista, 

há tambe"m tres categorias de animais : o estoque de capital em 

~, ~, e os estoques de machos e fêmeas na engorda no período, 

os quais serão representados por ~ e Fn. As decisões do pecua

rista no período a são então : o número de vacas que ele irá re

tirar do estoque de capital, Dn' e vender p~ra abate pelo preço 

de mercado qn; o número de bois que irá vender, Bn' pelo preço 

de mercado, Pn' para o mesmo fim; o número de novilhas do esto

que F que ele venderá para abate, C , pelo preço c e o número 
n n n 

de novilhas que ele irá incorporar ao estoque de capital, ou 

seja, o investimento bruto no período, In-

Como, por hipótese, o pecu&rista busca maximizar 

seus lucros ao longo d~ vida, ele tomará as decisões menOionadas 

procurando atingir este objetivo. 

Será considerado ainda que os pecuaristas são 

competi ti vos na produção e na de,nanda. 

Com base na discussão anterior, seja então a 
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seguinte, a função lucro que o pecuarista ir~ maximizar sujeito 

a certas restrições, supondo const:-mtes os custos uni tários : 

L{Dn,Bn,C ,InIK ,Mn,F ,A~ , n) ::= q .D + p.B + c.C + n n n ~n n n n n n n 

2 2 
(1/2 A2n ) - a ( K - D + I) - b (K - D) - c (M - B + 

2' n n n 2 n n '2 n n 

2 
+ I A2n ) - d (M - B ) - e (F - I '2 '2 n n 2 n n n 

+ I A )2 - f (F 
2 2n 2 n 

- C 

2 )2 2 - I - C) - B (A - h (Aln ) 
n n 2 on 2' 

+otE fL(D ,B ,C , 
n l n-l n-l n-l 

, 
,I IK ,M , F tA t n-l)( 

n-l n-l n-l n-l 2n-1 ' 
.J 

onde : 

L(D • B , C ,r IK , M , F ,A t n) ::= Valor presente esperado 
n n n n n n n 2n 

dos lucros)~ perlodos antes do pecuarista deixar a atividade, 

condicion~do aos estoques K , M , F e A • 
n n n 2n 

q D + P B + C C::= Receita total·, n· n n· n n e n 
1 

(von + ton) (1/2 Aon) ::= 

(vln + t ln ) (1/2 'In) = 
Valor presente dos animais nascido! em n· -' 
Valor presente dos anlm~is nascidos em n±l; 

(V2n + t 2n ) (1/2 A2n ) ::= Valor presente dos animais nascidoS em ~; 

a (K - D + I )2 = Custo de manutenç~o dos ani~ais do estoque de 
'2 n n n 

ca7)ital; 

( )
2 

b K - D_ 
2 n n 

Custo pelo envelhecimento do estoque de capital; 

2 
c (M - B + 1 A

2n
) = Custo de manuten~~o dos machos no estoque 

2' n n 2 
de engorda; 

1 Deveria ser consider~do o preço por arroba e n.~o o preço por 

animal. Supondo constantes os pesos médios dos animai! no perí,9. 

do amostraI, pode-se aproximar a receita total desta forma. 
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d (M - B )2 = Custo pelo envelhecimento do estoque de engorda 
- n n 2 

de machos; 
2 

e (F - I - Cn + 1
2 

A2n ) = Custo de manuten~ão das femeas no 2' n n _ 
estoque de engorda; 

2 ! (Fn - In - Cn) = Custo pelo envelhecimento do estoque de en-
2 

gorda de fêmeas; 

g (Aon)2 = Custo de manutenção dos animais machos em ~; 
2 

2 
h (A ) = Custo de manutencão dos animais nascidos no período 
2 In '!; 

anterior, ou seja, ~; 

~= Fator de desconto de um período; 

E (L(D ,B ,O ,I IK ,M ,F ,A ,n-l)} = Valor es-
n t n-l n-l n-l n-l n-l n-l n-l 2n-l 
perado em n do lucro no período seguinte, n=lj 

E - operad~r de expectatlvqs no per1odo _n. n -

Pelo fato da função ser quadr~tica em seus argu

mentos fica assegurada a exist&ncia de um ~nico m~xlmo, be~ como 

ficam automatlca~ente satisfeitas as condi~ões de segunda ordem. 

Deve-se observar que não fora:n subtraldos dos es-

toques que o pecuarista irá manter, os anim::lis que morrerão no pe

ríodo. Isto significa que est~ sendo feita a hip6tese de que a mor 
, 

talidade ocorre no fim do periodo e que o pecuarista, por conse-

gulnte, incorrer~ no custo de manter estes animais. Importante no

tar que, para o pecuarista, a mortalidade est~ sendo considerada 

como um dado, não sendo passivel de decisão. 

As decisões têm lugar no intcio do pertodo,de mo-

do que podemos subtrair Dn do estoque de capital e Bn e Cn dos e~ 

toques de engord:l, bem corno transferir a parcela In de Fn para Kn' 
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Foram considerados dLferenteG custos de manuten-

çgo para os animais de cria, recria e dos estoques ie capitql e 

engorda em virtude das características totalmente distintRs de 

cada uma destas fases da explora<rã'J da pecuária de corte. Dife

rentes custos pelo envelhecimento foram também c ons icieradus para 

os estoques de capital e engorda. O principal componente desta 

parcela é a queda no valor de venda, ~eteris .parib~.ê., de um a.nl.

mal mais velho. Ela representa tamb,{m o custo adicional de se 

manter o animal por mais wn período, pois anl111~üs m~lis VE';lhos 

apresentam uma maior probabilidade de morte. Existe ainda um ou-

tro importante aspecto de custo referente ao estoque de capital, 

que esta parcela tenta captar, que i a diferente produtlvldaie de 

fêmeas de idades distintas. Assim, se uma matriz de sete anos for 

substi tuida por uma novilha de tres anos, einbura, em teraos nu.mE";-

ricos, o estoque n~o seja alterado, 03 custos e benefícios espera-

dos nio s~o os mes~os.apesar de ter siJJ feita a hip6tese d~ que 

A funçio deve ser maximlzada levRndo-se em conta 

as seguintes restrições : 

(3.2.2) 

_ "a"D. ) + I 
n+l n+l 

K :: (K - D ) (1 
n n+l n+l 

b 
(1 - õ 

n+l 

M 
n 

b 
:: (H + B 1) (1 - 0= 1) + {1/2 A') .,) (1 

n+l n+ n+ cn+L 
xC \ 

- V I 
n+J 

Fn :: (Fn+1 - In+l - Cn+l ) (1 - t~+l) + (li? A2n+1 ) • 

• (1 _ OC ) 
n+l 

Aon =).~ 
A

1n 
:: (A ) (1 - õ d ) On+1 n+l 

= "K ) fI ~J ) 
\ ~ "I" \ - "'. n+ n+~ 



onde 

I 

taxa de mortal tdcHle de W". tri.Z':8 no i H 'rI ul]o !LtJ.; 

ob = taxa de mortalid::tde ele rêmcari ent,rt~ treiJ e 'l,u'ltra FHl',~~i dE': 
n+l 

I 

idade no periodo !1+l e de rnacL03 com ,In 1 :~t,:! tn~8 ',3nl)3 n 1 

mesmo período; 

c 
C n+l 

tres anos dE: idade no pr,'r)' U:j'1 n+1,; 

')-d _ taxa de mortalidaJe de ar).tIlIHí~:; 
U n+l -

ano de idade no períodu n+l: --' 

" idade no perlotj) .!l±l. 

, 
partir do ú1ti:rlo per.iudo e~:l q'"F: I,) pecl/;lrl;,t'l [I',):fl:'1rJI'cer em 'lLlvl'i)· 

de. Obtida " ':::0111 1"";:"') ')"1"" ("",~". <~ ~ "( U 1, t ,_ , '," ' 

~ ~ 1 terminaçao da soluç8.o gera_, 

tir a partir de um dado 
1 p e r 1 (), 1 11. ' 

O prob 'l"""'" 'i'" Ifl"'Yjwl.t''i(':;') ~'f,"" _ '... ~ij ~.~ •. ,*, . f -J. ., • • ~ I l., !:. .., 

A. Howard, 11 Dyna~n 1. c :Pr og X':lif! '[j l n r: li , 

neiro de 1966), 317-48. 

Xll (dn-
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.futuros. Esta hipótese, no entanto, N 
nlO pr~:.1uli.,:.~, 

vez que as condições para a equlvalên-:'l.'1. (te ecrt,",;:nl' 'l.l.r'i'r: . , 

são sat1sfeitas. O conceito de equLvJ.JDncL;·t'h' ';<_rtf:: O'• d'.' 

rÍodo rol desenvolvido por Thfül1e 3ir~on2 e 8er,~ r, 'J'J(fli1·:; 

Seja uma funç50 W'x,y):: a'x -+- b'y t 1 (/:';1<:; , 
:< 

+ y'By + x'Oy + y'ax) sujei :.a ~l. restrlçi-:..; 

Y = Rx + s 

sendo x um vetor de instrumentos e y u.m ve t r)y df: v! r 1 I'Vt L; n '.' .. ~ 

controladas. Sejam x e y reais e ::I, b, A, B e r; fJr:r;~lj{)S v'r ::~.-

lores constantes. Como x e y possuem C:JJlCOn"n t·;:; 

ve-se maximizar o valor esper.'1.dc ie ~i( X" ,y}. 

R é uma matriz triangular ln foeri0T ~ 

por variáveis estocá tlcas com 1L1Fi d l s t r L bl.ll ((ioc; (;('rt ,i i~ '. 01 

distribuição de um subvetor de 1, 

as varlânclas de & finitas. 

t- .," ... ~ , 

Diz 'l'heil .~ 0.: ,_ 

, 
tratégia í que maxlmiz3 o valor e~1pfrj.°l;:L 0, (" 'r \ 

U , ~ > ,.! J ..... ! . ~ ) ,.; 

ca~tem~ entre outras a seguint.e pro[;rl fdéj 108 

,"" ..... 
- a d e c t s 3. o de!. no p r L Íll ' i. r o V r L íd' ,~ 1 d '~',! 

ao subvetor de decisões lUt.:, no prlm:::trc r'f> r' l' '-)'} " !, -, <, ., 

sujeita ~ restrlçio 

Y= Rx ... s 

quando .2. é substitu1do por seu v~llor e:;~"-:l:d,r,. 

2 H. A. Slmon, f~Dynarnic PrograTl'Tllng Uni,,!' r,.:nc~r~_ ,lC't, ~ii t 

Quadratlc Crlterlon Functlon", Econ),nE:trt~-l. :{:{L'f ("T~nt::r· .• 

1956), 78-81. 
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Àssim, o conoeito de equivalênoia de oerteza de 

um período permite que se su'atituam variáveis aleatórias por 

suas médias esperadas, não havendo necessidade de serem oonaide

rados outros momentos das distribuições destas variáveis'aleató-

rias. 

A prova formal de que a soluqão satisfaz as oon

dições de equivalência de oerteza não será desenvolvida,uma vez 
, N 1 que ja foi feita para fun9ao semelhante. 

, , A 

Em seu ultimo periodo de permanenola em atividade, 

n = O, o peouarista irá se desfazer de todos os animaia,'logo 

Oomo o pecuarista não vende a,nimais oom menoa de 

tres anos, evidentemente ele nro poderá ter animais com menos do 

que essa idade emn = ,O, o que signifioa dizer que o último pe

ríodo em que ele irá usar seu estoque de capital para fins de 

reprodu9ão, bem oomo fará investimentos neste estoque, será p t 4, 

de modo a ter nasoimentos em n t 3. 

(3.2.3) 

2 
Assim em n = O tem-se 

Ko= DO = Xl - Dl 

Mo= BO = Ml - B1 + ~ A21 

'O = °0 = r -1 °1 + ~ A2l 

'o. = O 

1 José L.Carvalho, OR. oit., 57-63. 

2 lla derivaçâ'o da solução de luoro máxi.o não serão oons'1deradaa 

nas restriiões, para efeito de aimplificaião, as taxas de mor

talidade, uma vez que estas não afetam a forma final da solu9ão. 



.110 = O 

.120 = O 

lO = O 
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De acordo com as restriç5es acima, quando n :: O 

a função lucro irá resumir-ce a : 

L (Do,BO,coIKo,MO,Fo'O) = qODO + POBo + cOCO = qoKo + poMo + 

+ cOFO • (3.2.LI) 

Esta ~ a pr6pria receita total do período, uma 
, , 

vez que o pecuarista não lru manter animais para periodos futu-

ros. 
, ~ I"V / 

No penultirno periado, n = 1, nao havera nascimf:'!1 

to de crias, isto é, AOl = "'-Kl :: O pois AIO:: O, nem investi

mento no estoque de capital. As r~striç~es para este perícdo 

'"" sao : 

(3.2.5) 

o e A = O. 
02 

Fl = F2 - C2 + 1 A22 2" 
A = O 

01 

AlI :: O 

A21 = A12 :: ÀK 
3 

I = O 
1 

Deve-se observar que, como A
20 

= O, tem-se A 
11 

Usando as expressões le KO' IvI e F de (3,,2.3) 
O O 

a função lucro para n = 1 será : 
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L (DI,BI,CIIKI,MI,FI,A21,1) = qleDI + P
I

e8
1 

+ cI,C] + 

+ (v + t )(1/2 A
2 

) - a (K - D )2 - b (K _ D )2 -
21 21 1 ~ 1 I ~ 1 1 

- i (MI - BI + ~ A2l )2 - d (M - B )2 - e (F - C + 1 A )2 
~ ~ ~ 1 1 ~] 1 2 21 

- f (F -'2 1 
o )2 + o(. E {q (K - D ) + P (H - B 
1 101 1 011 

01 + ~ A21l} 

+ 1 A ) + 
'2 21 

(3.2.6) 

Derivando a expressão (3.2,6) parcialmente em rlê-

latão a Dl' B1 e ClIque são as decisões que o pecuarista pode to-
I 

mar no periodo com o intuito de maximizar o lucro, e 19ual~ndo PS 

tas derivadas a zero tem-se 

() Le,,, 1 .... 1) 
ê>D

1 

- q + a(lt
1 

- D ) + b(K - D ) - ot E (q ) ::: O 
1 111 1 O 

é) L(, " 1 .... 1) = 

, OLC, .. 1.,..1) - c
1 

+ e(F
1 

- C
1 

+ 1 A ) + f(F - C ) _oL.[.; (c ) 
2' 21 1 1 1 U 

Explicitando-se Dl ' B1 e C1 vem 

(3.2.7) B1 = 1 Pl + M1 + 1 ~ -L K3 - .J.... c(, 1';1 ( Po ) 
õ+ci 2' c+d c+d 

C1 = 1 c
1 

+ FI + I Ã. 1 K
1 - 1 ol ... E (c ) 

e+f '2 e+1 e +1' 1 O 

!. ; 

I ~ 



.1. 00Del1.98'1. ele I_suneta ordom Iro R\ÜnlllflttOB.!Y10nt,ll 

latl.fll tal pilo tato ela tunVa:o Ilr quadrlÍ t.1 (,"1 nOfJ !\rguril~nt()lI. 

lo antlplnúlt1.mo período di p,rmant-notn do pN1IHI ... 

r1..ta I. at1.v1.daele, D. 2, tambem nto hl\verá n,u~ctmfmt;o da orl.'w, 

1..to í. '02 • O 1'01. '11 ::: O e .1
20 

1: O, nlm lnvestlmfln teJ bx'u 1;". 
AI rl.tr1.9~'1 Dlltl plríoelo .ro 

('.2." 

~ • JC, · 1', 

12 = M, - :8, 

'2 • " -
c, 

A02 • O 

A
1

1't = .1 = ~ K 
ti; O,· , 

, _ A ::: ~K 
6 22 - 6 1, 4 

:1:2 = O 

Prooedendo-lIe i. rnaxlml zaq8'o d,~ ac ordo (l ()!rI fi 

nioa ~~ dl.orlta, enoontra-., a legulnte suluçlo pnrn n ~ ? 

1'2 = rli <1 2 a+ 
+ 12 - ~ 0(,.E!J (q ) 

f1+ 2 1 

(,.2.9) :82 = o:a 1'2 
+ M

2 .. ~ ~ eta KJ, -m c(,P1) ( p] ) 
t, 'H· . 

°2 = ~ 01 + 
, 

+ ~ )., ~ K,~ -;hot L:, { (' J ) 2 e+ r1 + 

.10 esorever a tunil'" 1 uoro pri.rn n :g' ,3 fi obtot' !t 

101\1,ro de luoro máximo parB este período,obfHH'va-sB (tlF elJ 1.'1 f/ 

14ô'10a à que tol obt1da para n -= 2, a. fl1f!f10S dos suusorl trJf'l. A'l" 

.1m. para e.tl. trel períodos tem-se J 
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11. =0:4 Pl + M1 + , ~ o:, :11+2 ·oia _11 (Pl-1) 

°1 = ell 01 + '1 + , l. .• !, Es.+2.- .:,*Is. (01_1 ) 

para 1 = 1, 2e ,. 

Esta igualdade d. soluiõea, R9 eRtaRto, deve-.e 

'as oaraoterístioas espeoífloa. da exp1orav'o da Plouárla di 001'

te BO país, lntroduzldas no prooesso dlmaxlalzavro por .el0 das 

restri9~es. Em nenhum dos período, aoima menolonado.,a venda de 

matrlzes e novl1has lrá afetar o J1&so1r4ento de ona. RO períOdO 

segu1nte,~ vez que Âoo = ÂOl = Â02 = O. bem ooao Dto .ro feltos 

lnvestimentos no estoque de oapltal. Bá alRda um outro a.peoto 

que deve ser menoionado. Ka medlda em que Dlo se leva e.oonsids 

ra9ão o papel desempanhado por estes anlmals na reproduq~o, não 

se oapta a lnterrelaqão entre os mesmos e suas orla. tat~s. 

Observa-se em ('.2.10) que a oferta de matrlll' e RoVilhas para 

abate depende apenas de seus preqos atual. e um períOdO à frente, 

o que sena razoável de se esperar apenas para a oferta de bol. 

gordo., que nto desempenham papel reprodut1vo alaua. 

Prosseguindo então oom o prooe •• o di .-xlmlza9Ão, 

oonstata-se que ·as solu9õe. para os períOdOS 4 I 5 .ão idêntloa., 

a meno. dos .ubaoritos, o q~e signlfioa que a ,01uV1o ,er&l tol 

enooRtrada. »erlvando~se & funçro lucro paroialmlntl Im rllavlo 

a oada uma das variáveis de ·deol.ão do peouarlata, DR, lu' 0n e 

Bn' enooRtra-se o seguinte slstema I 

,. 



onde I 

D - Â-b I = K + --D - 1 -' I (q l) - ~ et. B • 
n ~ n n ~ A n n- ~ n 

• (vOn_l + t on_l ) - d-. .t.2 Bn (vln_2 + "ln-2) -

- 2 ,.:t, ,,' ~(Pn-') - 2 te!"''''' ~(on_') -
_ Ã. .t' B (v + t ) - 4 '- __ 4 I (p J.)-
r4 n 2n-' 2n-' - 2(0+4) n n-..-

- 2 le:l) et,4 Bn(cn-4) 

+'n(e + t) + e ~ Â. ~+2 + 01, En(ctn_l) - ~ EnCCn_l ) + 

+ ~ ~~(vOn-l + tonel) + ~~2 ~(Vln-2 + t ln_2 ) + 

+ 2YC~:' ,,' En (Pn:..,) + 2t.:-I''''' ~ (On_') + ~", En • 

( ) Ã. 4 ( ) + t À. .1.
4 E • 

• v2n'!"3 + t 2n- 3 + 210+4) o(" ~ Pn-4 2 (e+l) n 

• (on-4) 

In (e + f) + 0n ( e ~.+ t) = cn + (e + t) l n + e i Ã. ~+2 -

- -'~CCn_l) 
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! última equaião, referente ao., bois gordo., é 
; , ~ 

independente das demais, referentes as temeas, uma vez que os 
, N 

primeiros nr~ podem ser usados para reproduqao. 
1 

lesolvendo o slstema aolma para as tres ~rl.elras 

equai~es e repetindo a última, temos a solu~lo geral do problema. 

Dn = Xn + 1 (qn - °n) 
1 b 

In ~ lqn - ~ 0n + ...Lot.~ (qn-l) + À -t~. 
b - b ta -b ) 4 - b 2 (A - b ) 

.' (v + ,t ) + ).,. ~2E (v + t ) + 
'On-l On-l 2 (Ã-b ) n ln-2ln-2 

+, 2(0~a,'ra_b)~3En(Pn-3) + 2(e+f)ta_b)~En(On-3) + 

+ ~ ,lE (v + t ) , 2 (A-b) ,n 2n-3 2n-3 

+ f ~ oc,4En(On_4) 
, 2 ( e+l' (A-b , 

°n = Pn + [.!! + b tÊ'-b [J °n + ~Ã. e!f ~+2 ... e:t.t~ · 
• (o ) - 1 q - 1 atE (q ) - Ã. aLI (v + 

n-l l)" n E:b n n-l 2 (~-b) n On-l 

,If! tO'n_l' ) -' ;\.. elE (vl 2 + t l ) - o Ã. ~E. 
2(~-b1 n n- n-2 2(o+d)(4-b) n 

• CP ,) - fÃ. pJE (o ) - ;\, .ll Cv + 
,n-' ,2{e+. HA-b} n n-3 2(4-b) n 2n-3 

4 ' 4 
+ t 2 "lt) - dÂ. ~ F. (p 4) - f Ã.. e(, F. (o 1. ) 

n-;" 2 ( c+d HA-b , -n n- ~ (e+? )(4-b) -n n-~ 

B = M + 1 p + 1. Ã, 1 IC - c+laC(En(Pn_l) n n õ+cr n ~ ~+d n+2 

~B equa~~es da solu~lo geral (3.2.12) po~em ser 

estimadas separadamente aplicando-se Mínimos Quadrados Slmples 

a oada uma delas. No entanto, as decis~es a que se referem as tres 
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,., AI N 

primeiras equaqoes nao aao independentes sendo de se esperar, pOE 
,., , 

tanto, que haja uma oerta oorrelaiao entre os residuos destas equa 

9~es. Neste oaso, a efioiênoia dos ooefioientes estimados pode ser 

aumentada através do emprego de téonioas de estimaq'o oonjunta, 
, N 

uma vez que as variaveis independentes diterem de uma equaqao para 

outra. 1 , 

3.3 - O Modelo Restr1to 

5a formula9io do modelo a01ma adalt1u-se a possi

bi11dade do peouar1sta vender para abate al~s das novl1~s que 

oompletam tres anos de 1dade, sem levar em oonta as restriq~es 

legais existentes no país ao abate desta oategor1a de an1mal, oom 

a oonsequente falta de dadoo estatístioos a respeito. D1sp~e-se 

apenas de sár1es de &bate de b01s, vaoas e vitelos embora muitas 

nov11has sejam abat1das de forma olandestina. 

Desta maneira, a aplioaqro do modelo anterior tor

na-se inviável, sendo neoessária a formulaç'o de um novo modelo em 

que seja teita a h1pótese de que todas as novilhas ao oompletarem 

tres anos sio inoorpo~adas ao estoque de oapital, só podendo ser 

vendidas para abate após terem tido sua primeira oria, já então 

oomo vaoas, a pa.rtir da idade de qua,tro anos. 

A Figura (3.2) representa o novo fluxo do rebanho. 

Deve-se observar que onde antes abriam-se ao peouarista as alter

nativas de, uma vez a têmea tendo oompletado tres anos, mantê-la 

no estoque de engord~, inoorporá-la ao e~toque de oapital ou ven

dê-la para abate, agora só lhe resta o. opCZão' de anexá-la ao estoq~e 

1 A. Zellner, "An E!fl01ent z.!e't.hod of Es J(;lma ting Seemlngly Unrela ted 

Regressions and Test for Aggregatlon Elas", Journal of the 

jeerloan St!!!stio~ Asaoclat10~, LVIII (Junho, 1962), 348-68 ,. 
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reprodutor. Desta forma, neste segundo modelo, as variáveis de de

ciaro para o pecuarista sro o número de boia e matrizes que ele 

irá vender pare abate no princ1pio do período a. Bn e Dn' os quaia 

ele retirará d08 estoques Hn e Kn respectivamente. 

Pei ta.s esta. 1I0dificaq6'ea e mantidas as demais hl 

p6tes~s da seção anterior a nova tunlto lucro seria I 

(3.3.1) 

onde : 

L(Dn.Bnl~.Mn,A3n,Â2n,n) = Valor presento esperado dos lucros, ~ 

periodos antes do pecuarista deixar a atividadu, condicionado aoa 

(VOn + ton )(1/2 Aon) = VF\.lor presente dos a.nimais nascidos em lli 

Valor presente doa animais nascidos em n+lt -
(V2n + t 2n ) (1/2 A2n) = Valor presente Ü03 enlrna1s nascidos em H±g~ 

~3n (1/2 A3n ) ::: Va.lor presente ds,s fêmeas t'.9.scj.das e!ll }H:'.; 

2 t(Ku - Dn + 1/2 A,n) = Custo de marutenqê'o (1<13 o.nima.ifJ do estoqua 

de capital. 



l(~ - Dn)2 = Ousto pelo enve1heoimento do estoque de oapita1; 

i(Hn - Bn + 1/2 A2n )2 = Ousto de manutenqão dos maohos na engorda; 

2 . 
&(~ -Bn) = Ousto pelo envelhecimento do estoque de maohos na ea 

gorda; 

2 
~(Aon) = Custo de manutenqão dos animais nascidos em a: 

r(A1 )2 = Ousto de manuten~ão dos animais nascidos no perío~o a~ 
~ n 
terior, ou seja, n+l; 

t(1/2 Â2n )2 = Ousto de manuten~«o das fêmeas nascidas em~; 

, 
~ = 'ator de desconto de um periodo. 

En {L(Dn_1,Bn_1 1~_1,Mn_1.A3n_1'Â2n_1,n-1)} = Valor esperado em n -, 
do 1uoro no periodo seguinte, B=!: 

, 
~ = operador de expectativas no periodo a. 

Deve-se observar que as fêmeas que oomp1etam tres 

anos no períOdO estão sendo representadas por 1/2 A3n pois, mu1to 

embora os maohos de mesma 1dade já possam ser vendidos para abate, 

Â3n significa todos os animais que completam tres anos em a, ou se

ja, inclui os machos nascidos em B±l e que porventura venham a ser 

vendidos "no períOdO. 

A fun~ão deve ser mazimizada levando-se em conta 

as seguintes restrições·: 

.< 
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~ = (Kn+1- Dn+1)( 1 - '1':+1) + (1/2 .l'11+1)( 1 - T :+1 ) 

Mn = (Mn+1 - Bn+1 )(1 - ~:+1) + (1/2 A.2n+i)(1 - ~+1) 

AOn = Ã.K'u 

.lln = (J.On+1 ) (1 - 1r!+1)· = (;\.. ICn+1 ) (1 -lS!+l)· 

A2n = (J.1n+1 ) (1 - 1f:+1 ) 

onde as taxas de mortalidade têm os mesmos significados da aeião 

anterior. 
, 

No seu último periodo em atividade, n = O, o pe-

cuarista irá se desfazer de todos os animais, logo BO = MO e DO = 
I IV XC. Por outro lado, o pecuarista, por hipotese, nao vende machos 

com menos de tres anos e têmeas com menos de quat~o anos. Oomo 

não é possível prever o sexo do animal a priori, o último ano em 
, 

que o pecuarista ira usar seu estoque de capital para tins de re-

produção será em n = 5' de modo a ter nascimentos em n = 4 (J.04 ) 
, 

tendo, por conseguinte, em n,= O, animais c~no minimo, quatro 
,., 

anos de idade. Desta forma, em n = O as restrii~es sao , 

KO = DO = (Kl - Dl )(l - ~~) + (l/2 A31 )(1 - ~!) 

MO = BO = (M1 - B1 )(1 -'r~) 
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De Bjoordo oom ~s' r'eatri~8'e8: aOima, quando n :b O 
, I 

a tun~ão luoro~ra resumir-ae a I 

, 
1 

Oomd o peouar1~t. nto ir' manter animais para pe-, , , , , , . , 
riodos tuturos, esta e apropria reoeita total do periodo. 

(3.35) 

Para o pen~lt1mo período, n l = 1, tem-se I 
I 

, I 

j,21 = O 

'Usando-ae as eXP1esB~es de ~ e Mo de (3.'.3) a 
, 

tun~ro luoro para n =11 será: 

. 1 I 

L(~,:Bllxl,Ml.Â31,Â21,:l) = qlDJ.! + P1BI ;- t3l(1!2 Â3l) .- t(~ -
2 ' 2 

- Dl + ~ ~3I) - ~ (Xl - Dl) 

{qo [eX). - 11.)(1 - ~!) ,+ (1/2 

(3.3.6) 

, 
Derivando (3.3.6) par01aImen~e :em relalro a D1 e 

I 

a BI , as dec1sa'e's qu.e o pecuar1s~a pode tomar, tem-se : 
1 , 

I I 1 1 
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ªL("~~,,,l) = ql + a(Xl - Dl + l/a Â31> + b(ICl - ~1> - (1 -~) • 
1 

, eX. ~ (qo> 

Igualando estas derivadas a zero têm-se as condi

qões de primeira ordem do processo de maxlmiza~lo : 

• (1 - ~~) - (1 -1r~) ci.~ (qo) 

(c + d) B1 = Pl + (c + d )Ml - (1 - lr~) o( El (po ) 

A soluqão deste sistema triangular nos dá o com

portamento do pecuarista no per1odo n = 1. Resolvendo (3,3.7) 

vem: 

(3.3.8) 

As condifões de segunda ordem são satisfe1tas au-
, , 

tomat1camente, uma vez que a função e quadrat1ca em seus argumen-

tos, 

Para n = 2 também não haverá nascimento de cr1as, 

A02 = O, v1sto que All = A20 = O. As restri~ões neste período são 
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~ = (K3 - D3 )( 1 - lf ~) + (1/2 A32 )( 1 - 1';) 
M2 = (M3 - '3)(1 - ~~) + (1/2 A23 )(1 - Cf;) 

de' c 
A32 = AO 5 (1 - l" 3 )( 1 - 15' 4) (1 - lf 3) = 

.(1 _15'~) 

, 
Maximizando-se de acordo com a tecnica descrita, 

, 
e a seguinte a solução para n = 2 : 

d e c 
D2 = a!b q2 + ~ + ~).. (1 - 1f 5) (1 - t 4) (1 - l" 3) a:b K5 -

(3.3.10) 
- (1 - lf ~) c(, E2 (q1 ) 

a+b 
-rd e 

B2 = ...l...P2 + M2 + ~ Â.(1 ~ IV 4),(1 - ~3) .JL X
4 

-
o+d ~ c+d 

- ' 1 - ~ ~ ) Oé'. E2 ( P1 ) c+a 

Ao serem obtidas as soluções de lucro máximo 
I , 

para os periodos n = 3 e n = 4, estas coincidem com a solueão en-

contrada para n = 2, a menos dos subscritos. Generalizando a BO-
, 

1ução para estes tres periodos tem-se : 

(3.3.11) 

+ Ki + ~ Â,.(1 - 11f~+3)(1 - ~~+2)(1 - t~+l) • 

(1 - 1f~ )c(.Ei (qi-l) I 

a+b -
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Bi = ...!...Pi + M1 + l.;t(l --r~+2)(11- O~~l) c Ki '+2·' 
c+d ~ c+d 

- (1 - y t.r o/... Ei (Pi - l ) 

C+d 

para i = 2, 3 e 4. 
N I Esta, no entanto, nao pode ser considerada a solu-

AI 1 1 \ o! f ' ~ao gera , pe o menos no que tange a equa~ao re erente a oferta de 
, , ' 

matrizes para abate. Em nenhum dos períodos mencionados a venda de 

vacas irá afetar os nascimentos no período seguinte, o que ,signifl 
, I 

ca que o papel destes animais como estoque de capital não foi cap-

tado tornando-os, para efeito da soluçâ:'o, idênticos aos bois, daí 

o ta to de ambas as equa~ões apresentarem apenas uma 'relação ent,re 
, , 

as quantidades ofertadas, os preços atuais e um periodo a frente. 
I I 

Levando adiante o processo de maximização, obser-

va-se que as soluções para os períodos 5 e 6 são idênticas" a me

nos dos subscritos. Generalizando as soluções encont'radas para es-
, 

tes periodos tem-se : 

(3.3.12) 

.Kn+3 - (1 - '!:)~En(qn-l) -
.A 

(1 -"!~) ~En (vOn_l + 

2,A 

+ t On- l ) - (1 -l~)(l -1)~_1)QlEn(vln_2'+ t ln- 2 )-
24 

a d e 3 I 
- :;(.(1 - 'lS'n) (1 - o n-l) (1 - o n_2)c,t En (v2n_, + t 2n_,) -

2A 

d e c '4 ' 
- ).(1 - l"~) (1 - ~ n-l) (1 - ~n-2) (1 - Õ n_,)ol En (t

3n
_

4
) -

2.1 
a d e 3 I 

- c it (1 - ~ n ) (l - o n-l )( 1 - Cf n-2 ) «.. En (Pn-,) -
2 â (c+d) 
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I 

-.d?-(l -T~)(l - ~!_1)(1 - ~:_2)(1 - '(:_.,).t4~(Pn_4) -
2 A (a+b) , 

I ' 

- aiCl - ~:)(l - ~!_l):(l -Y:_2)(1 • 1f:.,)a{,4In(qn_4) -

2.A (a+b) 

- a 

Bn = rltn + Mn + ~ ~(i - 1":.2)(1 - 1':+1) o:~ Kn+2 -' 

- (1 '-,t !)ol. En(Pn_l) 
(o+d) 

9 ,= ( Il - a - b) (1 - 15:) + a 

Interpretemos os resultados rufo em termos da ofer

ta de bois e matrizes para abate, mas em termos da demanda do peou

arista por seus eS,toques de engorda e de oapi tal, os quais passarão 

a ser r~presentados por (ESTOQUE M)n e (ESTOQUE X)n ~espeo,tivamente. 

No prinoípl0 do períOdO a o peouarista tem Mn' ao qual inoorpora os 
, 

maohos que oompletam' dois anos no perlodo, e.~ ao q~al s~o anexadas 

as fêmeas que oompletam tres anos. Oomo, por hip6tese, 8'ão vendidos 

,. 
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apenae os machos com mais de tres anos e as fêmeas oom mais de qua-
I 

tro anos, os animais inoorporados aos estoques de engorda e de oapi

tal em a somente poderro se~ vendidos a partir do perio'do seguinte, 

o que significa que os animais que serão vendidos em a serão reti

rados de Mn e Xn. Logo. 

(ESTOQUE M)n = Mn - Bn 

(ESTOQUE K>~ = ~ • Dn 

representamos animais que o criador irá manter. 

.-

De ('.'.12) vem: 

(ESTOQUE Kn) =. t [qn - (1 • Y:)GtEzt(qn.1)] '1 ~. 
• (1 - r!+,)(l • o :+2)(1 - r:.l )~+, + Ã.(l • 1': >.LEn. 

2A 
.(VOn_l + t on• l ) + )..(1 • ~~)(l -1r:_l)~2~(V1n_2 + 

221 

+ tln-2) + Ã.(l .,l~)(l - t!'l)(l -l":.2)Dl.'En(V2n_, + 

2~ 

+ t 2n_,) + ;t(1.1r!)(1 '.~!.1)(1 - 0:.2 )(1 • ~~-3) • 

2~ 

• ol.4En (t,n_4) + Q).. (1 - ~) (1 - (;-1) (1 - "(:-2) .I.'En. 
I , 2 li ( o+d . 

• ,(Pn.') + d;t(l -o~)(l - Õ!.l-) (1 - 0:.2 )(1 .er: • .,> • 
2 Â (c+d) 

.,ol,4En (Pn.4) + a~(l • ~~)(1 - 0: .. 1 )(1 • t:.2 )(1 -)(~.3) • 

26 (a+b) 

.o(,4~(qn.4) + ai\..(l • 2>:)(1 - t~_l)(l - r~_2)(1 - °:.4 ). 

2 A1 (a+b) 
I 

,-
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(ESTOQUE M)n = - 1 
õ+d 

- 1. 
'2 

ÃS8im, dm re1ai~o à primeira equ8~ão de (3.3.13) tem-se: 

(1 ) ê) ~ESTOQUE K)1J < O, pois quanto maior a diferen-
é)~n -1 - 1:).(, En (qn-l ~ 

ca entre' o pre,~r ... 11 e o valor presente do pre~o esperado para a 

vaca um período à frente (ponderado pela taxa de sobrevivência de 

matrizes). menor será o número de vacas que o peouarista irá manter 

"'" no estoque de capital para reproduçao e venda futura. 

(ii) ê) (ESTOQUE K)n 

ê) (~+3) 
< O. Deve-se observar que 1 '),(1 _ 'a'd ) 

. 2' n+3 • 

• (1 - ~e )(1 - oC)K = lÃ3 ' que é o número de novilhas que 
n+2 n+l n+3 2' n 

oompletam tres anos em n. sendo pois incorporadas ao estoque de 

capital. Assim, quanto maior for este investimento bruto, menos 

propeftso estará o pecuarista a manter as matrizes mais velhas no 

estoque reprodutor. 

para i = O, 1 e 2 

Quanto maior for o valor esperado, descontado ~a-
, ' ra a, do animal que nascera no periodo seguinte, ~ais vacas o pe. 

cuarlsta dese3ará manter para fins de reprodu~~o. Deve-se observar 
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qua ~(VOn_l + t on_l ) está assooiado aos pre~os esperados para os 

animais quando estes tiverem idade que permita que os mesmos se

jam vendidos, ou seja, En (Pn-4) para os maohos e En (qn-5) para as 

têmeas. O mesmo ooorra oom En (vln_2 + t ln_2 ), En (v
2n

_
3 

+ t
2n

_
3

) e 

E (t~ 4). Resumindo, pode-se dizer que : n .In-

~ (vOn-l + t On- l ) = ~ ~ [.l3 Pn-4 + «.,4 qn-5] 

E (v + t ) = ~E [ct 2 
P + 0(3 0 ] 

n ln-2 ln-2 ~ n-4-n-5 

En (v2n_3 + t2~3) = ~En [~ Pn-4 + 0/.,2 qn-5 J 
En (t3n- 4 ) = ~ En[cat. qn_5] 

(iv) u (ESTOQUE) > O 

() ot4E
n (qn-4 )] 

Quanto maior o preço de mercado das vaoas em n=!. 
mais vaoas o pecuarista desejará vender naquele período. Por outro 

lado de (ii) vem que, quanto maior o número de novilhas que oomple-
, 

tam tres anos em um periodo, sendo portanto incorporadas ao estoque 
, 

de capital, mais propenso estara o pecuarista a descartar as matri-
, 

zas mais velhas neste periodo. Assim, se o pecuarista espera um 

preço alto para as vacas em a:i ele procurará ter um número razoá. 
, 

val da novilhas de tres anos naquele periodo para que possa se des-

fazer das vacas. As novilhas que oompletar~o tres anos em ~ 

terão nascido em n-l e podem ser representadas por -

ASSim, quanto menor Dn,mais novilhas de tres anos o pecuarista 
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terá em ;-4 e, portanto, mais vaoas poderão ser vendidas neste pe

ríodo. Existe, pois, uma substituilão entre a venda de vaoas em n 
e em n-4. 

(v) ê) (ESTOQUE X)n 

Ô [ol3En ( Pn-3 ~ 
> o 

Raciooínio análogo ao anterior, sendo que aplicado 

à venda de 'bois em n-3 pois, por hipótese, 1 ~- 3 ser~o maohos. 
~ I2n-

(vi) a (ESTOQUE K)n > o 

a [~5Ell. (qn-5fl 

e êl(ESTOQUE K)n 

~ /;,4En (Pn-4 il 
> O 

, 
Este item foi parcialmente abordado em (iii). 

En (qn_5) e En (Pn_4) representam os pre~os e~perados em A para as 

vacas e bois,oinco e quatro periodos à frente,respectivamente. Uma 

vaca que nro seja vendida em A, sendo portanto usada para reprodu-
"" / , çao, tera uma cria em B:!, a qual, se mach~_completara tres anos e 

poderá ser vendido em n-4 e, se fêmea, oompletará quatro anos e 

terá sua primeira cria em n-5, quando poderá entto ser desoarta

da pelo pecuarista. Assim, quanto maior o pre~o esperado para as 

crias quando estas puderem ser vendidas, mais vacas o pecuarista 

irá manter no estoque de capital em n.! 
Â equa9ão referente a ~STOQUE M)n é bem mais sim

ples, uma vez que os bois n~o podem ser usados para fins de repro

du~ão. Assim tem-se : 

(i) ~(ESTOQUE M)n .(, O, pois quanto maior a' diferen-

O~n - (1 -'( ~) En{Pn-1TI 

la entre o pre~o em n e o valor presente do preço esperado para o 
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boi gordo um per1odo à frente (ponderado pela taxa de sobrevivên

oia dos bois). menor será o número de bois que o pecuarista irá 

manter na engorda para venda futura. 

(11) o(ESTOQUE M)n 

() (~+2) 

t.. O. Tem-se que 1 íl,,(l - ~n+2)(1 - ~e)K = 2 n+l n+2 

, , = ~ Â2n e o numero de novilhos que oompletam dois anos em~, sen-

do pois incorporados ao estoque de engorda. Desta forma, quanto 

ma10r for esta variaqão positiva no estoque, menos propenso esta

rá o oriador a manter os bois gordos existentes. 

Estas são as equações que o processo de maximiza

ião da função lucro, através do emprego da técnioa de programação 

dinâmioa, determinou oomo representativas do comportamento ótimo 

do peouarista. 
I 

No Capitulo V os resultados das estimações destas 

equaçoes serão discutidos, enquanto que o CapítUlO IV será dedi-
\ -.J , -v cado a oonstruçao dos dados necessarios a estas estimaçoes. 
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, 
OAPITULO V 

RESULTADOS D1PfRlCOS 

N 

De acordo com a soluça0 obtida para o modelo res-

trito no Capítulo IIl, as fun~ões de comportamento ótimo para o 
#'>J pecuarista sao : 

(5.0.1) 

(ESTOQUE K)t ="1 [qt-(l - '(~)c(,Et(qt+l)J +tB2Kt _3 + 

+(33et3Et(Pt+3) + ~4ci4Et(Pt+4) + t35o(.4Et (qt+4) + 

+ (3 6c(5Et (qt+5) + Ul 

(ESTOQUE M)t = Sl [Pt-(l -Õ~)..tEt(Pt+l) ] + S"2 Kt _2 + U2 

I , 
O significado de todas as variaveis e o mesmo, mas 

N a nota~a.o referente ao tempo foi modificada para a forma usual. 
, ) I Assim, o periodo t representa o tempo atual, Et(Pt+l e a expecta-

, 
tiva existente em t com rela~ão ao prero do boi gordo no periodo 

seguinte, ~-2 é o estoque de matrizes que o pecuarista possuia 
, , 

dois periodos atras, e assim por diante. Os valores esperados 

para os machos e fêmeas ainda sem idade para abate, v e t respecti 

t "'" f id d ja' foi i t vamen e, nao oram cons era os, uma vez que, como v s o, 

seus efeitos serão captados pelas variáveis p e q. As perturba~ões 

aleatórias U
l 

e U
2 

foram incluidas com o objetivo de que fossem le

vados em consideração erros de agregaç~o, má especificaç[o, omis

são de variáveis e outros erros do modelo. 

Para aplicar o modelo ao setor da pecuária de 

corte como um todo, é necessária a hipótese de que estas funyões 

de comporta::1ento não variam de um criador para outro, a fim de que 
, -v I , 

seja possivel a agregaçao. As ideias basicas, bem como os proble-
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mas resultantes da obtenç~o de relaç~es agregadas a partir de 

funções individuais, são discutidos por Theil 1. 

Para efeito de agregação, as variáveis das equa

ç3es de (5.0.1) podem ser súbdivididas em dois grupos; aquelas 

que s~o obtidas através da soma das variáveis individuais, como 

os estoques e os animais vendidos para abate, e aquelas que são 

iguais para todos os criadores, como os preços. Cha:nando as va-
, 

riaveis do pri:neiro grupo de X e as do segundo de J, pode-se es-

crever a seguinte relaç~o a nível individual : 

(5.0.2) para i = 1,2, ••• ,N 

onde : 
• -v I 

Yi ~ vetor de ooservaçoes da variavel dependente, de ordem nxl, 

sendo n o número de observações; 

'" I Xi = matriz de observatoes das variaveis independentes do primeiro 

grupo, de orde~ nxk-z, sendo k o número total de variáveis 

indGpendentes e z o número de variáveis independentes do se-

gundo grupo; 

~i = vetor dos coeficientes das 
I 

variaveis independentes do primei-

ro grupo, de ordeln k-zxl; 

Ji = matriz de obs ervaç ões das variáveis independentes do segundú 

grupo, de orde,TI nxz; 

9i = vetor dos coeficientes das 
I 

variaveis independEm tes do segun-

do grupo, de ordem zxl; 

ti = vetor das perturbarões aleatórias, de orde:n nxl; 
I 

N = número de individuos. 

1 Henri Theil, PrincipIes of Econometrics (New York 

and Sons, 1971), 556-67. 

John Wiley 
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Procedendo-se à agrega~~o e levando-se em conta 

que J l = J2 = ••• = JN = J, vem : 

coeficientes 

N N lV 
~ Yi = ~ 'x'1 f31 + 2 J,a € 

i=l i=l 1=1 1 1 

N N 
Fazendo Y = :a Yi , X = ~ 

i=l i=l 

n~o se alteram 
I 

de um indivlduo 

N 
Y = Xf3 + N e J + ~ e 

i=l 1 

(5.d.3) 

Xi e supondo que os 

para outro, tem-se 

(5.0.4) 

• 
~ 

o problema de unidades resultante do fato do coe

ficiente dos preços aparecer multiplicado por N, pOde ser contor

nado através da aplicagão do conoeito de elasticidade. A nível 

individual, a elasticidade com respeito a J, obtida de (5.0.2) é, 

e, em termos agregados, a par-

tir de (5.0 0 4) vem : 

Yl = N e. J • Estas duas expressô'es serão iguais y 

se Y = NY1 , ou seja, se não houver diferenças de compor~amento 
I 

de um individuo para outro, o que permite interpretar 11, a elasti.-
I 

cidade obtida com dados agregados, como valida para o pecuarista 

"médio". 
, 

Na primeira Seção deste Oapitulo serão apresenta-

dos os resultados obtidos para a equação dos bois, Tentativas s~o 

fei tas no sentido de se estimar o fator de desconto ~ diretamente 

desta equaç~o mas, corno os resultados obtidos não se mostraram 

plausíveis, tornou-se necessária a utilizayão de uma lnformaT~o 

exterior ao modelo. 
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Na segunda Segão, a equação referente ao estoque 

de matrizes é estimada. Como o número de coeficientes a estimar é 

elevado em relaçgo ao número de observa~ões, algumas simplifica

çõessão feitas no sentido de se preservar um número razoável de 

graus de liberdade. Oomo não se possui uma série para o preço de 

matrizes, tomou-se corno "proxy" para a variável q, o preço do boi 

gordo, p. Um problema adicional é que o modelo refere-se a fêmeas 

de corte e os dados foram estimados para o rebanho como um todo. 

Algumas tentativas s~o feitas para contornar esta dificuldade 

a través da introduçâ'o do preço do lei te na equa~ão. 

Uma maneira usual para se avaliar a viabilidade 

'" N , de um modelo econometrlco e o teste de previsao. Este teste e 

feito estimando-se o modelo com apenas parte da amostra e, com 

... '" N base nestes parametros, sao feitas previsoes dos valores da va-

riável dependente para o período não considerado na estimarão, 

comparando-se ent~o os valores previstos pelo modelo com os valo

res ~bservados. O pequeno námero de observar~es de que se disp~e 
-v 

impede, no entanto, a aplicaçao deste teste. 

5.1 ~ Estoque de Bois Gordos Hantido Helo Pecuaristã 
I 

Conforme ressaltado no Capitulo anterior, estão 

sendo considerados no estoque de bois gordos mantido pelo pecuari~ 

ta, os machos que completam dois anos no período, 1/2 A2t • Oomo 
I consequência, passa-se a esperar um sinal positivo para a variavel 

~-2·. 
Inicialmente foi estlillada a equação do estoque de 

bois gordos, sem se levar em conta as restri~~es determinadas pelo 

modelo aos coeficientes das variáveis prero atual e preço esperado o 

Os resultados s~o apresentados no Quadro 5.1.1. 
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QUADRO S. I. 1 

,..J 
Estoque de bois gordos mantido pelo peouarista sem restri~ao nos 

ooeficientes. 

Variáveis 

Independentes 

Pt 

Pt+1 
K 

t-2 

R2 = 0,92142 

Variável Dependente = (ESTOQUE M) 
t 

Sinais Coeficientes Estimados 

Esperados Valor D. Padrâ'o t 

- 1,037 1,542 0,673 

+ 0,682 1,36 0,501 

+ 0,583 0,038 15,302 

DPRa = 138,731 DWc 
= 0,24342 F(2,17) = 

MVDb = 2838,65 2857,629 

a = Desvio Padr~o da Regressão 
; I 

b :: 1-iedla da VariavelDependente 
t 

C = Estatistica Durbin~Watson 

Deve-se observar que, co~o as equações represen

tativas do comportamento do pecuarista n~o possuem um termo cons

tante, a expressão usual para o coeficiente de determinação, R2 , 

não se aplica, A fórmula aqui e~pregada é 

2 
R = 1 - , o que permite que o desem-

~(Yi_y)2 
I penho do modelo seja avaliado atraves 
1 car a variâncla do ter~o dependente • 

de sua capacidade de expll-

Os valores de t do Quadro 5.1.1 mostram que as 

1 Para uma dlscuss~o completa ver Thei1, PrincipIes of Econornetrlcs, 

pp.175-78, 
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variáveis P
t 

e P
t
+1 não sâlo estatisticamente diferentes de zero e, 

por outro lado, a primeira aparece com sinal contrário ao espera-
, 

do. O valor da estatistica Durbin-Watson revela uma alta correla-
N ' ~ lao positiva entre os residuos, sugerindo que estes estao captando 

o efeito de alguma variável omitida na regressgo. Oom o intuito 

de se verificar o efeito da tendência, na hipótese de que esta é 

l1near, esta variável foi incluida (T) e a equagão reestirnada. O 

Quadro 5.1.2 mostra os resultados. 

QUADRO 5.1..6. 

Estoque de bois gordos mantidos pelo pecuarista. sem restrigão 

nos coeficientes e com a variável de tendência& 

Variável Dependente == (ESTOQUE M)t 

Variaveis Sinais Coeficientes Esiiimados 

Independentes Esperados Valor D. Pa.drão t 

Pt - -1,O7l~ 0,545 -1,971 

Pt+1 + 0,694 0,453 1,531 

Kt_2 + 0,583 ! 0,013 45,895 

T + 30,054 I 2,56t3 11,704 

Jf = 0,99178 DPR = 46,045 I DW == 1,15512 F(3,16) = 
MVD :=. 2838,65 I 19322,346 

...... -
Os resultados encontrados mostram que realmente 

a vari~vel de tendência. era a variável omitida. responsáv.el pelo 

l'raco desempenho anterior do modelo. 

Todas as variáveis aparecem com o sinal esper8.do 

e a estatística F, que é usada para se testar a hip6tese sobre 
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os coeficientes como um todo, mostra que estes aro diferentes de 

zero, a um nível de signlficância de 5%. A estatística Durbin

Watson revela que nâ'o há evidencias contra a inexistência de cor-

" rela~~o serial entre os residuos. Os valores de t, usados para 

testar cada coeficiente individualmente, indicam que Kt_2 e T 

são diferentes de zero a um nível de signlficância de 5%, o que 
N nao ocorre com Pt e Pt+l. Se usarmos no entanto, o teste unilate-

ral com um nível de significânci8, de 10%, ambas mostram-se esta

tisticamente diferentes de zero. Neste caso, o teste unilateral 

se justifica, uma vez que se está querendo testar o sinal teorica-

mente esperado para cada coeficiente. Deve-se lembrar ainda que 

a variância dos coeficientes tem uma relação inversa com o núme-
, 

ro de graus de liberdade, que e de apenas dezesseis nesta equação. 
I 

No periodo 1973-74, o Brasil exportou uma grande 

quantidade de carne, principalmente através do estado do Rie Gran 

de do Sul. Numa tentativa de incorporar este efeito na análise, 

foi introduzida uma variável dummy, definida da seguinte maneira 

f
l para 

D = 
O para 

1973 e 1974 
, 

os demais periodos 

Assim sendo, deve-se esperar um sinal negativo para D, uma vez 
, ~ 

que no periodo das exportaçoes os estoques mantidos evidentemen-

te reduziram-se. Os resu1tados obtidos com a inclusão desta va

riável são apresentados no Quadro 5.1.3. 
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qUADRO 5.1.3 

~. 

Estoque de bois gordos mantid.o pelo pecuarista, sem "'f.'!trlS~""c T.(;':, 

coeficientes e com as variáveis de tendência f; dnmmy. 

Variável Dependente:: (ESTOQUE M)t 

-Variaveis Sinais Ooeficientes Estimadoz 
-..c~_~I... _~ 

Independentes Esperados Va.lor D. I"a.drãe t 

• 

Pt - ... 0,764 

I 
0,636 .. 1,20'1 

Pt +l + 0.6?5 0,455 1 u:"'::-t . '-'c .. 

Kt_2 + 0,573 0,017 7.4 (,P8 J ., I J 

T + 30,429 2,605 11,CBO 

D .. .. 47,366 49.760 I -0,9:;2 

R2 
:: 0,99225 DPR :: 46 t 381 I DW == 1,018 I F(4,lS) :: 

I 
MVD :: 2838,65 I I 15367.315 

o valor de F mostra que os coeficientes como 
..... 

um todo, sao estatisticamente diferentes de zero, o valor da €;!";-

tatística de Durbin-Wa tson revela ITie.is uma vez que n~o há evlê.en

cias contr~rias ~ inexist&ncia de autocorrelaçro dos resíduos e 

todas as variáveis aparecem com o sin8.1 esperado teoricamente. 

Os valores de t indicam que em termos individuais 

as variáveis ~-2 e T são estatisticamente diferentes de zf,ro, E. 

, A ~ um nivel de signlflcBncia de 5~, aplicando-se o teste bilateral. 

As variáveis Pt e Pt+l t usando-se o teste unlla tera1 t difercTii de 

zero a um nivel de slgniflcs.ncla de 15%, o mes~r;o ocorre1Ld~ com L 

dummy ao nível de 20%. 

Os coeficientes estimados para as varlnvels pre

ço atual e preço esperado para o bol gordo U~ períOdO n frent~, 
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apresentados nos Quadros 5.1.2 e 5.1.3 implicam em estimativas pa-
I 

ra o fator de desconto de um periodo, ~, de 0.67 e 0,9 respectiva-

mente. Como ~ = 1. isto significa que as taxas de retorno esti
l+r 

madas correspondem a 49% e 11%, quando ae considera ou n~o a variá-

vel dummy. 

Para se impor a restrição determinada pelo modelo, 

expressa na equa~go referente aos machos em (5.0.l~' necess~rio 
I 

tentar-se identificar o fator de desconto de um período, ~, no 

intervalo 0,5 (..x.( 1, que corresponde ao intervalo 1 ~r~ O. Es-

'" tas tentativas aao feitas primeiramente sem se considerar a va-

riáveLdummy e, em seguida, es ta variável é incluida. Os resul ta

dos são apresentados nos Quadros 5.1.4 e 5.1.5, respectivamente. 

Os resultados mostram que o valor de o(. que m1n1mi-
, ..J 

za a soma dos quadrados dos residuos quando nao se considera a va-

riável dummy é 0,65, praticamente igual ao valor estimado para ~ 

sem a imposição da restri~ão. Quando a du::nmy é incluida, R2 atin

ge seu valor máximo paro..,(.= 0,85,0<... = 0.90 e~= 0,95. O coefi

ciente R2 ajustado pelos graus de liberdade é lU.aximizado, no en-

tanto, para ~= 0,90, confirmando a estimativa direta feita ante-

riormente. Esta igualdade entre os valores de ~estimados direta

mente e com a restrição já era esperada, uma vez que o mesmo é 

perfeitamente identificado na equa!~o referente aos machos. 

Em ambas as tentatl vas de se identificar cL no in

tervalo [0,5 , 1.OJ o valor máximo de R2 n~o chega a ser 1% maior 
, 

que seu valor minimo, indicando que os valores das funr~es de ve-

rossim11hança praticamente não se alteram à medida que ol.. varia, o 

que significa que não se pode identificar o fator de desconto de 
, N 

um periodo a partir da equaçao para o estoque de bois gordos man-
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QUADRO !).J..!l 

Estoque de bois gordos mantido pelo pecuarista, com restrições noS coeficientes, inclui das as variáveis de tendência 
e dummy. Tentativa de identificação de a no intervalo [9,5 , 1,OJ 

R2 D I F P 
a D.W. F (3, 16) 

Valor t 

0.50 0,99187 1.108 19.542,680 -0,799 -1,271 

0.55 0,99197 1.106 19.763,267 -0,835 -1,347 

0.60 0,99205 1.099 19.972,888 "';0,858 -1,415 

0.65 0,99212 1.091 20.139,367 -0,865 -1,467 

0.70 0,99217 1,079 20.274,581 -0,862 -1,508 

0.75 0,99221 1,066 20.374,174 -0,847 -1,538 

0.80 0,99223 1,051 20.440,385 -0,826 -1,557 

0.85 0,992~5 1,035 20.477,254 -0,798 -1,568 

0.90 0,99225 1,020 20.489,664 -0,767 -1,571 

0.95 0,99225 1,004 20.482,602 -0,734 -1,569 

0.975 0,99224- 0,997 20.473,278 -0,717 -1,567 

1.00 0,99224 0,990 20.460,678 -0,700 -1,563 
., 

'. 

Kt - 2 T 
Coeficientes Estimados 

Valor t Valor t 

0,583 52,339 30,839 12,148 

0,582 56,911 30,816 12,246 

0,581 62,471 30,777 12,334 

0,579 68,236 30,730 12,401 

0,578 74,389 30,675 12,451 

0,577 80,385 30,615 12,483 

0,576 85,683 30,553 12,499 

0,574 89,752 30,493 12,503 

0,573 92,242 30,434 12,496 

0,572 93,099 30,379 12,480 

0,571 92.979 30.353 12,470 

0,570 92,545 30.328 12.459 

D 

Valor 

-30,778 

-31,444 

-32,828 

-34,651 

-36,893 

-39,378 

-41,977 

-44-,586 

-47,125 

-49,544-

-50,692 

-51,809 

t 

-0,678 

-0,710 

-0,762 

-0,823 

-0,897 

-O ,976 

-1,058 

-1,140 

-1,218 

-1,291 

-1,325 

-1,358 

Q) 
\O 
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tidos pelo pecuarista, havendo, portanto, a necessidade de se 

N recorrer a uma outra lnformaçao. 

Oom base em estudo anterior elaborado por Richter 1, 

Guilherme Dias calculou as taxas de retorno para o processo de 

cria, recria e engorda no Rio Grande do Sul 2. Os resultados enoon

trados foram de cerca de 19% para o processo em que o animal ganha 

condiç~es de abate aos quatro anos e meio, e ceroa de 23% quando 

este estágio é atingido aos tres anos e meio. Oomo já foi visto 
N N . ' ~ que os resultados nao sao muito senslveis a pequenasvariaçoes em 

~, será considerada a média destas taxas, 21%, ou seja, um ~ 

igual a 0,83. 

Embora os valores obtidos para o{. através da es

timarão sem restrirão estejam distantes da estimativa de G. Dias, 

, -v id f N estes tambem serao cona erados para e eito da 1mpos1çao desta re~ 

triyão aos coefic1entes da equa~~o. por se tratar de uma informa

ria gerada pelo pr6prio modelo. Assim, os Quadros 5.1.6 e 5.1.7 

resumem os r~sultados obtidos para a estimarão do modelo, levan

do-se em conta a restrl!ão aos coeficientes das variáveis prero, 

com ~assl).m1ndo os valores 0,67 e 0,83. sem ser considerada a va

riável dummy. As estimativas feitas com a incluslo desta variável 

s~o apresentadas nos Quadros 5.1.8 e 5.1.9. Estas mesmas estimati-

vas, com o terceiro valor considerado para ot, 0.90, aparecem nos 

Quadros 5.1.4 e 5.1.5. 

1 H. V. Richter, "Análise Econômica do Sistema Produtivo e Uso de 

Nova Tecnologia na Exp10ra~ão de Gado de Corte-Bagá-Rio Grande do 

Sul" - Estudos e Trabalhos M1meografados n.o 12, Oentro de Estudos 

e Pesquisas Econômicas (IEEE), UFRGS, Porto Alegre, 1971. 

2 G. L. S. Dias, "Avaliaçgo da Poli tica Econômica para a Pecuária 

de Oorte no Brasil", p. 95. " 
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QUADRO ~.1.6 

Estoque de bois gordus mantido pelo pecua.r~sta, com restri9ão nos 
~ ~ 

coeticient~. incluida a variavel de tendenola. 

o.t = 0,67 

Variável Dependente : (ESTOQUE M)t 

Varlaveis Sinais Coeficientes Estimados 

Independentes Esperados Valor D. Padrfo t 

DIF? - -1,072 0,525 -2,041 

~-2 + 0.583 0,007 80,153 

T + 30.031 2,321 12,937 

a2 
= 0.99178 D?R == 44.865 DW = 1,153 F(2,17) = 

MVD = 2838,65 27372,249 

QUADRO 5.1.1 

Estoque de bois gordos mantido pelo pecuarista, com restriç~o nos 

coeficientes, inclu1da a variável de tendência, 

o(. = 0,83 

Variável Dependente : (ESTOQUE M)t 

Sina.is 

t 

DIF? -0,978 0,499 -1,958 

K + 0,577 0,006 92,988 
t-2 
T + 29,507 2,275 12;969 

R2 = 0,99165 DPR = 45,218 DW = 1,090 1(2,17) = 
MVD = 2838,65 26945,817 
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Q,UADRO 5.1 •. 8 

Estoque de bois gordos mantido pelo pecuarista, com restriç~o nos 

ooeficientes, 1ncluidas as variáveis de tendência e dummy 

c/,: 0,67 
I 

Variavel Dependente (ESTOQUE M)t 

Variáveis Sinais Coefioientes-Estimados 

Independentes Esperados Valor D. PadrD:o t 

DIrp - -0,583 0,583 -1,485 

Kt_2 + 0,579 0,008 70,685 

T + 30,709 2,472 12,423 

D - -35,510 41,693 -0,852 

R2 ,= 0,99214 DPR: 45,232 DW : 1,087 1(3,16) = 
MVD : 2838,65 20197,766 

QUADRO 591.~ 

,., 
Estoque de bois gordos mantido pelo peouar1sta, com restr1çao nos 

coeficientes, 1ncluldas as variáveis de tendência e dwmny. 

Ql.: 0,83 

Variável Dependente (ESTOQUE M)t 

Variáveis Sinais Coe.ficlentes Est1mados 

Independentes Esperados Valor D. Padrê!o t 

DIFP - -0,812 0.519 -1 .• 564 

Kt_2 + 0,575 0,007 88,017 

T + 30,521 I 2,441 12,503 

D - -43,361 J 39,366 -1,102 

R2 - 0,99224 DPR = 44,937 DW = 1,043 1(3,16) : -
r-rVD - 2838 .. 65 20463.241 
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Em todas as estimativas,09 valores de F mostram 

que o conjunto dos ooefioientes é diferente de zero a um nível de 

signifioânola de 5% e em nenhum caso se verificou a existência de 
~ I , 

autooorrelaçao entre os reaiduos. Todas as variaveiB aparecem com 

o sinal determinado pela teoria e Kt-2 e T s~o sempre signifioan

tes a 5~. 

Aplicando-se o teste unilateral. DIFP mostra-se 

estatisticamente signifioante ao nível de 5% para os tres valores 
~ , 

de ~ quando a dwn~y nao e incluida, sendo que O mesmo ocorre ao 

nível de 10%. quando as quatro variáveis independentes são utili

zadas. O único caso em que D ngo se mostrou estatisticamente dife

rente de zero foi para ~ = 0,67. sendo que nas demais regressões 

seus coeficientes são significantes a um nível de 15%, com base 

ainda no teste unilateral. 

Oom base nestes resultado~ serao apresentadas nos 

Quadros 5.1.10 e 5.1.11 as elasticidades da demanda do pecuarista 

por seu estoque de bois gordos com respeito aos preços e ao esto

que reprodutor de dols períodOS passados, que são as variáveis in

dependentes determinadas pelo modelo, com base nas regressões sem 

e oom a variável dwa~y, respectivamente. 
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,QUADRO 2.1.10 

Demanda do pecuarista por seu estoque de bois gordos : Elasticida-

des médias com base nas equa.l~·es • AI a.e regressao sem a variável dummy. 

1956 - 75 

Variáveis Elasticidades Medias 

Independentes Va.lor 
Aproximações aos Intervatos 
com 95% de Confiança (a 

0(;:: 0,67 

Pt -0,059 -0,120 t 0.002 

Pt +l 
0,040 0,081 • ... 0,001 

Kt_2 0,908 0,,884 , 0,932 

c<. = 0,83 

Pt I 
-0,054 -0,111 • 0,004 

Pt +l 0,045 0,093 , -0,003 

Kt_2 0,899 0,879 , 0,92 

-
0(,- 0,90 

, 

Pt -0,050 

I 
-0,105 , 0,006 

Pt +l 
0,045 0,096 , -0,006 

~-2 0,896 I 0,876 , 0,916 
I 

(a) - Estas aproxl:ua9õcs são calculadas multi p1icando-s e os 11mi ... 

tes do intervalo com 95% de confiança para o coeficlente,pe1a ra-
~ J , I 

zao entre as medla's amostrais da variaval independente considerada, 
I I ~ b J e da variave1 dependente o Para uma disouss~o sobre a o tençâo de 

um intervalo exato', ver M. A. Glrshlck, IfThe Applloat1on of the 

Theory of Linear Hypothesis to the Coefflclent of E1astlcity of 

Demand" , Jourua1 of Amerlcan Stat1stical AssQolat1on, XXXVII 
(Junho, 1942) pp. 233-37. 
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, 

QUADBO 5,1.1. 

Demanda do pecuarista por seu estoque de bois gordos : Elastioida

des médias oom base nas equa9~es de regressão com a variável dummy. 

1956 -.75 

Variáveis 

Independentes Valor 

-0,047 

0,'032 
I 

0,903 

-0~044 

0,037 

0,896 

-0,042 

0,038 

0,898 

Elasticidades Médias 
.A.proxlmaQõ'es aos Intervalos 
oom 95~ de Oontian~a 

~ = 0,67 

01...", = 0,83 

0& = 0,90 

-0,115 

0,078 

0,875 

-0,10.5 

0,088 

0,874 

-0,099 

0,090 

0,872 

• 
, 
, 

, 
, 
; 

, 

• 
, 

0,020 

-0,014 

0,93 

0,016 

-0,013 

0,918 

0,015 

-0,013 

, 0,913 

'Os baixos valores enoontrad'os para estas e1asti-
! 

1 I 

cidades parecem sugerir que er,ros de medida.- nas variavei~ que 

ti veram que ser' oonstruidas, por não se dis,por de observar8'es para 

as mesmas, estâ'o viesando para! baixo os coeficientes estimados. 



I d .ç..' Á- ' Uma vez que o numero e C08J.1C:i..eu\..os (leS ua. .. 

çã:o é eleva.do em rela~ão 80 número de obser ífuç[ti1S dj.5ponív;ji!J~ a1", 
, 

guma simplificação torna-se necessaria. a fim. de que ~e preserve u:, 

número razoável de graus de liberdade nas estim3·9ões. Como os coe

ficientes f3,t f34' (35 e P6 da equtJ.fsão re.ferentE~ b,s fêmeas em {5.0.· 
I 

s~o bastante semelhantes, conforme S6 observa em (3.3.13), será 
I * 

fei ta a hipótese de que f3 3 ::: f3 4 ::: ~5 ::: (36 :: (3 , o que significa 
..... I' 

que a nova forma daequa~ao sera : 

(ESTOQUE K) t :: (31 [Q.t I... (1 - õ~ h<. Et (qt+l) ] + f12Kt_3 + 

(3* [ot3Et (Pt+3) +o(.4Et (Pt+4' +~4Et(qt .. A) +t>l?Et (qt+5) J+ UI (5.2. 

Oomo' o sinal esperado para t3 3 f (3 l{,' t3 5 e (36 ri posi"" 
I "'Y p-J 

tivo, esta simpl1flcaçuo nao traz problemas quanto ao sinal espe-

rado para o coeficiente ~*. Este novo termo pode ser considerado 

como o efeito preço de longo p~azo (ELP'. uma vez que reflete os 

preços,esperados para as crias, Et {Pt.4) e Et (Qt+5', bem como a 

necessidade de animais para a manutenção dos níveis dos estoques, 

cuja variarão depende de Et (Pt+3) e Et (qt+4'. 

Em. virtude da inexistência de um·'}. i3crj (;: de pregos 

de matrizes com um número de observaç6es QU'2 per\filta sua utlliza-

ção neste estudo, a variável 
, 

q sera S11bs:1 tuidcl ,p~l~;l variável P. 

Um outro problem.a. é que os dados estlw.ados r21:'erem"S8 às fêmeas 

como um todo, ao passo que o mod.elo 1'01 oons tl"l.d .. do pG..ra o rebanho 

de corte. Desta forma. estão sendo consldenJ.dos também os estoques 

mantidos de matrizes dos rebanhos leiteiros B m1stc8, c qu~ signi

fica q~e ° preço do leite deve Qpa~ecer entre as varidvels expIi-
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~ I ~ I cativas da equaçao. Por outro lado, e de se esperar que a varlS-

vel dummy ngo se mostre tão significante co~o se mostraria, caso 

estivessem sendo usados dados referentes apenas às fêmeas do re

banho de corte. Deve-se observar ainda, que estão sendo lncluidas 

no estoque mantido as fêmeas que completam tres anos no períOdO, 
, 

dai deve-se esperar um sinal positivo para o coeficiente da va-
, 

riavel ~_3t pois 

A equa~ão foi inicialmente estimada sem a inclusão 

do preço do leite e foram considerados os tres valores de C>(J já 
, ~ 

discutidos anteriormente. Devido ao pequeno numero de observaçoes, 

as equações desta Seyão serão estimadas com a restriçâ'o determina-
I 

da pelo modelo aos coeficientes das variaveis qt e qt+le Os rc:su1-
I ",J 

tadas obtidos sem e com a variavel d~~y saa apresentados nos Qua-

dros 5.2.1 - 5.2.3 e 5.2.4 - 5.2.6, respectivamente. 

QUADRO 5.2,1 

Estoque de ~atrlzes mantido pelo pecuarista, com restrl?,go nos co~ 

ficlentes, incluida a variável de tendência. 

~ == 0,67 

Variável Dependente (ESTOQUE K)t 

Variáveis Sinais COtJf'ici€'nt~Esilri:i'dos 

.age 12end.e~~es Esperados Valor 
~--.- .">1 

I D. i""a.drao I t 
, 

DIFP - -0,238 t 0,413 -0,575 
I 

ELP + 0,281 I 0,424 0,663 I . I 
~-3 + 1,040 0,016 63,060 

I T + 13 842 "'aj.780 3.662 
! 

R2 
== 0,98761 DPR == 70,942 DW == 0,777 I F (3, 16 ) == 

MVD == 4699,25 22257,·662 --
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Estoque de matrizes mantido pelo pecuarista, com restrl~~o nos 
/ I ... 

coeficientes, inclu1da a variavel de tendencla. 

, 
Variavel Dependent~ (ESTOQUE K)t 

Variave1s Sinais Ooeficientes Estimados 
I 

Independentes Esperados Valor D. Padr~o t 

I 

DIFP - I -0,290 0,357 -0,811 
, , 

ELP + 0,151 0,187 0,805 
, 

Kt_3 ' + 1,037 0,01'li , 60,051 

T + I I 
14,058 3,683 3,816 

R
2 = 0,98790 DPR = 70,086 I DW = 0,788 F(3.16) :: 

MVD = 4699,25 I i 
22805,238 

; 

QUADRO 5.2.~ 

I 

Estoque de matr1zes mantido pelo pecuarista, com restriçáo nos 
I I 

coeficientes, incluida a variavel de tendência. 

o<:. = 0,90 
I 

Variavel Dependente : (ESTOQUE K}t 
I 

Variaveis 

Independentes 

Sinais Coeficientes Estimados 

Esperados 

DIFP' 

ELP + 
K

t
_

3
' + 

T + 

R
2 

= 0,98799 DPR = 69,833 

i..fVD = 4699,25 

Valor 

-0,297 

0,114 

1,,036 

14 106 

, . 

1 
I 

N 
D. Padrao 

0,336 

0,138 

0,017 

IDW::::'O,795 

I 
I t 

I -0,882 

0,824 

59,494 

,S62 

F(3,16)= 

22970,653 
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Estoque da matrizes mantido pelo pecvariata., com restriçâ'o uos 
'. I 

coeficientes, inc1uidas ~s var1aveis de tendênü1tl e dummy. 

GX.:: 0,67 
I 

Va,riavel Dependente f (ESTOQUE xL. 
I. 

ariaveis 

DIFP 

ELP 

Kt_3 

T 

R2 :: 0.98779 

Sinais 
I 

os 

+ 

+ 

+ 

-
DPR:: 72,720 

MVD = 46 

Va. o 

-0,014 

0,315 

I 1,036 

I 14,141-1-

1.46 , 7 

1'" --~-_. --,--'--
! D .P-a étr ,;J o t 

0,440 

0,019 

3,926 

06 Q26 

-0,023 

0,716 

3,603 

i1'I(4 15' -..10 , -,;,,, I -

Estoque de matrizes mantido pelo pecuar1.sta~ com restrição nos 

coeficientes, lncluldas as variáveis de tendência e dum.my. 

C(.. :: 0.83 

Variável Dependente : (ESTOQUE K\ 

DIFP 

ELP + 

K
t

_
3 + 1,035 

T + 

D - I ,""""' 

~2 :: 0.98798 DPR = 72,167 

MVD = 46 

______________ ~--__ --____ --"~--~i~8~,t-0-6.3---1~---~~9.~" A~l~?~~?:~g ___ ~l_ .. =º.,~a_ I I 

______________ ~~ __ ~~~~~~I~ __ Dt_W_= __ 0_,_8_0_5 __ ~I __ ~b~'(~4~,~1~5~~~ 



• 

100 

Estoque de matrizes mantido pelo pecuarista, com restr1çlo noa 

I ooef1c1entes, incluídas as variáveis de tendência e dummy" 

C>[, '== O t 90 

V 

'

lIDe dto. ("':~l'l10t'\UE K)+ ar~ave pan en e ~~6 ~ .. 
VariáveIs - Sinais "l ' 

- I ----.----r----_._- ~ - I 

Padl'áo 
--' 

- era.dos Valor D ! ~ 

DIF? -0,212 0,492 -0,431 

ELP + 0,121 0,146 Ot 832 

K
t

_
3 + 1,034 0,019 54,618 

T + 14,314 3,863 3,706 

91.833 -0,241 D 
I , 
! ... 22.12 14 i -
! 

1
2 

== 0,98804 DPR == 71, 98Lt DW == 0,804 F(4,15}_ 

MVD == 4699,25 

Embora todos os coeficientes estima.dos tenham o 
I s1nal teoricamente esperado, os valores de t para as variaveis 

DIFP e ELP mostraram-se baixos. Quando a dum~y não é incluída, 

apenas DIFP mostra-se diferente de zerc:; ao nivel de significânci8.1 

de 20~ para c(. == 0.90, aplicando-se o teste unll:::,tcTctl f ~Hmdo 

que quando as cinco varh{vels independentes são constá l'adas sl-

muI taneamente, isto só ocorr(l:rln 
; 

com z1P, t\.SL::dJ. r;,,,,s.r;ü, & Uil .. nlvel 

de slgnlflcincla ainda maior. 
I 

As varlaveis K~ 3 e T, mais uma vez apresentaram-
... -

se significantes a um nível da 5%, assim como 09 coeficientes con-

slderados conjuntamente de acordo com os valores 'Jbt'id.os 

D 
...., . 

ao passo que nao difere est'ltlstlcamente de zerG~ (} que slgnlfl-
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ca que sua importância para a análise ficou reduzida, pelo ff:l.to 

de se esta.r usando o est.oque total de fêmea.s, enquanto qlH? as 
, 

exporta~ô'es·de 1973-74 afetaram basicamente o nlvel dos est,oques 

- f 1 ~ do rebanho de corte. Nas aquaroes em que a. v8.riave dummy li.à(\ 

I 

foi incluida., os valores da estatlstica Durbín Watson revelu!'J. a. 

exist~ncia de correlaç~o serial entre os 
, 

residucs* ao 

quando aquela. va.riável é considerada, os valo:i.'e~ '3i t113/L-S6 na 

IV regiao lnconcluslva. 
<\ 

:Em seguida, o preço re'll do lei.te J. (PLt ) foi 1n-

cluldo na. equação. uma vez que estão sendo considerados também os 

estoques de matrizes mantidos nos rebanhos leiteiros e mistos • 

Deve-se t pois, esperar um sinal po::;i tt vo para t~9 t,l variáye 1., na 

hipótese de que, quanto mais aI to PLt • n:;~1i(Jr o fi,Âmero de fêmeas 

- t . N d 1 que os pecuaristas iraa man er para a pronUCBO e cite. 
:. Os rcsul-

t~dos encontrados s~o apresentados nos QuadroR 5.2.7 - 5~2.12. 

, 
1 A fonte das tes dados para o peri odo 1956-72 é: SUPIJAN - tlprin-

i i d ~ ~ " c pa s Pro utos do OJubsetor Pra1u~ao Antmal e Derivados t vcl. 

·III, citado por Alberto Dinlz em sua disserta?[(o de Mestrado, 

"Análise da Poli tlca de In terferênc:la no 1-1ercado de Lei te no 

Brasil", apresentada h Universidade Federal de Viçosa e~ 1976, 

à p. 55. Para o período 1973-75 for8:'1 C8.1cul::,da:J :nédi~s mc)vels 
• com uma defasagem flxc.da 8orb! tr.:lri':u:r::1 te 1'.;;,,:3 rlodos. 
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Estoque de matrizes mantido pelo pecuarista, C0~ 

coeficientes, 1ncluidas as vari~veis de t~~d€~~iD e 

do le1 te. 

Variáveis 

~::: 0,67 

Variável Dependente 

Sinais :H"_._. ___ . __ ~~e f: t; 1 e n te;. E8 t"l ,-, d r '1 

r

·· .,. QII:' '" •• ~-~-..."".----_ ... ,.".,.~-,-

Independent .. e_s Es oerad OS I VaI Cl!' i I'. .:'"dr'Yc 1 t • ___ ;;,;;;.~_..;;.:;-.,;;;.;;.;;,.;;,_.;;; __ ~+...;;;;,;;:;_"""., ........... o";,o_ ..... ,"",",,;;;;,,,_;-_ ........... ;..;.;.;;;...,c~' __ ... ""'<~"''!''''.:q''''~~ .... _''''--'"'-.".''.-.-..._ 

I O l~t" t .c ~("l""" ! r' ~-;i" DI F P I - , c. \.) ! U, . .:.c ("11 I~" , j. 
I 

1

I ,... 11 '", h O , Y') 1 j 1 fi P 1 
. '. " " c. . ..J 1I ' ,.. , 

I 0,382 0,::'1 111,J'J" 

ELP ... 

+ 

+ I 
3,1.;31; 1,6 !·),r .. /t', 

T ' ,,- p,.., '" ! 7 -.,' '::. (_.," ___ --= ____ -+-__ --It~ ___ ,!_l_..;!_.:;;;. .. .;;:,C
a
,i1"';'-';;.J..:.J..2 ,~_ .. ~~il:i~t'~_~·,,~j/~_. ~ ,.,~. ___ 

0,99031 D?R ::: 62., 789 

I 

r.' I .1, 1 r , 
. \").1 ,I 

Estoque de m~trlzes illantld0 ~~lo 

do leite. 
, 

Variavel Dependente : (ET" 

Variáveis Sinais I 
r--"~'--'--~-7 .. _.,,--_.-. "" ....., ": - .. 

.-.;..a.;:;;.o;;,.;;;e.::.:n_d_e;;.::n_t=e.;s:.....j._ ..... E=sJ;;R_e-=r;,;,a_d=.o.;;;;s __ -I-~_..:;1{~~~~.j_IL._f:Ll(:L rIL_~{".~.~_~. __ ... _ 
I I -O,}) D J 

I 
+ l C),~:!lj 

+ o, 

0,99054 



ficlenten, /, r" 
, .t. .; V:.::~.: 1 

leite. :~ 

! 
: ;'"" ... ' 

Independem t(.~~'&;:;.'·+--:E;il2.':~J:~l~..:lª-._l ___ " ,.' 

DIFP , -.. ~ ,~ 

+ 

T 

0,991 

coeficientes, incluL:' 

leite e dummy. 

u ~' '1 ·n,., ,'r),],.,:"", ',', v:J.T.l. 1, Vi~J>I VI;;,.' _ • " 

DIFP 

EL.I; 

K 

PL 

T 

D 

0,99066 

! 
I 

! --
, 
I 

+ 

_________ .... l_"_.;.l\:~~ V:..:~~_~~~~ ,4}~º~~~~!:I.-~ 

- I 

1'- , I 

, -~ 



Estocrl':! de ma,trizes, 
I I I 

mant.ido pelo 

ficlentcs. lncluidas as vari~vels de t 

e dum.my. 

ELE 

Kt 7. -:; 

"DL ... t 

T 

Varl~vel Depeniente 

Estoque de m~trizea mantida 
I 

( 

h·O ~ CIO 

181.te 

9 

9 

I , 

ficientcG, incluidas as v~rlivei " , 
eUG,La, pI o I" I:;;a.: doI e.1. t; (; 

e dummy. c>C" '= 0,90 

V!3.riável Dependente ;( 
., lO .-.. ' " ~ ___ ~~_ .. ~,~ ___ ,.-. __ "",_ ... _a,_. '~_\"<,f""""'~'>mIII"'tM.""'':'''''''';OiW, __ ........... ~,,,.,· 

Variava·' s ,i Sll1alf:l i Ooeflclent;;~~s. E::3t1.;';r)" 
..1.' I I I ! ..... , .... ".' ....... , .. , ..... '" .. "'" ..... "._._ .. "._ ........... ,._, ... , ........ "."1" •••. "". """".-."'-

In d e r2 end eu te q ~ . .:Ei~~s!:dliL.~4~4-.--.,. ~.:,~..;;.:.,; .. ;,;;;", ..... "~.j.,_,,_,,,_;.; .. ,~ • .;:;.,,;;:;,;, .. ;~";::::.,.;.;.:.;~~""" ... ~"." __ """:;,,,,._ ... __ _ 

R
2 

= 

DIFI' I I.· i'r i~··;·:i," 1'" I '., "~ .. I ~ ' .• j, " . 

E1? + 0.174 .135 

Kt: "Z ',,- :J 

PL
t I 

I T 
, 

D =---.... ,,--,,-
, 

+ 

+ 
( 

i 

,::; J.Li ,';1 

'1 c; 
r:,; 
o" 

1 

i ... , • .I;?" Oi,' ,., I' (j (" ") 

---'_.'--"--"-' ... " l_ .~~...:,,,,,,. ....... . ."."':':":;~"f'~'::':"'''~_' -" .. ,'-",,' ..... ,.;0 •• >1, • ..;. 

ti 
" ) 

DPR':~ 6 J ~ ! m; :;:. .1 J 1 I I F (\:h 14) ;;; 

______ • __ ..... ....:.;ll,;.lY.:.,D;:;' .....;:::::"-J.~t6:::.',..""o""(~"l_. ___ '". -_. __ ,._._L_ln.§.L.~.t!~, .. " 

0,99073 , 
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da, todas as demnl ti v"J't,i,ve1s f: "~,'I I, f' 
. 1'1 

.' : 
, 

os reslduos Cf corw1.d' rHI:10 em "1\,),,·," • 

v1rtude dest~s rcr,u'l 1;,-](1:2 as eWI ~i.~' 

do-se a varl,!"'l 'r''''' ;;" "i!, "d,/t, J.I.I,-..I." seja, 

zo representadQ ajl,,'n':~~ [.lO) PLt .. 

Estoque de matrlzeB Jll'ld L i .lo pe>' I" 

flclentes, incluid:,n '.','~ v r1áv, ~. Ir' 

te e exclulda DIFP. 

veis 

~-3 
T 

R2 = 0,99024 

Var l:{\roJ 

Sl.nnl :] 

+ 

+ 

+ 

J)rü 

O 
,",-

r,-/. = ,r"~ 

.. ! t 

. ' 
(:~, ,959 

________ -.L. _______ -io __ .-J.L,-,. ,'" 

; I I' 

1nclu1 .. 

o para 

!to entre 

ostram-

e D 

s. Em 

1m1nan ... 

rto pr!, 

nos co,! 

do le1-

s 

t 

,176 

,059 

.561 

,,803 

= 

--
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Q1JADRG :2 2 lA 
lIIi 3 II!"_" I "AI'" 

'v Estoque de matrizes mantido pelo pecuarista, aom reBtrl~ao ~OB CO~ 

flclentes, lncluid.,:;,s as vari<{vela de tendên.cia, preç:o rtiHÜ do la1-

te e exclulda DIFP. 

V, i I ~ "!"\ d t (E'I"T""i°,TV ':1') ar ave.i. úepen en ,(3: ~ 1)"""1,;,.,, t 

Estoque de matrizes mantido p<üo pecua.ri3ta, com restrlçf.o nos co!, 

fiei entes t incluldas as variá vf;i s rle tend.é'ncl/l, prf;~; () r!.:,~'ü do lei-

te e exclulda DIPP. 
CI(= c: $ 90 

Variável Dependente : (ESTe IC/t 

ELP 1 

0,076 



Estoque de matr1zes ruan 
I 

do pelo pocu~ristat 

DIFP~ 
(;,1, ... :;:; O f 67 

ELP 

Estoque da matrizes mantido ~clo Jecu~r~s 

ficlentes. lnaluidaa as ~arl 

te e dummy t e excluldo 

Varl~vBl Dependente : 

ELP 

D 

t 
\, 

ll~3 

i./ 

, 
! I 
! 

0,07 

7 t 167 



I , 

f 
I 
i 
i 
~ 

Estoque de matrizes m~a do pelo ~uau~rlsta, co~ r~striç 

lic:il'Jutes, inclu1.das as " r't.::.J J~ 

te e dwnmy, e excluida DIF?~ 

01,;;; 0.90 

(.ES'l' O ,~TJ E K) t 

" 

VaiLl v c 1 S .. - .. T -§I."'iW'i S '~-'-r·---·-""(]:-; é,' r fí.71-;'j-nt:eij""'f;;rt-r'::,;;:-X;j·; --.,.,--
: ~""'.''''W.'''~ .~ .• <", ,.n" ._-~.,_._,--,~, 't'.~.-~, "-'''",~-_.- "-~. ~.~. -.~. -'"'-"-"'--""'~'--'----'" .• ~_. ___ . 

lnde rc"ldento", I 4"")'~'1'''ld',''' ! V"loT' I D::J,';.d""'J .. ~, 
--io _ ,,/v 1. , ___ ~ ....... ~ ", __ ~)J."""-:',C~",.'''''':':~ __ ~_-:'~_"";",_"~ .... ,.. .... ~~;,..;.:::.a~._~_.~~,-.-....,,.,,,,..___ _ 

I , I I i 

! . + I :': , ,'i'< j I 0, ~ ( ,I 

I I , I 
, + ! I ! 
! : 

I + I 
I I 
í ' "'" -r "I" '7 ~ Ç" '''J: t tu I <.' t l.... l' ~I ~ (, ,.: i) t _/ 

l ' I i 

() ~'r 1 "1 ';l\{.', r 
..4 1I.J"' 

l, ? 
I (), 

-: 1" "0 ,r,"" I' "~,, :J i - - LL· ) t )' .. _" !. ~')r~, r .,{j _ I - v J {\ ::.. .. 

_______ ~t"' __ ... ,,~~'" __ ""_~-""" .... --<l ... _ .. L_.",..~ .... ",_ ... ,, __ n"""n~ _ __ ,.---L _M __ .h_ ""'~~ __ . __ ~._ 

0.99072 I ~ E.';. 39;; , ');", J, H 7 , ' ( :: • 1 ) = 

i MVD:;: /'(C:'~!Í'25 ! 11 :)::::';01,'/', 
--------.. ,-··-..,."'_.,:~_.~"_ .. ~~_'W,...M'"!'"''''''''''~---'''''.--r,,....,.-_____ ,_..- ...... "" .. __ , __ ..... ,"' ... """_~ 

Assim sendo, as 61astlciJad~G d~ 

,.; 
rao ccmputade,;;:; CÍ'I:! bL'.,~H~ U'< 

, 
~\' (:, 1./ J._!; L 

1\'1.-

, 
" 

) , 



dos 

m~d~as com OaS8 nas o ~cm U3 v~ri~vei8 e 

_~_"'"_. _"'_'1:1 111 .. *Ar.' -. 81... fl~_. ~.---v_' ___ -"-_"_"'~~ __ "'~ ______ """ __ '-_ 

ViJríaveis }~la8ti ~ ·tnde.: :;'~!'d1.',,3 
~-,-------._,-'"-...,,----, .. ,.,_ ... "" ... '--""'::\-'-""-' '. . ......... . 
i J j\pI~c).I~ilY;~J.c~ci{:!J [;:'(.),-3 .... Jt,~:r.''t,l,:), ()S 

I '?1 i ç.\ C .-:.Vj ,'1 ô'Y'\- .'" !') c ! \r~ "'j ";-'" I r~ !'''".t'' ("'i c: t;;~ ('1 ~ /,'t / .... " r~ '::' ,'~ ,. n " 
~~ •.. ~f':""'- t, 0,0.. J.J.~~ __ .u._t~"&_ ~ __ ~:~~7-J~~~;;:'_"'::1' '",f (, .. ~~.:~I~~.J.-_'''-~''''_'~' __ I __ 

0,11.3 

EI.? 

":>1 
.n...:...J:,.,. (),lJ..L{ r'· V, 001+ 

" 
:r:L} " ·0-1 .t.) \..' , 

'" -\ . .1 ~ c • 
'7, 
./ 

K+ 7. 

("\ ] O. ;2 v, 
..... -~' 

G ~ Cf 
_____ ..... _____ ~ __ "' __ ._.~ .... '."'i..J._'~~.tIr, .... ._II>lt __ .,.~_ .... '"'~.Urt' 'f 

____ ......... _._. ____________ .. "" _____ "'-'-..',~\)'<_._~_~_"..._'_~ ___ ;o;._. ______ ..... ____ _ 

'~l .:.' t 
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ANATOMIA DE LAS CRISIS CAMBIARIAS 

Arnold C. Harberger 
Universiiy of Chicago 

(Trabajo presentado con motivo del Seminario Sobre Politica 
Cambiaria deI Banco Central del Uruguay, Agosto 1978) 

I. Introducción 

Desde hace algún tiempo he estado realizando una serie 

de estudios en los cuales he tornado como la observaci~n individual 

la experiencia de un determinado país en un ano dado. En el trans 

curso de este tipo de estudio, datos de una c~ntidad de paises di 

ferentes y, normalmente, de una cantidad de anos diferentes, se 

combinan y analizan. EI objetivo de los estudios es analizar un 

problema o·~enómeno particular a nivel de diferentes paises, tra 

tando de encontrar qu~ características tienen en común'las distin 

tas experiencias durante los anos elegidos. 

:- - ,. ~ 

En este trabajo el problema o fenomeno a analizar es el 
~ de las crisis cambiarias, en las cuales un pals que ha estado 

manteniendo un t~po de cambio fijo por cuatro o m~s afios es forzad~ 

repentinamente a devaluar. JCuáles son las·circUnstancias que ll~ 

van a esto?, ~Cómo se diferencian los paises que experimentan una 

crisis que obliga a devaluar de aquellos que mantienen exitosamen 
. , - . 

.. te la estabilidad moneter-ia?, G Cuales son las senales que indican 

el peligro de una devaluación? Este es elo tipo de preguntas a 

las cuales este trabajo esta dirigido •. 
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En la sección 11 identifica~os veinticuatro casos de 

crisis cambiarias por parte de paises que con anterioridad tu .. 

vieron a lo menos cuatro anos de estabilidad cambiaria, y anali 

zamos el comportamiento de ciertas variables económicas claves 

tanto en el ano inmediatamente anterior a la devaluación como en 

el ano mismo de ésta. También obsevamos las mismas variables, en 

cada uno de esos paises, en dos anos que considerariamos "normales", 

desde el punto de vista de la estabilidad cambiaria. En cada 

caso elegimos esos anos "normales" de modo de incluir el punto 

media de un per iodo de estabilidad cambiaria. Los patrones de 

comportamiento que surgen de situaciones de crisis son luego com 
,... . 

parados con aquellos de los anos mas normales. 

En la sección 111 introducimos comparaciones con paises 
. 

en otras situaciones. En particular identificamos casos de altas 

tasas de inflación y'de inflación crónica. También estudiamos c~ 

sos "normales" de un amplio conjunto de paises menos desarrollados, 

comparando los patrones de comportamientb - de-: paises que experimen 

tan crisis cambiarias con los de estos otros tipos. 

Finalmente, en la seccion IV, y en reconocimiento a la 

ocasión que dió orígen a este trabajo, presentamos la experiencia 

uruguaya desde 195!, respecto a las variables claves que se usan . 

en este estudio. Se derivan entonces algunas lecciones, particular 

mente respecto a la interpretación de la inflación en Uruguay. 

11 Situaciones de Crisis Cambiarias 

Para identificar las situaciones de crisis a estudiar, 
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examinamos la información tal como la presenta el Fondo Monetario 

:nternacional en Inte!'national FinanCial Statistics. Para que una 

devaluación sea incluida en este estudio tiene que ser al menos 

de un 20 por ciento, y estar precedida por al menos cuatro anos 

de estabilidad cambiaria. El Cuadro I presenta los casos que Pª 

saron ambos tests. 

Definición de las V~riables Claves 

En este punto introducimos las tres variables claves en 

las cuales se. centrará el analisisl 

~ = aumento neto, durante el ano, del crédito al sector públi 
co del sistema bancario, expresado como porcentaje del 
PIB anual. Esto.significa que, si los créditos al sector 
p~blico del sistema bancario suman 200 al comenzar el ano, 
y suben a 300 al terminar el ano" el aumento neto sería 
100. Si el PIB del ano fuera 800'fsería 12.5 por ciento 
(= 100/800) 

d = fracción del crédito bancario total que va al sector pú 
blico. Por lo tanto, si al principio del afio el crédito 
bancario total fuera 400, y al final fuera 500, entonces 
(usando los datos anteriores de crédito al sector pÚblico) 
O sería .50 ( = 200/400) al principio del ano y 060 

\= 

(= 300/500) al final. En los cuadros presentados en este 
trabajoõ está siempre medido con la información de fin 
de ano. En caso de que el sector pública fuera un presta 
mista neto al sistema bancario b serí~ simplemente ~ O. 

aumento porcentual durante el ano en el crédito interno 
dellststema bancario. Este, con los datos ya presentados, 
serla 25 por ciento (=(500/400) - 1). 

Estas.tres variables tienen la gran virtud de ser estri~ 

tamente variables de pOlitica, independientemente de si el país en 

cuestión está bajo un sistema de tipo de cambio fijo o fluctuante. 

Por otro lado, la oferta dedinero misma, y su tasa de aumento, 

son variables endógenas bajo sistema de tipo de cambio fijo. Además 

las variables usadas tienen la ventaja adicional de estar directª 



Pais 

Bo1ivia 

Burma 

Co1ombia 

Costa Rica 

Ecuador 

Ghana 

Greece 

Ice1and 

Ice1and 

India 

Indonesia 

Israel. 

Israel 

Ita1y 

Korea 

Mexico 

New Zea1and 

Pakistan 

Peru 

Peru 

Philippines 

Phi1ippines 

Rwanda 

Sri Lanka 

Fuente: FMI, 

4 

CUADRO 1 

CASOS DE CRISIS CAMBIARIAS, 1953-77 , 

Mo de 
Deva1uaci6n 

1972 

1975 

1957 

1974 

1970 

1967 

1975 

1960 

1967 

1966 

1968 

1962 

1971 

1976 

1960 

1976 

1967 

1972 

1958 

1967 

1962 

1970 

1966 

1967 

Número de Mos 
de Estabi1idad 

Cambiaria Previa 

12 

18 

4+ 

13 

9 

14+ 

22+ 

7+ 

6 

13+ 

4+ 

8 

4 

23+ 

5 

22 

13+ 

17 

4-

8 

9+ 

8 

13+ 

14+ 

Internationa1 FinanciaI Statistics, Mayo, 1978. 

Porcetaje 
de la 

Deva1uaci6n 

68% 

39% 

138% 

29% 

39% 

43% 

20% 

133% 

43% 

59% 

39% 

67% 

20% 

28% 

30% 

60% 

23% 

130% 

29% 

44% 

94% 

64% 

100% 

24% 



mente calculadas a partir de la informaci6n presentada regularmen 

te por casi todos l~s paises miembros deI FMI, en International 

FinanciaI Statistics. Allf. en lo que se llama Boletfn Monetario 

/ '.. de cada pals, el credlto lnterno t.otal deI sistema bancario con 

solidado se entrega dividido en; "Activos sobre el Gobierno", 

"Activos sobre Instituciones Oficiales" (en algunos casos) y 

"Activos sobre el Sector Privado". Los datos usados en este trª 

bajo para el Cr~dito aI Secto~ P~blico son iguales a la suma de 

"Activos sobre el Gobierno" y "Accivos sobre Instituciones Oficia 

les". 

Comparación entre Ano Anterior a la Devaluación 
y Afio de la Devaluación \ 

Los cuadros 2 y 3 presentan los valores de~, 1 y il 
para los 24 casos enumerados en el Cuadro 1. Las observaciones 

anuales estan divididas en dos conjuntos - aquellas correspondien 

tes aI ano previo a la devaluación (Cuadro 2), y aquellas corres 

pondientes aI ano mismo de la devaluación (Cuadro J). Tal vez el 

rasgo mas impresionante de los cuadros es lasimilitud de las 

distri buc iones de ,li, ;) y "\.. entre es tos dos c onjuntos de anos. Las 

medianas para el ano previa a la d~valuación son 1.9 por ciento, 

.355. y 17.75 por ciento, respectivamente, mientras que para el 

ano de la devaluación son 1.9 por ciento, .355 y "17.65 por ciento. 

Para (? los cuaf"tiles son algo mas cercanos en el ano de la deva 

luación que en el ano previo, y para Ô los cuartiles son un par 

de puntos porcentuales menores en el ano de la deval~ación, pero 

sin embargo, las distribuciones son marcadamente parecidas. 
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CUADRO 2 

.. 
VARIABLES CLAVES EN EL ANO PREVIO A LA DEVALUACION 

B 'Y À 

Pais Ano fl Credito aI Sect. Credo Sect. Pub. % Aumento 
Pub. como Porcentaje Credito Total Credito Total 

deI PIB 

Bo1ivia 1971 1.8% .61 21.2% 

Burma 1974 7.0i. .90 17 .8i. 

Co1ombia 1956 1.9i. .20 32.7% 

Costa Rica 1973 .Oi. .16 10.5i. 

Ecuador 1969 2.2i. .26 19.4i. 

Ghana 1966 3.6% .68 16.9% 

Greece 1974 3.0i. .23 23.0i. 

Ice1and 1959 < O .01 17.8i. 

Ice1and 1966 < O < O 13.2i. 

India 1965 1.6% .60 . 12.1i. 

lndonesia 1967 1.0% .54 91.0% 

Israel . 1961 < O .28 13.3% 

Israel 1970 5.4i. .41 "28~1i. 

Ita1y 1975 11.3i. .36 23.5% 

Korea 1959 0.6% .54 7.7% 

Mexico 1975 3.0% .66 27.1% 

New Zea1and 1966 0.1% .24 5.3% 

Pakistan 1971 5.9% .• 51 14.7% 
.1 

Peru 1957 1.2% .23 '17.7"/. 

Peru 1966 1.9"/. '.35 13~8% . 

Philippines 1961 1.9"/. .28 34.5i. 

Philippines 1969 3.3i. .35 16.6i. 

Rwanda 1965 4.2"/. .87 108.0% 

Sri Lanka 1966 0.5i. .67 4.7"/. 

Primer Cuarti1 0.55"/. .235 13.25% 

Mediana. 1.90% .355 17.75"/. 

Tercer Cuarti1 3.45"/. .605 25.3"/. 
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CUADRO 3 

-VARIABLES CLAVES EN EL ANO DE LADEVALUACIÓN \, 

'_ • .:..:. ":'::':="'="~~~ . .:..::..=--~- ------ _. ------ -- - ----
8 "'( À 

Pais Ano 8 Crédito aI Sector 
Créd. Sect~ Púb. % Público Como Por- Aumento 

centaje deI PIB Crédito Total Crédito Total 

Bo1ivia 1972 2.1% .58 28.2% 

Burma 1975 3.0% .87 14.2% 

Co 1 ombia 1957 1.8% .24 21.8% 

Costa Rica 1974 1.6% .16 50.6% 

Ecuador 1970 3.0% .32 22.4% 

Ghana 1967 5.9% .76 18.5% 

Greece 1975 3.3% .24 25.0% 

Ice1and 1960 < O .01 7.1% 

Ice1and 1967 2.0% .09 15.2% 

India 1966 1.5% .59 8.7% 

Indonesia 1968 2.1% .47 145.0% 

Israel 1962 < O .03 < O 

Israel 1971 5.6% .43 27.9% 

Ita1y 1976 7.2% .36 22.1% 

Korea 1960 < O .35 < O 

Mexi co 1976 1. 7% .63 21.3% 

New Zea1and 1967 l.2% .29 ·7.0% 

Pakistan 1972 2.9% .48 17.4% 

Peru 1958 1.5% .28 9.7% 

Peru 1967 1.6% .38 13.0% 

Phi1ippines 1962 < O .23 12.1% 

Philippines 1970 0.3% .32 12.4% 

Rwanda 1966 2.2% .83 50.2% 

Sri Lanka 1967 3.6% .68 17.9% 

Primer Cuarti1 1.35% .240 10.9% 

Mediana 1.90% .355 17.65% 

Tercer Cuarti1 3.00% .585 23.7% 
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La conclusión más importante es que, en la medida en que 

las distribuciones de (J, 't '1.1\.. son "ano:rmales" en elo ano de la 

devaluación, ellas serían igualmente "anormales" en el ano previa. 

Comparaci6n ent~e Anos Normales de Algunos Paises 

En esta secci6n"jnvestigamos las diferencias en la distri 

bución de ,(3, t y ;t entre "afios de crisis" (anos pre-devaluación y 

de devaluaci6n) y "anos normales" (cerca de la mitad deI período 

de estabilidad cambial"ia). Para cada observación en los Cuadros 

1 y 2 hemos tomado la observaci6n correspondiente de un afio normal1 • 

Las distribuciones resultantes están resumidas en el Cuadro 4. 

En todos los casos hay diferencias significativas entre 

las cifras de los anos de crisis y las de los afias normales. Las 

diferencias son más mal"cadas para (3 y r que para'::t. • En el caso de f3, 
los gobiernos en anos de crisis parecen haber pedido préstamos aI 

sistema bancaria por más de un uno por ciento de PIB sobre lo que 

ellos pedían en períodos más normales. Asimismo, para "O' ellos pa 

recen haber tomado cerca de diez puntos porcentuales más deI crédi 

to total puesto a disposic ión por el sistema bancaria • ,Finalmente , 

para À. el sistema bancaria ha expandido el crédito en forma más 

'rápida en afios de crisis que en los de no crisis. 

1Los anos "noY'males" usados son: Bolivia 1964-66; Burma 
1961-62; Colombia 1954-5: Costa Rica 1966-7; Ecuador 1964-5: Ghana 
1959-60; Grecia 1961-62; Islandia 1955-56. 1963-64; India 1961-62: 
Indonesia 1974-75; Israel 1957-58, 1964-65; Italia 1961-62; Corea 
1975-76; Mexico 1964-65; Nueva Zelandia 1958-59; Faquistán '1962-63: 
Peru 1955-56, 1962-63; Filipinas 1956-57,1965-66, Rwanda 1960-72; 
Sr; Lanka.1959-60. 
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CUADRO 4 

COMPARACr6N DE ANOS DE CRISIS CON ANOS NORMALES 

Numero de Primer Mediana 
Tercer 

Observaciones Cuartil Cuartil 

Distribución de B (6 Crédito aI Sector Ptlb1ico Como % deI PIB) 

MOS de Crisis 48 1.1% 1.9% 3.3% 

MoS Normales 48 Oi:: 0.9% 1.4% 

Distribución de y (Crédito Sector Público/Crédito Total) 

Anos de Crisis 48 .24 .355 .595 

Aiíos Normales 48 .135 .25 .52 

Distribución de À (i:: Aumento Crédito Total) 

MoS de Crisis 48 12.1% 17.75% 24.25% 

Anos Norma1es 48 9.5% 13.5% 22.2% 
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111 Comparaciones con Otro~ Paises 

En mi reciente trabajo sôbre el fenómeno de la inflación , 

he distinguido entre inflaciones crônicas e inflaciones agudas. 

Para que una inflación sea crónica, debe tratarse de un proceso 

continuo de tasas de aumento del nivel de precios de alo menos 20 

por ciento anual por un periodo considerable de afios. Solo cuatro 

paises (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) han. experimentado lo 

anteriormente descrito desde 1950. 

Por otra parte, casos de inflación aguda, son aquellos 

donde la ·tasa de inflación se eleva por sobre el 100 por ciento o 

alrededor de ese nlvel por un período relativamente corto. Nuestro 

criterio para clasificar un período como d~ inflación aguda fu~ 

que la tasa promedio de aumento del nivel de precios debía ser de 

a lo menos 80 por ciento, durante tres anos consecutivos. 

Con este criterio, experimentaron inflaciones agudas: Argentina 

(i974-76), Bolivia (1952-55), Chile (1971-76), Indonesia (1965-67), 

Paraguay (1951-53), Corea del Sur (1950-55) y. Uruguay (1965-68 y 

1971-74). 

En esta sección comparamos (usando los indicadores ~,~ 

y ~descritos con anterioridad)el comportamiento de paises que 

han experimentado i~flaciones cr6nicas y agudas •. con el de los 

paises que han sufrido crisis cambiarias y devaluación. Al mismo 

··tiempo. introducimos en la comparación. un conjunto de paises 
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menos desarrollados en situación "normal"l. Por falta de un térmi 
, 

no mas apropiado vamo? a llamarlos, Paises Menos Desarrollados Estables 

(~IDE). Se'tomaron observaciones de esos paises para los ~no~_ 1960, 

1970 y 1974. La elección de estos anos obedece a que ellos son 

representativos, a grandes rasgos, de los diferentes períodos de 

inflaci6n mundial -1952-67, cuando la inflación mundial era en 

promedio 3 por ciento anual~ 1967-72, cuando la inflación mundial 

era en promedio 5 por ciento anual; y 1972-76, cuando la inflación 

mundial alcanzó un promedio anual cercano al 10 por- ciento. El 

cálculo de !L, que es sensible a la tasa mundial de inflacion, se 

basó también en cifras de 1955 y 1965. 

En ~l Cuadro 5 se comparan paises en cinco tipos de ca 

S0S, de acuerdo al criterio de ~-aumento neto en el crédito banca 

rio al sector publico, expresado corno porcentaje del PIB. En el 

Cuadro 6 se hace la comparación respecto a ~-fracción del crédito 

total del sistema bancario al sector público. Finalmente, el Cua 

dro 7 se centraen el cri terio d(i! À, tasa porcentual de aumento 

del crédito interno total del sistema banéãrio. 

Es fácil notar que el comportamiento en anos normales de 

los paises que han experimentado devaluaciones es muy similar al 

de los PMD estables. Mas a~n, en lo que se refiere a S, los paises 

que han experimentado devaluaciones muestran, en sus anos normales, 

1Los paises son: Egipto, El Salvador, Espana, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Iran, Iraq, Jamaica, Malasia, Mexico, Marruecos, 
Nigeria, Portugal; Sudan, Siria, Tailandia, Venezuela y Republica 
Dominicana. 

• 
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CUADRO 5 

DISTRIBUCIÓN DE S EN DISTINTAS SITUACIONES ECON6MICAS 

(S = Aumento Neto de1 Crédito aI Sector Público Expresado como 
Porcentaje deI PIB) 

Typo de Situaci6n 
Número de Primer 

Mediana Observaciones Cuartil 

PMD Estab1es 60 0.05% 0.9% 

Paises que Han Deva1uado, 48 0% 0.9% 
Aiíos Norma1es 
(deI Cuadro 4) 

Aiíos de Crisis de Devaluacion 48 1.1% 1.9% 
(de1 Cuãdro 4) 

Paises con Inf1ación Crónica 12 0.9% 2.0% 

Paises con Inflación Aguda 21 2.1% -3.5% 

T.ercer 
Cuartil 

3.0% 

1.4% 

3.3% 

5.6% 

- 7.8% 
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CUADRO 6 

DISTRIBUCI6N DE y EN DISTINTAS SITUACIONES ECONOMICAS 

(y = Crédito Bancario aI Sector Público/Crédi~o Bancario Total) 

Tipo de Situación 

PMD Estables 

Paises que Han Devaluado, 
Anos Normales. 
(deI Cuadro 4) 

Número de 
Observaci.ones 

60 

48 

Anos de-Crisis de Devaluacion 48 
(deI Cuadro 4) 

Países con Inflación Crónica 12 

Paises con Inflación Aguda 21 

Primer 
Cuarti1 

.08 

.135 

.24 

.16 

.27 

Mediana 

.215 

.25 

.355 

.29 

.43 

--/ 

Tercer 
Cuartil 

.46 

.52 

.595 

.38 

.75 
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CUADRO 7 
, 

DISTRIBUCION DE À EN DISTINTAS SITUACIONES ECONÓMICÃS 

(À = Porcentaje de Aumento deI Credito Bancario- Interno Total) 

Tipo de Situacidn 

PMD Estables "_ 

Países que han Deva1uado, 
Aiío Normales 

Número de 
Observaciones 

100 

48 

Anos de Crisís de Deva1uací6n 48 
(deI Cuadro.4) 

Paises con Inf1ación Cr6nica 12 

Países con Inf1ación Aguda 21 

Primer 
Cuarti1 

2.85% 

9.5% 

12.1% 

24.8% 

51.0% 

Mediana 

14.45% 

13.57. 

17.757. 

45.07. 

135.37. 

Tercer 
Cuartil 

25.457. 

22.27. 

24.257. 

52.17. 

271.87. 



15 

valores menores para Ql (primer cuartil), M (mediana) y Q) (te~ 

cer cuartil). Los va~ores de ~ en anos normales de los paises que 

han ~peiimentado devaluaciones, están a menos de seis pun~os de 

aquellos de los PMD estables, aunque el .tercer cuartil es bastante 

alto. Finalmente, los paises que han experimentado devaluaciones, 

presentan valores menores para la mediana y tercer cuartil de Il 
que los PMD estables, aunque el primer cuartil es considerablemen 

te mayor. Probablemente puede generalizarse que el comportamiento 

de los' PMD más estables, en comparación con los anos normales de 

los paises que han experimentado devaluaciones, muestra una mayor 

varianza en la tasa de aumento del credito bancaria total, pera una 

mediana básicamente similar. 

En contraposición, el comportamiento de los paises que en 

los anos de crisis han tenido que devaluar, parece ser mucho más 

parecido al de los paises de inflación cr6nica. Las medianas y pri 
. 

meros cuartiles para'~ son prácticamente idénticos para los dos 

conjuntos de observaciones. R~specto a r ' los tres parimetros -

primer cuartil, mediana y tercer cuartil- sen mayores en los perfQ 

dos de crisis cambiaria de los paises que experimentan devaluaciQ 

nes que para l~s paises que sufren inflación crónica. Sólo en lo 

que se refiere a IL , que es muy sensible 'respecto a la tasa de in 

flaci6n de un país, el comportamiento de los paises con inflación 

crónica difiere significativamente del de los paises que devalúan, 

durante los anos de crisis. Per o aún en este caso, tanto el primer 

cuartil como la mediana para los afias de·crisis cambiaria de los 

paises que experimentan devaluaciones, san mayoresque los valores 
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de las correspondientes variables de los PMD estables y de las 

de los anos normales de los, paises que experimentan devaluaciones. 

Mi conclusión a pa:tir de este ejercicio, es qu~ las 

crisis que llevan a devaluar tienden a estar asociadas con una 

falta de diciplina fiscal y monetaria, tal como en elcaso de in 

flacionescrónicas. 

IV El Caso de Uruguay 
I 
1 

1 
En esta sección intentamos ver como el caso de Uruguay , '1 

calza dentro de la tipología usada en las primeras partes, de este 

trabajo. La información pertinente se encuentra en los Cuadros 8, 
I 

9 y 10. El formato de estos cuadros es id~ntico a los de los Cuª 

dros 5, 6 y 7. Sin embargo, la información correspondiente a los 

pais~s con inflación crónica y aguda es diferente, ya ,que los da 

tos correspondientes a Uruguay (tres afios en el,caso de inflaai6n 

crónica y seis anos en el caso de inflación aguda) han sido elimi 

nados. En su reemplazo hemos inclufdo el conjunto completo de dª 

tos correspondientes al Uruguay para los 22 anos que van de 1955 

a 1976. Estas observaciones para Uruguay se presentan en dos fOL 

mas. Primero, para el período completo, y segundo, para los dos 

subperiodos 1955-64 y 1965-76. La razón que nos llevó -a haéerlo 
/ 

es que el caso uruguayo parece ser un tanto anómalo cuando se 

examina el periodo 1955-76 como un todo. Uruguay parece, encon 
'. 

trarse entre los casos de crisis de devaluación y los de inflación 

crónica, en lo que respecta a,3. Pero es a~n m~s "conservador" 

que los PMD estables cuando nos remi timos a lS, mientras que está 
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CUADRO 8 

COMPARACIONES CON URUGUAY-DISTRIBUCIONES DE e 
(e~Aumento Neto de Crédíto aI Sector Público Expresado Como 

Porcentaje deI PIB) 

Número de Primer Tercer 

.......... I' 
. 

1 
I 

Tipo de Situacion Mediana 
Observacíones Cuartí1 Cuartil 

Uruguay, 1955-64 10 < O 0.85 1.7%· 

PMD Estab1es 60 0.05% 0.9% 3.0% 

Países que han Deva1uado 48 0% 0.9% 1.4% 
Anos Norma1es 

Uruguay, 1955-76 22 0.25% 1.9% 3.0% - -- --o 
Paisesque han Deva1uado 48 1.1% 1.9% 3.3% 
Anos de Crísís 

Uruguay, 1965-76 12 1.3% 2.85% 3.35% 

Países de Inf1acíón Cróníca 9 2.0% 4.0% 7.5% 
(excepto Uruguay) 

Países de Inf1atíón Aguda 15 2.6% 6.1% 16.5% 
(excepto Uruguay) 
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CUADRO 9 

COMPARACIONES CON URUGUAY-DISTRIBUCrÓN DE y 

(y = Crédito Bancario aI Sector Público/Crédito Bancario Total) 

Tipo de Situaci6n Número de Primer 
Mediana Tercer 

Observaciones Cuarti1 Cuartil 

Uruguay, 1955-64 10 .055 .11 .143 

Uruguay, 1955-76 22 .11 .18 .235 
- -- -- __ o 

Pl"ID Estab1es 60 .08- .215 .46 

Paises que han Deva1uado, 48 .135 .25 .52 
Aiíos·Norma1es 

Uruguay, 1965-76 12 .21 .235 .28 

Paises que han Deva1uado, 48 .24 .355 .595 
Anos de Crisis 

Paises con Inf1aci6n Crónica 9 .235 .33 .41 
(except~ Uruguay) 

Paises con rriflación Aguda 15 .43 .65 .80 
(excepto Uruguay) 
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CUADRO 10 

COMPARACIONES CON URUGUAY-DISTRIBUCIONES DE À 

(À = Porcentaje de Aumento deI Crédito Bancario Interno Total) 

Tipo de Situación 

PMD Estab1es 

Nmnero de 
Observaciones 

100 

Países que han Deva1uado, 48 
Anos Norma1es 

Paises que han Deva1uado, 48 
Anos de Crisis 

Uruguay, 1955-64 10 

Uruguay, 1955-76 22 

Países con Inf1acíón Cróníca 9 
(excepto Uruguay) 

Uruguay, 1965-76 12 

Países con Inf1ación Aguda 15 
(excepto Uruguay) 

Primer 
Cuartil 

2.85% 

9.5% 

12.1% 

18.65% 

21. 75% 

25.25% 

41.85% 

81.3% 

Mediana 

14.45% 

13.5% 

17.75% 

21.7% 

36.85% 

40.0% 

60.5% 

135.3% 

Tercer 
Cuart:U 

25.45% 

22.2% 

24.25% 

26.9% 

63.25% 

54.85% 

86.65% 

209.9% 
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muy cercano aI caso de inflación crónica si nos referimos/a À. •.. 

'. 

en parte. Para 195.5-64. el comportamiento 'de.laeconomía.ur~gu~ya 

I Si dividimos el periodo en dos, la ,t;m0mal~a, ,se,j'educe 

. ' .. 
,..., , . ' . " ~ .' : ..... '. 

es parecido aI observado en los anos de crisis en 'los aspectos ' 
';.; . 

que cubre I!' ya' pero aún extremadamente "conserv.ador";en,lo;~-~~§. 
pectos que cubre 1\... Para el período 1965-76 el caso uruguayo es •. , 

para r, razonablemente pa:rec ido a los anos de crisis de los paises... . 

que experimentan devaluaciones; 'para~, está entreese grupo y el 

de los paises de inflación cr6nica; y está entre lospaises de. in 

flación crónica y los de inflación aguda paraJl. 

Este cuadro tiende a confirmar las conclusiones entregg, 

das en mi trabajo anterior "The Role of Fiscal Factorsin Uruguay's 

Inflation". Los factores fiscales, representados aquí por(>y,§, no 

tuvieron influencia alguna en el período 1955-64. En esos anos la 

inflación en Uruguay fu~ propagada s6lo a trav~s deI cr6dito aI 

sector privado. 

En el último período, sin embargo, los factores fiscales 

fueron más importantes. Pero el aspecto de expanci6n delcr~dito, 

representado por À, fué más exager'ado en Uruguay que en otros epi 

sodios de inflación crônica. Por lo tanto, mientras los factores 

fiscales jugaron algúnrol en la experiencia inflacionaria más rQ 

ciente del Uruguay, la fue:rza inflacionaria más dominante fué aún 

la expan~ión deI crédito aI sector privado. 
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Chap. 4 The Theory of Employment and Unemployment 

Classical and Keynesian theories of employment and unemployment start 

from a common framework. There is a single composite good, output, produced 

under conditions of diminishing returns to each scarce factor of production and 

constant returns to scale. The conditions governing production are described by a 

production function, and the demand for labor is derived from this function. The 

supply of labor is based on individual decisions to give up other activities - loosely 

described as leisure - and allocate time to labor. These relations yield a negatively 

sloped aggregate demand curve for labor relating offers of employment and the 

relative price oflabor, or real wage, and a positively sloped supply curve oflabr; 

The intersection of the two curves detennines the market c1earing real wage and 

the equilibrium leveI of employment. Unemployment can be defmed as the 

düference between the amount of employment demanded and supplied at each 

real wage or as the difference between actual and equilibrium employment. Both 

defmitions are in use currently. 

Very early in the development of systematic, economic theory, there were 

attempts to "explain" unemployment as the result of slow adjustment of money 

wages - wage rigidity. Thornton's cIear statement (1965, pp. 118-19) is reproduced 

above.lJ Marshall appears to have been unaware of Thornton's explanation and cites 

Bowley's statistical studies as the source of the proposition that real wages rise in 
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recessions and falI in expansions. Keynes's (1939, pp. 35-6) reference to 

Marshall's testimony makes clear that he did not regard his use of wage rigidity 

to "explain" unemployment as novel. Keynes believed, correctly, that previous 

writers failed to provide a theory uniting wage rigidity and unemployment with the 

theory of aggregate output and prices. Although much ptogtess has been made, the 

charge remains true. 

Few economists ever denied that output and employment fluctuate, and 

few would deny that in the presence of rigid wages and fluctuating prices and 

output, there are periods of excess demand and excess supply for labor. The 

problem is to explain why wages do not adjust rapidly, why the excess demand or suppIy 

of labor persists for months or years, and what govems the eventual adjustment 

of wages and empIoyment. 

Unemployment of any good or service can be "explained" by asserting that 

prices adjust slowly or that anticipated prices adjust slowly, or that buyers and 

sellers have different anticipations, or by introducing costs of adjustment. Each of 

these, and many similar explanations, invoke relative price changes (in the 

broadest sense) to "expIain" disequilibrium. Recurrent disequilibrium can occur 

only if buyers or sellers do not find a way to profit from the disequilibrium by 

reallocating demand to periods with excess suppIy fcom periods with excess 

demando The theory of expectations that has developed from the work of 
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Muth (1961) and Lucas (1972) impUes that any systematic association 

between real wages and unemployment, resulting fram slow adjustment of 

money wages, should not persist. Unemployed workers can offer to supply labor 

at a lower money wage; fmns can offer to hire labor at a lower wage and 

orrer lower wages to existing employees. Why do we not obsetve greater 

variability in wages and less variability in employment? 

This chapter develops a theory relating employment, unemployment and 

wages as part of a theory of aggregate output and prices. The behavior of f1t1t1s 

and workers is not autonomous or independent of behavior in other markets as 

in Nordhaus (1972), but is prrt of the process by which relative prices adjust-. 

to real and nominal shocks. By taking the responses on other markets as given, 

we assume what has not been shown, chiefly that there is a rational explanation 

for the persistence and duration of fluctuations (or business cycles) in an 

economy that produces a single composite good - aggregate output. The 

justiflcation for this procedure is that we depend on the results in this chapter 

when we analyze the fluctuations in output. Our approach follows the long line 

fram Thornton through Marshall to Keynes by relying on rigid money wages as 

a necessary condition for excess supply and demand on the markets for labor 

and output and follows the more recent tradition of Phelps et al. (1970), 

Lucas (1972, 1975) and othcrs in providing a rationrl explanation for the obsetverl 

market conditions. 
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The following section discusses some of the pattems that we attempt 

to expIam -- the stylized facts about labor markets and their interpretation. 

Many of these "facts" have been developed by looking at data for recent 

years and may give undue weight to developments during the period of the 

dollar standard in the United States. A broader set of "facts" for the years 

of the gold standard might give a different picture. 

After presenting the facts that a theory of labor markets must reconcile, 

we present a theory of the supply and demand for labor and our explanation of 

the main pattems. Our explanation differs from the most common explanation 

of recent years known as the Phi1lips curve. A fmal section compares the. two. 

StyIized Facts and Interpretations 

Keynes's expIanation of cyclical wage changes starts from a stylized fact 

(1936, p. 10). '1t would be interesting to see the results of a statistical 

inquiry into the actual relationship between changes in money wages and changes in real 

wages .... [1] n the case of changes in the general leveI of wages, it will be found, 

I think, that the change in real wages associated with a change in money-wages ... 

is almost always in the opposite direction. When money-wages are rising, that is 

to say, it will be found that real wages are falling; and when money-wages are 

falling, real wages are rising. This is beca use, in the short period, falling money-

wages and rising real wages are each, for independent reasons, likely to 



accompany decreasing employment; labour being readier to accept wage-:euts when 

employment is falling off, yet real wages inevitably rising in the same circumstances on 

account of the increasing marginal returno .. " 

Keynes, following Marshall, assumed that cyclícal changes in real and money 

wages result from shifts in the demand for labor. Fisher (1973) attributed the shift in 

demand to unanticipated price changes. This is the classical assumption found in 

Thornton, and if it is combined with slower adjustment of money wages than of 

prices, we, like Keynes, reach the classical conclusion - real wages rise in recession and 

falI in expansion. 

Investigation has not yielded unqualified support. Dunlop (1938) showed 

that Bowley's evidence, as reported by Marshall (1926), is contradicted by data for 

subsequent periods. Modigliani (1977, p. 7) cites Dunlop's evidence, which he 

interprets as showing that real wages rise in expansion. to argue againsi competitive 

wage determination and the interpretation of wage rigidity due to'Keynes and the 

classical economists. 2/ Studies by Kessel and Alchian (1960) cast doubt on previous 

findings of a lag of wages behind prices. A spectral studY by Cargill (1969), uses 

U.S. data for 140 years and British data for 200 years. For cyclical frequences, 

there is very little evidence of a unifonil pattern of leads or lags, and the measured 

lags are much toe short on average to be consistent with observedunemployment 

The data suggest that a theory of the labor market must be capable of 

explaining unemployment without relying on any consistent timing relation between 

cyclical changes in wages and prices. Real wages may rise, fall or remain unchanged 

4.5 



during periods of expansion and contraction. A theory in which there are only 

nominal shocks to demand would be consistent with the stylized facts relating 

wages and prices on1y if there is a complex pattem of leads and lags. A pattem of 

this ldnd cannot be ruled out a priori, but it does not appear likely that an economic 

hypothesis can be developed along these lines. 

An extensive search for a relation between aggregate excess demand and the rate 
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of change of wages has produced mixed results. Laidler and Parkin (1975, p. 764) report 

that the relation is "weak" Gordon (1977) shows that the rate ofwage change in the United 

States during the postwar period is affected very Uttle by aggregate excess demand but 

is affected somewhat more by changes in excess demando 

A second stylized fact is the weak' relation between excess demand and wage 

changes. This fact becomes more puzzling in the light of recent showing· 

a strong association between excess demand and unemployment. Barrols (1977) study 

of postwar unemployment in the United States shows that nearly 80% of the 

variance of unemployment can be explained maiüly by "unanticipated money 

growth" and the minimum wage. Unan ticipated money growtl1 is a measure of shifts in 

aggregate demand, 50 Barrols equation suggests strongly, that changes in aggregate demand and 

unemployment are related. His, study irnplies that most of the positive and negative 

changes in unemployment are the result of monetary shocks. But his evidenee is 

limited to the postwar years and has a puzzling implication: unanticipated money 

growth affeets unemployment without much effeet on 'real wag~s. This implication 
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follows from the fact that wages and unemployment are not closely associated 

and from Barrols finding that the errors in his equation are seria11y uncorrelated. 

Serial correlation of the errors would suggest that some measure of excess supply 

affecting wages and unemployment has been omitted. Barro shows, however, that 

a most obvious measure of labor market conditions - the lagged unemployment rate -

is not significantly related to current unemployment once the effects of unanticipated 

money growth and the minimum wage rate are included (1977, p. 108). 

Real wages and the equilibrium rate of employment are determined simultaneously. 

Barrols equation implies that with constant unanticipated money growth, unemployment 

changes only if there is some effect of past money growth on the real value of the 

minimum wage.~j Barrols interesting finding leaves much,af the behavior of 

employment and real wages to be explained. 

Most research on wages and unemployment uses data on1y for the postwar 

period. Two well-known studies by Lucas and Rapping (1969) and by Phillips (1958) 

examine the long-term data for the Unite,d States and the United Kingdom. Both studies 

show that in periods of relatively high unemployment, during the thirties in the United 

States and during the in,ter-war years in the United Kingdom, the relation between 

measures of aggregate demand or excess demand and the rate of wage change are weak 

or non-exi'stent. This "fact" requires much more attention than it has received since 

the failure to account for relatively high unemployment calis into question any 

explanation of smaller fluctuations. A valid explanation of unemployment and wage 

changes must account for differences between earlier and ~ore recent periods. il 
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Keynes (1936, p. 15) dermed unemployment as 11 involuntary" if a rise in the price 

leveI that reduces real wages increases, employment. The finding that unemployment 

is not c10sely linked to chang'es in real or money wages suggests that most cyclical 

unemployment is not invoIuntary in Keynes's sense. Unemployment rises and falIs 

cyclically in response to unanticipated changes in aggregate demaJ'l.d without much change 

in wage rates. Any hypothesis seeking to expIain unemployment and wage rates must 

recognize the failure of Keynes's theory to reconcile observed changes in wages 

and unemployment in Western Europe and the United States during ~he postwar years. 

A third stylized fact about labor markets is the persistence of unemployment during 

recoveries. Adjustment from recession to fuII employment is a process that continues 

for several years. Usua11y this process is described as a gradual adjustment from d'isequilibrium 

to a unique equilibrium at full employment. The time requiredtor adjustment of 
I 

wages and employment is longer than can be explained by the adjustment of demand to a 

one-time shock. 

HalI (1977a) analyzes the response ofunemployment to shocks to demand and 

rmds that, for the years 1956-75, more than 90% ofthe variation in unemployment is 

predicted by the unemployment rate in the previous eight quarters. Greatest weight 
I 

is given by the data to the most recent past. Hall concludes that the observed pattem 

cannot be explained by sluggish adjustment of unemployment or by a failure to use 

available information about conditions in the labor market. He, then, :compares 

the adjustment of money wages implied by the rapid response of unemployment to the 



4.9 

actual response and finds a large, unexplaíned difference. If money wage and 

unemployment adjust to shifts in demand, most of the adjustment in money wages 

should be completed within two years. Thc ,actual speed of adjustment is 

considerabIy slower. Hall concludes that a model in which expectations are 

rational in the sense of Muth (1961) cannot explain observed wage changes solely as to 

the result of process in wruch the demand for labor and the money wages adjust to 

shocks. Hall (1977a, 1977b) suggests that a1n equilibrium model in which the 

equilibrium (or natural) rate of unemployment changes is more likely to expIain 

observed pattems. 

A problem with many theories of unemployment is that a11 unemployment is 

treated alike. Workers are unemployed by reductions in demand and search for 

new jobs. Sustatned unemployment results from lack of inforrn.ation, inefficient 

search, the gradual adjustment of wages under fixed contractual arrangements and the 

like. Most work in the United States is not subject to contractual arrangements with 

unions, and nothing prevents employers or employment agencies from exploiting 
I 

the opportunity provided by slow adjustment. 

A study o~ Marston (1976) shows that the average duratiQn of unemployment in a 

1974 sample is 8.5 weeks for adult men and 18 weeks for adult women. Brinner 

(1977) analyzed sample data on reported reasons for unemployment and found that 

changes in the unemployment rate are not mainly the result of a rise in the "quit rate," 

as suggested by theories of search, but results from a more than proportional increase 

in the unemployed classified as job losers. Some of the job losers are separated 



temporarily -layed off -- as Feldstein (1975) shows. But Hall (l977b) argues that 

alJowance for layoffs can exclude no more than 15% of the unemployed. At least 

70% of the unemployed are job losers who cannot expeet to retum to their previous 

employment. The rest are recent entrants or reentrants. 

Some of the unemployed are seeking part-time employment. This affeets 

the number of hours workers desire to supply per week or per year, but does not affeet 

the analysis if the quantity of employment demanded and supplied is expressed in aetual 

or standardized manhours. 

The fourth stylized faet, or set of facts, is that cyclical variations in unemployment 

are dominated by job losers, not voluntary "quits." During recessionsbankruptcies 

rise, fiems go out of business, jobs are eliminated both pennanent1y and temporarily., 

Most of the unemployed cannot expect to return to their previo,us employment. 

The number of unemployed and the duration of unemployment rise in recession much more 

than can be explained solely as a result of errors in fonning expectations and by a 

desire to search. Some evidence suggests that reported quit rates move opposite to 

5/ 
the unemployment rate.-

A theory of unemployment, or employment and wages cannot rely solely 

on demand shoeks, voluntary search and changes in the quit rate to expIain 

unemployment during recessions and expansions. Theoretical work on labor 

contracts by Azariadis (1975), Baily (1974) and others introduces risk sharing 

arrangements and implicit contracts in to the theory of labor markets. Firms 

absorb risk from workers by offering contracts that show the adjustment of money 



wages to changes in product demando Risk averse workers prefer to absorb fluctuations 

in product demand by reducing hours rather than by reducing money wages. Neither 

Bai1y nor Azariadis claims to have produced a theory of aggregate unemployment, 

and Barro (1977a) shows that risk sharing arrangements cannot expIain unemployment 

if the labor market is competitive and expectations are rational in.the sense of Muth 

(1961) and Lucas (1972). 

As an empirical proposition, risk sharing is falsified by the diversity of labor 

contracts that appear in labor markets. Tenure ranges from the life-time employment 

offered to school teachers, professors and civil servants, after a minimum period of 

employment, to the dai1y or hourly employment offered to casual labor. The 

unemployment statistics for layoffs, entrants and other unemployed suggest that ' 

contraet theory applies to a lirnited range of jobs. Many workeis, and most of the 

unemployed, do not have implicit or explieit contracts with specific employers and 

do not retum to their previous pIace of employment, as noted above. 

A fifth stylized fact about labor markets is the very wide range o( wage 

agreements that are found in different countries and tilne periods. Cyclical 

unemployment has been observed under too many different sets of institutional 

and contractual arrangements to be explained by a specific contractual arrangement. 

This, of course, does not deny that risk aversion or types of contractual arrangements 

alter the magnitude of the response to shocks in particular periods.~1 Nor does it deny 

that certain provisions of contracts - seniority provisions are an example - appear 

ubiquitously. A theory of labor markets should be capable of explaining the frequent 

4.11 
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use oC seniority provisions without requiring thataU, or most, workers have contracts. 

I 

The five stylized facts summarize much of what is Jcnown or accepted about the 

cyelieal rcsponse of wages and employment. A theory of the labor rrtarket should be 

eonsistent with the observed faets and capable of explaining principal features of 

labor markcts as the rational responses of workers and employers. 

A Theory of the Labor Market 

Fluetuations in aggregate eeonomie activity and employment result from changes 

in the aggregate demand for and supply of output. The timing of the changes is 

uneertain. The ehanges may be positive or negative, and may be temporary or 

persistent. Workers and employers in individual fmns do not know whether shocks or 

changes are temporary or long-lasting, real or nominal. 

The uneertainty that affeets employment is summanzed by the four way c1assifieation 

of shoeks as real and nom,inal, temporary and persistent. Uncertainty arises because of the 

inability of workers and employers to distinguish promptly, between the rour categories. 

Here we assume that there is no way to extraet from available data fully reliable 

infonnation about the type of shock that has occurred.7JWe examine the way in which 

the labor market absorbs uncertainty and the implications for wages arid employment. 

We start with a diseussion of shocks, then analyze the demand and supply curves and draw 

. their implications. 
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Real and Nominal 

The distinction between real and nominal shocks is familiar. Our earUer diseussion 

cf the elassieal theory showed that spending depends on B and B·, the domestie and rest 

cf the world stocks of base money. Unantieipated ehanges in B and B· ehange aggregate 

spending and the demand for labor. The qualitative effeets of B and B* on . 
spending are the same, but the quantitative effeets differ. 

Real shoeks were introdueed in the aggregate supply funetions of classieal and 

Keynesian theory to represent the effeets of ehanges in weather, degree of monopoly, 

technologica1 ehange and the like. In an open economy, real shocks to supply at home 

and abroad affeet output and employment under flxed and floating exchange rates. 

Floating exchange rates permit eountries to offset the effeets of foreign shoeks on 

dom estie output, as shown earlier, but to do so poliey authoriti~s require information 

about the magnitude of effeets and the duration of the shock. Poliey changes introdueed 

to offset shoeks can inerease uneertainty as Friedman noted years ago. Friedman (1953) 

Real shoeks to spending have been neglected in previous ehapters. Veloeity was 

assumed eonstant in our discussion of thc classíeal theory and equal everywhere. 

In our discussion of Keynesian theory, the demand for money was treated as eertain. 

Here and in later chapters changes in govemment spendLTlg and in tax rates induee 

ehanges in the demand for money and in aggregate spending whieh in tum change the 

demand for labor. We continue to treat output as a eomposite good, so the eomposition 

cf spending in eaeh eountry does not ehange, but ehanges in the eomposition of world 

demand affeet relative prices in an open eeonomy and also ehange the demand for labor, 

employment and real wages. 
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Temporary and Persistent 

Shocks may be temporary or persistent. A major problem faced by individuals or 

rums when choosing a coW'Se of action is to distinguish the two - to decide on the 

duration of shocks. To a farmer deciding to expand or contract acreage knowIedge of 

weather pattems is not certain knowledge. Rainfall or sunshine shift within 

distributions that ·can be described by flxed means and constant variances, but there 

are, also, shifts in distributions. CIimate in various parts of the world has changed; 

former1y productive regions become arid, and arid regions become more productive. 

The problem of duration requires a choice of whether the pattern observed in 

weather, sales, births, deaths, rates of retum or any other variable is best regarded as a 

drawing Crom a distribution with given mean and variance or as a change in the mé~n" 

and variance. Feller ( ) shows that Iong runs of observations above and beIow 

the mean may oceur before it is proper to reject the hypothesis that the mean is 

unchanged. 

Nominal shocks present a similar probIem. Although it has become conventional 

to describe all changes in price leveI as "inflation," the expected duration of price 

changes is relevant for asset choice and for decisions about the allocation of purchases 

over current and future periods. Between the extremes of one-time changes in money stock, 

govemment spending, or any other policy variable and pennanent changes in the rate of 

change lies a tenn structure of expected rates of change. For the individual or rum 

deciding on a rationa! course of action, some answer must be given to the question: Are 

current observations on the growth of money or governrnent spending best regarded as a 



change in the mean of the distribution or as drawings from a distribution with 

unchanged mean? 

The answer to this question and decision about duration or expected duration are 

not the same for everyone. The duration relevallt for decisions by the day trader 

in financiai markets is shorter than the duration relevant on average, so day traders 

will respond to changes that others regard as transitory and U.kely to be reversed in 

the near termo Changes in expected duration are most important when costs of 

I 
I 
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adjustment are high. The importance of expected duration in choosing when and how workers 

and employers respond makes it use fui to look at the decision problem faced by workers 

and firms. 

The Supply or labor 

Friedman 's (1957) theory of consumer behavior emphasizes the distinction 

between permanent and transitory income - or between income defmed as an expected 

stream and current receipts:ª-I Workers prefer smooth to variable streams of 

ccnsumption. If receipts are variable, consumption can be smoothed by accumulating 

assets or Iending when current receipts exceeds desired or planned consumption and by 

reducing aS3et stocks when current receipts are less than consumption. 

Conc;istency requires that workers aIlocate sufficient time to earn the expected 

income required to satisfy their consumption plans. The concept of expected income 

implies that, up to the horizon relevant for his consumption plan, a worker plans 

to supply hours of labor at an expected wage rate that, in sum, equals the value or ltis 

expected labor income. Income from property is assumed to be constant. Expected 

e 
income for each wor:cer is Y. 

1 



(4.1) 
e T we e 1 t 

y. = 1: (-) L (-) + constant 
1 t=O p t t 1 +r 

where (w) e i8 the worker's expected. real wage, L e is the expected supply of 
p 

rnanhours of labor standardized to allow for differences in productivity, and r is the 
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rate of discount. If O ... T deseribes the worker's rernaining lifetime and planned 

lifetime consurnption is equal expected incorne, as is often assurned, y ~ equals the value 
1 

of current and future consurnption.2J Fonnal1y, we can follow Friedrnan (1957) and 

deseribe the individual's decision as the rnaximization of the utility of consurnptiol1 

subject to T 
1: 

t=O 

1 t 
C (-) 

t 1 + r 

e 
The individual aBocates labor and capital to earn y.. The timing of consumption and 

1 

the timing with which labor services are supplied are related, but distinct, problerns. 

The latter, not the fonner, govems individual's labor supply. 

Smooth streams of eonsumption do not imply or even require srnooth 

streams of receipts or smooth rates of purchase. Consumption is a measure of the rate 

of use and in Friedman 's pennanent incorne hypothesis is related to expected incorne. 

Purchases measure the rate of acquisition. Workers with the same expected incorne and 

different streams of receipts may purchase at different rates, hold inventories 

and consume at the same rate. Workers with highly variable streams may anticipate 
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that over their lifetimes, they will supply fewer hours of work at a higher real wage 

per hour. This is accomplished, for example, by receiving a premium (overtime) for hours 

in excess of some maximum number of hours per week. Workers with variable streams 

of receipts receive higher wages per hour if additional compensation is required to 

induce workers to accept variability of receipts. Papers by Azariadis (1975) and Baily 

(1974) develop the ana1ysis of risk sharing in labor markets but do not distinguish 

between smooth consumption and variable receipts. Whether workers with smooth 

consumption receive compensation for variabllity of receipts depends on the relation 

between the number of workers who prefer smooth to variable receipts and opportunities 

for employment at relatively variable or constant employment. 

When choosing bis occupation, a worker is aware that seasonal and cyclical 

fluctuations occur. Construction workers and farmers anticipate that weather 

causes substantial fluctuations in receipts. Workers entering durable goods industries 

are aware that employment is more variable cyc1ically in the durable goods industries 

than in industries producing non-durables or in the civil service. 111e variability of 

receipts that characterizes each occupation is known to workers choosing the 

occupation and governs their anticipation of the time path of receipts. As 10ng as 

receipts are interpreted as a drawing from a distributíon with unchanged mean, a 

workers long-term anticipation is unaffected by the variability of actual receipts. It is 

only when the observed stream of receipts causes the worker to change his estimate 

of the true mean that his behavior changes. 



Differences between observed and anticipated variabUity of receipts affeet 

consumption by changing the cost of smoothing consumption and by changing the 

anticipated mean. A run of positíve OI' nega tive deviations from the mean chanses 

4.18 

the anticipated mean income, the consumption associated with that income and the supply 

of labor. Changes in variability and in anticipated mean induce w.orkers. including new 

entrants to the labor force, to supply labor so as to adjust the retum from occupations with 

different variability and to adjust real wages and labor supply to market conditions. 

Workers in different age groups may have the same anticipation about the 

stream of future earnings yet have different responses to fluctuations in current and future 

eamings. A prolonged recession lowers the wealth of young and old. Both spread the 

10ss o~er current and future consumption and leisure. Because they are poorer, workers 

consume fewer goods and less leisure and work more in the futuJle than they would have 

worked ir the recession had been avoided. For the older worker, time to retirement is 

shorter, so there is a shorter span within which the current 10ss can be distributed. 

Seniority provisions are a means by wlúch younger workers reducc the cost of 

variability for the current genention of oId workers. in exchange, they get a reduction 

in the cost of variability when they are old. 

In eq. (4.1) a worker maintains constant lifetime incorne by supplying more labor when 

wages are high and less labor when wages are 10w. A rise in current w/p relative to 

the average anticipated (w/p)eis matched by a ris\.! in current L relative to average 

hours worked. A worker, therefore, does not smooth receipts to smooth consumption 

but, instead, increases the variability of receipts by supplying more labor when current real 
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wages are high and less labor Whfln real wages are low. Smoothing real receipts to smooth 

consumption requires the opposite pattern: a workers would supply more labor when wages 

are low and less when wages are high. 

The labor supply function for an individual worker, consistent with eq. (4.1) 

is 

sw w6 
L ::: t [-' - (y~)] t > O; .(,2 < O . 
i i p

t
' pC 1 1 

Expected real wages depend on expected income. Labor supply increases as current real wages 

we 
rises relative to expected wages. Increases in - increase the future eamings anticipated by the 

p e . 

worker, 50 he supplies more labor in the future and less labor now. Recreation and other non-Iabor 

activities have lower current and higher future prices when we/pe rises rei ative to w/p, so more 

-rir 
current hours are directed to non-Iabor (1eisure) activities. ~ ~urrent and future 

real wages rise in the same proportion, labor supply in each period is assumed to increase. 

Consistency imposes a.n additional constraint for the aggregate. The surn 

of the expected incomes of alI workers and owners of capital cannot exceed the 

aggregate income of the community for the same penod. To obtain the income 

expected by suppliers of labor and capital, we sum the individual expectations; 

e 
y is the present value of income expected to be produced in the community in 

each of the next T years. We assume a constant popu1ation, a given, unchanging 

age composition, and 1et T .. 00 to obtain the community's expected incorne. 

e :: l e 
y 1=1 Y i 

e we 
Given y , there is a unique _ that workers expect to receive on average for an hour 

pe 

ofwork. 
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s 
The aggregate supply function is obtained by summing L. for the population. The 

1 

current supply, L
S

, depends on current and anticipated future wages and in anticipated 

near-term output. 

(4.2) 
s w we 

L = L (-, -) L > O; L < O . 
P pe 1 2 

e . 
A rise in the current real wage, given y , induces workers to supply additional manhours 

e 
now and fewer manhours in the future. A rise in anticipated future wages, given y , 

encourages workers to realloeate hours of work fram present to future. For the 

aggregate, leisure and other non-Iabor aetivities are assumed to be normal goods that 

e 
increase with expected ineome, so inereases in y increase the current and future 

w we 
supply of labor by changing - and 

p pe 

e e e 
An increase in expeeted inflation w and y constant, raises p reI ative 

to p. Current labor supply increases and expected future supply falls as workers 

reallocate labor to equate the retum to work in different periods. An equiproportionate 

e e 
inerease in w and p ,however, leaves expected real wages unchanged and has no effeet 

on supply. 

Workers distinguish types of teehnieal change in eq. (4.2). Teehnical change 

e we 
affeets y and therefore -, but labor-saving and labor-augmenting technical change 

pC 
have different effects on current and future wages. To the extent that the effects are 

anticipated, they affeet the current and future supply of labor by changing 

anticipated wages. 
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Technical change is a type of real shock. All pennanent or persistent real 

W C 

shocks affeet the labor supply by ehanging -, but temporary or transitory shoeks do 
pe 

noto Temporary real shocks affeet labor supply onIy if they change w/p or are 

erroneously interpreted as pennanent. Temporary nominal shocks affeet L
S 

only 

to the extent that workers in the aggregate fai! to distinguish real and nominal 

changes eorrectly. 

The Demand for Labcr 

Each fmn's demand for labor is derived from the solutiofi for current output 

that equates current expenditure to eurrent supply. As in our discussion of 

c1assical theory, eq. (2.6) above, aggregation of individual production functions yields 

the long-run expeeted output of the communíty. Expected long-run supply depends 

on capital and labor and on permanent shocks to supply denoted I{J. 

(4.3) 
e 

y = F(K, L; I{J ) 

Equation (4.3) is not a technological retation betwecn inputs and. maximal 

output. That interpretation of (4.3) leads to Keynes's problem of explaining why 

long-run unemployment is not removed by wage and price adjustment. Our long-run 

normal output, or full empioyment output, is the optfrnal output for given social 

institutions and conventions, represented by I{J. As 10ng as social institutions for 

distributing risk and allocating retums do not produee optimal investment and 

consumption, output and employment ean be inereased in principIe by removing 
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d· . d h' . l' t' . 10 1 F(K L )' th t d lStortlOns an c anglOg SOCla lOS ltutlOns.- ,;cp 1S e ou put expecte 

to be produced with efficient use of resources under current and expected institutions 

and conventions. Maximal employment differs from full employment output and is 

reached only if all private and public institutions and arrangements are chosen to 

111 
minimize waste.-

e 
All positions of long-run equilibrium are at y , but short-run positions are not. 

Temporary and permanent, real and nominal shocks are not easi1y distinguished. Suppose 

in a non-growing economy, with flxed productive capital, the short-run supply function is 

(4.4) 

The supply of output changes directly with the price leveI and inversely with the real 

wage. Permanent shocks, cp, Shiftt the short- and long-run supply curves. Temporary 

suppIy shocks cause actual supply to fluctuate around the leveI anticipated by producers. 

Temporary shocks are, as before, denoted by f, a random variable with unit mean and 

constant (log) variance. 

In the long-run equilibrium of a stationary economy, the rate of purchase and the 

rate of consumption coincide. Real alld nominal shocks to expenditure cause 

spending to differ from current consumption by the net accumulation of durable assets. 

Households spend and accumulate assets when current real receipts, y, exceed expected 

e 
income, y ,and reduce spending when current receipts are less than expected income. 
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Friedman (1957), Darby (1978) Finns increase inventories when casts af 

productian are lower than average anticipated costs. For the present, let real spending 

depend on the domestic price leveI, p, and a vector of poiicy variables and other shocks, 

aenoted l 
(4.5) y = d( p, z) 

Short-run equilibrium output is at the intersection of the spending and short-run 

supply curve. The equilibrium position depends on alI real and nominal shocks, and a11 

shocks that have been observed are reflected in the prices of assets and output. The 

short-run equilibrium position depends, also, on current betiefs about the duration of 

shocks. 

Producers hire labor to produce short-run equilibrium output. The current 

demand for labor depends on current output and on costs of producing in current 

and future periods. Firms increase fmished goods inventories when costs of 

production are lower than average anticipated costs. Real and nominal shocks 

shift the demand for labor by changing current spending and the aggregate supply 

curve of output. The demand for labor is 

(4.6) 
d w we 

L = f(-, y. -) f < O; f , f > O 
p pe 1 2 3 
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Equilibrium 

1l1e labor market reaches long-run, steady state equilibrium ir three conditions 

are met. There are no real shocks; I{) is constant, and € = O. Producers' expected 

output equals the income expected by suppliers of labor and capital services; 

expectations about streams of real income are consistent as to arnount and tirning. 

There is a common expectation of equilibrium prices (or rates of change) equal to the 

actual price leveI (or rate of change). When the three conditions are met, and maintained, 

e 
employers pay and workers accept w:: w per standard hour of labor; workers supply 

and fums demand the number of mannours of labor, L ,that produce long-run nonnal 
n 

e . 
output equal to y per penod. 

Long-run equilibrium on the labor market is shown in the lower panel of Figure 4.1 

at the intersection of L d and L s (y e). The number of manhours is L and the real 
O n 

we 
wage is -. The output market is shown in the upper pane!. Equilibrium output ye 

pe 

is at the intersection of dO and yO' This output is produced using L n manhours of labor 

e 
and yields a stream of consumption services equal to expediture y . 

[INSERT FIGURE 4.1 HERE] 
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The Short-Run Position 

Suppose that a shock to spending lowers real expenditure to dI so that output falls 

s 
to the short-run equihbrium, denoted y in Figure 4.1 Employers reduce the demand for 

d 
labor in response to the reduction in output. The reduced demand for labor is shown as LI . 

Alternatively, assume that, with spending unchanged at dO' a real shock to suppIy 

shifts the short-run supply curve from yO to y l' Again,· short-run equilibrium output is 

s s 
at y. Fewer workers are required to produce y , so the demand for labor falls to 

L d as before. 
1 

The reduetion in the demand for labor following the negative shoek to spending 

or to supply lowers the real wage at which the labor market reaches short-run equilibrium. 

To ftnd the equilibrium real wage associated with L , workers and employers must 1 . 

distinguish spending and supply shocks. The reason is that the unambiguous effeet on money 

and real wages resulting from the reduction in output is mixed with the effeet of the 

ehange in prices. Prices rise in response to the reduetion in suppIy and falI in response 

to the reduction in spending, so the price change reinforces the reduction in money wages 

induced by the decline in spending and offsets, to some degree, the effect of the supply shoek. 

Although workers and cmployers ean expect to make errors when predicting the 

equilibrium price leveI, we do not expect the errors to be systematic. To simplify the 

complex inference problem and recognize the empírical evidenee cited in our discussion 

of the frrst stylized fact, we limit our discussion to the choice of real wages and employment. 
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Employers offer a real wage equal to the marginal product of labor. Workers choose 

a real wage and the associated cmployment that maximizes the utility of consumption. 

Their decision depends on the expected duration of the shock. 

s 
If the shock is perceived as pennanent, workers and employers accept y as a 

position of long~run equilibrium and reduce real V/ages and expected income to the 

new conditions. The reduction in expected or permanent income is distributed 

between current and future periods and between the consumption of goods and 

leisure. Employment falls to LI and real wages are reduced correspondingly. If the 

shock is perceived as temporary, there is a Ioss of real wealth to be spread between current 

and future periods, so some reduction of real wages oeeurs. For convenience of 

exposition, we neglect this adjustment. 

The workers response to a temporary shock is defmed by two polar positions. 

They can maintain real wages and reduce hours of work to LO' This choice is deseribed 

we 
by the disequilibrium L - L at - in Figure 4.1. Or workers can distribute the 

n O pe 

10ss of current earnings between real wages and hours of work by choosing to work 

L hours at the associated short-run equilibrium wage. This choice involves a movement 
1 

s e 
along the labor supply curve L (y ). 

The choice of L rather than L implies that workers respond to alI shocks, 
1 O 

whatever the expected duration, by reducing real wages. TIley smooth consumption by 

reducing real wagcs and employment when output is low and by increasing real wages and 
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employment when output is high. Observations by economists from Thornton to 

Keynes and beyond suggest that workers in the aggregate do not behave in this 

way. 

Workers are aware that real and nominal shocks introduce fluctuations into the 

demand for products of individual finns, into aggregate spending and output. They 

recognize that fluctuations affeet the demand for their services and the market clearing 

priee. A reduction in currently anticipated receípts has very little effeet on ye or 

wealth. Workers spread the 108s over current and future consumption by supplying more 

labor over their lifetimes. Because long·tenn expectations change very little, labor is 

reallocated from periods of low real wages to periods of high real wages. Similarly, 

shoeks to supply or to spending that temporari1y raise short·run output above the 

e . 
long·run expectation, y ,induce workers to offer more labor than is eonsistent with 

s e 
the labor supply function L (y). A sustained or permanent increase spending and 

s e 
output induces workers to move along L (y ); a temporary change does noto 

Workers do not ignore information about the current position of the economy and 

the expected duration of shocks. The timing of a recession or an expansion may be 

unknown; the duration of a partícular shock is uncertain and difficult to anticipate 

precisely. Workers in our ana1ysis, however, estimate the real wage at which they can 

obtain employment and use the information when deciding whether to seek work at the 

lower real wages expected to prevail in recessions and at the higher real wages expected to 

prevail during expansions. 
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A workerl current and anticipated near-tenn output asks: Is this a drawing 
/I 

from the anticipated stream of receipts that this occupation generates, or has the 

mean of the distribution shifted? If he believes the mean has changed, he moves along 

s e we 
L (y ) and - changes. Otherwise, he estimates the real wage he could expect to 

pe 

wa 
receive ir he acts as a price taker. This wage, - depends on his estimate of the current 

pa 

and near-tenn position of the economy. His rational expectation of current real output 

a s s 
is y . = E.(y ) where y is the short-run equilibrium output shown in Figure 4.1 ; the 

1 1 
wa 

anticipated short-run equilibrium real wage, - , depends on current and near-tenn 
pa 

conditions summarized by ya and the vector of policy variables denoted z. 

Equation (4.7) shows the worker's suppIy of current and anticipated futu·re 

s 
hours of labor, the individual's labor suppIy function, L .. 

1 

(4.7) 
s . W w<i a we 

L. = g. [-, - (y . , z ). - ) gl' g2 >O; g3 < O 
1 1 P pa 1 pC 

e e w wa a we e e e 
L. = g. [-, - (y. ; z ), -] gl < O; g 2' g3 > O 

1 1 P pa 1 pe 

Equations (4.7) imply that íncreases in the current real wage induce workers to 

wa . w 
reallocate hours of work fram future to current periods. Increases in - ,glven-, 

pa p 

reduces current and increase anticipated future hours of labor supplied. Current 

labor suppIy increases, at unchanged real wages, as the anticipated near-term output 

of the economy ríses. 
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Aggregation of eq. (4.7) yields the aggregate labor supply function. 

(4.8) 

Figure (4.2) shows the equilibrium position of the labor market at the intersection 

d s s e d d 
ofL land L given by eqs. (4.6) and (4.8). The L (y ) LO and Li curves are 

reproduced from Figure 4.1. Eq. (4.8) is shown as the g-curve. 

INSERT FIGURE 4.2 ABOUT HERE 

Workers information or beliefs about the duration of the shock induces a shift 

in labor supply. Instead of accepting the full reduction in real wages implied by 

a a 
a temporary shock, w /p an Figure 4.2, workers reduces short-run hours to L 

2 

and raise current real wages to the position shown as w/p. The relation of w/p to wa/pa 

and we/pe, and the relation of L" to L and LI changes as information arrives to 
... O 

d 
clarify the current situation. The longer LI is expected to remain unchanged, the 

more the change is regarded as persistent and the eloser is the g - curve to L s(y \ 

The more transitory the shock, the eloser is L to L and w/p to we/pe. Construction 
2 O 

e 
workers do not reduce expected income (y ) very much when it rains. Workers 

in durable goods industries do not substantial1y change ye in mild recessions.!L/ 

d d 
Similarly, when LI is temporarily to the right of LO' the g - function lies to 

s e 
the right of L (y). 
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Whenever we observe the labor market, it is in a position of short-run equilibrium. 

The real wage and associated equilibríum employment are obtained by solving eqs. (4.6) 

and (4.8) for w or w/p and L. The responses depend on the derivatives of the 

labor demand (f) and supply (g) functions. The vector z is omitted. Actual output, 

a s 
y, varies around anticipated output, y ::::: y . 

(4.9) 

(4.10) 

a we 
w=w(y,y, -)p 

pC 

a W C 

L= L{y, y ,'-) 
e p 

a 
y:: y e 

Responses to Real and Nominal Shocks 

Table 4.1 shows the response of w and L to real and nominal shock:s. Temporary 

a . e . e 
real shodes change y and y relahve to y ; pcnnanent or perslstent real shocks change y and 

e e 
therefore change p relative to w. Temporary and Ont~-time nominal shock.s change p 

relative to p e; pennanent nominal shocks change p e and we in the same proposition. 

We assume that the w and L functions are linear in the logarithms. 
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Table 4.1 

Labor Market Responses to Real and Nominal Shocks 

effect on 
w L 

w =--
1 ~1 - f} 

>0 

1 o 

f3 - g3 
-L 

f3g1 - f 183 < 
-\V = .. <o = 5 O 

2> gl - fI 
3 81 - fI 

>0 L3 
> 

O 'S < 3 



A temporary real shock to supply e =1= 1, shifts the supply of output in the 

direction of the shock. Positive shocks increase supply and lower the price leveI; 

negative shocks reduce supply and raise the price leveI. The demand for labor and 

employment change in the same direction as short-run equiUbrium output Money.wages 

may change in either direction or remain unchanged. The direction in which money 

wages change and the size ofthe response depends on the slope ofth~expenditu~ 

curve and on w I in TabIe 4.1. The response of money wages to e, using 6. to 

represent one-time changes, is 

6.w Ap -- -w p 

Ay 
+ W 

I y 

In classical theory, the slope of the spending curve is - 1 and a sufficient conditionfor 

rigid wages in response to real shocks is w 1 = 1. In the more general case, money wages 

change by less than the price leveI, 50 real wages fall in response to temporary reductions 

in supply and rise following temporary increases. 

Temporary shocks result from unforseen changes in domestic or foreign money, 

changes in taxes and govemrnent or foreign spending. Short-run equilibrium output 

and prices change in the same direction as the shock. Ernployment, real and money 

wages rise and falI together, but real wages rise less than money wages. When the 

shock reverses, prices, output, wages and employment retum to their previous values. 

Fluctuations in output, or business cycles,give rise to changes in actual and 

currently anticipated output. Suppose there is a decline in output or a recession; output 

e 
is less than full employment output, y , but equals the output currently anticipated, 

a . . 
on average, by workers; y = y. Table 4.1 shows that employment, L, rues and falls 

4.32 



4.33 

with ya, but money wages may rise, fall or remain unchanged. Our analysis suggests 

that workers willlower real wages, the size of the reduction depending on the 1055 of 

real wealth and the duration of the recession. Real and money wages will appear 

rigid and unresponsive to ehanges in employment and real output that characterize a 

typical expansion or contraetion. 

Fully anticipated fluctuations and unchanged expectations are an extreme case. 

In every recovery and recession, expectations change. Some interpret the observed 

or anticipated change in real spending as evidence that lifetime income has changed. A 

e 
severe reeession or slow reeovery encourages the betief that y is lower; a mild 

e 
recession, a fast reeovery or a long expansion raise y '. Markets convert the 

interpretation into current priees for assets, output and labor. In the labor market, 

changes in tong-tenn expeetations affeet real wages by ehanging w
e 

relative to 'pe~ 

The betief that reeession will be more mild than previous1y anticipated raises 

antieipated real wages, inereases w but has an uncertain effeet on employment.
13 

/ 

Pennanent or persistent real shocks to supply also change expeeted real 

~utput and therefore ehange w
e 

relative to p e. Table 4.1 shows that a rise 

in w e/p e raises the eurrent money wage but has an ambiguous effeet on employment. 

A fall in the expeeted real wage redueed the demand for labor and inereases the supply, 

10 current wages falI and the effeet on employment is uneertain. 

A ful!y anticipated inflation ehanges w
e 

and p e equiproportiona1ly and has no 

cffeet on wages or employment. A rise in eurrent prices with expected prices, 

and wages unchanged, raises the eurrent money wage but has no effeet on employment. 

The effeets of one-time changes in price leveIs differ from the effects of inflation, 

though the differenee is not recognized in many studies relating unemployment and 

the rate of priee ehange. 
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Interpreting Unemployment 

The current legal definition of unemployment in the United States treats a worker 

as unemployed if he is described as having looked for work at least once in a four week 

period.
14 

I Other developed countries use similar defmitions and treat ali cyclical 

unemployment as a loss of output. In Figure 4.2 the distance L - L is 
n ·2 

unemployment as conventionally defined and measured. 

Our interpretation of unemployment starts from the distinction between 

pennanent and transitory income - or between income defmed as an expected stream 

and current receipts. A worker who experiences a cyclical"lay off" has no reason 

to reduce his real wage. As long as his experience is consistent with the anticipations 

he held when he chose his job or career, as modified by subsequent experience, he regareis 

unemployment as a drawing from the anticipated distribution of time between labor and 

leisure that he used to determine expected lifetime earnings and consumption. Each 

day of lay ofr contains information leading to a revision of anticipated income, but each 

day of lay off has little effect on workers accustomed to cyclical swings in employment 

and output. 

Every day of lay off is counted as part of measured unemployment, but as long 

as income anticipations are not revised, expected income changes very little and the 

worker is not unemployed in an economic sense. A worker becomes unemployed when 

he revises, downward, his permanent or expected income. Once he believes that current 

and future earnings are inconsistent with his consumption plan, his income and expected 

consumption fall' se he reduces his current real wage and his expected future wage. The 
supply curve of labor in Figure 4.2 shifts from g toward Ls(ye): Real wages falI. 
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The distinction between income and receipts or between expected and aetua! 

output carries over to employment and unemployment. Workers are unemployed, in an 

economic sense, when expected income and consumption faU. 

Differences from Oassical and Keynesian Theories 

Keynes (1936, p. 15) called unemployment "involuntary" ifa rise in the price leveI 

that reduces real wages increases employment. The defmition and its subsequent use by 

Keynesians and policymakers ignores two distinctions. One is the distinction between 

anticipated and unanticipated price and wage· changes, the other the distinetion between 

anticipated income and eurrent receipts. The fust distinetion has been clarified in the 

extended discussion of the Phillips curve, but the degree to which fluctuations in employment 

are antieipated remains. 

The classica1 interpretation of unemployment differs from the Keynesian 

interpretation. The quotation fram Thornton, (1965, pp. 118-19), reproduced in 

chapter 2, does not deny the possibility of eyelical unemployment. On the contrary, 

Thornton deseribes unemployment as "unusual and temporary distress" arising for 

reasons that are widely known as Keynesian: Money wages are more rigid downward 

than prices. For Thornton, however, money wages are rigid upward as well if 

anticipated inflation remains constant. 

Thornton's eharactenzation of unemployment ~ "unusual and temporary distress" 

is no less ambiguous than Keynes' term, "involuntary." The mechanism producing 

employment is elearer, however. For classieal theorists, eyclical fluetuations in 

employment and output are a eonsequence of real shocks acting on the quantity of 

commodities current1y demanded by shifting supply and of monetary disturbances acting 

on spending. Shifts in aggregate spending and in aggregate supply induce larger 

fluctuations in priees than in money wages, so real wages ehange inversely to the 
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price leveI when spending increases aná change directly with the price leveI when supply 

increases. Unemployment and real wages are positively related following a reduction 

in spending but are negatively related following a reduction in supply. Thomton (1965, 

pp. 237·9) 13 explicít about the relation of priccs and output. 

Ciassical '.·/riters did not, as far as we know, provide an economic explanation 

of the slower :::djustment of wages than of prices. Keynes, like Thomton, flrst 

assumes that wages art, :;low to adjust then offers an explanation based on a particular 

set of assumptions abct;t anticipations. (1936, Chap. 19). 

The permanent income theo:y of employment recognizes the difficult inference 

problem faced by individual workers and employers in an economy subject to real and 

nominal shocks. RcJative prices anti the general price leveI change. A worker who ís 

layed orf cannot be certl:ün whethei" the change is permanent or temporary, the result 

of a real or nomin<11 ~hock. He is uncertJin whether he will soon retum to work at the 

anticipated real waee, as many do, 0r must seek a new career. An offer to reduce 

real wages in rece;;:slQn to maíntain (,;mployrrcnt introduces variability into expected 

incorne end consumption for th~ puri"'os~ Of smoothing current receipts. Lifetime 

consumption nnd t'.tilitr n!'e r~duced. The pelmanent income theory gives no reason 

for wod:ers to r:;du~e real WE.g.;;s as long .m anticipations are unchanged. 

Wor!ters as a r:;roup cannoZ expect to fmd a set of consistent contract provisions 

that maintain both emnloym..::nt ,~r.j .7'!d wages when there are unanticipated real and 

nominrl shoc":s that chi?~-:çe priccil am': output. The best they can do is reduce the 

cost of fi\.õC~B;:ti'Jn[; in r;~cf.ip~s to t!l~ minimum cost consistent with the risks inherent 
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in nature, trade and social arrangements. Contractual arrangements distribute the cost 

of bearing risk among the labor force. Seniority provisions of formal and informal 

contracts were mentioned earlier as a means of reducing the cost of fluctuations to 

individuals or particular groups. 

Seniority cJauses are not the onIy means by which workers adjust to the risb 

inherent in nature, trade and monetary or social arrangements. Those with a strong 

preference for stability of receipts enter occupations or industries where anticipated 

variability is low, as in the civil service, or predictable, as in teaching, utilities, or most 

consumer non-durables. 

Social policies that reduce measured unemployment during reeessions inerease 

measured real income onIy if workers substitute eurrent labor for cllrrent and futule 

leisure. If permanent income is unaffected by employment policies, the long-run 

supply of labor is unaffected also. Employment today is exchanged for future 

leisure. Workers gain from the exchange to the extent that they prefer to ehoose 

periods of employment and leisure or if they have positive time preference and are 

permitted to reduce the variability of receipts without sacrificing income. 

In contrast, Keynesian theory treats alI cyclieal changes in receipts as 

involuntary unemployment. Unemployment compensation is paid to redistribute 

the private costs of unemployment more evenIy. The 10ss of unemployment becomes 

mainly a socialloss - the output we would have had in .a fu1ly employed economy. 
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Classical theorists described cyclical unemployment as unusual and temporary. 

The pennanent ineome theory provides a frrmer foundation for their interpretation 

and an explleation of the tenns "unusual" and "temporary." If anticipated or 

pennanent ineome remains approximately constant during mild cycles, there is little 

10ss of output. Cyclieal fluetuations change receipts relative to u1come, but have 

little effeet on ineome. Unemployment compensation smooths receipts but can 

ehange income on1y to the extent that real wages do not fully adjust to the reduced 

variability of receipts. 

Pennanent income is not immutable for individuals or for society. During this 

century, experience in Britain during the twenties and thirties and in many countries 
l' J 

durina the thirties or the sixties probably changed anticipations of lifetime eamings. 

A 10ns depression reduces anticipated income and the rate of increase of real wages; 

a lons expansion probably inereases anticipated income, thereby encouraging workers 

to antieipate fewer tayoffs. Quitting and increasing 11 absenteeism" are some of the 

means workers use to distribute increases in pennanent income between goods and 

leisure. The permanent income theory of employment does not deny that economic 

unemployment oecurs. 

The Stylized Facts Again 

The pennanent ineome theory of employment has implications for the relation of 

real and money wages and other features of labor markets. This section considers the 

implleations for the tive stylized faets that summarize some principal observations about 

labor markets. 
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Real and money wages show no consistent lead or lag pattern during cycles. 

The cyclical response of real and money wages depends on the nature of the shocks 

that cause output to fluctuate and on the duration. Unanticipated, positive, temporary 

real shocks to supply and unanticipated íncreases in money raise money wages. But the 

real shocks to supply lower and the nominal shocks to spending raise the price leveI; real 

and money wages move in opposite directions following the real shock but not following 

the monetary shock. Permancnt real shocks that increase expected output raise real 

wages but can do so by raisillg money wages or by lowering the price leveI. Permanent nominal 

shocks raise money wages and prices in proportion and leave real wages unchanged. 

Evidence on the historical relation of real and nominal wages contains no 

infonnation about wage rigidity. The permanent income theory of employment is 

consistent with the evidence cited by Marshall (1926), Dunlop (1939), Keynes (1939) 

and others. A lag of real wages behind money wages or of money wages behind 

real wages has implications for the type of shocks that dominated particular periods, 

not for the exister..ce of short-run equilibrium in the labor market. The theory is 

consistent with the first stylized facto 

The second and third facts are the persistence of unemployment and the weak 

association between measures of exccsS demand and the rate of wage change. 

Changes in employment, the leveI of measured unemployment, or its reciprocal 

are common measures of excess demando Table 4.1 shows that changes in employment 

and money wages move in the same directiol1 when there are temporary shocks to 

supply. In many other cases, wages and employment (or unemployment) appear 
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to be unrelated. Cyc1ical changes in spending change employment but the response of 

money wages depends on the relative effects on the supply and demand for labor. 

we 
Unemployment persists if real wages remain below expected real wages, -. Accumulation 

pe 

of information enables workers to distinguish gradually between the various types of 

shock and speeds adjustment. Prolonged recession reduces anticipated income and lowers 

wages. Persistent price Íncreases enable workers and employers to distinguish between 

price changes and maintained inflation. 

Much of the recent literature on labor markets discusses either types of contract 

or the role of search. The fourth and fifth stylized facts reflect this literature. There 

are many different types of wage agreement. The occurrence of unemployment does 

not depend on the type of contract, and the number measured as unemployed is r,tot 

readily explained by a desire to search for a better job. The permanent income theory 

does not rely on a particular type of contract ar require the unemployed to search for work. 

On the contrary, the theory implies that one reason for "quits" is to adjust the distribution 

ofhours between labor and leisure so as to return to the long-run supply curve of 

labor implied by workers' expected income. 

Comparison with Phillíps Curves 

Several of the stylized facts were developed in the attempt to find a relation 

between the rate of wage change and the leveI of unemployment. This reIation, 

known as the Phillips curve, has generated a large literature. Several surveys of 

inflation provide a guide to the literature. Frisch (1977), Gordon (1976) and 



Laidler and Parkin (1975) are notable examplcs. 

Phillips curve theory and the permanent income theory are alternative theories 

of wages and employmen t. A typical Phillips curve relates the relative rate of change 

of money wages to some measure of excess demand and a measure of expected 

inflation. No distinction is generally made between changes in the price leveI and 

ehanges in the rate of inflation. AlI shocks, real and nominal, transient or persistent 

that affeet excess demand are expected to have the same effeet per unit on the rate 

of change of wages. Ali maintained changes in prices, whether one-time changes or 

sustained rates of changes, also have the same effect per unit. A commonly used 

measure of anticipated inflation, the weighted average of past rates of price change. 

treats alI price changes as equivalent. The permanent incorne theory implies that the 

responses differ. 

A fundamental difference in interpretation arises in the treatment of 

unemployment or excess supply. The Phillips curve implies that the difference 

between eurrent and fuH ernployment output or measured unernpIoyment affeets 

the eurrent rate of wage or price change but does not alter anticipations. 

The pennanent incom~ theory of employment implies that rneasures of excess 

supply affeet the rate of wage change mainly by changing anticipations. Workers 

and employers recognize that the economy is in a boom or a depression and adjust 

anticipated output and the anticipated rate of price change to reflect the 
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position of the economy. The labor markct response appears as an adjustment of labor 

supply. The gap between current output and fullemployrnent does not appear, 

however, as a variable explaining wages or prices. 
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The failure of Phillips curves to predict wage and price changes in the thirties 

is well-known. Samuelson and Solow (1960) showed, very early, that during the 

periods of highest unemployment in this century, there is little association between 

the rate of price or wage change and excess demando The Phillips curve predicts 

the relation; the pennanent income theory of employment does not. 

The permanent income theory implies that a Phillips curve is Iilcely to be found 

when two conditions are met. Nominal shocks predominate, so output prices and 

employment rise and falI together. Workers and employers are uncertain about the 

degree to which price changes are temporary or permanent. Continued or intermittent 

inflation changes the anticipated duration of price changes. The measured lag of prices 

or wages changes behind excess demand become shorter. Attempts to trade-off 

employment and inflation f:lil. 

Conclusion 

This chapter presented a theory of employment and unemployment that differs 

in severa! respects from Keynesian and classical theories. Unemployment is a measure 

of the distance between short- and long-run equilibrium positions of the labor market, 

not a result of the inability of workers to flnd employment by reducing real wages. 



Social policy is based on the Keynesian analysis of unemployment that treats 

cyclical increases in unemployment as involuntary. Qur theory denies that most 

unemployment is involuntary. Workers in industries subject to fluctuations in 

production are aware that fluctuations have occurred in the past and they anticipate 

fluctuations in the future. When a run of negative or positive deviations causes 

anticipations to change, wages and employment change. In mild cycfes, therefore, 

we expect real wages to change very little. Available evidence for many countries 

seems consistent with this inference. 

The problem of fluctuations in labor markets, and in the economy, arises from 

the inability of workers or their employers to distinguish real and nominal shocks or to 

predict accurately the duration of fluctuations. Information is not available in ,'.; 

prices of assets or outputs that permit correct inferences to be drawn. Qur analysis 

of asset markets in chapters 5 and 6 attempts to show why current prices of real and 

nominal assets can reflect available information and anticipations yet be wrong. 
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Footnotes to ch. 4 

1 See Chapter 2, p ___ _ 

2 Modigliani does not recognize that Keynes rejected Dunlop's evidence as irrelevant. 

fn.l 
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In Keynes (1939, p. 35), Keynes restricted the hypothesis quoted above (1936, p. 10) 

to the short-run when employment changes in response to changes in spending. 

In other cases, "[ w] age changes which are not in the frrst instance due to changes 

in output, have complex reactions on output which may be in either direction 

according to circumstances and about which it is difficult to generalize" (lbid, p. 35). 

A few pages later (p. 37), Keynes showed that Marshall's generalization holds for 

recoveries and recessions from 1880 to 1886 but not for the period 1886 tQ-1914. 

3 A relation of this kind is not far fetched. Barro's measure or the real minimum 

wage, denoted MINW, is inversely proportional to nominal average hourly eamings, 

the denominator of MINW (1977, p. 107). MINW has a positive coefficient in the 

regression, so a fall in money wages with constant unanticipated money growth 

raises unemployment. Unanticipated reductions in money growth raise unemployment 

and, by lowering the actual growth rate of money, lower the rate of (price and) wage 

change and raise the real value of minirnum wages. Barro's equation implies that, 

when unanticipated money growth is constant, real wages must rise to reduce 

unemployment. 



4 A related "fact" is the appearance of cIockwise and counter-c1ockwise 

fn.2 
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"loops" in various periods. The loops, measured at a given levei of unemployment, 

show that the rate of wage change may rise or fall as the leveI of unemployment rises 

or falls. Laidler and Parkin (1975) has an extended discussion of this issue. 

S A problem with much of the evidence on which we rely is that lt is based on 

surveys that ask why workers were separated and whether they are 100king for 

work. The defmition of "looking" is left to the respondent who need not be the 

persan counted as unemployed. See Feldstein (1975) for a brief description of the 

question and answer. The reported differences between job losers and job leavers seem 

too large to be assigned in their entirety to misrepresentation by respondents. 

6 Grossman (1977) draws a similar conclusion in his survey of contract theory. 

7 In chapter , we show why this difficulty arises. 

8 Friedman 's widely cited contribution to the theory of employment (1968) does not 

rely on the distinction between permanent and transitory income but emphasizes 

the distinction between anticipated and unanticipated changes in wages or nominal 

income. Pennanent or expected real income is held fIxed to concentrate on the 

effects of inflation on output. 

9 The constant term in eq. (4.1) also includes all non-pecuniary income from money and other 

assets. Services like "liquidity" and pride of possession are part of income available 

for consumption but are not included in income produced. Taxes and govemment 

serviees are ignored untillater chapters. 
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10 The optirnal set of social institutions produces the optirnum tax structure 

11 

size of government, incentives, degree of monopoly and the like. Govemment 

removes distortions up to the point at which the marginal cost of removing 

distortions equals the marginal benefit. See Prescott (1977) for discussion 

along these tines. 

In the tenninology of Hick's ( ) Theory of the Trade Cyc1e, the ceiling is 

maximal output. Actual output remains at the ceiling on1y if we reach a steady 

state (no shocks) with unchanging optirnal institutions. The appropriate choice 

of institutions is a central issue in discussions of rules versus authority, but the 

issue is much broader and involves political-economic interaction over a wiqe 

range of institutions. 

12 The problem of explaining why short- and 10ng-run anticipations can differ yet 

remam rational in the sense of Muth (1961) is taken up in Chapter 5. 

13 Superimposed on the changes in anticipations are the changes in real wealth that 

occur during expansions and eontractions. Reduetions in current wealth increase 

fn.3 
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the supply of labor and reduce eonsumption and spending. Reductions in spending 

lower the demand for labor. The effeet of wealth on real wages is positive, therefore, 

but the effect on employment is ambiguous. The wealth effeet runs counter to 

the effeet of ya in Table 4.1. 

14 Feldstein (1975) discusses some of the ways in which the defmition is applied. 
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UM MODELO DE EXPECTATIVAS RACIONAIS PARA O ESTUDO IlE ESTRUTURA 
A TU{~IO I)A TA XA 1>E .J li ROS 

I. lJltroouç;iu 

A grande majoria das pesqui5a~, interessadas 

no estudo da estrutura a termo da taxa de juros, baseavam-se 

em modelos autorrcgressivos utilizando a taxa de Juros, simul-

talle<lmente, C0ll10 vari5vel dependente·e independente. Dessa 

forma os mode 1 os res sen ti ;lm- se do apo io de va ri iív(d s econôml -

cas, hem como de teor] ti econômica que os respaldassem. r: hem 

verdade que os resultados alcançados por estas pesquisas foram 

btlstante satisfatórios, purém, ao estudar taxas que vigorassem 

él prazos mal s J OllgOS, os resul tados reduziam sua capaci dadc de 

explicação. 

f\lodelos mais recentes, na tentativa de eli!"';-

lIar as dcrirl(~ncjas registr:l(las <Interiormente, tentaram, éI 

partir da soltH.)ío de cquilrbriu de llIerC:Hlo, guiar suas pesC)ui-

SélS p,tra UIlI Célmpo economiC:lIllente m.lis enrjquecido. Seus resul 

tados parecem sanar a insuficiêllCLtI quanto no estudo de taxas 

de l(Jngo pra?o, (~lIIhora a curto prazo esses resultados se colo-

cam nUIII plano de inferiorid:lde aos apresentados pelos mode]os 

autorregress i vos. 

A propos t ti ora <1]1 re se' ntadC:1 pode se r dividida 

em dUílS partes princi[lais. A primeira, vjsa lisL:r os modelos 

de expectativas autorregressivas mais utilizados até então, 

lIIostríllldo possÍvejs intcrrcjíl(~ões entre eles, hem como algulls 

dos seus resu] t:l(los. I\. sel',lIllda, com o jntuito específjco de 

construir c dese)Jvolver (J modelo ohjeto d:. tln;j]jse, hem como 

a 11!tJ1IS de seus rcsul t.íldo~; e a qua 1 j f i caç;io dos díldos a serem 
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2. 05 ~Iudelos AutorrellI"{'ssivos ------------ (.,-------- ._--

Part i.ndo da idéia de que expectativa -e a va-

riável relevílnte para li anál ise, empenham-se em constrldr llIode 

los que melhor se ajustem J sua fOrJníl<:JIO. Torna-se necessário 

li d In i t i l' a e x i 5 t ê 11 C Ll deu III C 0111 pu r t a li! c 11 t o 111 ~I X i JII i z a u u r de ] \lC 1'0 

por parte dos investjdores e ausência de custos de tral1~ação 

ou impostos. Adicionalmente, manter ,I hjpótese clássica de 

c x p c c 1: 1 ti_ v (l S. o 11 tI e a r e 1 a ç ;J () C II t r e ,) s t a x lt S de curto c 1 OTq~O 

prazo satisfarüo a condição de eqllilíhrio abaixo: 

(1 + e 
. I r . ) t+I+. t·tl 

onde, R(m)t. denota a 1;IX<I ;11l11íll corrente para títulos 

( 1 ) 

de III 

per.íodos de lIlílturida<lc,e t+i+l r~+i' designa a taxa allllal c~~p~ 

1 • ~l ~ 11 '1 . 1 ra<lI no PC)"](JlO t, para tltuos (C um perJOCO de maturidade. 

Par<l apI i GIÇÜO da cqtwçilo (1) ell1 tLlhíl1hos cmpíricos 

recscreve-Ia CIIl termos de lIlIIéI 
. - . -. 2 

ílproxllllaç;1O arltmctlca 

III 

1«II1.1
t 

] 

JIl >: t +i+l 
i ,,1 

convem 

(2) 

() lIlodcl () é ;t1glllnas vezes cnriqllcc ido ao se .. di 

cion;lf () termu Y(m)t <1O 1;1<10 di rcito da cqtl;I<;~o (2), 

l"ando 11111 prl~lllio pela liqllide?. 

A T ; I h l' LI I r c S 11111 C o ~~ c () c f i c i ('11 t c s de 

~;i l~n i f i -

dctcrmi-

- ·S I ,. 4 J 1 I . - I 
llé1çao' a1l"all<;.;I«(lS !lOS testes clIlplrlcos qU;In(O «(I ap ICéI<.:ao lil 

Nolp-s(' qlll' para i = 1, ('sl.a LIX[l (. llh:a·rv:ivl'l. 
2 

1-::;\ a aprox illlil\iio pode Sl'T oht i da <10 ~;e admi t i r '1\1(' o 1 ogarÍ t1l10 l1iltural 
dl' (1Ix) ;. ilpro;·:ÍlIlad;lIlll'ntt' x q\lalldo O<x<]. LOf.llritlllizando n eqllaç[lo (I). 

'\ . ElIIhllra 1;;1!>('ndo-1;l' CjlW e!;l{'s, isoladallll'ntt', n?ío l'onsti tUPIII fonte' ~;('!',lIra 
dl' illfonllil<;iíll cJlwnto ii qualidndl' dos 1Il0dl'1os (·sllldados. 

I, Os dados utiliz':Hlo:; 1I0S tcstc'S :;;)0 Irillll':;lt·aif', ohlt'1l1veis n \I;lrlir da 
lIl(.dia di' (lh~a'rv;\(~~l(·s lIJ('llsai s de taxas do "Tn'aslll-Y bi] 1" COlIJO tnxas th~ 
cllrto prazo. O 1Jl'1"1000 nmo:;ll-al <Ibrall)',t' (l fJ('ríodo dp 19')/111 ;11"(. 196/,]V. 
E:;tl'S ((·:;t(':. for.lO) cxtrnÍdof; do ;n-11g0 pf,er-llo por S.\.J.Dúh!am, R.C., SlItcll 
(' n.J':.V;Jllderfonl, "J\n Ev~l1u.1tiol1 af J\ltl'rnilljv(' Empirieill Moclpl:; nf Lhe 

Slruclure (lf JnteresL ){illt~S", 1~J~<:.._:L(_~l.rn:~!..yLX~~T!..~·~, Vol.XXX1, selo 197(,. 
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TABI:LA ] 

-----
~1/\TlJJH n\fJE DI COEFICIENTE DE DETERt-1 T l\AÇi\ü nos ~IODELOS 
A.r..JOS IlA VA!{!!1\ 
VEL UJ;PE\f)b\:: (" ) (c) (<1) (f) (g) 

TI: (h) (e) -
1 0,9657 0,9829 0,7964 0,9818 0,983ü 

3 0,9297 0,9689 0,5696 0,9574 0,9721 

5 0,9018 0,9650 0,4255 0,9452 0,9696 

lO 0,8530 0,9657 0,2602 0,9460 0,9700 

15 0,8240 0,9709 O,]9il~ O,9S75 0,9738 

2S O,79t13 0,9705 0,1478 0,9(,24 0.9721 

~ 5 estrutura hasica, uescnvolvidG anteriormente. nos modelos que 

e 
a) t r t+l = rt (CLt\SSICO) 

lndica. simplesmente, que os indivíduos fnT!nll!'! 

expcctativns transportando a taxa de juros corrente para o pe

ríodo imediatamente posterior. O coeficiente d:l vadiível in-

dependente é sígnificativéllllcnte menor que um, indicando que o 

mode.1o deve ser rejeitado. 

.. u+hr 
t> t (lVOOD-.1 9(l4) ü 

Ohvial/lente. este parece ter uma especificação 

rne.1hor que o anterjor. Os indivfduos formam expectativas (lO 

éldicionar uma constante ã uma parcela da taxa corrente. dessa 

forma, 0<11<1. I:ste modelo n:Jo deve ser rejeitado por con[ir-

.. ~-; .. - _ .. -_.- ---'-c'-'- -------
011<1(': r I ' !IPllota <J taxa ilnua] "spol" C'!õ)Jl'nlda para o período l+l. 

t 1+ 

r , d('!;il'.na a laxa <IIllIa] "pol" ()h~;('rvadil no período t. 
l 

/ 
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mar o exposto anteriormente. 

co 

c) (l-a)rt+aly L 
:i ==0 

Esta é uma sofisticação do modelo de Wood, ao 

especificar a constante como urna médlu ponderada de taxas pas-

sadas. Esta ponderação sera lenta e geometricamente declinan-

te, para O<y<l. Este modelo foi estimado utilizando-se a 

-transformação de Koyck 8 com intuito de simpliflcaç50 econome 

trica, emhora sabendo-se dos prohlemas de correlação ~erial ~~ 

ocorrem nestes tipos de estimação. Para sanar este inconve-

nicnte, os dados foram transformados COlll UIll parâmetro de c.orre 

lação serial sugerido por lU ldreth e Lu. 

d) (I>UESENHERHY - 195R) 

Este modelo c matem5ticamentc id6ntico a: 

ou seja, os indivíduos formam expectativas por adicionar ã ta-

.xa corrente uma parcela da var:iação da taxa em relação ao PE. 

r10do anterior. Este lIIode10 sofre algumas transformações an 

tes de sua est:imação. 

00 

e) tr~+l:= (l +h)rt-hll~{) L (1-6)1 rt-ll (DEIl~EUW-19()5) 
:i :.::J 

Aqui pode-se observar a similaridade entre o 

modelo ele Oe J.eeuw e de H\lesenherry. A difercnça dcste com o 

anterior advém, apenas, da forma com que ê .inserida a partici-

7 H.C. Nalkicl, '1'11(' Tcrm Structun.· Df lntcrest Hatcs: Expec:tationf; and 
H,:,'havior l'atterns-.-j'r i ncc ton, 1966. _._._---
8 J. Kmenta, EleTIlPtlt.s of Econoll1ptrics, Nl'W York, J971. 
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paç;jo de taxas passaJas na formação de expectativas, ou seja, 

estas eIÚrar.iam sob a form,1 de ponderações similares às utili-

zadas por Malkiel apenas com uma interpretação diferente para 

seus coeficientes. Os resul tados dos testes estatísticos e 

econométricos são .idênticos ao elo modelo de ~lalkiel, porém os 

sinais esperados dos coeficientes não se confirmaram. 

(lO 

f) (1 - >.) 1 rt . 
-J 

(MUnI - 19(0) 

11 Uni caso particular do modelo de MaJkjel, por 

admitir que o coeficiente de ponderação, 

g) 
u. 

E 
j=o 

-a, e igual a 1. 

r . 
t-l 

(B1J:JUVI\(; e GI{OVE - 19fJ7) 

o modelo de expcctatjv.ls de Bien'lag e Grove 

supoe que a expectativa de mercado é dada pela sorna ponderada 

das expectat:ivas adaptativas individuais. Além disso por iden 

tificação de dtws "poles of opjnion", reduzem o número de lIIode 

los adaptativos a serem cOlls:ider'ldos. 

Partindo da mcsma cstrutura inicjal, 11()(ler-se-

1 ] " 9 :ia apresentar outros IIJ()(C. os autorrcgresslvos, ta15 como 

e 
:::: + a(r* rt) (KEYNES - 1 ~)30) r 1'1 -t t·1] 

e + a(r* r
t

) + h(A r t) (DI: LEEUW c CONl\RI) - j 96()) t rUI = rt -

CQ 

e :::: + }: r . (~[)lH GL IJ\Nl e SUIUI - ] :)(l() ) 
t r

1+] 
li) rt (JJ. 

o :i =] 
1 t-] 

(Cl\(~"J - 195(,) 

9 Jw;tí fica-se' () n:10 cll'tillh.1111pnto d('fitl'S (' .1 hn'vl' <ln;}l isl' do!; modelos an 
ll'riore!; por fUl',ir ao objetivo do trahalho. 

r-/', taxa normal de longo prazo. 
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(MlN(J~R - 1970) 

3. Expectativéls Racionais em um Modelo de Desequilíbrio 

o trabalho de Echols e Elliott
10

, tentando se 

afastar dos modelos autorregressivos convencionais, incorporam, 

inicialmente, a hipótese que as expectativas das taxas "5pot" 

futuras S;tO de te rmin,ldas por comportarnen tos c conômi cos pas sa-

dos e correntes, conforme seriÍ mostrado oportunamente. O mode 

lo ba~)cia-sc na taxa de j liras real de equi 1 íbrio de um mercado 

de fundos emprestáveis, composto de UIII setor privado que in-

c]ui poupadores e investidores, do setor governo e do setor 

externo. 

Este "approach" está calcado no modelo de ex-

pectativas racionais proposto por .1.F. Muth~l Este modelo de 

racionaljdade baseado em taxas esperad;1s está inserido numa 

estrlltura de c1esequil íhri o que capaci ta testar ernpj r.i cumente a 

regra de cxpcct:ltivas, fatores de liqtddez, e fatores de o[er-

ta e dem;Int!:1 institucional na explicação de flutuações em ta-

xas futuras ao Jongo do tempo. 

A premissaildclal, fundamentada em escritos 

J 2 -de Ilicks ,c que pOllc- ~;e determinar urna taxa "spot" futura 

lO 
M.I':. Echols e J.W. El1iott, "}{atioll.::ll ExpectatioIls in a Discquilibrium 

~1odl'1 of tltl! 'feriu Structufe", ~I~~--'~.I1Il'ri_CilIl EcollomÍc Hevi('\~, Vol. 66, março 
197h. 

11 
.1.1.. Carv., 1110, "Ánâlis(' d(' Sr.fÍc·s de Tempo c Model(ls dc- FornJ:lçGo de 

Expf>C!.'liv':H''', ~~~~~l)_(~~_--":_~I'.!~~!!!_L~O~_~~J~~~GE, Rio ele Janeiro, 196'1. 

] 2 
.I.R. Jljcks, 
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com ap,enas informações de taxas de desconto correntes, confor-

lIIe segue: 

logo: 

)
11+1 

(l + Rt n+ 1 , 
(1 + r ) (I + R )n . t +n t +n + I t ,n 

(1 + R )n+l 
t, n+] 

t+n r t+n+ 1 - ------'--
(1 + H )n 

t,n 

] 

onde, Rt n' denota a taxa de desconto "spot" anual corrente , 
uc um trtulo ue n unos de muturidade, e r I desinna a t+n t+n+' C> 

taxa de juros anual, futura, de mercldo, válida por um período, 

li vigorar a partir do enésimo período. 

A estrutura de desequilíhrio pode ser escrita 

pela ideIltidade abaixo: 

(3) 

onde, t+nEt+n+l' uenota a expectativa, mantida durante o perí.~ 

do t, de ulIJa taxa de juros anual, "spot", válida para um per]~ 

do, a vigorar a partir do enésimo período, ajustada pela -
n<1O 

inclus?io 00 prêmio pela liquidez, c t+n6alIt+11+l' designa a 

taxa futura, prevista, de um período, toLl1mente ajustada pela 

inclus?io do prêndo peJa ]iquidez, vigorando a partir do enésj-

mo período. 

Devido a importZmcia da identidade (3) para o 

desenvolvimento do modelo, torna-se necessário alguns comentá-

rios adicionais para melhor entendimento do mCSl.l,), 

o primeiro termo do lado direito da identidade 

reflete a expectat:iva de poupadores e investidores com rcspei-

to i:i taxa de juros. 11. estimação deste termo será feita median 

te a adaptaçi10 de um modelo ue expeC"tativas raC"ion~lis a ser 

desenvolvido na seçilo seguinte. 
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o segundo termo, por ser a di ferença entre 

uma taxa ajustada pela inclusão do prêmio pela liquidez e Oll-

tra ajustauu pela não inclusão do mesmo, o resultado, obvia-

mente, será o prêmio pela liquiclez cm termos de taxa. Os méto 

d 1 t · - I til' } 1 }"11' 13 os te es :tmaçao (csse ermo, emprcga(os por .:Cl0.~) e ~ lott , 

-serao comcntauos na seçao posterior. 

O úl timo termo, di! forma como foi especj ficado, 

rcf]ete o dcsajustamcnto de IIlcrcauo· Llce a éltividadcs cspecul.~ 

tivas como proposto por Culhertron 14 , ali, alternativamente, 

espelhando fatores de oferta c demanda instduc.iolwis, como 

1 . 1 S 1 ~·I l' l' . 1 S alla.lSa(OS por .UtC1 c l"O(lg 10n1 • Ambos serão COlllelltauos 

posteriormente. 

Na hipótese pura de expectativas, deve-se con-

siderar que os investidores são neutros ao risco e que os mer-

cados estão plenamente ajustados aos seus valores de equilí-

brio, reduzindo a identidade (3) à equ;lção abaixo: 

r t+11 t+I1+J 
r 

t +11 't +n+] 
(4) 

Na hipótese de ajustamento por um prêmio pc]a 

liqujdcz, -
lJao -SCIl do comput ;ldo os de saj ustaJllcntos dev i do (l 

res especulativos, Otl, jnstitucionais, ,I :identidade (3) p:lssa-

ria (1: 

y 
tlll t+n+] 

r + (6alL - r ) t+n 't+11 I ) t+n t+n+l t+n 't+n+l 

lJ 
lhid. JO. 

]/j J.H. CuJherLtoll, "Tlle Tcnn StructuH> af lntt'r('~;L Rates", 
E(,()II()..t.l~~...!..O.l~lli:0.., vo]. 71, novPll1hro 1957. 

(5) 

15 F. Modigl:iani (' H. Suteh, "j)('ht H.lnagcment anel the Terms Structlln' of 
J n t (' re s t Ra t c sI!, J 0l~-,-'!.~(~~_!)..c?1 i Li cal J':~:..<}~nm~, vo]. 77, a go~; to] 967 • 
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A seguir descnvolver-se-á o modelo testado por 

Echols e 1~lliottl6, bem como alguns dos resultados encontrados. 

3.2 - A Taxa de Juros no Mercado de Fundos Emprestáveis 

Os determinantes econômicos dos níveis de ta-

xas de juros serao originados num modelo de fundos emprestá

veis similar ao apresentado por Sargent l7 . Na construção do 

modelo adrnitir-se-5 que a taxa de juros real ajusta os fluxos 

agregados de poupança e investimento, para um dado nível de 

l'rc~uto real, assim: 

(6) 

(7) 

onde, Ret' especifica a taxa de juros real no período t, lt' 

denota o investimento real desejado no período t, St' designa 

a poupança real desejada no período t, Yt , indica o produto 

real agregado no período t, AY t , representa a variação do pro

duto real agregado no período t em relação ao período anterior, 

e Ll' é um operador de defasagens em 5 períodos. 

Os efeitos da taxa de juros e da variação do 

produto real agregado sobre o investimento desejado são res-

pectivarnente, negativo e positivo. Os efeitos da taxa de j~

ros e do produto real agregado sobre a poupança real agregada 

suo ambos positivos. 

A variável, LIIAYt', reflete um acelerador com 

defasagens distrjbllidas, adaptado para efeitos da taxa de ju-

]6 
Ihid. 10. 

17 1' .• 1. Sargent, "Rational Expectations and the Term Structure", Journal 
of }loney. Crcdit ano Bunking, vol. 4, fevereiro 1972. 
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ros sobre o investimento, similar ao utilizado por Eisncr l8 . A 

relação (7) reflete uma função poupança simples do tipo Key-

nesiano. 

Adicionalmente, inclui-se o setor governo, de 

caráter exógeno, com a definição de sua posição orçamentária, 

B = G - T 
t t t (8) 

onde, Gt , indica os gastos governamentais no período t, expre~ 

50 em termos reais e, Tt , representam as receitas reais de 

impostos no período t. 

Finalmente, dever-se-á adicionar a variável exó 

gcna exportações líquidas reais, NE
t

: 

(9) 

onde, Xt representa as exportações reais no período t e Mt sao 

as importações reais no período t. 

Para possibilitar a ligação entre as relações 

(6), (7), (8) e (9). impõe-se que estas devam satisfazer, ex-

ante, ã identidade das contas nacionais: 

(la) 

Assim a função que permite a solução do modelo 

* para a taxa de juros real de equilíbrio, Ret' poderá ser obti-

da alcançando-se a forma reduzida do modelo, ao se operar ~ 

substi tuição das relações (6). (7), (8) e (9) na 

(10), resultando: 

identidade 

18 R. Eisner, "Research and Development and Other Determinants of Inves
tment", American Economic Review Procedings, nQ 11, maio 1976. 
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(11) 

onde o efeito do produto real agregado sobre a taxa de juros 

real de equilíbrio é negativo c todos os demais são positivos. 

Conforme o gráfico 1, a curva de investimento 

~ traçada para um dado nivel de ~Yt' bem corno a de -poupança 

-o e para Yt , 

*2 Ret I---.::...r-----~ 

*1 
Ret ~----~ 

..... 

GRÁFI CO I 

Se ~Y~ > ~Y~ , o nivel de investimento desejado que se iguala 

., d d -. y2 d 1 b ao nIvel de poupança escja a e maIor para ~ t o que ~Yt' em 

corno a taxa de juros real que os equilibra, 

Ao se analisar o gráfico 2, semelhante ao an~~ 

rior, pode-se notar que a curva de poupança é plotada para um 

determinado nível de produto real agregado. 
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GRÁFICO 11 

Se Y~ < Y~, o equilíbrio, ex-ante, entre poupança e investime~ 

to desejados é mantido para um nível de taxa de juros menor pa-
Z 1 ra Yt do que Yt , logo seu efeito é negativo. 

O efeito da posição orçamentária, Bt' conforme 

definida, sobre a taxa de juros real é também positivo, pois, 

um incremento em Bt, significa um aumento no déficit orçamen

tário do governo, que poderá ser financiado de duas formas dis 

tintas: 

a) Se por emlssao de títulos de dívida pública, implica

rá num excesso de oferta de títulos no mercado, implicando num 

aumento da taxa de juros~ 

b) Se por emissão de moeda, o aumento da taxa de juros 

d ~ . t 1 d de G'b 19 po era ser V1S o pe o para oxo 1 son . 

Note-se que em ambas as formas de financiamen-

to do déficit, o efeito sobre a taxa de juros é o mesmo, posi-

tivo. 

Um àumento nas exportaç6es liquidas expandirá 

os níveis de reservas e, corno contrapartida, os meios de paga-

19 M. Friedman, "Factors Affecting the LeveI of lnterest Rates", em Money 
Supply, Money Demand, and Macroeconomic Models por J. Boorman e T. 
Harilc sky. 
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mento. Com intuito de livrar-se de distorções indesejáveis,as 

autoridades monetárias emitirão títulos provocando implicações 

similares às apresentadas no ítem (a), mostrado anteriormente. 

E verdade, pela formulação fisheriana, que as 

expectativas inflacionárias afetam a taxa de juros nominal. 

Nesse trabalho foi utilizado uma especificação testada empi

ricamente por diversos autores, entre eles Gibson 20 , com intui 

to de expressar o modelo de formaçã0 de expectativas: 

5 
r b. ( 

i=o 1 

Pt-LI2-1 Pt-i.12-12 
) 

Pt-i.12-12 
(12 ) 

onde P
t 

é o índice de preços no período t, e L2 denota o ope

rador de defasagens. 

Assim, a taxa de juros nominal seria obtenível 

pela forma reduzida que se segue: 

. 
lt = tH!Ll (~Yt), Yt , Bt' NEtl+glLz (pt)l} ( 13) 

Além disso, Echols e Elliott 21 admitem que a 

taxa de juros nominal, i t , também é influenciada pela variação 

percentual na oferta monetária real, SM t como proposto por 

Wicksel1 22 • Logo a função (13) deve ser escrita da forma abai 

xo: . 
it:= 6{IL

1 
(~Yt) ,Yt , Bt' NEtl + glLz (Pt ) I + h(Sr,\)} (14) 

20 W.E. Gibson, "Price Expectations Effects on Interest Rates", The 
Journal of Finance, vaI. 25, março 1970. 

21 Ibid. 10. 

22 K. Wicksell, Lectures on Political Economy, vaI. 11, New York, 1935. 
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Supondo que a função (14) cumpre uma relação 

de linearidade das variiveis, e que os fatores que afetam 

taxa de juros nominal corrente são os mesmos que formam 

a 

as 

expectativas racionais a cerca da taxa nominal futura, pode-se 

escrever a especificação da função como segue: 

E == t+n t+n+1 

5 Pt-i.12-l - Pt-i.12-l2 
+ aS SM + r b . (_::.......:::..:..::.=-..:=--_::.......:::...:...=..=-.:::.=-) 

t . 1 P 
1=0 t-i.12-12 

(15) 

3.3 - Liquidez e Desequilíbrio de Mercado 

A primeira especificação usada para medir o 

termo p~êmio pela liquidez, impõe certa relação de proporcio-

nal i dade entre este e a taxa corrente, "spot", de um ano, Rt .1' 

similar ao usado por Kessel: 

Outra forma, seria admitir que a relação de 

proporcionalidade é mantida com o preço dos títulos de um ano 

de maturidade, PT t l' conforme sugerido por Von Horne: , 

onde os 8feitos de ambas as formulações são, respectivamente, 

positivo e ~cgativo. 

o termo de ajustamento de mercado, indicando 

movimentos dos padrões de demanda institucional, foi medido 

pela razão entre o estoque de títulos do governo mantido por 

bancos devido ã fundos investidos, BHt' e o estoque de títulos 

do governo mantido por companhias ~e seguro face i fundos in-
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vestidos, lHt, conforme proposto por Culbertson 23 : 

(18) 

Alternativamente, o "approach" de movimentos 

na oferta relativa de titulas de vãrias maturidades, foi mens~ 

rado como a razão entre o estoque de titulas do governo de O 

a 5 anos de maturidade, SGt' e o estoque de titulas do governo 

de 10 ou mais anos de maturidade, LGt , conforme sugerido por 

Sutch c Modigliani: 

(19) 

o primeiro "approach" deverá ter um efeito ne-

gativo, e o segundo positivo. 

3.4 - Resultados Empíricos 

Os testes empíricos foram subdivididos em 

tres etapas. A primeira, constou de um modelo puro de expect~ 

tivas, por estimação da equaç~o (15). A segunda conforme es

pecificação (5), ou seja, nio se computando os desajustamentos 

face à fatores especulativos, ou, institucionais, para isto 

bastando adicionar à equação (15) a equação (16) ou (17). Por 

fim, para testar todo o modelo de desequilibrio, empregou-se 

para medir o pr~rnio de liquidez 3 formulação de taxa de juros 

"spot", corrente, por razões a seTerd explicadas posteriormen

te, e os fatores de' ajustamento de mercado trabalhou-se, sepa

radamente, com as especificações (18) e (19) e com ambas si-

rnultaneamente. 

23 Ibid. 14. 
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A Tabela 2 apresenta alguns dos resultados en-

d 1 24 d d . - d contra os pe os autores ,quan o a estlmaçao o modelo puro 

de expectativas. 

Na Tabela 3, apresentam-se algumas evidências 

da estimação da segunda etapa da pesquisa. 

Quando adicionado ao modelo puro de expectati

vas o termo prêmio pela liquidez. os coeficientes das variá

veis da tabela 2 não diferiram significativamente. 

Os resultados da estimação do modelo completo, 

identidade (3). estão apresentados na Tabela 4. Nesse estâ-

gio, como medida do prêmio pela liquidez utilizou-se a taxa 

"spot" de um ano, por apresentar melhores resultados. 

24 
Ibid. 10. 



TABELA 2 

f\t\'IUR I MIJE s s 
i{2 ERRO 

ANOS ao aI [ ~. a 3 a4 aS [ b. D. \~ . PADRÃO i=o 1 i=o 1 

1 0,089 -0,094 1.,331 2,933 -1,223 0,003 0,881 0,872 1,22 0,004 
(2,10) (0,91) (0,40) (2,82) (-0,31) (O ,02) (1,89) 

3 0,092 -1,091 2,365 2,396 -O ,413 -0,018 1,033 0,885 1,21 0,0036 
(2,42) (1,17) (0,79) (2,57) (-0,12) (0,16) (2,48) 

5 0,093 -1,178 3,033 1,885 0,387 -0,037 1,143 0,899 1,21 0,0032 
(2,75) (1,12) (1,13) (2,27) (0,12) (0,36) (3,07) 

9 0,083 -1,044 2,656 1,039 2,825 -0,073 1,177 0,927 1,26 0,0026 
(3,08) (1,59) (1,25) (1,58) (1,15) (0,89) (3,99) 

15 0,090 -1,397 5,012 0,298 5,180 -0,077 1,376 0,952 1,66 0,0021 
(4,16) (2,65) (3,26 ) (0,57) (2,63) (1,17) (5,82) 

20 0,102 -1,806 7,142 -1,357 6,498 -0,069 1,924 0,945 1,72 0,0024 
(4,07) (2,96) (3,35) (2,22) (2,84) (0,90) (7,03) 

NOTA: -2 - . . . - . - -Os valores de R sao os coef~c~entes de determ~naçao ajustados. Os valores entre parenteses sao 
estatísticas t. Para as distribuições defasada~,são as estatísticas t associadas com o valor 
somado da distribuição e calculado para a variância global. 

fo--' 
-...:J 
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M\11JRlDADE TAXl\ "SPOT" DE UM AI>.JO PREÇO 00 TIwLO EM lM ANO 

EM 

I 
-2 ERRO -2 ERRO 

ANOS 
0.

7 
R D.W. VALOR F PADRÃo (lS R D.W. VALOR F PADRÃO 

, 

1 0,006 0,922 1,78 58,8* 0,0032 -0,710 0,921 1,78 58,0* 0,0032 
(7,65) (7,60) 

3 0,006 0,929 1,74 56,8* 0,0029 -0,631 0,928 1,73 55,9* 0,0029 
(7,54) (7,48) 

5 0,005 0,936 1,68 53,7* 0,0026 -0,551 0,936 1,67 52,7* 0,0026 
(7,31) (7,25 ) 

9 0,004 0,951 1,58 44,0* 0,0021 0,407 0,950 1,57 42,8* 0,0021 
(6,60) (6,53) 

15 0,001 0,954 1,67 5,65 0,0020 -0,132 0,954 1,67 4,62 0,0020 
(2,28) (2,23) 

20 -0,001 0,947 1,83 3,99 0,0023 0,139 0,947 1,S3 4,41 0,0023 
(1,98) (2,02) 

NOTA: Os nUmeros entre parênteses são valores t. Valor F, significa teste-F para a significância das va 
riáveis adicionadas. (Ver J. Johnston, Econometric' Hethods, 2a. ed., New York, 1962) . 

..... 
co 
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HATURIDADE DEMANDA DE INSTITUIÇÕES OFERTA DE TITULOS 

EH 21-2 I D.~ VALOR-F Ip!u~o -2 
D.W·lVALOR-F a

9 
R alO R 

ANOS 
"--_._---- -~ 

1 -2,273 0,929 1~92. 9,46* 0,0030 6,404 0,921 1,79 0,51 
(3,09) (0,66) 

3 -2,044 0,935 1,86 9,52* 0,0027 5,003 0,928 1,74 0,44 
(3,08) (0,57) 

5 -1,829 0,942 1,78 9,33* 0,0025 4,116 0,936 1,68 0,14 
(3,05) (0,52) 

9 -1,291 0,954 1,60 6,18* 0,0020 3,911 0,950 1,58 0,00 
(2,59) (0,06) 

15 -0,589 0,954 1,64 0,50 0,0020 -4,191 0,954 1,69 0,20 
(1,21) (0,68) 

20 0,135 0,946 1,84 0,16 0,002/. -7,808 0,947 1,87 1,34 
(0,23) (1,10) 

NOTA: Os valores entre parênteses representam as estatísticas t. 

,* significante ao nível de 1 por cento; 

** significante ao nível de 5 por cento. 

ERRO 
PADRÃo 

0,0032 

0,0029 

0,0026 

0,0021 

0,0020 

0,0023 

DE~1i\NDA E OFERTA 

-2 
a9 ala R 

-2,270 0,162 0,928 
(2,99) (0,02) 

-2,056 -0,650 0,934 
(3,00) (0,88) 

-1,845 -0,958 0,941 
(2,99) (0,12) 

-1,349 -3,320 0,953 
(2,63) (O ,52) 

-0,696 -6,106 0,954 
(1,39) (0,98) 

-0,003' -7,817 0,946 
(0,01) (1,06) 

D.W·IVALOR-~ ERRO 
PADRAO 
'-----

1,92 

1,86 

1,78 

1,60 

1,67 

1,87 

- ** 
4,68 0,0030 

4,71k." 0,0027 

4,64*'1: 0,0025 

3,32**'0,0021 

0,74 

0,66 

0,0020 

0,0024 

...... 
1.0 
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4. O Modelo Proposto e os Dados a serem Utilizados 

o objetivo do estudo será testar empiricamente 

para o Bra~il um modelo puro de expectativas, similar ao de

senvolvido anteriormente. Um argumento que justifique a nao 

inclusão do prêmio pela liquidez e a parte referente a desa

justamento de mercado, pode ser visto pela dificuldade na 

mensuraçao precisa desses fatores, embora, reconhecendo que 

as variaveis empregadas por Echols'e Elliott25 melhoraram so

bremaneira os resultados encontrados com o teste isolado do 

modelo puro de expectativas. 

A diferença entre o modelo puro de expectati-

vas a ser estudado e o desenvolvido por Echols e Elliott, .. 
e 

que aqui, não se incluira a variável variação na oferta mone

tária, por admitir-se que esta deve estar altamente correla

cionada com a variável expectativas de preço, podendo, dessa 

forma, provocar algum viés nos estimadores. 

O estudo proposto pretende utilizar um período 

amostraI de janeiro de 1973 à março de 1978, num total de 

63 observações mensais. Os dados com que se vai trabalhar 

sao: 

- Variável dependente 26 E t+n t+n+l 
- úl tima observação do mês, do leilão de LTN do merca"do 

primário. para títulos de 91, 182 e 365 dias (Fonte: Boletim 

do Banco Central do Brasil); 

- média mensal das taxas de abertura e fechamento, de 

compra e venda de LTN no mercado secundário, para títulos de 

25 Ibid. 10. 

26 Não se trabalhará com taxas de ORTN J pois estas nao são taxas livres. 



9.1., 182 e 36~ dias (Fonte: Boletim da ANDIMA). 

- Variivcis jndependentes: 

.21. 

- Yt , seri utilizado,como "proxy",o índice percentual do 

produto da indústria de transformação (Fonte: IBGE); 

- Bt' seri medido como o resultado de caixa do Tesouro 

Nacional (Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil), devida-

mente deflacionado pelo índice geral de preços por atacado. 

disponibilidade interna (Fonte: Conjuntura Econômica); 

- NE. seri computado pela multiplicação do saldo da ba

lança comercial (Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil) e 

a média, de compra e venda, da taxa de câmbio oficial (Fonte: 

Boletim do Banco Central do Brasil), deflacionado pelo Índice 

geral de preços por atacado, disponibilidade interna (Fonte: 

Conjuntura Econômica); 

- Pt , seri medido pelo índice geral de preços por ataca

do, disponibilidade interna (Fonte: Conjuntura Econômica). 
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1 - I n t ro d u ç ã o 

Os termos de troca tem tido um paper importan

te no direcionamento do desenvolvimento econômico dos pafses 

da Amirica Latina. A ~onstataçio de que no perfodo que vai 

de 1870 ati a Segunda Guerra Mundial os preços dos produtos 

importados pela Inglaterra decresceram em relaçio aos preços 

dos produtos exportados por ela. forneceu o suporte para o 

surgimento das idiiasque finalmente levaram i industrializa-

çio de importações. Raul Prebisch foi" sem d~vida. o 

des tas i dêi as 1 • 

"pai II 

Os estudos de Prebisch deram origem a grande 

controvirsia. Por um lado. a discussão centrou-se no ques

tionamento da evidência empfrica apresentada 2• Por outro la

do, as implicações obtidas a partir d~ tendincia de~rescente 

foram.-tri ti cadas 3. 

* Este trabalho i uma ,versio modificada de parte da Tese Doutoral' de 
Antonio Sal azar P. Brandão. 
1 

2 

3 

Ver Prebisch (1950) e Prebisch (1959). 

Ver. por exemplo. Johnson (1967); Baer (1962) e' Flanders(abr.1964). 

Ver, por exemplo, Johnson (1967), Flanders (Jun.1964); Bacha (197?) 
e Harber]er (1968). 
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o objetivo deste trabalho e explorar de manei

ra consistente as relações entre bem estar econômico e termos 

de troca no contexto da Teoria (Neoclãssica) do Comercio In

ternacional. Vãrias razões justificam essa ênfase. Primeira 

mente, a maioria das discussões não esclarece devidamente as 

ligações entre as inferências feitas e os resultados teóricos. 

Em alguns casos, tais inferências não tem respaldo teórico ou 

se o tem, as hipóteses que as validam são mais restritivas do 

que aparentemente se pode concluir de tais estudos. Em se

gundo lugar, o fato de que o capital estrangeiro tem influen

ciado de maneira significativa (ainda que controversa) o pro-

cesso de crescimento dos paises do Terceiro Mundo em gera 1 

e da América Latina em particular, foi praticamente deixado ~ 

lado nos estudos envolvendo os termos de troca. Resultado e

xistentes na literatura teórica chamam a atenção para aspectos 

das relações entra termos de troca e bem estar econõmico até 

então não levados em conta nos estudos acima mencionados. Fi

nalment~, tal ênfase permite situar de maneira precisa as in

ferências " partir da tendência decrescente nos termos de tro-

ca. 

Com o objetivo acima, apresentamos um modelo 

de comércio ~ntre dois paises em que o investimento estran

geiro ê explicitamente considerado ao lado de um fator (exõ

geno) de crescimento. Resultados obtidos da anãlise estática 

comparat1v~ do macl~10 são utilizados para explicitar os para

metros que infiuenciam nos termos de troca e na taxa de inves 

timento estrangeiro e para estudar as relações entre termos 

de troca E hem estar. Procura-se deixar bem claro que as re

lações entre os te~mos de troca e o nivel de bem estar nao 
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sao caracterizados por uma' relação biunfvoca. Posteriormente 

os resultados são relacionados a alguma~ das pr1ncipais hip5-

teses de Prebisch. 

A seção seguinte do trabalho apresenta o mode

lo básico com uma discussão sumária da existência de equilf-

brio. A seção 3 analisa os principais fatores que influen-

ciam os termos de troca no contexto do modelo teórico. A 

seção 4 relaciona os resultados anteriores com algumas das 

hip5teses de Prebisch e. posteriormente, relaciona-os ã ·in

dustrializatão substitutiva de importaç5es. Finalmente a se

ção 5 deriva de maneira formal a relação entre termos de tro

ca e bem estar econômico. Nesta seção são também discutidas 

as hip5teses de Prebisch e aspectos da industrialização subs

titutiva de importações. A seção final é dedicada a sumirio 

e conclus5es. 

1 Este fato aliis é conhecido na teoria do Comércio Internacional. 
Ver, por exemplo, Jones (1967). 
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2. O Modelo Básico 

o modelo que se segue.compoe-se das seguintes 

partes: dois setores de produção (bens exportados e bens im-

portados). dois países e. dois fatores de produção. Tambem 

admite-se que o capital e móvel internacionalmente e que a 

curva de transformação domestica se desloca em função de um 

fator de crescimento que se admite exôgeno. 

Passemos agora à descrição analítica do mode-

10. Os setores de produção domesticb e do resto do 

sao dados por: 

mundo 

onde: 

Xi 
d i 1 ,2 ( 2 • 1 ) = Xi(p·Q·K ) = 

* * * Xi = Xi (p ) (2.2) 

Xi = quanti dade' produzida da mercadoria i (as variá-
veis com asterisco 'referem-se ao resto do mundo); 

p = preço relativo da mercadoria 2 (p = P2/P l sendo 
Pi o preço absoluto da mercadoria i); 

Kd = quantidade, demandada de capital estrangeiro; 

Q = numero real que representa o efeito do crescimen 
to sobre a produção. 

As variáveis independentes que aparecem nas 

equaçoes acima sao aquelas que estão diretamente relaciona

das ao objetivo do trabalho. Elas aparecem como resultaoo da 

maximização de lucros nos setores produtivos dos dois paises 

sujeita às restrições impostas pela limitações de fatores. 

Antes de introduzirmos os setores de consumo 

nos dois países é ütil tecermos alguns comentários sobre a 

maneira pela qual o capital estrangeiro será tratado no mo

delo. Na maioria dos tratamentos sobre mobilidade de capi

tal. admite-se um estoque mundial dado e o investimento ex· 
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terno aparece como um mecanismo de alocação do estoque l . Nes-

te trabalho adotamos uma especificação diferente. Ao i nves 

de assumirmos que o investimento estrangeiro e feito atraves 

da transposição de fábricas (como implicito nos tratamentos 

men~ionados acima), admitimos que o aumento do capital es

trangeiro investido domesticamente não diminui o capital ins

talado no resto do mundo e, portanto, não afeta (negativamen

te) o volume de produção. Este enfoque, portanto, ignora os 

efeitos advindos da variação na produção do resto do mundo. 

Isto não se constitui em uma perda importante, uma vez que 

estamos diretamente interessados nas repercussões domésticas 

do capital estrangeiro. Segue-se então que a oferta de capi-

tal estrangeiro é urna função crescente do preço de 

(rental price) do capital. 

aluguel 

Passemos agora a especificação do setor de 

consumo nos dois países. Para tanto, defina-se: 

d d d d Z(p,K ,a} = X,(p,K ta) + pX2(p,K ta) - (l-i)rK 
* * s Z*(P*tKs) = X,(p*) + p*X2(p*) + r*K 

(2.3) 

(2.4) 

onde: Z = renda nacional medida em unidades da mercadoria 1; 

r = preço de aluguel do capital (a partir de agora,si~ 

plesmente preço do capital); 

i = imposto cobrado sobre os retornos do capital es-

trangeiro; 

KS =quantidade ofertada de capital estrangeiro, 

1 . Ver, Kemp (1966); Jones (1967) e Chipman (1972). 
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Podemos agora especificar as funções de deman 

da: 

Di 
d i • 1,2 ( 2 . 5 ) = Di (p,Z(p,K ,a)) 

* *. 
Di = Di(P*,Z*(p*,Ks )) i • 1,2 (2.6) 

E importante 'lembrar que a especificação das 

curvas de demanda acima tnvo1ve a hip6tese de que as funções 

de utilidade dentro de cada pais sejam homoteticas e iguais. 

Finalmente, defina as funções de excesso de 

demanda ( E i ) : 

Ei = Di - Xi 
* * * 

Ei = Di - Xi 

O equilibrio do modelo e 

(- -* - -* -E -E -E* -E* -K s -d) p,p ,r,r , l' 2' l' 2' ,K 

i = 1,2 

i = , ,2 

o vetor 

que satisfaça simultaneamente às equaçoes: 

* Ei + Ei = O i = 1,2 

KS _ Kd = O 

E1 + p*E2 + (l-i)rKd 
= O 

* * r*Ks E ' + p*E2 - = O 1 

, p* = bp 

(2. 7) 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

r* = (l-i)r (2.14) 

onde b e um fator de proporcionalidade que reflete as tari

fas existentes. Uma vez que não estamos discutindo proble

mas de determinação de tarifa õtima e/ou imposto õtimo sobre 

o capital estrangeiro, be (l-i) (de agora em diante (l-i-c) 

sao constantes 1. 

O sistema acima nos permite algumas simp1if1-

caçoes. Somando-se as equações (2.11) e (2.12) constata-se q\e 

1 Note que b = (l+T)-l sendo T a tarifa ad-va1orem. 
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se dois do~ mercados estiverem em equilfbrio o terceiro au-

tomaticamente estarã (Lei de Walras). Dessa maneira, as 

equações que definem o equilfbrio podem ser reduzidas para: 1 

* E2 + E2 = O 

KS = Kd _ K 

p* = bp 

r* = cr 

* Note agora que por definição E2 (E 2) 

çao de p, K e o.(p*,K,o.). Da mesma forma r depende 
2 . 

e o. ;r* depende de K através da função de oferta de 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

e fun -

de p,K 

capital 

es~rangeiro. Considerando esta dependência e subs ti tui n-

do (2.16) e (2.17) em (2.15) obtém-se: 

* E2(p,K,o.) + E2(bp,K) = O 

r*(K} - cr(p,K,o.) = O 

(2.19) 

(2.20) 

A existência de solução para as equações acima 

é assegurada se o Jacobiano for diferente de zero. Neste ca

so pode-se definir as funções: 

p = p(o.) 

K = K{o.) 

que indicam como p e K variam em função do crescimento. Note 

que estritamente falando, b e c deveriam ser inclufdos como 

1 Uma di scussão interessante ã respei to das vã ri as formas que as con
di çôes de equil íbrio podem assumi r nos modelos de Comerei o Internacional 
pode ser encontrada em Takayama (1974). 

2 A natureza dessa dependência é resultado da maximização de lucro 
nos setores produtivos domesticos. Este é um resultado conhecido nos mo
delos de equilíbrio geral a dois setores. Ver, por exemplo, Jones (1965); 
Takayama (1972). Na seção 3 serão discutidos aspectos dessa dependeneia. 
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variãveis independentes. Entretanto como a tarifa e o impo! 

to são. por hipótese, constantes eles foram omitidos. 

Com isto fica completa a apresentação das e

quações que compõem o modelo assim como a discussão sumãria 

da existência do equilíbrio. Os comportamentos de p e K em 

função de a são estudados a seguir. 

3. Efeitos do Crescimento nos Termos de Troca e Investimento 
Es trange1 ro 

Inicialmente e importante uma investigação mais 

detalhada da natureza da relação que liga r a p e K. Para 

tanto admitamos que ambos os produtos sao produzidos domes

ticamente e investiguemos os sinais de ~; e tf. 
Sob a hipótese de diversificação na produção 

domestica. r não depende de K, isto ê, ti = O. A razão para 

isto e que capital e trabalho são substitutos perfeitos na 

produção do Produto Interno Bruto, coeteris par1bus (isto e, 

preços relativos constantes). Isso pode ser ilustrado grafl 

camente como na figura 11. 

KT 

~------------------------------------------~ L 
F1gyra 1: Isoquantas correspondendo i produção de um cruze1ro de 

mercadoria. 
1 Essa figura assim como a descrição que se segue são tiradas 
Chipman, op. cit., pp. 213-215. 

cada 

de 
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Na figura 1 sao traçadas duas isoquantas que 

correspondem a produção de um cruzeiro das mercadorias 1 e 2 

respectivamente. No eixo vertical KT refere-se ao total de 

capital disponivel na ~conomia e no eixo horizontal, L refe

re-se ao total de trabalho disponivel. Chipman demonstra que 

a região correspondente ã diversificação e caracterizada 

por um segmento linear (AB na figo 1)1. Portanto um incre-

mento na quantidade de capital .- de diversificação não na reglao 

1 - w 2 
a 1 te ra a re açao -r-

Portanto r depende somente de p no caso de 

diversificação. Neste caso, se X2 é produzido domesticamente 

técnica intensiva por uma 
-. 

capital ar em ap- > O e se X2 e in-

tensivo~em trabalho, ~< ap 0 3 . A figura 2 ilustra esse e-

feito no caso em que X2 e intensivo em capital e C = L Um 

aumento em p leva r a aumentar de ro para r l e consequenteme~ 

te aumenta a quantidade de equilibrio do capital estrangeiro. 
r 

r 
1 

r r-----------------?~-------~-------o 

Ko Kl 
Figura 2: Mercado de Capital Estrangeiro com Diversificação Domestica 

2 

Chipman, op.cit., pp. 214-215. 

w Note que r = h ( / ) sendo h' < O. Ver Takayama (1972), p. 51. 
r 

Esses resultados são consequências do teorema de Stolper-Samuelson. 
Ver Chipman (1972); Jones (1967) e Takayama (1972). 
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Antes de entramos na anã1 i se ~. estática' compa

rativa do modelo, seria interessante indicar o efeito de as

sumir especialização domestica. Neste caso, a demanda por 

capital passa a ser negativamente inclinada em relação ... 
a 

quantidade de capital e e independente de pl. 

As expressões para ~ e ~~ no caso de di-

versificação são obtidas atraves da diferenciação do sistema 

(2.19) e (2.20) guardando em mente que r e independente de 

K. Segue-se então que: 

* (E 2P + bE 2p.)dp +(E 2K + 

* (crp)dp - (rK)dK = - c r da a . 

onde o subscrito na variável denota a derivada parcial. 

Assim, por exemplo, 
aE 2 E2p = ap 

( 3. 1 ) 

(3.2) 

Resolvendo o sistema acima pela regra de Cra-

mer obtem-se: 
* 

~. 
E2a r* + cra (E 2K + E2K ) (3.3) K 

6. 
* 

dK cE 2-a rp - cra(E2~ + bE2~*) (3.4) 
--aa- • 6. 

* * * Sendo 6. • -(E2p + bE 2p*)rK - crp{E 2K + E2K ). 

* Admi ta-se agora que E2p + bE 2p* < O" ou seja. 

o excesso de demanda total i função decrescente de p na vi

zinhança do equilíbrio. ·Neste caso fazendo a hipótese de 

1 Ver Chipman. op. cito e Jones. op. cito 



• 11. 

que ~ > O garantimos a estabilidade do sistema'. 

ver que nessas condições: 

fácil 

( 3 . 5 ) 

( 3.6 ) 

cr 
Observe agora que r*a e a mudança na quan-

K 
tidade de capital estrangeiro induzida pelo crescimento permanecendo 

constante. Reescrevendo (3.5) de forma mais conveniente vem: 

~>O 
d(X < 

cr 
a 

r* K 
(3.5 1

) 

A equaçao (3.5') tem uma interpretação sim-

ples. O crescimento econômico afeta o excesso de demanda to

tal pela mercadoria 2 através de dois efeitos: um efeito di

reto sobre o excesso de demanda doméstico e o efeito induzi-

do pelo investimento estrangeiro. Portanto, (3.5 1
) simples

mente nos diz que se o excesso de demanda total aumenta o 

preço relativo da mercadoria 2 também aumenta e vice-versa. 

A partir desse ponto assumimos que a mercado-

ria 2 é a mercadoria importada domesticamente. Essa hipó-

tese em nada afeta a generalidade do argumento que se segue e 

nos permite fixar idéias. 

r interessante ainda compararmos a equaçao 

(3.5') com os resultados dos modelos usuais de comércio e 

crescimento econômico. Nesse caso, a condição de equilíbrio 

do modelo é: 

1 

zero 
Note que estas duas hipóteses não são as mais gerais que se pode f! 
Por exemplo, 

* * * E2p + bE2p* < O pode ser substitu1da por E2p + bE2p* - rK < O. 

As hipóteses do texto são mantidas uma vez que elas simplificam a análise 
que se segue. 
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* E2(p,a) + E2(p,a) = O 

o que implica que: 

Se E2p + E2p * < O, então: 

dp > 
~ < O se 

Comparando-se o resultado acima com a equaçao 

(3.5 1
), observa-se que a diferença entre eles reside na con

sideração dos efeitos induzidos pelo investimento externo. 

Note contudo que o efeito final em ambos os casos depende, 

obviamente, do deslocamento da curva de excesso de demanda 

total. 

Passemos agora a estudar mais detidamente os 

elementos componentes de (3.5 1
). Inicialmente note que 

(r - r*) - X 2 K (3.7) 

on de m2 = p . 

Para obter a equaçao (3.7) foi feito uso do 

fato que 

( 3 . 8) 

ou seja, que a taxa de retorno domestica e igual ao valor do 

incremento no produto devido ao investimento externo. Esta 

relação e intuitivamente óbvia, porem uma demonstraçãode que 

1 Ver, por exemplo. Takayama (outubro 1976). 
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ela realmente se verifica pode ser encontrada na literatura'. 

A equação (3.7) nos diz que o efeito do inves 
. 

timento estrangeiro sobre o excesso de demanda se faz atra-

v~z do efeito renda na demanda, representado pel~ 

termo do lado direito da equação, e pelo seu efeito 

sobre a produção, X2K • 

Da mesma forma segue-se que: 
* m2 * r 

Esta equaçao tem uma interpretação 

primeiro 

direto 

( 3.9 ) 

simples: 

uma unidade de investimento aumenta a renda no testo do mun
m2 do em r* e portanto a demanda ê aumentada em ~ r*. Este 
p 

efeito ~ transmitido integralmente para o excesso de demanda 

uma vez que não .. hi, por hip5tese, nenhum efeito sobre a pr~ 

dução. 

Somando-se (3.7) e (3.9) obtém-se: 

(r-r*) - X2K (3.'0) 

Observe agora que se X2 é produzido por uma 

t~cnica intensiva em trabalho, X2K < 02 e portanto o lado di 

reito de (3.10) é positivo. Caso contririo, isto e, -e 

intensivo em capital, X2K > O e o sinal de (3.10) fica inde-

Pearce e Rowan (1971). Esta demonstração está repetida em Brandão 
(1978). 
2 

Este resultado e conhecido como teOi~ema de Rybczynski. Ver, por 
exemplo, Chipman, op. cit., p. 216. 
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terminado a priori. 

Examinemos agora o efeito direto do c re s ci-

mento sobre o excesso de demanda. r fãcil verificar que: 

m2 E2a. = -- Z - X P a. 2a. 
* (Xl +pX2 -r K)-X2 a. a. a. a. (3.11) 

o sinal de E2a. depende da intensidade do cres 

cimento da demanda em relação ao crescimento da produção. O 

primeiro efeito é medido pelo produto da propensão marginal 

a consumir e do incremento da renda. O segundo efeito e da-

do por X2a.' O impacto do crescimento sobre a renda tem dois 

componentes: um componente de produção medido pelo termo 

* Xla. + pX 2a. e um componente de endividamento medido por -r K . a. 
O primeiro componente representa o deslocamento para a di

reita da curva de transformação enquanto que o segundo refle 

te a .variação no endividamento gerado pela variação no retor 

* no do capital. No caso de r > O esses dois efeitos a. atuam 

em sentido contrãrio sendo inclusive possivel que Z se tora. 
ne negativo. 

Reescrevendo (3.11) de outra forma vem: 

on de p -

Z a. 
p (3.11 1

) 

A expressa0 (3.11 I) permite observar que o si 

nal de E2a. depende do sinal de Za. e da magnitude da propen-

sao marginal a consumir. Observe que no caso de um modelo 

onde não existe investimento estrangeiro (o caso usual de 

comercio e crescimento) a equação que descreve E2a. e formal

mente idêntica a (3.11 1
) exceto que Z e sempre positivo l 

a. 

1 Takayama (outubro 1976). 
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Finalmente, examinemos a equação (3.6). Ob-

serve que - E2a 

* E2p + bE 2p* 

nos indica a variação em p fnduzida pelo crescinento, K'pennanecen

do cons.tante. Segue-se que (3.6) pode ser reescrita como: 

dK > O ---:r- se ua < 
(3.6 1

) 

* uma vez que E2p + bE 2p* < O. O primeiro termo no lado direi 

to de (3.6 1
) mede o impacto da variação em p sobre r, coete

ris paribus. O segundo termo i o efeito direto do crescimen 

to sobre r. 'Portanto o investimento estangeiro seri positi

vo se r aumenta e vice-versa. Isso i, obviamente, uma impl.!. 

caça0 direta da hipõtese feita ã respeito do comportamenw da 

oferta de cap1ta,l estrangeiro. 

4. Substituição de Importações, Termos de Troca e Investi

mento Estrangeiro 

A análise desenvolvida na seção 3 permite 

identificar os fatores que determinam o comportamento dos 

termos de troca e do investimento estrangeiro no contexto do 

modelo apresentado. Abaixo enfatizam-se os fatores que afe

tam os termos de troca e 'indica-se, de maneira sucinta, o 

impacto desses fatores sobre o investimento estrangeiro. Es

te último efeito se torna importante na análise de bem estar da 

seçao seguinte. 

Como ficou claro as variaç~es nos termos de troca 

sao influenciadas pelo crescimento econômico de duas formas:' 
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diretamente atraves do impacto sobre o excesso de demanda e 

indiretamente atraves do impacto sobre o capital estrangei-
. 

ro. O efeito direto,. sumarizado na equação (3.11 1
), depende 

dos sinais de Z e p e da magnitude de m2 , ~ propensão mar

ginal (domestica) a consumir. O efeito indireto, represent~ 

do pela equação (3.10) multiplicada pelo termo cr 
a 

* 
depende do sinal de r assim como da intensidade r k de 

a 

capital na produção domestica de X2 , das propensões margi:' 

nais a consumir e da discrepância entre o retorno domestico do 

capi tal e o retorno no re s to do mun do. 1 

Façamos a hipótese que Za > O (isto e, que o 

impacto direto do crescimento sobre a renda seja positivo a 

despeito do efeito endividamento) e que r >0 e analisemos os e-a 

feitos da direção do crescimento no sinal de (3.11 1
). Suponha que 

Xla >.X 2a > O. Este tipo de crescimento e chamado de cres

cimento viesado para exportaçã0 2 Nesse caso p > O e o si-

nal de E2a e positivo ou negativo segundo Note que 

se X2a < O, p ~ O e portanto E2a > O independentemente do va 

lor de m2. No caso do crescimento ser tal que X2a < O, este 

e chamado ultra viesado para exportações. 

Por outro lado, se X2 for produzido por técni 

cas intensivas em trabalho, o lado direito da equação (3.10) 

é positivo e, portanto, os efeitos indiretos do crescimento 

1 Lembre-se que, no modelo, essa discrepância e devida a taxação dos 
retornos do capital estrangeiro. 

2 Essa classificação originou-se com Hicks (1953). Uma 
mais recente pode ser encontrada em Takayama (1972), p. 378. 

discussão 
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atuam no mesmo sentido dos efeitos diretos. Nesse caso o 

crescimento leva ã deterioração das relações de troca domes

ti cas. 

Note que esta situação caracteriza alguns ele

mentos da argumentação de Prebisch. A hipótese de Xla > X2a 
reflete a vantagem comparativa dos países em desenvolvimento 

com relação ao setor exportador, ou seja, a agri cul tura. 

Prebisch também admite que a propensão marginal a consumir os 

produtos importados domesticamente seja elevada. Finalmen-

te a hipótese de X2 intensivo em trabalho pode ser justifi-

cada tendo em vista que o modelo acima somente trata de dois 

fatores, c~pital e trabalho e que portanto a terra estã con

siderada implicitamente como uma forma de capital. Nessas 

condições, como visto acima, os termos de troca tenderiam a 

declinar contra os países em desenvolvimento. 

Os resultados obtidos até agora nos pe rmi tem 

tambem analisar a questão do progresso técnico. Se a fon te 

do crescimento nesse modelo é o progresso técnico neutro na 

definição de Hicks (Hicks-neutro) no setor 1, então o cres
- 1 cimento serã do tipo ultra viesado para exportaçoes e em 

consequência os termos de troca declinam se mantivermos a 

1 Ver Caves e Jones (1973), pp. 530-34; Takayama (1976) e 
I 

Takayama 

(1964) . 
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hipótese de que X2 é intensivo em trabalho l . Vale notar que 

neste caso ra > O uma vez que o produto marginal de ambos os 

fatores aumenta em decorrência do progresso técnico. Dessa 

maneira. mesmo em um contexto onde exista capital estrangei

ro, a proposição de Prebisch de que os termos de troca decli

nam quando há progresso técnico no setor exportador permanece 

verdadei ra. 

Sob as hipóteses feitas para analisar os dois 

casos acima. o efeito sobre o volume 'de capital estrangei ro 

'não é claro uma vez que rp < O. Observe contudo que dada a 

inclinação da curva de excesso de demanda total. quanto maior 

. E2a (>O) maior a importância do efeito dos termos de troca so

bre a variação no retorno ao capital. Em consequência maior 

é a chance de que r diminua e portanto o volume do capital es 

trangeiro. Isso obviamente decorre do freio ã expansão de Xl 

imposto pela queda nos termos de troca. ~ semelhança do caso 

de "immiserising growth u2 temos aqui um outro efeito perverso 

que pode resultar ~a queda nos termos de troca. 

A pOlitica de substituição de importações foi 

proposta como uma forma de combater os efeitos negativos do 

crescimento baseado na vantagem comparativa do setor primã-

rio. Seu objetivo principal seria a mudança na vantagem com

parativa de tal forma que o crescimento dos parses em desen

volvimento pudesse basea~-se no setor industrial. Examine-

1 A anãlise do progresso técnico não neutro é bem mais complicada 
e requereria estudo de uma série de casos especiais. A discussão do tex
to é, na opinião dos autores, suficiente para ilustrar os principais as
pectos do problema. 

2 A noção de "imiseris1ng growth ll foi introduzida por Bhagwati, 
(1958) • 
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mos a lógica desse argumento em face dos resultados 

com o modelo que estamos discutindo. 

obtidos 

. 
A mudança no padrão de crescimento caracteri-

za-se pela relação X2a > X1a > O, isto é, passamos agora a um 

crescimento viesado para as importações. Nesse caso o sinal 

de (3.11') fica dependendo da diferença (m2 - p) de uma forma 

mais direta do que anteriormente uma vez que p agora é maior. 

Além disto, a substituição de importações tende a elevar a 

intensidade de capital no setor 2, o setor industrial. Estes 

dois fatores, aumentos no valor de p e na intensidade de ca-

pita1, atua~ favoravelmente no sentido de amenizar ou contra

balançar a tendência decrescente nos termos de troca. 

Note contudo que neste caso, se E2a < O (como 

'discutido acima) o volume de capital estrangeiro deverã au-

mentar desde que nã haja mudança na intensidade de capital en 

tre os setores. 

A discussão desta seçao teve como objetivo ca-

talogar os fatores bãsicos que influem na determinação dos 

termos de troca e do investimento estrangeiro. Basicamente 

dois casos foram abordados: o caso que corresponderia a paí-

ses com vantagem comparativa no seu setor exportador e o caso 

de um país que passou por um processo de substituição de im

portações. Observamos que se os termos de troca fossem, na 

verdade, um indicador de bem estar, o diagnóstico de Prebisch 

estaria correto a despeito da inclusão do capital estrangei

ro na anãlise. Alem disto, a substituição de importações ser 

viria, de fato, para melhorar os termos de troca para os paí

ses que efetivamente lograssem alterar a vantagem comparati-

va. 
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5. Termos de Troca e Bem Estar 

A análise desta seçao tem por objetivos mos-

trar como podemos relacionar as variações no n;vel de bem es

tar econômico com os termos de troca e verificar até que pon-

to as forças que levam a decl;nio (melhora) nos termos de tro 

ca também levam a diminuição (aumento) do nível de bem estar 

econômico. 

Para levar a cabo o primeiro objetivo 
1 utilizamos metodologia desenvolvida por Jones . 

Seja 

acima, 

a função (homotética) de utilidade para o resto do mundo. Di

feren~iando U* obtem-se: 

onde dy* - e 

* * dy* = dD l + p*dD 2 

* u. = , au* 
* a D. , 

Diferenciando a equaçao (2.12) vem: 

* 

i = 1,2 

dy* = -E 2 dp* + (r*dK + Kdr*) 

onde utilizamos o fato de que 

1 

2 

* * 2 dX
1 

+ p*dX 2 = o. 

Ver, Jones (1967). 
Esta relação está demonstrada em Jones (1961). 
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em virtude da tangência entre a curva de transformação no res 

to do mundo e a linha de preço. 

Seja agora 

a função (homotética) doméstica de utilidade. Di ferenci ando 

vem: 

* * dy = d0 1 + pd02 = (dX 1 + P~X2) - (dE l + pdE 2 ) 

onde a expressão mais a direita é obtida utilizando-se a de-

fin1ção de excesso de demanda e as equações (2.9). 

que: 

i ) dX 1 + pdX2 = rdK + (Xlo. + pX 2o.) do. 

pois 

X1P + pX 2p = O ~ 

XlI< + pX 2!{ = r (ver equaçao 3.8); 

i i ) = 

* * 1 = -E 2dp* + (r*dK + Kdr~) + (p-p*) dE 2• 

Reescreven~o dy obtemos: 

Ob se rve 

* * dy = (EZdp* - Kdr*) + ((r-r*)dK - (P-p*) dE21 + {X1o. + pX2o.)do. (4. 1 ) 

Diferenciando (2.12) obt&~-sc qUD 

* * ~ d *) dE, + p*clE2 = - Epdp* + (r*dK + K r 

donde a expressão do texto. 
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A expressa0 acima descreve a variação no nive1 

de bem estar domestico como função da variaçao nas importa-
. 

ções, investimento estrangeiro, crescimento e preços relati~ 

vos (p, p*, r e r*). Os dois primeiros termos do lado direi

to são bem conhecidos na literatura l . Eles mostram que se o 

preço relativo do bem importado domesticamente aumenta ou se 

o custo do capital estrangeiro aumenta há um decrescimo no ni 

vel de bem estar. Por outro lado a existência de tarifas e/ 

ou impostos sobre o capital estrangeiro possibilita um ganho 

* (perda) em função das variações de E2 e K. Note tambem que 

se considerarmos da = O, estas duas expressões formam a base 

para determinação de tarifa e imposto õtimos~ 
O último termo no lado direito da equaçao (4.1) 

reflete o efeito direto do crescimento sobre o bem estar que 

nada mais e do que o deslocamento para fora da curva de trans 

formação. 

Definamos agora os seguintes parâmetros: 

* 
ar* p* * aE2 p* * r*K 

y = ap* ---y:r n2 = • --:j( II = 
ap* E2 p*E2 

r*K 
II = 

p*E2 

A discussão da re 1 ação existente entre r e p pe~ 

mite inferir que, no caso de diversificação, o sinal de y de

pende da relação capital/trabalho na produção domestica da merca 

dori a 2. n; descreve a relação de dependência entre p* 

* e E2 ao longo da curva de demanda reciproca do resto do mun-

1 Ver, por exemplo, Jones (1967). 

2 Jones (1967); Caves e Jones (1973). 

/ 
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. ctn 1. O sinal de n; e indeterminado devido ã 'presença do efei 

to renda. Note que no caso presente o efeito renda e mais 

imp~rtante do que o usual pois as variações em p afetam o re

torno do capital e, portanto, a renda. Contudo, mantem-se a 

* hipótese usual, ou seja, n2 > O. Finalmente, ~* < O e a re-

lação entre as receitas de capital e as receitas de exporta

çao do resto do mundo e p e a relação entre o custo do capi

tal e o custo das importações domesticas. Tendo em vista a 

condição de equi1ibrio de mercado, segue-se que ~* = -~. 

Considerando os parâmetros acima e a equaçao 

(3.9) obtem-se que 

(4.2) 

Substituindo-se (4.2) e as definições apropri! 

das em (4.1) finalmente obtem-se 

Essa expressa0 mostra como o nivel de bem es

tar domestico varia em função das variações nos preços rela

tivos e no capital estrangeiro e em função do crescimento. De 

imediato notamos que os termos de troca são apenas um compo

nente da equação. Alem disso, mesmo que os outros dois ter

mos desapareçam a relação entre os termos de troca e o bem 

estar não são diretas. Por exemplo, suponha que da = O e que 

estejamos em uma situação inicial onde haja livre comercio 

1 A curva de demanda reciproca em um modelo dessa natureza nao possui 
as mesmas propriedades do que a curva de demanda reciprocas quando não há 
fatores moveis internacionalmente. Ver, Kemp, op. cito 
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nos mercados de bens e de capital. Então (4.3) reduz-se a 

* dy = E2 (1 - ~* y) dp* (4.3 1
) 

Fica claro pela observação de (4.3 1
) que se 

y < O (isto e, X2 intensivo em trabalho) e se ~* for sufici

entemente grande em valor absoluto dp* > O implica em dy* > O. 

Note que a hipótese de que o valor de ~* seja grande signifi

ca que o custo do capital e elevado em relação ao custo das 

importações domesticas. Neste caso o efeito da diminuição em 
1 r* torna-se mais importante do que o próprio aumento em p* 

Antes de iniciarmos a anãlise dos vãrios cena-

rios disc~tidos na seção 4 seria interessante interpretar um 

pouco mais detidamente os elementos da equação (4.3). O coe-

ficiente dos termos de troca tem três componentes: o efe..!. 

to dos termos de troca sobre os importadores representado por 

* E2dp*, o efeito sobre preço do capital representado por 

* -E2~*ydp* e o efeito sobre a receita tarifãria do governo re-

* * presentado por -E 2n2 p - p* 
p* dp*. A atuação conjunta desses 

efeitos pode determinar, como jã mencionamos, uma relação dj-

reta entre p* e o nivel de bem estar. O coeficiente do in

vestimento estrangeiro e composto por dois termos: (r - r*)dK 

a variação na receita de impostos do 

p - p* do investimento estrangeiro,· - p* 

governo em decorrência 

* (m 2 r*dK) mede a 

variação na receita tarifãria do governo decorrente do inves-

timento estrangeiro. 

1 Vale notar que estas considerações sao conhecidas na teoria do Co

mercio Internacional (Joens, 1967). Entretanto elas tem sido ignoradas 

nas anãlises dos termos de troca e desenvolvimento econômico que se se

guiram ao trabalho de Prebisch. 
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o primeiro cenãrio discutido na seção 4 tinha 

como ~aracterfsticas o crescimento viesado para exportaçaes e 

um setor (doméstico) impo~tador utilizando uma técnica inten

siva em trabalho. Esse cenirio. como visto anteriormente. di 

origem a uma deterioração nas re1açaes de troca. Note que 

para abordarmos o impacto sobre o bem estar são necessirias 

algumas consideraçaes adicionais. Primeiramente. observe que 

neste caso, é bastante 'provável que haja uma diminuição no 

volume de capital estrangeiro e, portanto, o termo do meio em 

(4.3) deve ser negativo admitindo que (r - r*) > p - p* * * p* m2 r • 

Por outro lado, o coeficiente dos termos de troca tem sinal 

indeterminado. Desde que os efeitos da receita' tari firi a 

sobre o retorno do capital não sejam muito fortes, a deterio

raçao nos termos de troca leva realmente i deterioração no n1 

ve1 ~e bem estar. Note contudo o grande n~mero de hip6teses 

que devem ser feitas para que haja uma diminuição no bem es

tar como decorrência da deterioração dos termos de troca. Ob

serve também que o sinal de dy é ainda influenciado pelo des a 

locamento autônomo da curva de transformação representado pe

lo termo {X 1a + pX 2a )da o que aumenta a possibilidade de que 

a despeito da deterioração dos termos de troca o nível de 

bem estar econô,mico esteja realmente melhorando. 

O caso de substituição de importaçaes também 

pode ser analisado com relação aos seus impactos sobre o bem 

estar. A característica adicional que deve ser considerada,é 

que o nível de proteção tarifária durante o processo foi ex

tremamente elevada. Nesse caso ê bastante plausível que o 

efeito sobre a 'receita tarifiria do governo suplante o efeito 

sobre os importadores de uma deterioração nas relaçaes de tro 
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ca. Portanto. ainda que a substituição de importações tives

se aliviado a tendência decrescente nos termos de troca. ela 

impõe um custo através do excessivo nível de proteção tarifá

ria. Por outro lado, como vimos anteriormente. i possfvel que 

haja aumento no volume de capital estrangeiro. Na possibili-, 

dade de haver aumento (que ê uma hipótese plausfvel conside -

rando a experiência da maioria dos pafses da América Latina) 

os sinais dos termos em dp* e em dK serao contrários. Final

mente deve~se chamar a atenção para o fator autônomo de cres

cimento que ê positivo. Portanto, uma vez mais fica patente 

a dificuldade de se poder determinar o sinal de dy. 

Duas conclusões bãsicas emergem desta análise: 

i) ainda que as hipóteses de Prebisch sejam suficientes 

para gerar a deterioração nos termos de troca, elas não sao 

suficientes para gerar declfnios no bem estar econômico. Em 

outras palavras, um pafs importador de produtos industriali

zados que tem um crescimento viesado para exportações não es

tá fadado a sofrer declfnios em seu nfvel de bem estar eco

nômico mesmo considerando que seus termos de troca declina

rao. 

ii) um processo de substituição de importações tem o efe! 

to de aliviar (ou mesmo inverter) a deterioração na relação 

de trocas. Contudo. dado o alto nível de proteção tarifãria 

que acompanha esse, processo, existe um custo adicional impos

to por esta proteção. Além disto, o efeito final sobre o bem 

estar i o resultado lfquido das mudanças nos termos de troca, 

no volume de capital estrangeiro e da intensidade do cresci -

mento econômico. 
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6. Sumário e Conclusões 

Neste trabalho procuramos estudar, no contexto 

;nl modelo de comercio internacional entre dois paises, as 

~!ações existentes entre termos de troca e bem estar econo

mico. O modelo utilizado tem como caracteristicas principais 

a inclusão do investimento estrangeiro ede um fator (exõge

no) de crescimento econômico. Neste caso, como se sabe, de

clinio nos termos de troca não significam necessariamente de

clinios no bem estar. Isto porque, por um lado, o crescimen

to econômico desloca a fronteira de produção para a direita e, 

por outro lado, as prõprias variações nos termos de troca afe 

tam a taxa de retorno do capital estrangeiro e portanto a sua 

quantidade. Alem disto, esta dependência entre o retorno do 

capital e os termos de troca por si sõ invalida a proposição 

de que um declinio nos termos de troca implica em menor ni

vel de bem estar econ6mico como a equação (4.3 1
) mostra. 

As principais implicações do modelo acima fo

ram utilizada para analisar aspectos do trabalho de Prebisch 

sobre deterioração nas relações de troca e, posteriormente, 

para analisar até que ponto a industrialização substitutiva 

de importações seria uma forma de minorar (ou mesmo inverter) 

a tendência decrescente das relações de troca. Também fize

mos uso desses resultados para descrever os impactos sobre o 

bem estar econômico das hipóteses de Prebisch e da industria

lização substitutiva de importações. 

Algumas conclusões gerais podem ser obti das 

desse exercicio. Primeiramente, a explicação de Prebisch 

para a deterioração nas relações de troca é suficiente para 

que haja deterioração no contexto do modelo desenvolvido. Va-
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le notar que Prebisch desconsiderou a presença de capital es

trangeiro em sua anãlise dos termos de troca. Em segundo lu

gar a industrialização substitutiva de importações pode ali

viar (ou mesmo inverter) a tendência ã deterioração nas rela

çoes de troca. Finalmente, nenhuma das situações analisadas 

implica, por si só, em decréscimo ou acrescimo no nlvel de 

bem estar econômico. 
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1. 

INTRODUçXO 

Nos últimos dez ou quinze ano. o pen ... nto eco

nômico tem sofrido -- por parte de grupo. mai. critico., .ejam 

eles conservadores ou nÃo uma reavaliaçÃo .ignificativa. Em 

particular, o livro de· P. Sraffa,"A ProduçÃo de Mercado-

rias Através de Mercadorias"·, ao tornar cristalino, através 

da formalizaçÃo, o pensamento de David Ricardo .obre a que.tão 

do valor, bem como, ao resolver problemas por ele deixado. .m 
suspen~o -- como por exemplo, a construção de uma "mercadorla

padrão" invariável de valor -- agitou a cO,munidade, de econo

mistas profissionais sob vários aspectos. Doi. dele., a nos-

so ver, merecem realce. 

o primeiro diz respeito ao abalo que 

conceito de função agregada neoclássica de produção. 

sofreu o 

o abalo 

foi no sentido de que a noção de univocidade entre a dotação 

relativa de fatores de produção ("capital" e "trabalho"), e 

seus preços relativos ("salários" e "lucros"), - noção e.ta 

decorrente da forma com que é postulada a função de produção 

agregada neoclássica -- nÃo é consequente. Em outra. palavra., 

foi abalada a noção de que a dotação relativa de fatore. aete! 

mina a distribuição da renda entre os proprietário. do "fator 

trabalho" e os proprietários do "fator capital". 

o segundo aspecto, diz re.peito ao regOZijo que 

• . Sraffa, P. - The Produetion of CODlDOditi.,~ muna oi C~iti.l. A 
Prelude to a Critique of polltieai Eeonomy, C rIda. Unlv.ralty Pr.lI~lã. 
ençao, 1960. 
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economistas, ditos "radicais" ou "marxistas", sentiram com o 

livro. Regozijo duplo. Primeiro, pela destruição do conceito 

de função neoclássica agre,gada de produção, destruição esta 

que muitos economistas "radicais" e lou "marxistas" viram co

rno a destruição do marginalismo. Segundo, pelo encontro na 

construção de Sraffa da resolução de duas questões que, julga

vam, ou ainda julgam eles,. eram fundamentais ao pensamento de 

Marx. A primeira questão 'é a de deixar claro que os preços 

(uni tários elou totais), das mercadorias são fundamentados em 

horas de trabalho diretas e indiretas incorporadas às mercado

rias. Sraffa mostra isto cristalinamente. Ademais,mostra tarn 

bém que a ligação entre preços e horas de trabalho diretas e 

indiretas se faz com intermediação da distribuição da renda en 

tre lucros e salários: quer dizer, da taxa entre lucros e salá 

rio, taxa esta estabelecida exogenamente. A intermediação exª 

gena da taxa lucro salário só acrescentou ao regozijo destes 

economistas pois, "fica estabelecido" que os preços se ba-

seiam, não somente nas horas de trabalho diretas e indiretas, 

mas também, na distribuição de renda que é determinada por fo~ 

tes outras que não a própria estrutura produtiva. Fontes ou 

tras corno, por exemplo, a "luta de classes". Dal a fascina

ção da construção de Sraffa para o "economistas radical": "pr~ 

ço formado por horas trabalho e luta de classes"! Mas o repa!, 

to não termina aI. 

A segunda questão que estes economistas julgavam 

- e quem sabe, a grande maioria ainda julga - fundamental ao 

pensamento de Marx é a solução adequada do "problema da trans

formação de 'valor (horas de trabalho nncorporadas às mercado

rias) em preços". A estória completa da questão da transform~ 
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ção, em detalhe, nao pode ser aqui contada. Em resumo ela é a 

seguinte. Marx, no volume 111 de "O Capital", capítulo IX, l! 

da com a "Formação de uma Taxa Geral de Lucro e a Transforma

çao do Valor das Mercadorias em Preços de Produção". A mensa

gem central aí contida é que a mais-valia, após ser produzida, 

redistribui-se entre ramos de produção, através de preços de 

produção, que garantem a equalisação das taxas de lucro de ra

mos de produção com diferentes composições orgânicas de capi

tal. Os ramos com composição orgânica, acima da composição of 

gânica média, terão os preços das mercadorias que produ~em ac! 

ma de seus respectivos valores; os ramos com composição orçân! 

ca, abaixo da composição o~gânica média, terão os preços das 

mercadorias que produzem abaixo de seus respectivos valores. 

Ademais, uma vez feita a transformação, a sorna dos valores é 

igual à soma dos preços, e a soma das mais-valias é igual à so 

ma dos lucros. Em 1907, Bortkiewicz* fez notar que Marx, ao 

transformar valores em preços transformou apenas os produtos e 

nao os insumos. Bortkiewicz constroi um modelo de três' seto-

res em que um deles -- o que produz ouro -- tem o preço de sua 

mercadoria tomado como numerário. Em 1948, Winternitz** 

oferece outra solução, mais simples do ponto de vista formal 

que a de Bortkiewicz, por um lado, e, por outro, postula, ao 

invés de um numerário, a restrição de que soma dos preços é 

igual a soma dos valores. Finalmente, em 1975, Seton*** refaz 

* Bortkiewicz, L.V., "Value andPrice in the Marxian System", in Inter
ternational Economics Papers, Vol. 2, pp. 5-60, reimpressão do origi
nal publicado em 1907 no Archiv fUr Sozia1-Wissenschaft und Sozia1 
Politik, Vo1. XXV, pp. 10-51. -

** Winternitz, J., "Value andPrices: a Solution of the So-Called Trans
formation Prob1em", Economic Journal, LVII, 230 (junho, 1948), pp.272-
280. 

*** Seton, F., "The Transformation Problem", Review of,Economic Studies,25 
(junho 1975), pp. 147-160. 
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exercícios de Bortkiewicz e Winternitz para três setores,gene

ralizando para g setores. Seton chama atenção a dois pontos. 

Primeiro, que embora o "problema da transformação ll possa ser 

consistentemente resolvido, ele não é completamente determina

do pois é sempre necessário um postulado de invariância. Quer 

dizer, é necessário (a) ou postular a mercadoria de um dos se

tores como numerário; (b) ou postular que a sorna dos preços é 

igual à soma dos valores; ou (c) postular que a soma dos mais 

valias é igual à soma dos lucros. Segundo, que o postulado de 

invariância (b): sorna dos preços = sorna de valores é inconsis

tente com o postulado (c): soma das mais-valias = sorna dos lu

cros. Em suma, embora o "problema da transformação" estivesse 

"resolvido" havia peninhas. 

Estas peninhas, para os "economistas radicais" 

e/ou "marxistas" de que falávamos, são eliminados pela constru 

ção de Sraffa. Dal o regozijo: -- "sraffa resolveu o proble

ma da transformação ll ! Efetivamente, "problema de transforma

ção" por "problema de transformação" - na medida que se adrni 

te a existência de tal problema para o pensamento marxista 

foi resolvido por Sraffa. Com efeito, observa-se que a estru

tura matemática do exerclcio de Seton é semelhante a constru

ção de Sraffa. Nesta, entretanto, nao se postula arbitraria

mente invariância já que o sistema contém em si a "mercadoria

padrão" que é invariante de valor. Nas seções 2 e 8 voltare

mos a considerar a questão do "problema da transformação ll em 

mais detalhe. Neste lugar porém, é necessário explicar que o 

regozijo dos lIeconomistas marxistas" em relação ao livro de 

Srafffa se deu por razões erradas. 
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A idéia de que a substância do valor -- eixo ao 

redor do qual se manifestam os preços -- é o trabalho,e de que 

a medida da magnitude do valor é o tempo de trabalho não é de 

Marx mas sim dos economistas clássicos, cujo pensamento atinge 

expressa0 mais clara e consistente nos "On the Principles of 

Political Economy and Taxation" de David Ricardo. O propósito 

de Marx em "O Capital não consiste em contribuir para o desen

volvimento da economia política clássica, mas sim em criticá

la e superá-la: "A economia política analisou o valor e sua 

magnitude ••• incompletamente, encobrindo o conteúdo que as 

formas (do valor) assumem. Nunca se perguntou o por que de o 

valor assumir uma forma particular, em outras palavras,por que 

o trabalho é expresso em valor, e por que a medida do trabalho 

por sua duração é expressa na magnitude de valor do produto"*. 

Ademais, a idéia de o trabalho ser encarnação do valor era con 

siderada por Marx como um fetichismo inerente à constituição 

das relações de produção no capitalismo: "Se eu afirmo que ca 

sacos e botas estão em relação ao linho pelo fato deste ser a 

encarnação universal de trabalho humano abstrato, o absurdo da 

afirmação é auto-evidente. Entretanto, quando os produtores 

de casacos e botas põem estas mercadorias em relação ao linho, 

ou ao ouro ou prata (e isto aqui não faz diferença), como o 

equivalente universal, a relação entre seus trabalhos privados 

e o trabalho coletivo da sociedade aparece a eles exatamente 

nesta forma absurda".** Elaboraremos sobre este ponto na se-

* Marx, K., Capital. A Critique of Po1itica1 Economy, Volume 1, (la. edi 
ção 1867), Vintage Books, N.Y., 1977 pp. 173.174. 

** Marx, K., p. 169. 
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çao 2. Importa neste lugar compreender que nao foi o propósi

to de Marx fazer teoria do valor ou teoria de preços, mas cri

ticar a doutrina clássica do valor que ele considerava uma re

presentação mistificadora da realidade social: "Reflexões so

bre as formas de vida humana e, portanto, a análise científica 

destas formas toma um curso diretamente oposto aos seus desen-

* volvimentos reais. A refl~xão começa post festum e,portanto, 

com os resultados do processo de desenvolvimento prontos. As 

formas que configuram produtos como mercadorias (coisas que tem 

valor no mercado) e que são, portanto, os requerimentos preli-

minares para a circulação de mercadorias, já possuem a qualid~ 

de fixa de formas naturais da vida social, antes que o homem 

procure explicá-las, não pelo seu caráter histórico, pois a 

seus olhos elas são imutáveis, mas pelo seu conteúdo e signi-

** ficado Consequentemente, foi somente a análise dos preços 

das mercadorias que levou a determinação da magnitude do valor, 

e somente a expressão comum de todas as mercadorias em dinhei-

ro e que levou ao estabelecimento de seus caracteres como valo 

res. Entretanto, é precisamente esta forma final do mundo das 

mercadorias -- a forma dinheiro (ou forma preço) que esca-

moteia o caráter social do trabalho privado e as relações so

ciais entre trabalhadores individuais, fazendo com que estas 

relações apareçam como relações entre objetos materiais, ao in 

*** vés de as revelar diretamente". Quer dizer, Marx encara o 

conteúdo e o significado que a economia política clássica atri 

* -"Após o repasto"; isto e, apos os eventos refletidos terem ocorrido. 
** Nossa ênfase 

*** Marx, K. Ibid pp. 168-169. 
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bui as formas da vida social como escarnoteadores das relações 

reais da vida social. O objeto de "O Capital" é o de trazer a 

tona estas mistificações. A análise crítica que Marx faz dos 

conceitos da economia política clássica o obriga, em muitos ca 

sos, a deixar mais transparentes conteúdos e significados da 

própria economia política. Por exemplo, a noçao de "trabalho 

abstrato" introduzida por Marx é consistente com a economia P2 

lítica clássica, porém é uma representação que tem mais a ha

ver com a própria realidade imediata do capitalismo que a no

çao de "trabalho homogêneo" que existe em Ricardo. Outro exem 

pIo, e este muito importante, é a noção de taxa mais-valia 

também "consistente" com a economia política clássica - porém 

reveladora do fato de que o "valor-excedente que surge das re

lações de produção não é um fato "natural ll da produção. Tais 

"consistências" de conceitos marxistas com a teoria-do-valor

-trabalho-ricardiana leva muitos a lerem 110 Capital" como um 

compêndio suplementar 8.09 "On The PrincipIes" de Ricardo. Ora, 

isto é, a nosso ver, o que levou muitos economistas comtempo

râneos a verem no "Production of COmn1:)dities" de Sraffa, um s~ 

plemento ao pensamento de Marx. O livro de Sraffa é entretan

to um suplemento ao "On The PrincipIes de Ricardo", e não ao 

"Capital" de Marx. 

Se o livro de Sraffa foi por muitos encarados c2 

mo uma abordagem radical e heterodoxa à teoria. econômica isto 

pode ser explicado pela prevalência do marginalismo no ensino 

de economia nas universidades, prevalência esta que absoluta

mente não exclui uma dada conciliação entre o pensamento margl 

nalista iniciado por Jevons, Menger e Nalras e o pensamento 
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clássico epitomizado em Sraffa. Antes de mostrarmos aonde é 

que se dá a conciliação, achamos interessante usar do expedi

ente de "apelo à autoridade" que por mais que se propale anti-

cientIfico, continua sendo a muleta dos temerosos. Assim é 

que, simpatias por simpatias encontramos nomes respeitáveisdo 

"establishment ll que se pode invocar, em apoio a propensões ao 

classicismo. Keynes na "Teoria Geral" diz: "Portanto, simpa

* tizo com a doutrina pré-clássica de que tudo é produzido pelo 
** trabalho auxiliado pelo que costumava se chamar de arte e 

agora se chama técnica, pelos recursos naturais que são li-

vres ou custam um aluguel de acordo com sua escassez ou abun-

dância, e pelos resultados de trabalho passado, incorporado 

em ativos, que também tem um preço de acordo com sua escassez 

ou abundância. ~ preferIvel encarar o trabalho, incluindo é 

claro, os serviços pessoais dos empresários e seus assisten

tes, corno o único fator de produção, operando em um dado ambi 

ente de técnica, recursos naturais, equipamentos de capital 

e demanda efetiva. Isto em parte explica, porque pudemos 

usar a unidade de trabalho corno a única unidade flsica reque

rida em nosso sistema econômico, à parte as unidades de di

*** nheiro e tempo". 

'* 
** 

*** 

Paul Samuelson que iniciou debate, em junho de 

No contexto deste artigo entenda-se "pré-classica" como "c1assica". 

enfase de Keynes. 

Keynes, J. M., The General Theory of Emp1oyment, Interest and Money, 
Harcourt, Brace & Wor1d, Inc. N.Y., 1965 (la. ediçao 1936), pp 213-
214. Para considerações sobre esta posição de Keynes, veja seção 
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1971, no "Journa1 of Economic Li terature", sobre o problema da 

transformação, que só terminou em Março de 1974, e do qual 

participaram nomes eminentes como Lerner, Baumo1, Morishima, 

Bronfenbrenmer. Sua posição é negar que "a mais-valia é a 

* fonte dos lucros em qualquer sentido útil". Em um instante 

do debate declara: "Meu ponto de vantagem na discussão não foi 

neoc1ássico. Foi Sraffiano! Ou alternativamente dito, era 

pré-Marx: nao foi o que Cobb-Doug1as ou J.B. C1ark (Ou, Deus 

me livre, o que B6hm-Bawerk) havia dito; foi o que Ricardo e 

Smith teriam dito, uma vez que lhes possem explicadas asre

gras básicas: (a) estados-estacionários; (b) concorrência com 

fins lucrativos; (c) etc. O que eu disse é exatamente o que 

Joan Robison, nenhuma neoc1ássica, vêm dizendo todo o tem-

po •.• "** 

Samue1son, ao que parece tem uma visão sobre a 

evolução do pensamento "CientIfico" de contInuo progresso e 

aperfeiçoamento. Smith, Ricardo, Marx, Mi11,Wa1ras,Marsha11, 

Keynes, Joan Robison, Sraffa, etc. são -- na visão de Samuel-

son -- "cientIstas econômicos", cada um deles, contribuindo 

para uma única ciência constituida, vis, "economia" ou "econ2. 

mia po1Itica". Todos eles cometeram "erros e él.certos"; a so

ma dos acertos é a "moderna ciência econômica" que Samuelson 

se esforça em codificar a cada três anos, aproximadamente, em 

*** seu compêndio introdutório: "Economics". Nas palavras de 

* 

** 

*** 

Samue1son, P.A., "Insight and Detour in The Theory of Exp1oitation: A 
Rep1y to Baumo1" , The Journa1 of Economic Literature, Vo1. XIII,Mar
ço 1974, n9 1, p. 63. 

Samue1son, P. A. "Samue1son's Rep1y in Marxian Matters", The Journal 
of Economic Literature, Vo1. Xl, n9 1, Março 1973, p. 64. 

Samuelson, P.A., EconomicB, Mcgraw Rill, N.Y., 10 edições: 1a.ed.1948; 
2a. ed. 1952; 3a. ed. 1955; 4a. ed. 1958; 5a. ed. 1961; 6a. ed. 1964; 
7a. ed. 1967; 8a. ed. 1970; 9a. ed. 1973; 10a. ed. 1976. 
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Samuelson: " ••• na esfera do conhecimento comulativo acredito 

que há lugar para o que poderia chamar uma "História da Ciên

cia' Whig".* Nela, prestamos respeito a acadêmicos do passa

do, julgando o valor adicionado (algébrico) com que seus tra

balhos contribuiram à casa coletiva do conhecimento".** Esta 

visão de um processo cumulativo e depurado do conhecimento não 

se aplica, a nosso ver, às chamadas "ciências humanas", das 

quais a economia é uma. Nas palavras de Latouche: liA recor

rência,*** isto é, a possibilidade de assumir os desenvolvi

mentos anteriores, é um dos critérios especificos do discurso 

cientifico. Os flsicos, geralmente, não tem qualquer proble-

ma para re-situar os conhecimentos anteriores contra os quais 

produzem sua teoria cientificai esta resituação está, na 

maioria das vezes, impllcita. A mecânica de Newton relega a 

cosmologia da Ptolomeu ao limbo das concepções fantasistas, 

sem que seja preciso retomar o que foi ultrapassado. 

A pangeometria nao suprime a geometria euclidi-

ana, mas a re-situa num contexto mais amplo. Do mesmo modo, 

a flsica de Einstein não suprime a mecânica clássica 

ultrapassa e a relativiza. Nas ciências sociais, 

ela a 

nunca se 

ajustaram contas com as teorias anteriores; raras são as teo

rias completa e verdadeiramente rejeitadas e a recorrência não 

se faz, forçosamente, num único sentido. Assim, a economia 

neoclássica assume em parte a herança dos clássicos e re-situa 

** 

*** 

Whig • nome que era dado ao partido conservador na Inglaterra. Mais 
tarde, nome que se aplicava a seção mais conservadora do partido Li
beral e se opondo a "Radical". 

Samuelson, P.A., "Rejoinder: Merlin Unclothed, A Final Word" The 
Journal of Economic Literature, Vol. XII, Março 1974, n9 1, p. 76~ 
!nfase de Latouche. 
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sua construção como uma primeira abordagem não científica da 

ciência matemática das riquezas. A economia clássica não fo~ 

portanto, abandonada, pois a abordagem neoclássica já é leva

da em conta e rejeitada por Smith e Ricardo em sua crítica a 
(*) (**) Condillac e Benhtam; ••. " 

Na "ciência econômica", portanto, há grande il~ 

sao quando se pensa que as contas entre pensamentos divergen

tes estão ajustadas. Isto tem a haver com a idéia exagerada 

de que "Sraffa destruiu as bases teóricas do marginalismo". O 

que "Sraffa destruiu" foi a noção de "função de produção neo-
*** clássica agregada", como Garegnani deixa claro. Entretan-. 

to - à parte o fato de que isto não incomoda os crentes: "o 

ponto crucial a enfatizar é que a validez da teoria neocláss! 

- - í - - **** ca (agregada( e uma questao emp rica e nao teorica"! - o 

marginalismo nao tem o seu forte em funções agregadas. 
***** Hayeck , por exemplo, além de criticar veementemente con-

ceitos agregativos da teoria econômica, tem plena consciencia 

das possibilidades de "Reswitching", e nem por isto abandona 

o merginalismo. Pelo contrário, reafirma o marginalismo na

quilo que ele é essencialmente: uma teoria de alocação de ,re-

cursos escassos entre fins alternativos com base na decisão 

de n indivíduos atomizados. Ademais, os chamados "economis-

(*) Nossa ênfase 

(**) Latouche, S., Análise Econômica e Materialismo Histórico, Zahar 
Editores, Rio de Janeiro, 1977, tradução da la. edição. francesa, 
publicada em 1975, pp. 11 e 12. 

*** Garegnani, P., "Heterogeneous Capital, the Publication :F'unction 
and The Theory of Distribution", Review, of Economic Studies,1970, 
pp. 407-438. 

**** Ferguson, C.E., The Neoclassical Theory of Production and Distri~ 
bution, Cambridge University Press, 1969, p. 258. 

***** Hayeck, F.A., The Pure Theory of Capital, The University of Chica 
go Press, 1941. 
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tas pragmáticos" que não ligam muito para questões de "equilí

brio geral" e fazem "análise custo-benefIcio social", com base 

* em "excedentes de consumidor e produtor" como Harberger ,sabem 

muito bem que em um dado projeto podem ocorrer taxas internas 

múltiplas de retorno ao capital, o que não, é nada mais 'que uma 

possibilidade isolada de "reswitching". Nem por isto deixam 

de laso as noções de "utilidade marginal" e "produtividade 

marginal": do "trabalho", do "capital lt
, do "capital humano", e 

de quantos "fatores de produção" se fizerem necessárioas às 

"conveniências teóricas e/ou práticas" que o "problema em pau-

ta" coloca. 

As questões sao: 1) Há campo de conciliaçãopo~ 

sIvel entre o pensamento clássico e o pensamento marginalista? 

Resposta: Sim. 2) Há campo de conciliação posslvel entre os 

pensamentos clássicos e/ou marginalista.s e o pensamento de 

Marx? Resposta: Não. Vejamos porque. 

Para situarmos o crunpo de conciliação entre o 

c:üassicismo e o marginaliamo ,epi tomizrunon o pensamento cláss!. 

co em Sraffa ("Production of COll":nod.1..ties ••• "), e o pensamento 

marginalista em Walras ("Eléments d' economic politique pute") • * * 

Sraffa e Walras expressam as vinões clássicas e marginalista, 

respectivamente, em seus estadoCl m,3,ls puxes, e desprovidos de 

acidentes que possam dificultar os aspectos que desejamos evi-

denciar. Consideraremos, primeiro o sistema walrasiano. 

,* Harberger, A., Project Eva1uation, The Macmi11an Press, London, 1972. 

** Wa1ras L., Elements of Pure Economic8, ed. W. Jaffê, Londres, 1965 
Tradução da quarta ediçao dedinitiva (Parie,1962) 
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o sistema Walrasiano concebe a existência de n 

mercados perfeitamente competitivos, número ~ correspondente 

ao número de bens e serviços distintos existentes. Estes n 

bens e serviços estão distribuidos entre m indivIduos. Cada 

indivIduo tem em relação a cada um dos n bens e serviços, fun

ções utilidade associadas.* Um dos n bens é a moeda. Em pe

rIodos sucessivamente determinados, realiza-se um leilão geral 

dos bens e serviços, ao qual comparecem os m indivIduos. Os 

indivIduos ofertam bens e serviços que têm e não desejam, e de 

mandam bens que nao têm e desejam. As relações de equivalên-

cias, entre os bens e serviços, se manifestam, aleatoriamente, 

e sao continuamente alteradas por lances sucessivos, até que 

todos os indivIduos sintam que não há utilidade adicional (mar 

ginal) a obter demandando; ou desutilidade adicional (marginal) 

a reduzir, ofertando. Vale dizer: os indivIduos cessam de 

transacionar ao sentirem que maximizaram suas funções utilida-

de. As relações de equivalências estabelecidas entre os bens 

ou serviços, ao final do leilão, serão tais que: 1) há um con-

junto definido de preços; 2) há um conjunto definido de bens 

e serviços transacionados; 3) a condição de que as funções u-

tilidade dos indivIduos foram maximizadas garantem a existên-

cia de univocidade entre o conjunto de bens e serviços e o 

conjunto de preços. Em outras palavras, há um "equilIbrio ge-

ral"** de preços e quantidades de bens e serviços. A "beleza" 

* U=U(Q), onde U = utilidade total; Q - bem ou serviço que proporciona 
utilidade. A funçio U ~ tal que dU/dQ > O e d2U/dQ2 < O. 

a 

** No sistema original de Walras não há prova de existência e unicidade de 
tal equilíbrio. Para tanto se fazem necessários postulados adicionais 
aos de Walras. Ver, por exemplo, Hahn e Arrow. 
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de tal sistema é que, em princIpio, nao há necessidade de se 

falar em condições de produção. A estória começa com indivI

duos que, não se sabe como, sao portadores de bens e serviços. 

Ademais, tudo se passa, como se, indivIduos reagissem fisiolo

gicamente aos bens, de acordo com o princípio da utilidade mar 

ginal decrescente: quer dizer, reações de oferta (curvas de o

ferta) provém de sensações de desutilidade; reações de demanda 

(curvas de demanda) provém de sensaçoes de utilidade. 

Na medida em que ~ao se alteram as funçõesutili 

dades e a distribuição (por algum "choque exógeno"!) dos bens 

e serviços entre os indivIduos, o conjunto de preços estabele

cido exerce "funç,ão par4Imétrica". Quer dizer, qualquer outro 

conjunto de preços que não mantenha uma relação unIvoca e -.~ 

tável com o conjunto de bens e serviços transacionados signif~ 

ca que os individuos (ou um ~ubconjunto deles) não estão maxi

mizando utilidades. Haverá, em decorrência, reações de oferta 

e procura que fazem retornar aos preços de equilíbrio, isto é, 

preços que garantem maximizaçeo d~ utilidades. 

Resumindo. As relações de troca entre bens e 

serviços dependem única e exclusivamente do que se passa no 

mercado. Preços relativos são as expressões monetárias das re 

lações de troca em virtude da escolha de um dos n bens ou ser

viços como numerário. .~ um conjunto de preços dados existe um 
~ .. 

e um só conjunto de bens e servlços distribuidos entre os m in 

divíduos de uma dada maneira, e vice-versa: a um dado conjunto 

de bens e serviços distribuídos entre os m indi vIduos de uma. 

d.ada maneira existe um e somente um conjunto de preços. Afir 

ma-se, em decorrência, que os ?reços con:3tituem índice de es-
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cassez ou abundância relativa de bens e serviços. A univoci

dade entre o conjunto de bens e serviços e o conjunto de 

preços têm o nome de propriedade dual. Diz-se: "os preços 

são duais de quantidades; as quantidades são duais de preços". 

o ponto crucial a guardar é que, no sistemaWal

rasiano, preços sao Indices de escassez, Indices estes estabe 

lecidos somente por relações de mercado. 

Vejamos, agora, o essencial, para os nossos pr2 

pósitos, do sistema de Sraffa. 

Os elementos básicos do sistema de Sraffa sao: 

1) - n setores produtores de mercadorias flsicas, cada urna de 

las tendo claramente definido a sua unidade de mensura

çao (toneladas, litros, metros, etc,); 

2) - urna matriz insumo-produto flsico {aij}. Em outras pala

vras, um conjunto ordenado de coeficientes, cada um de

les, definindo a quantidade de mercadoria produzida por 

unidade de insumo utilizado. A matriz é entendida corno 

"resumo dos métodos de produção"; 

3} - um conjunto ordenado de preços das mercadorias. Em ou

tras palavras, um vetor de preços {p}, multiplicável pe

la mat+iz de métodos de produção {aij}. 

4) - um conjunto de quantidades de trabalho homogêneo, ordena 

do em cada um dos n setores: 
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5) - uma taxa de salário (w) {expressa como proporção do prod~ 

to líquido (salários + lucros) de um período de produção}. 

Presume-se apenas uma taxa de salário em decorrência da 
hipótese de homogeneidade do trabalho. 

6} - uma taxa de lucro (r). A existência de apenas uma taxa 

de lucro é decorrência de hipótese de competitividade en-

tre os n setores; 

7) - a taxa de salário (w) e a taxa de lucro (r) variam de for 

ma inversamente proporcional, com base na relação r = R 

(1 - w) onde, R é a taxa de lucro máxima: se r = R, en

tão w = o. 

Dos elementos acima indicados decorre o seguinte: 

1) - A matriz de métodos de produção {aij}, o vetor de 

preços {p} e a relaçã.o taxa de lucro/taxa de salário, isto é, 

o escalar r/w, não são independentes entre si. Quer dizer, ne 

nhuma das três grandezas {aij}, {p} e r/w se define independe~ 

temente das outras duas. 

2) - Estabelecida a relação r/w, existe uma relação úni

voca entre {aij} e {p}. E é neste aspecto que há campo de con 

ciliação com o marginalismo. 

Corno vimos, no sistema walrasiano se estabelece 

uma propriedáde dual entre preços e bens e serviços. A mesma 

propriedade existe no sistema de Sraffa entre preços e mercado 

rias. 
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No sistema de Wa1ras os preços sao fenômenos ex

clusivamente de mercado, isto é, resultam exclusivamente das 

trocas entre ofertantes e demandantes no mercado. A parametri

cidade dos preços decorre da maximizaçãode funções utilidades 

dQs indivIduos. No sistema de Sraffa, por sua vez, a parame

tricidade dos preços é decorrente dos métodos de produção ind! 

cados a priori. Em Sraffa os preços sendo duais das quantida

des produzidas, sao preços paramétricos no sentido de consti

tuirem o eixo em torno do qual gravitam as oscilações destes 

mesmos preços decorrência de movimentações fortuitas da oferta 

e procura. No sistema de Walras, oferta e procura, decorrem 

ambas, das sensações dos indIduos vis-à-vi.~ às coisas; a ofer

ta decorre de sensações de desutilidade, a procura de sensa

çoes de utilidade. Utilidade e desutilidade estabelecem rela

ções de mercado; estas, por sua vez, condicionam a produção. 

Em outras palavras, a produçio deve se adaptar às sensaçoes 

dos indi vlduos face às coisas, de forma que eles maximizem suas 

utilidades. 

As diferenças essencié1.is entre os sistemas Wal

rélsiano e Sraffiano sio, protanto, ai:l seguintes. No primeiro, 

as relações de mercado comandam as decisões de produção, e os 

preços se movimentam de modo a eliminar desutilidades margi

nais (pela oferta) e a obter utilidades marginais (pela d~man

da). No segqndo, as condições de produção comandam as rela

çoes de mercado. 

Entretanto, nos dois s:tstemal3, os preços consti 

tuem indices de escassez e abnndância relativas entre bens e 
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serviços (Walras) ou mercadorias (Sraffa). Em ambos a estória 

começa como que por efeito de um choque aleatório. No siste

ma de Walras, os indivIduas aparecem no mercado com bens e ser 

viços já apropriados e com funções utilidade bem estruturadas 

em seus cérebros. No sistema de Sraffa as condições de produ-

çao e a distribuição do produto lIquido entre lucros e 

ri.os são dadas. 

salã-

o ponto é o seguinte. Quem aprendeu que "o pro-

blema fundamental de toda economia é a escassez face às neces-

sidades" e que este é um problema de "o que, como e para quem 

produzir" pode continuar tranquilamente com tal pensamento e, 

dependendo de sua função utilidade, escolher entre Sraffa ou 

Walras, ou melhor, até combinar um pouquinho de cada um, sem 

por isto sentir-se heterodoxo ou - "Deus me livre" - "radi

cal" ou "marxista". Sraffa e Walras, contém diferenças funda

mentais. Entretanto, há uma área comum que é a noção de preço 

como Indice de escassez*, escassez (ou abundância) esta que no 

sistema walrasiano é sentida em maior ou menor intensidade de 

acordo com as funções utilidades individuais e no sistema de 

Sraffa é produzida pela maior ou menor produtividade do traba-

lho direto e indireto. 

Se há área comum entre Walras e Sraffa e, porta~ 

to, elemento de conciliação, o mesmo nao ocorre entre Walras 

e/ou Sraffa e Marx. "O Capital ll de Marx nao pe uma teoria de 

valor ou preços corno Indices de escassez, ao contrário, por 

criticara noçao de que QS valores ou preços tem caráter perm~ 

nente ou eterno, critica em consequência, a noção de que a es-

* Este aspecto ê elaborado por Napoleoni, C., 11 Valore, Instituto Editori
ale Internazionale, Milão, 1976. 
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cassez -- que tem seu Indice no preço -- se manifesta em todas 

as sociedades corno uma lei natural, tal como por exemplo,a lei 

de gravidade. O problema de Marx não é fazer economia pollti

ca. g interpretá-la e superá-la (criticá-la). Para interpre

tá-la, Marx precisa, podemos dizer, fazer um "trabalho de res

tauração". Segundo Marx a visão da economia polltica é a vi

são que a burguesia tem de seu modo de reprodução da vida mate 

rial. E por ser ~~a visão de classe (a burguesia) é parcial e 

fragmentada. A interpretação de Marx consiste em "restaurar a 

preça fragmentada e, neste processo, a economia polltica clás

sica não é a firmada em nlvel superior, mas sim negada devido 

às incoerências e manifestações evidentes que aparecem. A este 

trabalho teórico de "negação da negação" -- seguindo Hegel 

dá-se o nome de método dialético. Se o leitor por instinto, 

principio metodológico, ou seja lá o que for, não apreciar es

te vocabulário pode dispensá-lo sem prejulzo para a compreen

são das seções que seguem. 

Na primeira (seção 2), refletimos que a restau

raçao primeira que Marx faz da economia polltica clássica, ao 

analisar lia mercadoria" nao é no sentido de estabelecer urna 

teoria do valor ou preço, mas sim deixar claro que representa

ção de valor e preço dos economistas clássicos decorre de urna 

racionalidade imediata (a-crItica), inerente à reprodução de 

um modo de pr.oduzir - o capitalista -- e que, sob a roupagem 

da racionalidade, escamoteia a forma especifica de exploração 

deste modo de produzir. Que a representação dos economistas 

clássicos é tal que, valor ou preço aparecem como fenômenos só 
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cio-naturais eternos. Que a representação dos economistas cla~ 

sicos de valrr e preço é o reflexo de um fetichismo· funcional 

à reprodução das relações de poder existente na sociedade. 

Na segunda parte (seção 3) refletimos que a "al-

gebra" de Marx com os "C", "V" d "S"* tem somente uma função 

heurística: quer dizer, função analítica de esclarecimento sem 

com isto pretender proposições estritas do ponto de vista lóg! 

co-formal. Adernais, que esta "algebia" adquire conotações di~ 

tintas dependendo se considera-se o "Capital" como um todo, ou 

um "capital" isolado. 

Na terceira parte (seção 4) relfetimos que a no

çao de "trabalho abstrato" é algo bastante concreto, ou seja, 

é um montante de dineiro, montante este que nas mãos de quem 

vai comprar ou compra assume a noçao convencional: "renda"; e 

nas mãos de quem vai vender ou vende assume a noção convencio-

nal: "preço". 

Na quarta parte (seção 5), argumentamos que a n2 

çao de "salário" que acompanha a noção de "trabalho abstrato" 

tem diferente conotação dependendo da sua localização no pro

cesso de produção: se antes da produção significa: "preço de 

uma unidade de força de trabalho"; se após a produção signifi

ca: unidade de trabalho abstrato vivo (direto) gasto na produ-

çao, expresso.em termos monetários. 

* Uma das definições que o "Novo Dicionario Aureliano" da para fetichismo ê, 
a nosso ver, aquela que Marx tinha em mente: "custo de objetos materiais, 
considerados como a encarnação de um espírito, ou em ligação com ele, e 
possuidores de virtude magina". 

··c = capital constante; V = capital variavel; S • mais-valia. 
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Na quinta parte (seção 6), argumentamos que as 

expressoes, em notação algébrica, da taxa de mais-valia (s/v)e 

da composição orgânica do capital (C/V), são necessariamente 

expressoes em unidades monetárias e que estas unidades monetá

rias são necessariamepte expressoes de trabalho abstrato. 

Na sexta parte. (seção 7) argumentamos que os es

quemas de equilíbrio departamental (equilíbrio entre departa-

mento de "bens-salários" e departamento "bens de capital") sao 

geralmente entendidos como esquema que definem "condições de 

equilíbrio" para as quais "tende o sistema". Tal interpreta-

ção é enganosa, na medida que, em algum sentido, se presuma o 

equilíbrio. Se o equilIbrioexiste, mesmo em princípio, então 

haveria algum sentido em falar-se em equivalências entre pre-

ços e valores (horas de trabalho). Mas se isto ocorre então 

estamos falando de um modo de produção distinto do capitalismo. 

Neste modo de produção o desequilíbrio inter-departamental 

uma necessidade inel-ente, ainda que certas tendências que 

. 
e 

repetimos -- não sao para o equilíbrio, apresentem regularida

des específicas. 

Na sétima parte (seção 8) argumentamos que esta 

belecida a impossibilidade de equivalência -- qualquer que ela 

seja -- entre preços e valores, é fúltil buscar a explicação 

dos preços nos valores. 

Na oitava parte (seção 9) retomamos questão do 

fetichismo e procuramos entender o valor, o preço e o dinheiro 

como sinais e/ou símbolos próprios de um sistema social que 
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mantém grupos e individuos atrelados repressiva e compulsiva- ~ 

mente a um modo de produzir e viver especIficos. 

Na nona parte (seção la), argumentamos que do 

ponto de vista da economia polItica" - em oposição a um ponto 

de vista critico a racionalidade dos preços encontra 11 me-

lhor" explicação na racionalidade interna do Capital. Propomos 

um esquema analItico que relaciona "tsxa de lucro" à IImargem 

de lucro bruta" e à "composição técnica do capital". Por comp2. V. 

sição técnica do capital, entendemos a divisão dos custos de 

um capital em custos do capital fixo e custos do capital circ~ 

lante, estes últimos subdividindo-se em custo dos materiais e 

custos de força de trabalho. Neste esquema procuramos deixar 

claro que para uma dada composição técnica do capital comen-

te há equalização de taxas de lucro entre capitais, se as mar

gens de lucro bruto mantiverem uma elasticidade especIfica em 

relação a alterações na composição técnica do capital. Caso 

tal 'especi fi cidade não se dê, não haverá equalização de taxas 

de lucro entre capitais. 

Na décima parte (seção 11) resumimos as seçoes 

anteriores, salientando que a interpretação de conceitos mar

xistas feitas sob pontos de vista especIficos ("marxismo - neo-

clássico!" "marxismo clássico", etc., ou marxismo de 110 Capi

tal") geram representações simétricas, porém irredutiíveis umas 

as outras. Tais simetrias sao causa de enorme ruido e pouca 

comunicação. Finalizamos fazendo um autocrltica às nossas pr§ 

prias interpretações, e apontando dificuldades que vemos no 

processo de crítica da economia polltica. 
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