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I - INTRODUÇÃO 

GARANTIA AGRICOLA NO BRAS IL 

Claudio R. Contador* 

Agosto de 1978 

Não obstante os Planos Governamentais e as freqüentes 

recomendações dos técnicos, a agropecuária ainda carece de uma 

política coerente e atuante. E, por faltar um'l definição clara 

dos objetivos a longo prazo, a política exercida é volátil,epr2. 

cura atender aos problemas conjunturais. Da agricultura é exi

gido que atenda a demallda doméstica de alimentos e de insumos in-

dus triali záveis, e gere um excedente não pequeno para exportação. 

Ademais, isto deve ser realizado a preços baixos a fim de nao 

prejudicar o crescim~p.to dos setores urbanos, com pressões inda 

sejáveis nos salários, e de manter os nossos produtos ero nIveis 

competitivos no ~ercado internacional. Ainda, é esperado que a 

agricultura forneça a mão-de-obra c, às vezes, até mesmo os re-

cursos para capitalização e a expansão dos outros setores. 

Ao mesmo tempo, a agricul~ura - mormente a voltada p~ 

ra o mercado doméstico - vem sofrendo de clara discriminação p~ 

lítica vis-à-v1s outros setores. Os incentivos fiscais e a po-

* Do Instituto de Pesquisas do IPEA. A responsabilidade pe-
los erros e conceitos emitidos é exclusiva do autor. 
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lítica de crédito quando diri1idos à agricultura procuram favo

recer preferencialmente as culturas de exportação, principalmen 

te através de estímulo~ ao emprego mais intensivo de fatores re 

lativamente escassos, e desestímulo ao emprego dos mais abunda~ 

teso Todos estes fatos vêm sendo denunciados há bastante tempo, 

e parece que nunca receberam a importância devida. 

Infelizmente, somos forçados a ~econhecer que a própria 

natureza do conflito entre metas antagônicas e as dificuldades 

de compatibilizar medidas de custo e de longo prazo colocam os 

mentores da política econômica n\~a posição bastante desconfor

tável. Este trabalho não tem por objetivo oferecer urna solução 

para estas dificuldades. A ação do Governo no tocante à agri

cultura é diversificada e seria injusto criticar e rejeitar to

das as suas linhas de ação. Dentl.'e as medidas mais importantes 
. 

podem ser citadas a assistência técnica e f1~nceira1 a susten-

tação e garantia de preços; a comerciaiização eoabastecim~nto 

urbano; reforma agrária; legislação trabalhista, etc. 

O in'teresse do trabalho está restri to a uma pequena 

parcela deste amplo campo .de atuação do Governo. O objetivo . 
e 

éxaminar e quantificar grosseiramente os benefícios e custos so 

ciais que seriam gerados a curto prazo por uma atua)ão mais agres 

siva da política de garantia executada pela Comissão de Finan

ciamento da Produção (CPP). 

O estüdo não é uma defesa da atuação da CFP, pois ce~ 

tamente ela contém inúmeras falhas. Mas a falta de agressivid~ 

de - a crítica mais comum - não deve ser imputada apenas ã CFP, 

ou ao Ministério da Agricultura. Injunções e receios da políti 

ca econômica global fazem com que a CFP seja forçada a uma atua 

lPEA - I 
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ção mais modesta em beneflcio.aparente de outras metas, como o 

1 equilíbrIo do orçamento federal e o combate ã inflação. O que 

se pretende demonstrar é que existe ainda um amplo campo li vre p~ 

ra que a polí tica de preços mínimos avance sem que cause perdas so 

ciais líquidas. Isto talvez sirva como uma pequena ajuda para se!!, 

sibilizar o governo a uma política de gdrantia mais agressiva • 

Naturalmente a análise não pode ser exaustiva, nem tem 

a pretensão de ser exata. Por isso, algumas simplificações são 

necessárias. Ainda assim, pretende responder a algumas questões 

básicas a sugerir algumé3;s linhas para atuação da política de pre

ços mínimos. 

Além disto, a metodologia apresentada pode ser tarr~ém 

aplicada,. com algumas modificações, a outros esquemas de garan-

tia, tais como o do Insti.tuto Brasileiro do Café (IBC) , do Insti 

tuto do Açúcar e do ~lcool (IAA), e da Comissão do Trigo Nacio-

nal (CITRIN). Mas est.a tarefa é deixada para outra ocasião. 

A Seção II dis~utc os problemas ocasionais pelas in

tervenções no funcionamento dos mercados de fatores e pelos efel 

tos externos, e o que isto' acarreta no to,::ante ao eIl'.prego e CO!!! 

~inação de fatores, e aos efeitos no consumo final. A terceira 

seção apresenta estimativas dos benefícios e custos sociais em 

resposta à atuação da política de preços mínimos em sete produ

tos agrícolas. A Seção IV oferece alguns comentários sobre a 

distribuição de. renda e o emprego de pesos redistributivos, e s2 

bre os prováveis efeitos de longo prazo da política. A última 

seçao conclui o trabalho. 

, 
.J.A este respeito veja Mauro ·de Rezende Lopes, "Componentes da 

Polí tica Honetária", apresentado na XVI Reunião Anual da SOBER, 
Fortaleza, agosto de 1978. 
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11 - EFEITOS DA POLíTICA DE PREÇOS NA PRODUçAo E NO CONSUMO 

1 - Influência da,Política nas Decisões de Plantio 

~ fato lnconteste de que os produtores agrIcolas pro-

curam expandir a produção sempre que antecipam aumentos nos pre

ços reais recebidos. Este raciocínio 'está fartamente documenta 

do pelas evidências empIricas. 2 Mais'ainda,~xiste um relativo 

consenso de que tal comportamento é generalizado mesmo entre os 

agricultores de baixa renda. A curva de oferta positivamentei~ 

clinada er.l relação à expectativa de preço real é uma evidência 

que nao pode ser ignorada pela política agrlcola. 

Por outro lado, a atividade agrlcola está sujeita co-

mo qualquer outra atividade, a um certo grau de risco, gcralme,!.! 

te identificado pelas possibilidades de flutuações não espera-

das na renda ou na remuneraçao dos fatores. Mais ainda, retor

~o e risco estão positivamente associados. Atividades com bai-

2A literatura interna~ion&] é muito extensa para ser citada. 
Um resumo é apresentado por Hossein Askari e John T .. Cummings , 
IIBstimating Agricultural Supply Response with the Nerlove Model: 
A Survey", InÊernational Economic Review, vol.18,junho de 1977, 
pp. 257-292. Para o Brasil, alémuos citados no artigo acima, te
rIamos Sérgio A. Brandt: "Estimativas de Oferta de Produtos Agrí
colas no Estado de são Paulo "I' mimeo., Di visão de Economia Rural, 
são Paulo, 1965; A. Delfim Netto e outros, Agricultura e Desen
volvimento Econômico no Brasil, (São Paulo, Estudos ANPES n9 5, 
1965); Affonso C. Pastore, liA Resposta da Produção AgrIco1a aos 
Preços no Bra,sil ll , (tese de doutoramento, Un~versidade Ue são Pau
lo, '1968); Claudio R. Contador, IIConsiderações sobre Funções de 
Oferta Agrícola em sio Paulo", A Economia Brasileira e suas Pers
pectivas (Rio, APEC, vo1. 8, julho de 1969), pp. 133-142, e tam
bêm tiMarket Incentives and Farmer's Response: The Evidense from 
a Deve10ping Countryll, apresentado no Seminário da América Lati 
na, Universidade de Chicago, fevereiro de 1973. 

lPJ<:A - J 
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xe risco exigem reternes médies medestes, ellquante aqueles cem 

risco. mais elevado. exigem reternes médies mais elevades para 
. 3 

que censigam atrair reburses. Para um dado. nIvel de risco., a 

atividade que eferecer maier reterne médio. será beneficiada no. 

tecante ao. acesse a fateres e recurses. Ou, vista de eutra fer-

ma, para um dado. reterno, uma queda no. risco. terna a atividade 

mais interessante de que antes, estimulando. eu prevecande um 

deslecamente herizental da sua curva de eferta. 

o risco no. reterne na agricultura prevém principalme~ 

te de três fentes: as flutuações :lão-antecipadas nos preçes r~ 

cebides peles preduteres; na preduçãe eu rendimento. per área; 

e nes preçes des fateres centratades. As decisões de plantio. 

de uma cultura dependem não só de seu reterne e risco. espera

des, cerne des das eutras culturas alternativas. 

A hipótese é de que existe um limite inferier de ren-

da (eu reterne) que determina as decisões de plantio.. Predute 

res agrlcelas, nas suas ~ecisões, precuram minimizar a preba-· 

bilidade de que sua .cenda. (eu reterne) seja inferior ao. limi-

3para evidências empíricas censulte C. R. Centader, Tecne
legia e Rentabilidade na Agricul tura Brasileira (Rio., IPEAjINPES, 
Relatôrie de Pesquisa nQ 28, 1975), pp. 44-47. 

lPEA - I 
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4 te mlnimo. As pollticas de .garantia procuram eliminar ou redu 

zir a primeira parte do risco total; isto é as flutuações de 

• preço. 

• Alguns esquemas de garantia fixam apenas preço mlnimo 

sem estabelecer maiores restrições ao limite superior aos preços 

recebidos pelos produtores. Este é' o esquema adotado pela ~o

missão de Financiamento da Produção. Esta polltica é muitas ve 

zes criticada injustdmente - corno veremos - pelo fato dospre

ços fixados serem muito abaixo dos preços verificados de equi1! 

brio. Mui tos, então, vêem a garantia de -preços da CFP corno ino

perante, pois não afeta as decisões de plantio. 

Isto não é necessariamente verdadeiro. Se os produ

tores formam expectativas de preços heterogênea~podernos acei

tar que os preç~s esperados estarão distribuídos em torno de uma 

média.. Para simplificar, suponhamos, urna distribuição simétricc?, 

nao necessáriamente normal. Na verdade a distrib·· .. ição. poderia 

ter qualquer formato, mas isto não é importante para os nossos 

4para o papel do risco nas decisões de plantio consulte J.M. 
Boussard e M. Petit, "Representation of Farrner' s Behavior with a 
Focu-Loss Constraint", Journa1 of Farm Economics, novembro de 1967, 
pp. 869-881; C. Wharton, "Risk, Uncertainty and the Subsistence 
Farmer", apresentado na Arnerican Economic Association, Chicago, 
dezembro de 1968, mime o • ; Howard Kunreuther, "Risk-Taking and 
Farmers Crop Growing Decisiong", Schoo1 of Business, Universi
dade de Chicago, Report n9 7 219 mimeo., maio de 1972. Para o 
Brasil, exis te o estudo de Pasquale L. Scandi zzo e John L. Dillon, 
"Peasant Agriculture and Risk Preference in Northeast Brazi1: A 
Statistica1 Samp1ing Approach", apresentado em "ADe Conference 
on Risk and Uncertaintg in Agricu1ture Deve10pment ", CIMMYT, 
México, Março de 1976, dentre outros. 

lPEA ..,.. J 
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propósitos. A Figura 1 reproduz o raciocínio, onde, no eixo ver 

tical,temos a freqüência relativa de .produtores com expectati

va a cada nível de pr~ço • 

Figura l-Efeito da política de Preços Mínimos nas 
Expectativas de Preço 

f 

r1-f'e.,;,ft.t. "" eU. rr~~Q 
k.~ ... Pro..t..."r 

~~~----------~------------~~-~ 

A média'das expectativas corresponde, por hipótese, à 

moda da distribuição PO. Se a política estabelecer um preço ml 

nimo Pl inferior a Po costuma-se dizer que não afeta as decisões 

de plantio. No entanto, a política de preços afeta as decisões 

dequeles produtores localizados à esquerda de Pl • Aceitando-se 

que a cu~va de oferta de cada produtor seja positivamente incl! 

nada, o efeito do preço P l superior às expectativas que seriam 

formadas na ausência da política, é no sentido de elevar a qu~ 

tidade ofertada desejada por estes produtores. Naturalmente, os 

demais produtores, com expectativas acima de P l não devem ser 

influenciados pela divulgação deste nível de preço mínimo. O 

corte na extremidade inferior da distribuição tem necessariamen 

te o efeito de elevar a média das expectativas de preços, e, em 

IPEA ...... I 
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termos agregados, a quantidade ofertada será maior do que na au 

sência da polItica de preços. 

'Por outro l~do, se o preço de garantia fosse estabele 

cido em P2 , por exemplo, não afetaria as expectativas de preços 

~ de nenhum produtor. Neste caso, a crítica de inoperância da po 

11 tica de preços. seria válida. Po~tando, a _ qualificação da..,po

lItica de garantia em operante ou inoperante, depende da área 

afetada sob a distribuição ex-ante de preç9s. Na prática, é de 

se esperar que preços mInimos esta.belecidos· em 70 - 80% do pre

ço verificado tenham ainda algum'efeit? nas decisões deplantio. 

• 

Outros esquemas de garantia estabelecem um preço úni-

co ao produtor, como no caso da polItica do :café, da cana-de-

açúcar, e do trigo. Neste caso, a distribuição de preços cor

responde a um único ponto. O efeito da polItica de preços nes

tes casos, é incerto a priori. Tudo depende da comparação en

tre o preço efetivamente estabelecido pe:lo Governo, e o formato 

da', distribuição de preços. Por exemplo, imagina,ndo produtores 

com idênticas curvas de o~erta, o estabelecimento do preço P
I 

. tem o efeito de expandir 'a ofer.ta daqueles produtores à sua es-

querda, mas desestimular aqueles à direita de PI • Nas condi-

ções aci~a, o efeito lIquido seria negativo. Naturãl~ente, no 

mundo real, sem a hipótese de produtores com idênticas curvas 

de oferta, a resposta é bem mais complexa. 

A polItica de preços mínimos pode afetar as decisões 

de plantio através de mudanças no capital de giro dos produto

res agrícolas. Para a concessão de crédito de custeio, a.s agê!! 

cias bancArias baseiam, os limites de empréstimo a cada estabele 

cimento no nIvel do preço mínimo e na produção esperada na área 

IPEA - • 
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varia-

ções nos preços mínimos teriam um efeito direto no limite de fi 

nanciamento para custeto concedido a cada produtor . . 
Existem algumas evidências empíricas de que o capital 

de giro tem uma influência positiva e significante na oferta 

agrIco1a, mas, infelizmente, não foi.possível encontrar referên

cias para o caso brasileiro. 

2 - Custos e Benefícios Sociais da Garantia de Preço~ 

Em resumo, a polItica de preços de garantia mesmo que 

, estabeleça preços abaixo do equilíbrio' pode influenciar as deci 

sões de plantio. E,se afeta as decisões de quanto produzir, a 

polItica influencia o emprego e consumo de fatores. Como estes 

fatores têm custo alternativo,. pode-se dizer que a garantia de 

preços impõe perdas à economia sob a forma dos custos sociais 

dos fatores empregados em acréscimos aos que seriam utilizados 

na ausência da política; e benefIcios sob a forma de maior ofer 

ta de bens. 5 

g praxe, pela metodologia moderna da teoria do bem-es 

tar, medir custos soc·iais pela área abaixo da curva de cus to mar 

gina1, ?om preços dos fatores corrigidos pelas distorções e pe

la existência de externalidades. 6 Por outro lado, se o consu-

5 - .. Para uma discussao com a mesma metodologia sobre varias po-
lIticas alterrlativas consulte, Eüter Paniago e G. Edward Schuh, 
"Avaliação de políticas de Preços para Determinados Produtos 
Agrtco1as no Brasil", apresentado na VII Reunião da SOBER, Pira 
cicaba, julho de 1969. 

6veja a este respeito, A. C. Harberger, "Three Basic Postu
lates for Applied Welfare Economics: An Interpretive Essay", 
Journal of Economic Literature, vol. 9, setembro de 1971, pp. 
785-797. 

lPEA - t 
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mo interno é afetado pela maior produção a esta mesma polItica 

deve ser imputado um benefIcio social correspondente à área abai 

xo E1a curva de demanda. 5e a exportação é influe~ciada, o bene 

fIcio para a economia corresponde ao acréscimo da exportação va 

lorizada à taxa social de câmbio. A Figura 2 mostra um caso mui 

to simples com a ajuda do aparato de equilIbrio parcial, em que 

na ausênciadapolItica de garantia de preços os produtores for

mavam, na média, urna expectativa E(PO) e, com base neRta expec

tativa, estariam decididos a produzir 50. Por outro lado, àquag 

tidade SO' os consumido,res estariam dispostos a pagar P O' nao 

\ necessariamente igual às expectativas E(P O). Agora, suponhamos 

que com a polItica de garantia tenha sido fixado.um preço tal 

que a média das expectativas modifica-se para E(P l ), e com ela 

as decisões para produzir Sl. 

Figura 2 - Benefícios e Custos da Política de Garantia 

I 
I 
I 
I 
I 

\ti 'P1 - __ .., __ .t _______ _ 

b 
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administrativos 

envolvidos na política de garantia sejam negligíveis, ou que in 

dependam do seu volum~ de operações, o que parece razoável. Se 

não existem divergências entre preços sociais e de mercado, a 

própria curva S representa 9 custo marginal social. O aumento 

(planejado) da produção de So para S, teria, neste caso, um cus

to social correspondente ã área SOABS1. Mas isto não ocorre no 

mundo real. Preços sociais diferem dos preços observados no mer 

cado e, por isso,embora a curva SS seja utilizada pelos produt2 
\ 

res para as suas decisões de plantio, o custo marginal social 

, poderia estar localizado acima, corno S'S', 0\1 abaixo, comoS"S" o 

Tudo depende de cv~nbinação de ·fatores, das divergências nos seus 

preços sociais e de mercado, e da existência de externalidadeso 

Se o custo marginal social supera o custo marginal privado, o a};! 

mento da produção de So para 51 tem um custo social correspon

dente em valor à área SOA'B'Slo No caso oposto, o custo social 

envolvido no aumento dE' produção será SOA"B"Slo 

Pelo lô.do dos benefícios, se a produção efetiva for 

SI' maior· d::> qu~ So que ocorreria na ausência da política, os 

consumidores nacionais serão satisfeitos com maior consumo, com 

o valor-da área SOCFSlo O benefício liquido da política de ga

rantia será, então, a diferença entre· o benefíc.io SOCFS I e o custo 

social S6AB51' ou SOA'B'Sl' ou ainda,SOAIIB"Slo Urna vez que nao 
. 

foi imposta a condição de que as expectativas ex-ant~ E (P) se 

verIfiquem, nem qualificado o tipo de divergência entre os cus-

tos privados e soctais não é possível afirmar que· existe um be-

nefIcio sociGl líquido. Apenas se E(P I ) = PI e se nao existi

re~n divergências entre preços sociais e de mercado, então a po-

IPEA - I 
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1ítica terá um benefício 1íquãdo, mas nao sem incorrer em aqui

sições por parte do Governo. 

Se, por outro lado, o aumento de produção 5 05 1 forde~ 

tinado à exportação ao preço PI , o benefício para a economia se 

rá o valor do acréscimo da exportação - correspondente à área 

SOHFSl - avaliada a taxa social de câmbiO, no caso brasileiro 
. 

uma área bem superior a SOHFS1' 

Mantendo o mesmo aparato de eqUilíbrio parcial, oscu~ 

tos e benefícios sociais podem ser razoavelmente quantificados 

se conhecidos: (i) o modus operandi e o impacto da política 

\ de garantia na produção; (ii) a divergência entre custos priv~ 

dos e sociais; e Uii) as elasticidades de oferta. ,Por dificul 

dades várias, vamos ignorar os efeitos-cruzados dos preços nas 

decisões de plantio. 7 A incorporação destés efeitos - Embora 

factível - difi'cul ta a análise. Tais cuidados são sugeridos pa 

ra estudos mais detalhados do que o atual. 8 

A á~ea compreendida abaixo da curva de custo marginal 

sob o ponto de vista social, correspondente ao aumento da prod~ 

ção em resposta ã política de garantia pode ser identificada co 

mo o custo de oportunidade para a economia dos fatores envolvi-

dos. - ,9 Po.r aproxJ!naçao linear pode ser escrito, ----
7para considera:;:ffios as elasticldades cruzadas de oferta se

ria necessário trabalha.r com modelos mais complexos. Para. um 
exemplo das surp:;:esas que nos aguardam quando é utilizado um mo 
dela mais completo, com diversas elasticidades cruzadas, consuI 
te C. R. Contador, "Formulações Teórlcas sobre a Garantia Agrí= 
cola no Brasil", mirr.eo., CFP, 1958, (versão revista de 1978). 

8No apêndice é apresentado um modelo que incorpora estes efei 
tos cruzacos. -

9As demonstrações e'desenvo1vimento das fórmulas encontram
se em apêndice ao te;{to 
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w
p 

= (1 + t *) V c À. (1 + ;) 

13 

(1) 

onde wp corresponde ao custo social dos fatores empregados com 

o efeito da política qe garantia; t*, a divergência total entre 

o preço social e o de mercado dos ~atores; V, o valor da produ

çao a preços de mercado; c, a elasticidade de oferta: e À, o i~ 

pacto da política de garantia nos preços esperados pelos produ-

teres. Por representar urna perda social para a economia, a ex
w 

-.. tj . .L...E < lO pansao e nega .va ou seJa a À O· 

Naturalmente, se a política de garantia nio tem efei

tos nas expectativas de preços e, portanto, não afeta as deci-

soes de plantio, então À = O, ou se a elasticidade de oferta 

nula € = 0,0 custo social é igualmente nulo. Ainda, se não e

xistem divergências entre preços sociais e de mercado,' t* é nu

lo, e, logo, o custo social corresponde à área abaixo da curva de 

oferta com que os produtores tomam as decisões. 

O valor de À depende da comparação entre o pr~ço de 

garantia P
G

, a expectat~",a de custo de produção, e a expectati-:

va do preço real formada ~nteriormente à divulgação do preço de 

garantia. 11 Como notação poderíamos escrever; 

p = g E(C) - E(P) (2~ 

onde PG é o preço de garantia em termos nominais; E(C), é um In 

10 Rigorosamente 
dwp. - = - (1 + t*) V E (1 + À) < O. 
d >\ 

11 Num modelo mais complexo, talvez nao mais realista, pode-
ríamos supor que os produtores reajam de forma distinta às ex
pectativas formadas com os preços de mercado, e às informações 
de preço garantido. Não creio que este seja o caso; e o racio
cínio a seguir pressupõe idêntica reação ao preço mínimo e às 
expectativas prévias. 

lPEA - I 
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dice que mede a evolução do ~sto esperado; e E(P), a expectat! 

va do preço ~eal. Se Pg < O, é de se supor que a polltica de 

garantia não afete aS,decisões de plantio, e então À = 0. 12 Por 

outro lado, se Pg > O, isto é, o preço de garantia é maior que 

o preço real esperado, o raciocínio anterior nos diz que os pr~ 

dutores devem considerar o preço governamen~al nas suas deci-

sões de plantio. Assim, a função À tem as seguintes caracterís 

ticas; 

f O; se Pg ~ O 
À (Pg> i 

l>o; se Pg > O 
(3) 

Segundo o nosso modelo mudanças nos preços governamc~ 

tais só terão efeitos nas decisões de plantio, à medida que ta~ 

to a mudança como os seus níveis sejam compatlveis com as expe~~_ 

tativas formadas pelos produtores. Por isso, se os preços go-

vernamentais forem estabelecidos muito abaixo dos preços normal 

mente observados, a política de garantia será inoperante, mesmo 

que o Governo aumente os preços muito acima da inflação. Assiw, 

a contínua preocupação do·Ministério da Fazenda sobre o "impac

to inflacionário" das mudanças dos preços de garantia é infunda 

da, na ~pioria das vezes, no Brasil. Com raras exceçoes, os pr~ 

ços de garantia da CFP são estabelecidos muito abaixo dos pre

ços vigentes no mercado, e, sendo assim, não há razao porque nuo 

conceder reajustes mais generosos para tornar a política mais 

atuante. 

l2Algurnas vezes é di to que preços de garantia mui to baixos tC'n 
dem a afetar negativamente os preços pagos aos produtores. A 
hipótese de À < O necessita de comprovação empírica. 
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Se a oferta for afatada pela garantia agrícola, surgi 

rao doi's tipos de benefícios. Em primeiro lugar, um aumento no 
dw 

consumo interno Wb (QÀ
b > 0)13 que pode ser quantificado apr2 

ximadamente por; 

'. 'M (1 + 0,5 E n À) 
Wb = EI\ 'I (4) 

onde M é o valor de preços de mercado da oferta interna; e 11, a 

elasticidade-preço da demanda. 

Em segundo lugar, se o produto ,for exportado, o bene-

ficio para a economia será o valor da exportação adi ciona1 co r-

rigida pela taxa social de câmbio Wx 

dwx > O) dÀ 

E* ou Wx = -- . t.À.X (5) 
E 

onde E representa a taxa social de câmbio; o asterisco, indica 

o valor social; e X, o valor FOB em cruzeiros da expo~tação.14 

Agregando as expressões (1), (4) e (5) obtemos 

um dado produto 

para' 

W = - (1 + t*) e V (1 + 0,5 À) À + El-1 (1 + 0,5 *À)À + ~* X E À (6) 

g fácil mostrar que o benefIcio liquide para a'so~ie-

dade será máximo quando 

eM (1+ ~~) +EE* eX - (1 +t*) Ve (1 +À) =0 
,11 

(7) 

13 .' dWb E 
Rigorosamente dI. = E M (1 + 11 À) > O. O desenvo1vimen 

to da expressão encontra-se em apêndice. Note-se que nos casos 
1imi tes em 11 = - <XI, o benefício bruto com o consumo interno trans 
forma-se em wb = cÀM. Qu~nto menor' a elasticidade-preço de de= 
manda, menor o benefício. 

14 1 - i Consu te o apend ce. g fácil notar que E* E EX > O. 
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resultado que é obtido com a ~erivação da expressão (6). As 

dições de segunda ordem 

cor. . -

- (1 + t*) VE < O (8i 

asseguram que o valor de À que satisfaz a (7) ccrresponde efr-=t~. 

varnente ao ponto de máximo. 

Generali zando a expressão (6) pa,ra !! produtos, obte

mos o benefício (ou perda) social lIquida cum a política, 

1< 
W =: - ~ 1.: Vi (1 + t,) E.. (1 + O , 5 À .) À j + L E Mi E i j ( 1 + Q , 5 

ij . 1. 1J J ij -

Eij Ài E* 
) À. + -- ( 1: r: Xi E i J' À J' ) 

J E. ij 
(9) 

A variável crItica de toda a discussão ad.rna é efeito 

da polltica nas decisões de plantio, vale dizer,a dimensão de Ã 

para cada cultura. A estimativa de À para cada cultura por S~.Hi 

vez não é constante e depende primordialmente dos preços de ga-

rantia e das expectativas anteriores. Por si só, isto já envol-

veria uma pesquisa específica. Mas, para simplificar a discus

são serão aprespntados alguns resultados obtidos com simulaçc·€s. 

O nIvel geral de distorção t* em cada cultura e ne mercado c€ 
divisas.E*/E r as elasticidades-preços e os valores da 

. ~. 

proo.uçac· 

e consumo sao outros pc3râmetros bás.icos para a. estimati va' dos 

custos e·benefícios sociaii. 
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17 

A divergência entre preços sociais e de mercado decoE 

re de (i) existência de distorções no funcionamento da econo

mia; (ii) impost:0s e subsídios; (iii) administração e controle 
15 de preços; (iv) externalidades, etc. . Para simplificar os cál 

culos, digamos que as distorções estão restritas a três grupos 

de insumos: mão-de-obra (L), insumos nacionais (N) , e insumos "pr~ 

tegidos" de fabricação nacional(I). C~m esta classificação, os 

processos de produção de,cada cultura seriam representados por; 

y = f (L, N, I) (10) 

onde y é o nível de produção. A função de custo marginal, que, 

com auxílio do raciocínio do texto, identifica a curva de ofer

ta é obtida com a maximização da equação (10) sujei ta a \,lma re~ 

tr:l.ção orçamentária. A~sim, as curvas de custo marginal podem 

Ber escritas em função dos fatores contidos em (10); 

onde aL, aN, e aI sio as' proporções empregadas dos 

não necessariamente' constantes, mas de comportamento 
. 

( 11) 

fatores, 

estável, 

dependentes dos preços relativos dos fatores. As notações W, 

PN, e PI representam respectivamente o custo privado da mão-de

obra, o custo tlos serviços dos fatores nacionais, e dos "prote

gidos". A equação (11) exprime o custo marginal sob o ponto de 

vista privado. Porém a mesma absorção de fatores deve conduzir 

l5veja C. R. Contador, "Trigo Nacional: O Custo Social da Au
'to-suficiência", Estudos Econômicos, Valo 4, nQ 3, 1974, pp.53-83. 
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a um custo social distinto, quer devido aos preços sociais dos 

fatores W*, P N *, e P I) quer devido à presença deexternalidades . 

Urna vez que as quanti~ades B(.} resultam de decisões privadas 

baseadas nos preços relativos visualizados pelos produtores, 

elas são idênticas àquelas para o custo marginal social. 

A divergência entre os custos marqinais privados C e 

sociais C* depende, assim, das distorções existentes no mercado 

de cada fator de produção e das externalidades, estas últimas, 

ignoradas por ora. 

Apesar da controvérsia sobre o modelo mais adequado 
" 16 

) para estimar o custo social do trabalho (Litc1e-Mirrlees, To-

17 daro-Harberger, etc., existe um consenso de que o salário so-

cial é inferior ao custo privado. As estimativas de Bacha e ou 

tros,18 apontam um salário social variando entre 60 e 70% do cus 

to privado na região Centro Sul, e entre 50 e 60% no Nordeste. 

Uma vez que o nosso interesse é o custo social da mão-de-obra 

rural não seria exagero escoll1er a proporção de 50% do 

privado como o salário social. 

custo 

Por outro lado, os fatores nacionais recebem taxação 

de até 30% no caso de insuioos industrialt~ados. Supondo cons

tância nos r~ndimentos de escala, o preço social destes insu~os 

16 " 
I. Litt1e e J. Mirrlees, Manual of Industrial project 

Analysis in DeveloT;Jing Countrieê., voi. 11 (Paris, OECD, 1968). 

"17 . 
" A. C. H"arbergcr, "On Measuring the Social Opportuni ty Cos t 

of Labor", International Labour Review, volo 103 , junho de 1971, 
pp. 559-579. 

l8E . Bacha e outros, Análise Governamental de Projetos de In
vestimento no Brasil: Procedimentos e Recomendaçoes (Rio, INP.ES; 
IPEA, 1971) 
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domésticos seria em torno de·90% do seu preço de mercado. Fi-

na1mente, os fatores e produtos "protegidos", como fertilizan

tes, corretivos, equipamentos mecânicos, etc., têm custos margl 

nais sociais bem mais elevados do que os preços do mercado in~ 

terno. Não seria absurdo estimar, na média, preços sociais cer 

ca de 50% mais elevados que os preços do mercado. 19 

A Tabela 1 lista a composição dos custos de produtos 

sob a garantia da CFP,20 e respectiva div~rgência entre os cus-

tos sociais e os privados. As culturas mais intensivas em tra-

balho como mandioca, milho, etc. " são as que apresentam custo 

\ social mais baixo do que os custos privados. 

Assim, em idênticas condições de pressões da demanda, 

é socialmente preferlve1 expandir a produção de mandioca, fei

jão e milho - culturas tradicionais - em detrimento do cresci

mento da produção doméstica de trigo, soja e amendoim. Esta é 

a nossa primeira recomendação à polltica de preços mlnimos. 

Infelizmente não foi possível obter estruturas de cus 

to de produção relativas à região Nordeste, mas a divergência 

entre custos sociais e p:t:ivados deve ser ainda mais marcante, 

por dois motivos: primeiro os processos de produção sao mais 

intensiv.os em mão-de-obra e fatores tradicionai~ e, em segundo 

lug'ar, porque a divergência entre preços sociais e privados dos 

19Knight estimou que o preço interno de fertilizantes e insu
mos modernos excede entre 46% a 114% o preço internacional. Ver 
Peter T. Knight, Brazilian Agricultural Technology and Trade: ~ 
Study of Fice Commodities (New York, Praeger pub., 1971). Estes 
valores mostraffi que a média de 50% utilizada no nosso texto é 
conservadora. 

20 Agradeço a Mauro Lopes da CFP, pelas informações e orienta-
ção sobre os custos de produção. 

IPEA - I 



l 

atCRETARtA DE PLANEJAMENTO UA PIlESlOfNCIA DA REPÚBLIC~ 

INSTITUTO DE PLANEJ4MENTO ECONÔMICO E SOCIAL (IPEA) 

TABELA 1 

20 

EMPREGO DE FATORES E CUSTO SOCIAL DE ALGUMAS CULTURAS 

SOB GARANTIA DA POl lTrcA DE GARANTIA DA CFP 

---
PARTICIPAÇAO NO CUSTO TOTAL (EM %) RELAÇM ENTRE 

PRODUTOa 
Insumos Insumos CUSTO SOCIALb 

Mão-de-obra Naciond is IIProtegidos ll E PRIVADO 

Arroz 50-60 35 11-15 0,76 

Algodão 45-55 30-35 15-30 0,80 

Amendoim 45-50 30-35 20 0,83 

Feijão 40-70 30-50 10 0,74 

t~andioca 60-80 I 20 0-20 0,68 

Hilho 40-70 15-35 0-25 0,74 

Soja 20-40 I 20-40 30-40 0,99 
I 

aRe1ativo ã região Centro-Sul, 

bpara cãlculo da relação entre ·custo social e privado foram consideradas as 
medias dos intervalos, e as divergências entrE! preços sociais e de mercado 
de 50%; 90~&; e 150% respectivamente pdra a mão-de-obra, insumos naciona;s~ 
e insumos II pro te gi dos 11 • 
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fatores é mais acentuada quewna região Centro-Sul (mão-de-obra 

mais e abundante capital e insumos modernos mais escassos do que 

na região Centro-Sul) . 

2 - Efeitos Simulados da Atuação da CFP 

Da parte de produtos garant~dos pela CFP, examinare

mos os benefícios e custos sociais gerados por ofertas hipotét! 

- \ cas dos preços mínimos nas decisoes de plantio de sete cultu-

ras: algodão, amendoim, arroz, feijão, mandioca, milho e soja. 

Nas seções anteriores o efeito da. política de garan

\ tia sobre as expectativas de preço foí representada pelo param~ 

tro À. Em princípio seria possível estimar este parâmetro com 

a experiência passada, mas nao nos preocuparemos com isto por. 

ora. Para tal, seria necessário uma pesquisa específica, e 

mesmo sugerido.à CFP que devote algum esforço neste sentido. 

Os bene.fícios e custos sociais dos efei tos das poli t! 

cas de garantia nas expectativas de preço serão obtidos através 

de simulações de valores alternativos pdra o parâmetro À. Este 

enfoque, inclusive, parece ser mais conveniente pois muito pro-

vavelmente À varia entre culturas, entre regiões (o que é igno" 

rado neste estudo), e ao longo do tempo. Por isso, foi cons-

truído um modelo de simulação, onde, uma vez obtidos valores p~ 

ra as elasticidades de oferta e de demanda, para as distorções 

nos custos de-fatores, e os valores da produção, do consumo in

terno, e da exportação, os benefícios e custos são estimados va 

riando o valor de À entre zero (não-atuação da CFP) e um. Não 

há razão teórica para que À es teja limi tado até À = 1 pois urr.a 

política socialmente "suicida" poderia ensejar mudanças nas ex-
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pectativas de preços bem acima de 100%. No entanto, os resul

tados da simulação mostram que os valores de À factíveis polit~ 

carnente são bem inferiores a 100%. 

Um fato que prejudica o realismo das simulações -e a 

qualidade dos dados estatísticos. Foram consultadas fontes aI 

ternativas para obtenção das quantidades produzidas, exportadas 

e consumidas (diferença entre produção e exportação) e lamenta

velmente as divergências encontradas atingiram quase 80% em al

guns produtos. Também no tocante aos preços médios pagos aos 

produtores e os observados no atacado, as dificuldades foram as 

mais diversas. Por isso, o preço médio de exportação, resulta

do da divisão do valor da exportação em cruzeiros pela quantid~ 

de exportada, servia como "proxy" em alguns produtos para os 

preços por atacado. Corno ponto de partida para as simulações 

foram consideradaa as quantidades e preços correntes em 1977. 

As elasticidades de oferta foram extraídas de virios 

estudos empíricos existentes. Por outro lado, Gerão praticame~ 

te desconhecidas as elastj.cidades-pre.;:o da demanda de produtos 

agrícolas no Brasil, e para contornar o problema os valores des 

-tes parâmetros foram "inferidos" a partir de discussões com téc 

nicos agrícolas onde não faltaram a imaginação e o bom serLSO. A 
, 

teoria econômica nos fornecem indicações seguras tais como, por 

exemr:;.lo, quanto maior o número de substitutos e aplicações e a 

durabilidade dos produtos, maior a elasticidade-preço da deman

da, etc. Assim, é de se esperar que a demanda pelo. amendoim-

uma oleoginosa com números substitutas na demanda - seja mais 

elástica aos preços que a demanda pela farinha de mandioca. Na 

Tabela 2 estes produtos receberam as elasticidades de - 0,5, e 
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- O, 1 respectivamente. Rac10c·!nios semelhantes permitiram It es -

timar" as ela3ticidades-preço da demanda dos demais produtos. 

A Tabela 2 reproduz os valores iniciais dos 
~ 

paramc-

tros utilizados na simulação. ~ lógico esperar que muitos est~ 

jam com erros substanciais, mas a sua correção não cria maiores 

dificuldades ao modelo de s1mulação~ e ao leitor de boa vontade 

é sugerido que aponte as imperfeições. Urna análise de sensibi

lidade revelou que os valores absolutos dos· benefícios e custos 

sociais são relativamente sensíveis aos valores de V, M, e X, e 

pouco sensíveis às elasticidades-preço de oferta e de demanda. 

Por outro lado, os limites superiores política e socialmente 

factí veis para À d~pendem das elas ticidades e dos valores das 

distorções nos mercados de fatores. 

As Tabelas 3 a 9 mostram os valores simulados dos be-

;'1efícios e custos sociais envolvidos numa política maisélgres·-

aiva de preços mínimos que efetivamente modifique as decisões do 

pI2.ntio, via modificações nas expectativas de preços. Apenas os 

v::l1ores mais relevantes de À estão reproduzidos nas Tabelas. 

Cumpre escl~recer que o exercício de simulação não prs: 

t:erlde indicar precisamente as condições "ótimas ll sob o ponto de 

vista soe.ial, mas apenas revelar até onde seria possívei tornar 

mais agressiva a política, e em que produtos. 

A Tabela 3 reproduz os resultados das simulações para 

a cultura do algodão. Os benefícios marginais sociais sob afo~ 

ma do valor do consumo doméstico adicional e do valor social das 

exportações adicionais, suplantam os custos sociais dos fatores 

empregados até aproximadamente À = 0,28. Ou seja,a polítiça da 
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TABELA 2 

PARAMEl'ROS U'I'I.LIZADOS NO NODELO DE SIMULAÇÃO 

ELASTICIDADES-PREÇO VALORES EM Cr$ BILHÕES EH 1977 

~~~~~~~~~~~ PRODUTO 

Algodão 

Amendoim 

Arroz 

Feijão 

Mandioca 

Milho 

Soja 

1--' 

Oferta 

0,76e 

C,68e 

0,30e 

0,37 f 

0,4Se 
I 

0,09f 

, -2,63 I 
I 

Demandaa 

- 0,4 

- 0,5 

- 0,2 

- 0,2 

- 0,1 

- 0,5 

- 0,7 

aBaseado em estimativas "imaginosas". 

- b Produçao 

11 300 

1 400 

18 300 

17 000 

29 800 

23 300 

32 500 

- c Exportaçao 

600 

250 

1 100 

1 900 

9 900 

Consumo d 
Doméstico 

24 000 

2 300 

26 000 

45 360 

104 000 

23 000 

36 COO 

bvalor de produção obtida co~ preços ao produtor, fornecida pela Fundação IBGE e pelo 
Centro de Estudos Agrícolas da FGV. 

cValor da exportação em cruzeiros, fornecida pela CACEX. 

dconsumo doméstico obtido c~m a diferença entre a quantidade produzida e a exportada, 
mul tiplicada pelo preço de exportação ou pelo preço por atacado. 

eco R. ContadoI:, "Market Incentives ... ", ~p.cit. 
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til 
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À 

0,02 I 

· . . 
0,10 

· .. 
0,20 

· .. 
0,26 

0,28 

0,30 

0,32 

· .. 
0,50 

-

TABELA 3 

BENEFíCIO? E CUSTOS SOCIAIS COM A POLíTICA DE PREÇOS MíNIMOS 

PRODUÇÃO DE ALGODÃO 

Em Cr$ Milhõ.es de 1977 

-
BENEFíCIOS PARA GERAÇÃO DE CUSTO DE TOTAL 

CONSUMIDORES DIVISAS FATORES 
(1) (2) (3) ( 1) + (2) - (3) 

· 
W llw

b Gu..l ·w w t:.w w t:.w 
1:) .x x p P 

357,87 357,87 11,86 \ 11,86 138,78 138,78 230,9'4 230,94 
I · .. · .. · .. · .. · . . • c • · .. · .. 

1 650,72 302,42 59,28 11,86 721,39 149,77 988,61 164,50 

· . . · . . · . . · . . · . . · .. · . . · . . 
2 954,881 233,11 118,56 11,86 1 511,48 163,52 1 561,95 81,45 

· .. · . . · . . · . . · .. · . . · . . · . . 
3 571,03 191,52 154,13 11,86 2 018,52 171,76 1 706,63 31,S2 

3 748,68 177,66 165,98 11,86 2 193,03 174,51 1 721,64 15,00 

3 .912,48 163,80 177,84 11,86 2 370,28 177,26 1 720,04 - 1,60 

4 062,41 149,93 189,70 11,86 2 550,29 180,00 1701,82 - 18,21 

· . . · . . . .. · . . 
I 

· . . · . . · .. · . . 
4 788,00 I 25,17 I 296,40 11,86 4 293,99 204,73 790,41 -167,70 
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TABELA 4 

BENEt'ICIOS E CUSTOS SOCIAIS COM A POLíTICA DE PREÇOS M!NIHOS 

PRODUÇÃO DE M1ENDOIL-1 

I --B~~~~~~S;~~M-n --GED~~:~A~E- 1 
I (1) (2), 

. i -

CUSTO DE 
FATORES 

( 3) 

Em Cr$ l1i1hões de 1977 

TOTAL 

(1) + (2) - (3) T----r -~---- I I wb tWb "'x I ~_Wp 
0,02 1 30,85 30,85 4,42 \ - 4,42 

1 . ~ . I 

.' ,lw p I w • "w 

15,96 I 19,31 19,31 
I 

0,10 

0,30 

0,32 

0,34 

0,36 

0,38 

0,40 

0,50 

1. 14~,7727,45 22,10 I 
I 37;: ~ 8 1 ~:; 4 66, 30 I 
! 

1:"7 18,09 391,.Jf 

408,82 

425,21 

440,75 

455,44 

516,12 
1 

J 

17,24 

16,39 

15,54 

14,69 

10,44 

70,72 

75,14-

79,56 

83,98 

88,40 

110,50 

4,42 

4,42 

4,42 

4,42 

4-,42 

4,42 

4,42 

4,42 

82,17 

272,60 

293,31 

314,32 

335,66 

357,31 

379,28 

17,'22 

20,39 

20,70 

21,02 

21,33 

21,65 

21,97 

I 
-I 

84,90 

167,18 

168,99 

169,63 

169,11 

167;42 

164,56 

493,85 23,55 132,77 

__________________ L . 

14,64 

2,98 

1,81 

0,64 

.-0,52 

-1,69 

-2,86 

-8,69 
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0,10 
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0,26 
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TABELA 5 

BENEFICIOS E CUSTOS SOCIAIS COM A POLITICA DE PREÇOS MINIMOS 

PRODUÇÃO DE ARROZ 

Em Cr$ Milhões de 1977 

\

. BENEFIcIOS PARA I' . GERAÇÃO DE CUSTO DE TOTAL 
CONSUMIDORES I DIVISAS FATORES I· (1) \. (2) (3) (1) + (2) - (3) 

L .. ~b_I_t.Wb _I w?' ,I bwx wp I bwp W I- bw 

\ I I 

I 
153,66 I' 153,66 8,:' 8 8,58 84,28 84,28 I 77',96 77,96 .. 
· .. · .. · .. · .. · .. .... · . . · . . 

721,50 134,94 42,90 8,58 438,10 90,96 326,30 52,56 

· . . · . . · . . · . . · . . · . -. · . . · . . 
1 326,00 111,54 85,80 8,58 917,93 99,30 493,87 20,82 

. · . . · . . · . . · .. · . . · . . · .. · .. 
1 535,04 102,18 102,96 -8,58 1 121,54' 102,64 516,46 , ' 8,12 

1 632,54 , 97,50 111,54 8.58 1 225,85 104,31 I 518,'23 1,77 

1 725,36 92,82 I 120,12 8,58 1 331,83 105,98 . '513; 6 5 - 4,58 I 

1 813,50 . 88,14 128,70 8,58 1 439,47 107,55. 502,72 -10,93 

· .. I · .. · . . · . . · .. · . . · . . · . . 
2 437,50 i 41,34 214,50 8.58 2 607,74 124,34 44,25 -74,42 
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TABELA 6 

28 

BENEFICIOS E CUSTOS SOCIAIS COM A POLTTICA DE PREÇOS MINIMOS 
c 

Em Cr$ Milhões de 1977 

Produção de Feijão 

BENEFIC 10 PARA CUSTO DE FATORES TOTAL CONSUMIDORES 
li (1 ) (2) . (1) - (2) 

wb llwb wp llwp w llw 

0,02 329,02 329,02 94,02 94,02 234,99 23-1,99 

· .. · .. .. . · .. .. . · .. · .. 
0,10 1 521,06 279,41 488,73 101,47 1 032,33 177 , 94 

· .. · .. · .. I · .. · .. · .. · .. 
0,20 2 732,04 217,39 1 024,01 110,78 1 708,03 106,61 

· .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. 
'0,30 3 632,94 "155,37 1 605,83 120,09 2 027,11 35,28 

0,32 3 775,92 142,97 . 1 727,78 121 ,95 2 048,13 21,02 

3,34 3 906,48 130,57 1 851,59 123,81 2 054,89 6,76 
• 

0,36 - 4 024,65 118,16 1 977,27 125,67 2 047,38 7,51 -

0,38 li 130,41 105,76 2 104,80 127,54 2 025,61 -21,77 

... . .. · .. · .. · .. · .. · .. 
0,50 . 4 504,52 31,34 2 909,12 138,71 1 595,40 -107,36 

lPEA -:- I 
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TABELA 7 

BENEFICIOS E CUSTO~ SOCIAIS COM A POLTTICA DE PREÇOS MINIMOS 

Em Cr$ Milhões de 1977 

Produção de Mandioca 

BENEFICIOS PARA CUSTO DE FATORES TOTAL CONSUMIDORES 
À (1 ) (2) (l) -

wb 6wb wp 6wp w 

0,02 205,92 205,92 40,93 40,93 164,99 

· .. · .. · .. · .. · .. · .. 
0,20 1 872,00 168,48 445,81 48,23 1 426,1~ 

· .. · .. .. . · .. · .. · .. 
0,50 3 900,00 106,08 1 266,50 60,38 2 633,50 

· .. · .. · .. · .. · .. · .. 
0,60 4 368,00 85,"28 1 580,59 64,44 2 787,41 

· .. · .. · .. · .. · .. · .. 
0,66 4 598,88 72,80 1 778,77 66,87 2 820,11 

. 
0,68 4 667,52 68,64 , 846,45 67,68 2 821,07 « 

0,70 4 732,00 64,48 1 914,95 68,49 2 817,05 

0,72 4 792,32 60,32 1 984,25 69,30 2 80a,07 

· .. · .. · .. · .. · .. · .. 
0,80 4 992~OO 43,68 2 269,56 72,54 2 722,43 

29 

(2) 

6w 

164,99 

· , . 
120,25 

· .. 
45,69 

· .. 
20,84 

· .. 
5,93 

0,96 

- 4,02 

- 8,98 

· .. 
-28,86 
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'I'ABELA 8 

BENEFIcIes E CUSTOS SOCIAIS COM A POL1'TICA DE PREÇOS nINIMOS 

" PRODUÇÃO DE MILHO 

Em Cr$ Milhões de 1977 , 

BENEFIcIOS PARA GERAÇÃO DE . CUSTO DE 
TOTAL CONSUMIDORES DIVISAS FATORES 

(l) .... . . · . . (2) (3) (1)+ (2) - (3) 
r--

, 

I wb 
. . t.wb 

\ . Wx t.w W t.w w . . t.w x P P 
.. 

205,14 205,14 22,23 22,23 156,73 156,73 70,64 70,.64 .. · .. · . . · . . · .. · . . . . .. · . . · . . 
988,42 190,23 111,15 22,23 814,68 169,14 284,89 43,32 
· · . . · . . · .. · .. · . . . . . · . . · . . 

1 712,09 175,33 200,07 22,23 1 522,29-' 181,56' 389,87 16,00 

1 883,70 171,60 222,30 22,23 1 706,95' 184,66 399,04 . 9,17 

2 051,58 167,88 24~,53 22,23 1 894,72 187,76 , 401,38 2,34 

2 215,73 164,15 ! 266,76 . 22,23 2 08.5,59 190,87 396,90 - 4,49 

2 376,15 16 0,43 ! 288,99 22,23 2 279,56 193,97 385~58 -11,32 

2 532,85 156,70 311,22 22,23 2 476,64 197, O 8 367,43 ~18,15 

. · . . · . . · . . · . . · . . . .. · . . · . . 
4010,62·1 115,71 55,75 I 22,23 4 849,30 231,21 ":282,93 -100,10 

j \. .. 

i ; 

2 
~ 
::; 
c: 
-; 
o 
c .., 
." ... ,.. 
z .., 
w ,.. 
3: ,., 
z 
-; 
o 
... 
n o 
z 
C· :: 
n 
o 

rrr 

... 
o 
n 

~ 
... 
~ 

... ,., 
(") 
::> ,., 
-; 
~ 
:%I 
:. 
c ,., 
~ 
~ z ... .. ,.. 
:s: ... 
z 
-; 
o 
C 
>-
." 
::ti ,., 
li> 

Õ ,.,. 
z 
C"> 
:.; 

C ,.. 
::ti ,., 
." 
c:-
CIO 
".. 

n ,.. 

w 
o 



-
~ 

À 

• 
0,02 

0,04 

0,06 . 

0,08 

0,10 

0,12 

0,14 

0,16 

0,18 
I 

I 

, TABELA 9 

BENEF!CIOS E CUSTOS SOCIAIS COM A POL!TICA DE PREÇOS M!NIMOS 

PRODUÇÃO DE SOJA 

Em Cr$ Milhões de 1977 , 

BENEFIcIOS PARA GERAÇÃO DE CUSTO J?E TOTAL CONSUMIDORES DIVISAS FATORES 
(1) ... . . . . (2) (3) (1) + (2) - (3) , 

wb 
. tow

b Wx towx w üw w tow . 
P P 

, 

1 822,45 . 1 822,45 676,96 676,96 1 726,59 1 726,59 77~,82 772,82 
oi . 

3 502,61 1 630,16 1 353,92 676,96 3 487,37 . 1 76'0,78 . 1 369,16 596,34 
, 

5 cl40,48 l' 537,87 2 030,88 . 676,96 5 282,34' 1 794,97 1 789,02 419,86 

6 436,07 1 395,58 2 707,84 ·676,96 7. 111,51 1 829,16 2 032,41 243,38 

7 689,36 . 1 253,29 . 3 384,81 676,96 8 974,85 1 863,34. 4 099,32 66,91 
- . 

8 800,36 1 111,00 4 061,77 . 676,96 10 872,40 . 1 897,55 . 1 989,73 ":"109,59 

9 769,07 968,72 4 738,73 676,96 12 804,10 1 931,73 1 703;67 -286,06 

10 595,50 826,41 5 415,69 676,96 14 770,10 1 965,92 1 241,12 . -462,55 

11279,60! 
r 

684,14 .6 092,65 676,96 16 770,20. 2 000,10 602,12 -639,00 
I 
I . 
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cpp estaria sendo a mais adequada socialmente - dentro das con

dições singelas impostas no modelo - se conseguisse elevar em 

28% as expectativas do~ preços esperados pelos produtores. A es 

te valor de À, o benefIcio social lIquido w, na última coluna 

da Tabela, é máximo, e corresponde obviamente a um benefIcio 

lIquido marginal nulo (~w = O). 

Valores para À próximos à magnitude apontada para o al 

godão sao também encontrados na cultura do .arroz (À=0,26) na 

Tabela 5i e do milho (À =0,22) na Tabela 8. Para as culturas 

de amendoim (Tabela 4) e do feijão (Tabela 6) é recomendada uma 

polI tica um pouco mais agressiva ainda (À = 0,34) . 

Mas,a polItica da cpp poderia ser bem mais agressiva 

no caso da cultura da mandioca I com À = 0,68. Deve ser lernbra-

do que esta é uma cultura típica que absorve fatores tradicio

nais (com baixo ·preço relativo social) e destina-se quase excl~ 

sivamente ao abastOecimento interno, em particular das classes de 

renda mais baixa. Inexplicavelmente esta cultura não t:.em si--

do estimulada. 

Num outro extremo, terIamos a cultura da soja, com si 

mulações apresentadas naTabela 9. O próprio mecanismo de merc~ 

do tem servido como forte incentivo à expansão desta cultura, e 

os resultados da Tabela 9 mostram que a polItica de garantia de 

ve evitar uma atuação mais agressiva. O valor estimado para o 

À estaria em torno de 10%. ~ bem verdade que os benefIcios pa

ra os consumidores e na geração de divisas com pequenos acrésc1 

mos para À para a soja, digamos À = 0,10, são os mais eleva-

dos do que de qualquer outra cultura, respectivamente de Cr$7,7 

lPEA - I 
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bilhões, e Cr$ 3,4 bi lhões, mas os custos sociais envolvidos não 

são desprezíveis, cerca de quase Cr$ 9 bilhões. Em termos debe 

ne~Icio lIquido para ~ sociedade Seria preferIvel dar maior es

tImulo à cultura da mandioca com À = 0,68, o que geraria um be-

nefIcio lIquido de Cr$ 2,8 bilhões que supera os Cr$ 2,lbilhões 

de À = 0,10 para a soja. 

Em resumo, as simulações servem apenas para confirmar 

os argumentos j& conhecidos de que a polItica de preços mlnimos 

deve contemplar com reajustes mais generosos às culturas tradi

cionais, que empregam intensivamente mão-de-obra e refrear os 

estImulos a culturas com custo social mais elevado. 

Mas deve ser lembrado que as indicações numéricas são 

ainda grosseiras. Um tratamento mais preciso teria que llecess~ 

riamente considerar os efeitos-cruzados na produção e na deman

da, e ainda as extcrnalidades. Porém, não creio que estes as-

pectos, propositalmente ignorados, sejam de tal magnitude que 

modifiquem radicalmente os resultados bá~icos das simulações. 

IV - COMENT~RIOS ADICIONAIS 

1 - 03 Pesos Redistributivos 

A metodologia e os c&lculos dos benefIcios líquidos 

foram baseados nos postulados básicos da teoria positiva elo bem

estar social •. Pelo princIpio Hicks-Kaldor-Scitowzky, os benefI 

cios e custos assumidos por cada indivíduo ou grupo de indivId~ 

os podem ser agregados e independem de conotações sociais deco~ 

rentes ãe certas características dos componentes do grupo. Ou 

seja, o princípio abstém-se de qualquer objetivo político de re 

IPEA - I 
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distribuição de renda, penaliEação ou favorecimento de grupos, 

etc. Note-se que parte destes objetivos - como o de redistri

buição de renda, e ex~ansão do nível de emprego - já é atendid~ 

em parte, com a divergência, entre preços relativos sociais e de 

mercado. 

A nossa análise manteve-se, portanto, afastada de um 

dos problemas mais polêmicos da teoria de bem-estar que é o da 
1 . 

imputação de pesos redistributivos. Pesos redistributivos di-

ferenciados poderiam ser aplicados ao nosso modelo, sem maiores 

dificuldades. Mas ainda restaria o problema de definir os pe

sos políticos de cada grupo, região, etc. 

2 - Efeitos EeLongo Prazo 

Toda a discussão no decorrer deste trabalho enfatizou 

apenas os efeitos a curto prazo da política de preços mínimos. 

Foi visto q'.le,da maneira como é executada, a fixação de preços 

mínimos pode alterar as' expectati.vas de preços por parte dos 

produtores. Mas, se as expectátivas forem sistematicamente frus 

tradas pela pouca c.gressi vidade ou comportamento errático da po

lítica, corre-se o risco de um colapso na confiança dos agricul 

tores nos desígnios governamentais. Para evitar este problema 

seria justificável que o preço míni~o se aproximasse mais dos 

preços nQrmais de equilíbriO que vêm sendo observados. Sabemos 

,lpara uma aplicação ao caso brasileiro veja: Claudio R. Con 
tador, "Dualismo Tecnológico na Agricultura: Novos comentários'';' 
Pesquisa e Planejamento Econômico, vol. IV, fevereiro de 1974, 
pp. 119-138. Para uma excelente argumentação teórica consulte 
A.C. Harberger, "On the Use of Distributional Werghts in Social 
Cost-Benefit Analysis", Journal of Political Economy, vol. 86, 
n? 2, parte 2, pp. 87-120. 
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que quanto mais próximo das cbndições de equilíbrio for o preço 

mínimo 'fixado por antecipação, maior o impacto da política sobre 

a oferta e sobre a muçança tecnológica rural, a longo prazo. Ade 

mais, a política de preços mínimos deve evitar contribuir de 

forma indesejável para a incerteza de preços futuros na agricul 

tura, de acordo com uma antiga e discutida sugestão. l Com este 

objetivo seria recomendável que os níve~s mínimos fossem manti

dos, em termos reais, por safras consecutivas. Este esquema ts: 

ria um efeito benifico de maior estabilidade nas expectativas 

dos preços relativos, com conseqüente ampliação do horizonte de 

investimentos fixos em capital e melhoria de solo nas fazendas. 

~ certo que seria perdida urna parte da flexibilidade da políti-

ca, e preços erroneamente fixados em níveis elevados seriam um 

sirio perigo a uma política austera de combate à inflação além 

de ensejar perdas 50ciais. Porém, este seria o preço político 

a ser p~go pela melhor eficiência do programa. 

Finalmente, cabe mencionar alguns dos a.spectos posit! 

vos da polIt'ica de preços mínimos no Brasil. ~ certo que em 

comparaçao com a polI ti,ca norte-ameriC'ana, executada pela 

. Conunodi ty Credi t Corporatlon, não existem no Brasil imposições 

governamentais quanto ao emprego de fatores, como o que ocorre 

com a área de plantio nos EUA. Com' restrições ua área de plan-

lRUy Mi1le'r Pai va, "Bases de uma política para Melhoria Téc 
nica da Agricultura Brasileira", Revista Brasileira deEconomia~ 
vol. 21, junho de 1967, pp. 5-38,'em particular páginas 34. A 
idéia vem sendo enfatizada em outros trabalhos do mesmo autor. 
Veja Ruy Miller Paiva, Plano de, Ga~ntia de Preços Paritários 
por Quatro Anos e M9-nutençao de Estoques Reguladores, mimeo, 
apresentado ã Reuniao de Secretarias de Agricultura, Viçosa, ju 
lho de 1966. -
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.. 
a alocação 

inadequada de terra e demais fatores. Não existindo esta limi

tação é evitada urna perda social e, conseqüentemente, a políti

ca agrícola brasileira é menos distorciva neste aspecto do que 

a política norte-americana.-

O segundo aspecto positivo é a aUEência da atitude de 

fixação sistemática de preços mínimos acimà dos níveis de equi

líbrio. Assim, as aquisições pela CPP, quando ocorrem, são espo'-

rádicas e per.feltamente consistentes com os objetivos gerais da 

política. Ademais é fato conhecido que a rede governamental de 

armazenagem é menos eficiente que a armazenagem privada, e logo 

com a ausência de compras sistemáticas é evitada urna fonte adi

cional de perdas. ~ provável que a formação de estoques regul~ 

dores, em resposta a uma política deliberada, provocasse perdas 

sociais (correspondentes à queda no consumo,acrescida do custo 

de oportunidade dos fatores empregados na geração do excesso de 

produção acrescida do v~lor da produção perdida na estocagem), 

enquanto perdurasse a política de formação de estoques. Mas uma 

vez formados os est.oques,. as perdas sociais.seriam restritas ao 

g{,t.sto adicional com a administração, manutenção e acréscimo lí-. 

quido aos estoques reguladores. 

Os benefício~ com a política de estoques reguladores 

compreenderiam a maior estabilidade no custo de alimentaçãoimal 

or flexibilidade nas exportações agrícolas; garantia para o cum 
. . 

primento de contratos de exportação; e IIfundo de reserva" para 

enfrentar crises e catástrofes regionais. Peranté esta pauta 

de benefícios seria fácil concluir, apressadamente, a favor da 
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formação de estoques regulado~es. Todavia, enquant? a estrutura 

de armazenagem for pouco eficiente, tanto no desperdício de fa-

tores como nas perdas ,físicas de estoques, será difícil obter 

os benefícios assinalados. Mesmo na ausência de maiores quanti 

ficações, não seria arriscado afirmar que os custos sociais da 

política de "estoques reguladores". provaveln:tente superam os seus 

benefIcios sociais, nas condições vigentes no Brasil. 

3 - Efeitos Distributivos da política de Garantia 

Qualquer política de proteção e incentivo a um setor 

tende a gerar efeitos distributivos de renda em três níveis: i} 

setorial; ii} funcional; e iii) pessoal. A distribuição setori 

aI de renda e de recursos se processa dos demais setores em fa-

vor do setor favorecido pela política, no nosso caso específico 

em favor da agricultura. Essa política deliberada de distribu! 

ção não é necessariamente errada; dada a.existência de pro te-

ção, incentivos e subsídios à Indústria,é teoricamente justifi

cável compensar as distorções geradas com distorções semelhan-

tes em outros setores. Portanto, uma política de garantia 
, 
a 

agrict,ll tura como um todo seria uma forma de aproximar os pl:eços 

relativos às relações entre produtiviãades marginais e entre cus .. 
tos marginais. 

A distribuição da renda entre fatores envolve, porém, 

problemas mais·sérios. Mesmo que a garantia de um preço mínimo 

que incentive a produção, desloque para a direi ta a curva de de

manda por todos os fatores, não está garantido que a remuneraçao 

média dos div8rsos fatores de pr.odução aumente na mesma propor

çao. Alguns fatores de produção possuem oferta mais elástica do 
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que outros, e o crescimento n~ remuneraçao relativa entre os fa 

tores depende basicamente deste fato. Capital, insumos moder-

nos, e até mesmo a terra localizada próximo aos centros urbanos 

e/ou mais fértil, são fatores relativamente escassos, com ofer-

ta pouco elástica. Por outro lado, a mão-de-obra pouco qualif~ 

cada é relativamente abundante, com oferta bastante elástica em 

relação ao salário. 

Deslocamentos para a direita da demanda por fatores 

tendem, então, a gerar aumentos maiores na remuneração dos ser

viços de capital, inSUffiOt3 modernos, e mão-de":'obra mais qualifi

cada do que na remuneração da mão-de-obra não-qualificada. Por

tanto, os fatores de oferta menos elástica, corno capital e in

sumos modernos, são os mais beneficiados com o estímulo à prod~ 

ção enquanto o trabalho não-q'lalificado pouco ou nada internal! 

za do aumento da renda. Conseqüentemente, a longo prazo, have

rá urna visível piora na distribuição da ~enda rural. l 

Acresce-se ao problema, o fato das culturas e regiões 

mais incentivadas serem exatamente aquelas onde predominam téc-

lExiste farto suporte empírico para este raciocínio. Dados 
estatísticos levantados pela Fundação Getúlio Vargas, paraoBr~ 
sil corno um todo, mostram que entre 1968 e 1973, o valor (real) 
do arrendamento de terras agrícolas aumentou em mais de 100%; a 
remuneração média (real) dos administradores agrícolas em 35%; 
a dos capatazes em 31%; os serviços de caminhão em quase 100%; 
enquanto a remuneração méd:l.a. real dos trabalhadores permanentes 
com oferta mais elãstica - em 28%. 2 interessante observar que 
a remuneração real dos diaristas - de oferta relativamente abu~ 
dante - cresceu em mais de 30%; o que poderia desmentir o racio 
cinio acirea. Entretanto, o fato i que a atual legislação trabi 
lhista impôs severas obrigações sociais ao proprietário para com 
a mio-de-obra reRidente nas suas terras. Assim, tornou-se mais 
interessante empregur mão-dc-obra não-residente (os chamados di 
aristas). Ou seja, a demanda per diaristas cresceu muito mais 
do que quaisquer outras formas de trabalho. Mesmo considerando 
B. sua maior elas ticidade de oferta,· a remuneração real dos dia
x-istas tendeu,ent&o,a crescer relativamente. 
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nicas intensivas em capital, Insumos modernos, e seu complemen-. . 
to trabalho qualificado. Assim, a absorção ~e mão-de-obra pouco 

qualificada tende a se. processar a taxas mais lentas. Os pro

prietários rurais com baixa educação conseguem compensar, até ceE 

to ponto,as perdas relativas na remuneração dos seus serviços 

com os aumentos na remuneração da terra. Contudo, a outra parc~ 

la da mão-de-obra não-qualificada e não-proprietária não possui 

outras alternativas senão aceitar passivamente a queda de renda 

real; ou então migrar para cidades, caso os benefIcios espera

dos com a migração superem os seus custos. 

Finalmente, a política de preços minimos propicia uma 

terceira forma de discriminação, não intencional, das suas van

tagens, quando exige que os produtores satisfaçam urna série de 

requisitos burocráticos e operacionais para que sejam enquadra

dos no .esquêltla de financiamento e de aquisição pelo Governo. En 

quanto um grande produtor-proprietário cadastrado e com experi

ência passada no crédito ruriilnão enfrenta maiores barreiras, 

objetivas e subjetivas, para gozar da garantia de política, os 

pequenos produtores, não-proprietários, localizados em regiões 

mais distantes das agências bancárias encontrarão dificuldades 

intransponIv~is para o acesso à política. Mesmo nos Estados Cni 

dos· esta forma de discriminação, embora que em menor grau, tem 

sido notada por economistas agrIcolas. l g natural, portanto, que 
1 .. 

. D. Gale Johnson, "Efficiency and Welfare Implications of 
United states Agricultural policy", Journal of Farm Economics, 
Vol. 45, maio de 1963, pp. 331-342. Os benefIcios da garantia 
norte-americana atingem em escala muito reduzida os produtores 
mais pobres, como aqueles dedicados à cultura do fumo. Por exem 
plo, desde 1933 até o final da década dos sessenta, pouco menos 
de 0,05% do custo total do programa da CCC foram empregados na 
cultura do fumo. Ademais, OR dois maiores estados produtores (Ca 
rolina do Norte e Kentucky) são exatamente aqc.eles menos favore 
cidos pelos pagamentos diretos da CCC. 
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o problema assuma uma dimensão mais critica ainda no Bra-

silo 

~ possível que estes reparos sejam demasiadamente se

veros. Se inquirido sobre um esquema alternativo, que fosse viá 

vel política e socialmente, seria difícil responder à questão. 

Mas, o fato concreto e, até certo ponto, irônico é de que, da 

forma com que foi estruturada operaciona,1mente, a politica de 

preços mínimos tanto mais deteriorará a distribuição da renda 

funcional e pessoal na agricultura quanto mais for atuante e in 

centivar a produção. A'questão resume-se, então, no dilema; se 

tornarmos mais agressiva a política de preços mínimos nos seus 

. moldes atuais incorremos no erro de agravar a concentração de 

renda. Reduzir a sua atuação seria, por outro lado, 'injustifi

cável politicamente e com efeitos prejudiciais na organização do 

mercado agríCOla. 

A solução de tornar mais "democrática 11 a garanti.a agri. 

cola, ou seja, reduzir a discriminação operacional en~re clas

ses de produtores, seria um grande passo, atendendo, aliás; a uma 

reivindicação justa de longa data. Por outro lado, restal'ia o 

efeito na alocação de fatores decorrentes de incentivos difere~ 

ciados às culturas. Uma regra simples foi discutida na seçao 

anteriorr quanto mais tecn1ficada ,a cultura, menor deveria ser 

o incentivo recebido ou garantia oferecida pela polltica. Vol-

taremos mais adiante com este aspecto da discussão. 
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Este trabalho teve a ~ntenção de .~presentar uma meto

dologia para examinar'quantitativamente os benefícios e custos 

sociais envolvidos numa atuação mais agressiva da política de pr~ 

ços mínimos no Brasil. As conclusões em linhas gerais, foram 

de que ainda existe um amplo campo de atuação no caso das cul

turas tradicionais, como a mandioca. A política deveria consi·~ 

derar este aspecto, e tornar secundária a preocupação com obje'

tivos de curto prazo de equilíbrio no orçamento monetário e o 

receio infundado de acréscimos mais generosos nos preços. 

Por outro lado, o mesmo raciocínio recomenda cautela 

na conclusão da política em culturas tecnificadas geralmente de 

exportação, como a soja. 

Um estudioso atento ao desenrolar da política de pre

ços mínlmos no Brasil na última décade. é forçado a reconhecer a 

crescente melhoria na eticiência do esquema. O aperfeiçoamento 

do desempenho é aquilatável tanto em termos de runpliação na paE 

ta de produtos abrangidos,. como também na tentativa honesta de 

interiorização elos preços·, na maior flexibilidade nas normas o

peracionais, e divulgação da política. 

Mas, com o instrumental institucional de que dispÕe e 

para os objetivos que se pr9Põe não seria errôneo concluir que 

a garantia de preços efetuada pela CFP está se aproximando ao 

máximo da c9ntribuição potencial para o desenvolvime~to da agr1 

cultura. Os empecilhos e críticas que têm sido aventadas à con 

dução da política deveriam ser dirigidas às deficiências da po

lítica agrícola em geral-urna certa timidez do Governo que tem 
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" procurado evitar comprometim~ntos financeiros - e a~sênc~a de 

políticas .estabelecidas por amplos hórizontes. 

·Os preços i~ternacionais para os produtos 9arant1d~5 

vêm funcionando com um limite superior aos preços de mercado. E~ 

te critério mostra a preocupação em manter a competitividade, 

sem·subsídios, d?s exportações agr~colas, embora fatores exter 

nos possam conjunturalmente frustrar este raciocínio. Já há aI 

gum tempo, vem sendo ventilada a possibilidade de integrar a po 

lítica de preços mínimos no Brasil ao mercado futuro em ·Bolsas 

de Mercadorias, até mesmo no extérior •. Sem dúvida algwna a 

idéia é das mais promissoras e oferece vantagens tanto para a 

política brasileira de exportações, com um incentivo para afoE 

mação de mentalidade mais agressiva na participação do mercado 

primário internacional, como para a agricultura de um modo ge

ral. Contudo, para a sua implantação, independente dos proble-

~mas técnicos e operacionais, será necessário urna séria predis

posição política em manter a abertura do mercado. com o exterior 

mesmo em situações adversas ao abastecimento interno. Restri

çõ~s ao livre exercício das funções do mercado a termo seriam 

desastrosas para a política a longo prazo, com a . conseqüente 

queda na, confiança dos participantes do "merca.do futuro" e do 

ext.erior nos propósitos do Governo. 

No âmbito doméstico é provável que os esquemas opera

cionais da CFP tornem-se cada vez mais· realistas, com crescente 

interiorização e engajamento de novos produtores. O esquema de 

zonas geoeconômicas, com preços uniformes de garantia ao nível 

·do produtor, implantado na safra 1967-68 constituiu-se nwn gra~ 

de avanço na interiorização da polftica. Já deve haver uma cer 
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ta experiência acumulada nestes dez anos sobre as imperfeições 

do~ limites geográficos das zonas. 
. . 

A possível revisão das zo-

nas" geoeconômicas e o.engajamentoefetivo das agências de ban

cos privados complementando a atuação do Banco do Brasil, se

riam medidas com impacto positivo e baixo custo de implantação. 

A concorrência entre Bancos privados e o Banco do Brasil resul

taria em benefIcios, tanto em termos de maior eficiência e . me

nor custo nas operações bancárias, corno na redução de despesas 

de transportes da fazenda até a agênCia bancária mais próxima. 

A idéia de preços mínimos constantes em termos reais 

por um prazo superior a uma safra . anual, corno, por exemplo, 

quatro anos,conforme sugerido por Paiva, deveria.ser aventada 

pela política de garantia. ~ claro que tal esquema re.duziria a 

flexibilidade da política, no tocante às limitações orçamentá

rias do Governo, nos- planos de exportação, et.c. Mas, a perda de 

flexibilidade seria um preço político a ser compensado pela am

pliação do horizonte de decisões de plantio e investimento dos' 

agricul tores.· Adernais, se fixados a llÍ,,-eis inferiores aós pre

ços no mercado internacional haveria uma garantia d~,escoamento 

"de possíveis excedentes internos. 

Finalmente, a política de garantià da CE.'P nao e'stá ca 
I 

pacitada. a corrigir os defeitos da concentração relativa da ren 

da entre agricultores,mesmo porque a sua atuaç~o tende a agra

var o problema'. Para tal obje'tivo qualquer política de estImu

lo e proteção generalizada mostra-os mesmos defeitos, e para e-

vitar o agravamento da miséria rural outras formas'de política 

são mais adequadas. l Aliás, o próprio processo de desenvolvi-
1 "Urna política para Distribuir as Perdas Sociais do Desenvol 

vimento Econômico", em C. R. Contador (ed.), Tecnologia e Desen= 
volvimento Agrícola (Rio, -IPEA, 1975), pp. 1.8l-l93~ 
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mento econômico tende a discriminar indivíduos e grupos pouco 

qualificados, e na agricultura; devido ao padrão de vida em n1-

veig mais baixos, o prpblema assume dimensões mais ... 1 incomodas. 

Para mitigar o problema são sugerid.as medidas de caráter exclu

sivamente social: auxílio à alimentação, assistência médica gr~ 

tuita, incentivos à educação, e mfgração. 

. . 

lurna discussão mais extensa do problema no Brasil encontra
se em Ruy Miller Paiva, "Os Baixos Níveis de Renda ede Salários 
na Agricultura Brasileira", em Contador, Tecnologia e Desenvol
vimento Agrícola, op.cit. pp. 195-231. 
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Conforme vimos no texto, o custo sociai de um dado acrés 

CilOO na produção pode ser quantificado pela área abaixo da curva 

de custo marginal, com fátores avaliados pelo respectivo preço s~ 

cial e adicionadas as externalidades. A Figura l-A reproduz este 

raciocínio, onde s* corresponde ao custo marginal social, neste ca 

so superior ao custo privado S. 

Por definição; 

p* = P (1 + t*) (l-A) 

onde p* corresponde ao custo soci"al; P, ao preço de mercado; e 

t*, a divergência entre QS preços. 
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O custo social do aumento da produção 0100 é, identifica-

do pela área, aproximada, do trapézio 00ABQ1' ou 

w = 6Q. Pô + 
. p 

6Q 6P* 
2 

Dai, por manipulação algébrica 

àQ 6P 
2 

Pelo conceito de elasticidade de oferta €, 

àQ 
6P =-0 

Então, 

p - f; 

P 
2€ 

(2-A) 

(3-A) 

(4-A) 

(S-A) 

Definindo V corno o valor da produção, a custo de· fatores, 

e substi tuirido em (S-A) ; 

Wp = (1 + t*) V ( 1 + 6Q 1) --ore (6-A) 

., 

Sendo o acrést:irno na produção uma resposta à política de 

garantia de preços, ternos que: 

= cÀ (7-A) 

onde À corresponde ao efeito da política nas expectativas do pre

ço real. 

Portanto, 

W = (1 + t*) V CÀ (1 + _À_) 
P 2 

(8-A) 

que corresponde a equaçao (1) do texto. 
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Considerando agora mais de um produto nas ~cisõe~ de 

plantio, e generalizando a equação (8-A) terfamos que o custo so

cial dos fatores envolvidos no aumento da produção devido à polí

tica de garantia seria,l 

(9-A) 

lO mesmo resultado seria obtido através do cálculo matricial; 
w = V' (I + T) E (I + 0,5 À) ÀJ 

.P... " 
onde V corresponde ao vetor coluna (nxl) com o valor da produção; 
I, a matriz unidade (nxn); T, a matriz diagonal (nxn) com as dis 
torções t* no custo da produção de cada cultura; t, a matriz qua= 
drada (nxn) com as elasticidades de oferta na diàgonal principal 
e as elasticidades cruzadas nos demais elementos; À, a matriz ' 
diagonal (nxn) com os valores de À na" diagonal principal; e" J, o 
vetor coluna (n~l) formado por elementos unitários. 
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o benefício líquido para os consumidores domésticos pode 

ser medido pelas áreas abaixo das curvas de demanda, relativas a 

, I 
1 

todos os bens e serviços cuja oferta interna tenha sidO afetada 

pela política de garantia. A Figura 2-A acima mostra este'racio

cínio com um caso simp1e~ onde a política de garant~a é imposta ' 

apenas ao .produto A, e existe um substituto B nas decisões de p1éi!! 

tio. O aumento do plantio do produto A de 00 pa!a 01 tem o ·efei

to de reduzi~ o-plantio de B de 00' para °1'. Portanto, os consu 

midores são contemplados com maior .oferta dQ produto .A, mas menor 

oferta do produto B. O benefício lIquido para os consumidores cor 

IPU - I 
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NCRETANA DE PLAHEJAMlNTO DA 'RESIDtNCtA DA REMUCA 

INITlTUTO DE PL4NEJAMlNTO ECONÔMICO E SOCIAL (lplA) 

51 

responde .a diferença entre a área (positiva) 00CF01 e. a área (ne

gativa) Ql'F'C'Qo,.2 

As~im, em termos do exemplo da Figura 2-A, o.benefício· 

líquido dos consumidores wb será dado por 

(I1Q Po + I1Q I1P ) ~ (I1Q' P r + 
2 1 

I1Q' I1P' 2 ) (lO-A) 

onde I1P<Ol I1P'>01 110>0, 110'<0. 

Mas, a variação na oferta dos produtos A e B foi gerada 

pelo impacto de ÀA• Logo, 

I1QA == EAA QA ÀA 

110B = ESA 0B ÀA 

('ll-A) 

( 12-A) 

e, por outro lado, as mudanças no preço de mercado dependem das 

elasticidades-preço ~e 

110d I1P '= P 
Qd 

demanda n; 

1 
n. 

= p t 
.. n (13-A) 

20 efeito substituição no consumo não coincide com' a substitui 
ção na produção, e Um modelo sem retardos entre' as decisões àa plan 
tio e a produção teria forç~samente ~e discutir este.problema. Nõ 
nosso modelo dadas as decisoes de plantio, e as mudanças na ofer
ta, os ajustes são feitos n'os preços ao longo das curvas de deman 
da, e as substituições no consumo são determina~as ou forçadas pe 
la oferta x'ígida 'a curto prazo. Naturalmente, os preços que equi 
libraram a oferta e demanda de cada produto serão utilizados nã 
formação de expectativas a, portanto, influenciarão as decisões 
de plantio no futuro. Como o nosso enfoque ,é estático~ estamos • 
ignorando as conseqüências e a cadeia de efeito no consumo futuro. 

IPU-1 
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(1 
.tAA AA 

.wb = EAA AA MA + 2" .) AA 

onde M corresponde ao valor da ofert~ 
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EBA AA Ma ('1 
EBA AA 

( 14-;-·. + + ) 
2nBB 

interna a preços de mercado, 

vale dizer, o valor V acréscido de impostos indiretos (e menos os 

subsídios, que não são concedidos à agricultura no Brasil); 

EAA ' > O, "AA < O; "BB < Oi e, no caso acima, 'EBA < O. 

M = V (1 + t) 

Dai, generalizando para ~ prOdutos, obtemos: 

ei~ Aj' 
AWb = fj .eij Aj Mi . (I +"i ) 

3 - Benefício com a Exportação 

( 15-A) 

( 16-A) 

No caso de produtos agrícolas exportáveis, os benefícios 

da política de garantia incluem também a geração de divisas, ava

liadas ao seu custo sociàl. 

p 

Q 
O~--~Q~~------------~--~q~'-------' 
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. A Figura 3-A mostra o caso mais simples em que o, preço 

domáS:tico é idêntico ao internacional P1 , .e é expor,tada a quanti

dade ·Os - cid. Na prática, o preço doméstico diverge do interna

cional, eo'volume exportado é estabelecido através de quotas, ne 

gociações, etc. Nem sempre é possivel incorporar estes fatos ao 

modelo. 

A hipótese básica é de que a curva de demanda enfrentada 

pelos exportadores brasileiros é infinitamente elástica ao preço 

internacional. Esta premissa pode ser contestada para alguns pro 

dutos, mas é de se supor que, mesmo nes~es casos, a elasticidade-o 

. preço da demanda seja suficientemente elevada para ser considera

da, na prática, como infinita. 

Os beneficios sociais com a exportação adicional de dois 

produtos A e ~ gerada.pela política de garantia em A, correspon

dem então a;· 

(17-A) 

" 

onde E* representa a t~xa s~cial de câmbio; E a taxa oficial; e 

X, o valor FOB eJY\ cruzei roa com a export·ação. 

Generalizando para n produtos obtemos. 

( la-A) 

Para est;i.mar Wp ' wb e Wx é necessário conhecer 'o efei 

to da poli tica Ílas expectativas de preços À, as distorções. ge

rais na produção t*; as elasticidades de oferta, direta &ii' e 

cruzada Eij ; as ela~ticidades-preçoda demanda ni ; a taxa soci

al de câmbio E*; e os valores da produção a custo de fatores:V, o 

IPEA -1 
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do conswno interno a preços do mercado M, e das exportaçõe" X ele 

cada produto. 

De todos estes parâmetros, os Ats envolvem a maior difi-

culdade em sua .estimativa. No texto as dificuldades foram conto!: 

nadas através de simulações, mas é recomendável que pesquisas se

jam realizadas neste sentido. 

IPU - t 
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João Sayad(*) 

I. r NTROOUÇEO 

Neste trabalho pretendemos analisar como a agri
cultura se articula com os demais setores da economia durante 
o processo inflacionirio, discutindo como o setor agrlcola af! 
ta e ~ afetado pelo processo de elevação do nlvel geral de pr! 
ços. Ao mesmo tempo, analisamos como a utilização dos instrume,!!. 
tos monetirio, fiscal e cambial atinge o setor agrlcola dife
rentemente dos demais setores de economia. 

A oportunidade deste tipo de estudo ~ determina
da por dois conjuntos de fatores. Em primeiro lugar, porque a 
prõpria conjuntura brasileira a partir de 1973, indica que o 
governo passari a utilizar mais intensivamente os mecanismos 
que possue para controlar o nlvel de atividade da economia, e 
parece interessante analisar como estes afetam o setor agrlco
la. Em segundo lugar. porque na economia brasileira. a agricul 
tura tem um papel importante a desempenhar no processo de aju! 
te, particularmente quando se considera a situação das contas 
externas do pais, o problema do abastecimento e a formação do 
salãrio do setor urbano. 

Enquanto a anãlise de inflação. este trabalho -e 
limitado, jã que consideramos a inflação apenas enquanto esta 
influencia e e influenciada pelo s~tor agrlcola. Assim, deixa
mos de lado os eventos do mercado financeiro e o setor indus-

(*) Do IPE-USP. Es te traba 1110 ê parte da' tese da' li vre-docêncta apresenta 
da a Congregação da Faculdade de Economia e Administração da UsP7 
O trabalho de pesquisa desta tese foi financiado pelo convênio de pes 
qU'isas FIPE-ninisterio da Agricultura. Uma primeira versão foi apre':" 
sentada no XVI Encontr'o da Sober, gue se r~alizou em 82osto de 1978 
em Fortaleza. Devo agradecer tambem as inumeras correçoes apresenta
das a versão original pelos profs. Antonio Raphael Teixeira Filho, 
Luis Paulo Rosemberg e José Alberto Magno de Carvalho que tomaram par 
te na banca examinadora. Os profs. RuyM:eme e Wladimir Pereira, mem':" 
bros da banca, tambem merecem meus agradecimentos pelas s uges tõe s 
apresentadas. 
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trial, que só e incluido na anãlise.considerando-se as suas re 
lações com o setor agricola. Enquanto anãlise do setor agrico
la, o trabalho tamb~m e limitado ji que nio descrevemos o se
tor suficientemente, mas apenas o necessãrio para integrá- 10 
num modelo de inflação. 

Quando se trata do tema inflação e agricultura, 
nao se pode deixar de mencionar os "estruturalistas". jã que 
estes foram os primeiros economistas a chamar atenção para o 
setor agrlcola da Amirica Latina como um' dos principais eleme~ 
tos na iryflaçio destes palses. A~simt iniciamos o tratialho com 
uma breve 'revisão da literatura onde damos destaque ao traba
lho de economistas brasileiros e latino~americanos que discu
tem este problema. Em seguida, apresentamos um modelo de deter 
minação da renda e dos preços nominais nos setores agricola e 
industrial. Apresentamos tambem a versão de longo prazo do mo 
delo onde surge como explicação principal do 
problema inflacionârio t o crescimento desequilibrado entre o 
setor agrlcola e o setor industrial, e o poder de fixação de 
preços deste último setor. 

A partir do modelo tentamos apresentar um conju~ 
to de regras para a condução da politica monetiria, cambial 
e fiscal para contro1ar o deficit na balança comercial e a ta 
xa de inflação. Estas regras são estabelecidas levando-se em 
conta a estrutura da economia brasileira. e particularmente a 
distribuição de renda entre lucros e salârios dentro do setor 
industrial, e tem como objetivo evitar que a condução da poli 
tica econõmica gere oscilações clclicas em torno dos ohjetivos 
desejados. 

o mDdelo apresentado não i acompanhado de compr~ 

vações e teste emplricos, mas apenas de algumas ilu~trações nu 
mericas que tentem justificar as hipóteses adotadas. Apesar dis 
to extraimos diversas conclusões sobre politica econômica. 
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As principais conclusões podem ser assim resu-
midas: a) a política monetãria ou de dispêndio afeta mais sen 
sivelmente o setor agrícola do que o setor industrial; b) a 
política econômica de curto prazo deve ser condicionada pela 
estrutura de economia brasileira. Na situação atual sugerimos 
que uma política de desvalorização cambial se bem que favorã 
vel para a manutenção de renda ao setor agricola, não deve ser 
adotada devido aos seus efeitos sobre o abastecimento dos mer 
cados urbanos do país; c) sõmente uma elevação de participação 
de agricultura de mercado interno, ou, o que i equivalente, uma 
elevação da participação dos salãrios na renda do setor urba 
no pode permitir a adoção de desvalorizações cambiais como 
principal mecanismo de reajuste das contas externas tornando 
o nível de atividades da economia independente do setor inter 
nacional. 
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Exi5t~m fen6menos inflacionirios de natureza bas 
tante diversa, tanto quanto consideramos momentos de tempo di
ferentes COmO quando consideramos a inflação em palses difere~ 
teso Assim, nos anos anteriores a Grande Depressão, períodos 
de inflação eram alternados com perTo,dos de quedas no nive19! 
ral de preços. Depois dos anos 30, foram raros os perJodos de 
~ueda no nlvel geral de preços. caracterizando-se o probl~ma 

1nflacionirio pela ~agn1tude das taxas de crescimento dos 1ndi 
ces de preços. Por outro ladc,ant~s de 1970 s a ecoriomia ameri
cana e as economias dos paTses da Europa Ocidental apresenta
vam taxas ~e inflação que dificilmente atingiam a marca dos 
10% ("creeping 1nflation") en~uanto que os paTses da Amirica 
Latina apresentavam taxas inflacionirias sensivelmente maiores 
e por perTodos de tempo bastante longos. Ap5s 1970, com a ele
vaçio dos preços das matirias primas e do petrEleo. as econo
mias desenvolvidas passaram a experimentar taxas de inflação 
maiores. ultrapassando a marca dos 10%. 

A diversidade dos fenômenos inflacionãrios ge
rou, como nao podia deixar de ser. uma diversidade de explica
ções e debates entre economistas. Assim, a teoria econôm;c'a 
contemporânea discute a evidência empirica levantada pelas cUI 
vas de Phillips. Os modelos que se originaram a partir desta 
evidincia baseiam-se em teoria de ajustamento dos preços em 
mercados que tardam a encontrar o equillbrio.respeitando. to
davia, a hip~tese de concorrincia perfeita(*). Mais recenteme~ 

~ --" --
(*) Veja. por exemplo, a coletânea de trabalhos editados por Edmond Phelps 

- Microeconomic ,Foundabons of Em 10 ment and Infl atjon Thedr.x (W. W. 
Nor on ompany ,nc: 
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te. com a elevação dos preços internacionais dos produtos agri 
colas. entretanto, virios economistas' americanos isolaram os 
preços agrlcolas como uma variivel ~x~gena a explicar a eleva
ção do nlvel geral de preços(*)~ 

Na America Latina e no. Brasil, em particular, o 
debate ~obre a inflação dividiu-se em duas correntes, os mone~ 

tar1stas e os estruturalistas. Para os· .primeiros,.a inflação 
seria devida a indisciplina monetiria do' governo que financia
va os seus def1cits atarvis de emissõe~. A terapiut1ca anti-i! 
flacioniria que dai 'se seguia e fi'til de compreender: a limita . -
ção dos dispêndios governamentais ·aos recursos recolhidos jun-' 
to ao pDblicD quer compuls5r1amente atraves de receitas fis-
cais quer ~oluntariamente atraves da divida pfiblica(**). 

Mas, Sãb os ~struturalistas os que apontam o se
tor agrícola como responsável pela inflação nos palses latino
americanos em geral e no Brasil em particular. Para estes. a 
inflação dos palses da Amir1ca Latina estava associada as ripi . -
das alterações de preços relativos causadas pelas mudanças es
truturais destas economias: o processo de urbanização gerava um 
aumento substancial na demanda de alimentos, que a agricultura, 
por motivos sociológicos e politicos atendia somente a preços 

, (***) relativos sensivelmente superiores. O pro-. .' 

cesso de substituição de importações. por outro lado, gerava 
demanda de divisas. qUé novamente, a agricultura não conseguia 
atender devido a inelastícidade da demanda 'internacional pelos 

(*) Arthur Okun~ "Inflation: Its Mechanisms and Welfare Costs", Brookings 
pa~ers on Economic ActiVit~.V01.2 pp. 351-401 e Robert J. Gordon, 
nA ternative Responses 01011cy to.External Supply Shocks". Brookings 
Papers on Economic Activity, 1975, nQ 1. 

(**)Eugênio Gudin, Análise de Problemas Brasileiros (Agir Editora: Rio 
1965). . 

(***)Cepal, Estudio Econom1co da America Latina (Santiago do Chile, 1958). 
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produtos brasileiros exportados. As, desvalorizações cambiais 
conseguiam apenas gerar pressões de, custos sobre o setor indus 
trial, que se cristalizavam novamente como pressões sobre o n1 
vel ge~~1 de preços. 

Para os estrutural'istas, pO,rtanto. a inflação br! 
sileira estava associada a alterações ~e preços relativos. O 
fato de que alterações em preços relativos geravam alterações 
no nlvel geral de,preços i explicado pela presença de preços 
nominais rigidos. particularmente no setor industr1al. Assim, 
uma elevação de 50% nos preços agrfcolas~ supondo que os de
mais preços nominais da economia- fossem rigidos. gera~ia pelo 
menos umaelevaçio do nlvel geral de preços de 25% (se. por 
exemplo, a agricultura tiver um peso de 50% no {ndice de preço 
considerado). 

! 1591CO que elevações permanentes e substancial 
mente grandes do nlvel geral de preços sE poderiam se tornar 
efetivas se a oferta de metas de pagamentos fosse suficiente
mente flexlvel e passiva em relação a demanda de moeda. Os es
truturalistas assumiam que a oferta de me~os de pagamento ~ e! 
dEgena ou porque o sistema monetário estã organizado deumafo! 
ma peculiar que nia permite um controle mais efetivo por parte 
das autoridades monetirias po porque custos associados a con
tração da oferta de meios de pagamento sio muito elevados{*). 

Os monetaristas contraargumentavam que altera
ções dos preços relativos dificilmente justificariam taxas de 
inflação tão elevadas como as observadas na economia brasilei
ra e por periodos de tempo tão longos. Mas, este argumento es
quece que a infla~ão esti associada a mecanismos de re~limenta 
ção. E, neste'caso. uma pequena alteração de preços relativos 

(*) Julio H.G. Olivera, 1I0n Passive ~ioneii. Journal of Political Econom~, 
val. 78, n94, parte lI, July-August. 1970, pp. 805-81~. 
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poderia causar uma taxa de inflação'bastante significativa e 
por um perlodo bastante longo de tempo(*). 

A caracteristica distintiva dos modelos estrutu-
ralistas de inflação que enfatizava, a importincia do setor 
agricola no processo 1nflacionirio reside,portanto,em doi~ 

pontos bisicos: a) a endogeneidade da Oferta monetiria,causada 
ou pelas caracterTsticas especiais do si~tema monetirfo, ou.P! 
los custos associados a uma pqlTtica de contração da oferta de 
meios de pagamento e b) avariaçio de pr~ços relatiNos acompa
nhada por preços nominais rTgidos.fstas caracterTsticas podem 
ser obtidas a partir de a) hipóteses mais realistas sobre a e~ 
trutura de'mercado que gera p~eços nominais ou b} hipõteses s~ 

bre o ajustamento demorado dos preços em mercados em concorr~n 
cia perfeita. Neste trabalho adotamos a primeira alternativa. 

r interessante observar que mesmo as proposições 
monetaristas de controle da oferta de meios de pagamento ou de 
desvalorização cambial como forma de combate a inflação e aju~ 
te na balança de pagamentos tambim precisam ser acompanhadasde 
hipóteses explicitas sobre o processo de formação de preços n~ 
virios setores afetados. Sob a hipótese de concorrência prefe! 
ta e ajuste instantâneo, os resultados de um corte ou de uma 

. expansão na oferta de meios de pagamentos são nulos. No caso 
de oligopõlio, por outro lado, uma contração de demanda pode 
gerar uma elevação ainda maior de preços e contração de empre
go dependendo de como se altera a elasticidade preços de deman 

(**) -da durante a contração '. Não e possivel ,portanto,fazer rec~ 
mendações de politica monetãria sem hipóteses explicitas sobre 
o processo de formação de preços nos diversós mercados da eco
nomia. 

(*) Veja Simonsen, M.H. "Politica Anti-inflacioniria. A Contribuição Bra
sileira", Ensaios EPGE de Economia (IBGE, Rio, 1973). 

(**) Harrod R. F., "Iperfect Competition ando the Trade Cyc1e" Review of 
Economics and Statistic, nQ 2, 1936, p. 87. 
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aceitação 
muito maior do que se pensa entre economistas brasileiros e 
particularmente entre as autoridades monetãrias. Assim, Delfim 
e outros estimam equação para o nTvel geral de preços onde en 
tram como variãveis explicativas o custo das importações, a t! 
xa de salirios e outras variiveis de custo, excluindo-se a va~ 
riivel preços agrTcolas(*}. Quando ana)isa o mecanismo de ex
pansão dos meios de pagamentos, assume uma posição ti~icamente 
estruturalista ao ·supor que a oferta de meios de pagamentos e 
determinada pela demanda de empristimos ~o setor privado. S1-
monsen, tambim apresenta tribalh?·onde a explicação d~ proce! 
so inflacionário se ba~eia em pressões autônomas de custose um 

. (**) mecanismo de realimentação .. r dificil determinar se estas 
teorias são "estruturalistas" ou "teorias de inflação de cus
to", mas a distinção entre estas duas cl~ssificações nao i ne-

(***) cessãria quando o tema e inflação . 

Os mesmos autores que apresentam este tipo de e~ 

plicação para o processo inflacionário brasileiro, baseado em 
pressões de preços relativos, apressam-se tambim em apresentar 
estimativas de crescimento da demanda e da oferta de alimen
tos, demonstrando que a oferta agricola respondeu satisfat5ri.a 
mente a demanda, não sendo portanto a responsável por pressoes 
de custos ou de preços relativos. O trabalho mais cuidadoso 

- (****) sobre este aspecto e o trabalho de A.C. Pastore . Pastore 
apresenta estimativas de elasticidade-preço para a oferta ~grT-

(*) Antonio Delfim Neto e outros, Alguns Aspectos da Inflação Bras;leirar~ 
tudos Anpes, 1 (Anpes: São PauTõ, 19b5),pàg. 61 e segs. 

(**)Mario H. Simonsen, ~.cit. 
(***)Julio H.G. Olivera, "La Teoria de la Inflacion Estrutural em su Vigi

simo Aniversario"; V Encontro Nacional de Economia, Anpec, Rio, 1977, 
mirneo. -

(****)Afonso Celso Pastare liA Oferta de Produtos Agrlcolas no Brasil", Re
vi s ta Es tudo~ Econômi cos, vo 1. 1 nQ 3, pp. 35 .. :70. 
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cola brasileira, concluindo que a agricultura brasileira nao 
apresenta elasticidade menores do que a de outros paises, e 
portanto não pode ser responsabilizada pela inflação. A expli
cação para esta relutância em endossar o diagnõ~tico estrutur~ 
lista para o caso dos preços agricolas. pode ser explicada pr~ 
vavelmente pelas propostas de reforma agrãria sugeridas como 
remidio pelos estruturalistas e consideradas inaceitã~eis pe
los economistas de outras orientações(*). 

Mas, sem dúvida, o tratamento mais interessante 
das relações entre agricultura e inflação i devido a Oli-
vera{**}. 01ivera apresenta um modelo onde a oferta de meios 
de pagamentos i passiva e discute sob que condições as varia
ções de preços relativos podem gerar a inflação "estrutural". 
Supõe que a agricutura, devido às condições de mercado, traba 
lha com preços nominais flexTveis, e que a indústria, devido 
a heterogeneidade dos seus produtos e ao grau de concentração, 
trabalha com preços nomianis rigidos para baixo. Assim, numa 
economia primitiva onde o setor agrTcola tivesse uma particip~ 
ção bastante elevada, alterações na composição de demanda ger'a-
riam alterações de preços relativos, mas devido a inexistência 
de setores com preços nominais rígidos, não haveria a presença 
de inflação. Numa economia desenvolvida como os Estados Uni
dos, o setor industrial tem uma participação elevada mas, 
como e uma economia bastante diversificada e desenvolvida, 
as .alterações na composlçao da demanda agregada sao me
nores, e geram alem disto variações de preços relativo menores 
do que noutros países devido a maior mobilidade de fatores, e 
portanto uma taxa de inflação moderada ("creeping inflation"). 
Entre estes dois casos extremos estariam os países da America 
latina, onde o setor industrial Já assume uma participação 

(*) Delfim, op.cit.,pg. 51, dois ültim"os parãgrafos. 
(**) Julio Olivera, "On Structural Inflation and latin American 

Structuralism ll
, Oxford Economic Papers, October, 1964. 
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maior, mas onde alterações da composição da demanda agregada g~ 
ram alterações substanciais nos preços relativos devido a me
nor mobilidade de fatores entre setores e atividades e ao me
nor grau de diversificação. Nestas economias, portanto, pode
se observar o fen5meno de inflação "estrutural" com taxas bas
ta n t e' e 1 e v a das (*) . 

Este tipo de resultado coloca dúvidas nos argu
mentos de Delfim,Pastore e outros sobre a irrelevincia do se
tor agrlcola para explicar o fen6meno inflacionirio. Em pri
meio lugar, porque não basta demonstrar que a elasticidade ofer 
ta do setor agrlcola e semelhante a elasticidade oferta de ou
tros paises. r preciso demonstrar, tambem, que o setor agrlco
la tem uma participaçio peque~a na composição dos preços dos 
demais setores da economia, e que as alterações de demanda agr~ 
gada são de magnitude semelhante. No caso brasileiro. quando 
se sabe que pelo menos quarenta por cento dos salirios do se
tor urbano são dispendidos em produtos agricolas, e que pelo 
menos 60% das exportações são compostas de produstos agrlcolas 

, 

e duvidoso tirar esta conclusão. Alem disto, a participação do 
setor agricola na economia brasileira passou de 30 para 15% 
d o p r o d u t o e m a p e nas . 3 O a nos, o que d e m o n s t r a uma a 1 t e r a ç ã o ba ~ 
tante ripida na composição da oferta agregada. Finalmente, o 
argumento nio precisaria se basear num crescimento permanente 
dos ~reç~s relativos do setor agricola. Basta que os preços 
a 9 r i c o 1 as s e j a m no m i n a 1 me n t e f 1 e x i v e i s, s u j e i tos a c h o que sal e~ 
tõrios eque existam preços nominais rlgidos no resto da eco no 
mia para que variações nos preços agricolas gerem inflação{**T 

(*) Este argumento e devido a 01ivera, op.cit. 

(**)Okun, op. cito 
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Na seção seguinte, apre~entaremos um'modelo on
de fazemos hipóteses explicitas sob.re. a organização e a estru
tura dos mercados agricolas e o de produtos industriais. Estas 
hipõteses são os ingredientes essenciais para uma teoria de 
inflação onde a agricultura possa ser considerada separadamen
te. 
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Nesta seção apresentamos um modelo de inflação 
. considerando o setor agrlcola e o. setor industrial separada
mente. Deixamos de lado o mercado monetãrio e a demanda de 
ativos por parte do setor privado e enfatizamos as relações 
entre preços agrlcolas e preços industriais na explicação do 
processo inflacionãrio. 

O modelo que apresentaremos tem dois aspectos, 
distintos. Em primeiro lugar,su~omos que a agricultura ~ 

·concorrencial.e trabalha em pleno emprego enquanto o setor 
industrial ~ oligopolizado e tem ,excesso de capacidade. As
sim, a agricultura ~ modelada com uma economia clãssica e a 
industria como uma economia keynesiana. 

Em segundo lugar, supomos que a economia tem 
algumas caracterlsticas que não' podem ser alteradas no curto 
prazo, ou cuja alteração não pode ser considerada como uma 
simples medida de politica econômica. Estas características 
compõem a estrutura da economia. A imutabilidade estã asso~ 

ciada ou a características tecnolõgicas ou a prõpria distri 
buição de renda. 

Vamos supor que a economia e composta por dois 
setores: o setor agrícola que funciona como uma economia 
clãssica, em concorrência perfeita e.pleno emprego, o setor 
industrial que e caracterizado como uma economia keynesiana 
com excesso de capacidade e preços nomi'nais rígidos. 

Supomos que o set9r agrlcola e competitivo da 
da a presença de um numero muito grande de produtores que 
oferecem um produto homogêneo no mercado. Assim, os agricul 
tvres são incapazes de influir sobre os preços dos seus pro-
dutos ,ue considerem como um dado ao decidir o volume de 
produção. A presença de bolsas de mercadorias, no caso do 
setor agrícola em geral, e a abertura para o comércio 
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exterior no caso da economia brasileira, são argumentos adi
cionais a favor da hipôtese de concorrencia que adotamos 
para o setor(*l. 

I Supomos, alem disto, que os produtos agrícolas 
tem um custo de estocagem muito elevado e que, uma vez colhi
da a safra, os produtores vão ao mercado dispostos a vender 

. toda a produção. Assim, as 'curvas de oferta de produtos agrí
colas, dada a safra, são completamente ine·lâstic00' 

O setor industrial e caracterizado por uma ele
vada concentração da 'produção nas mãos ·de apenas alguns prod.!! 
tores. Esta concentração e resultado da presença de economias 
de escala no processo produtivo, pela presença de produtos h! 
terogêneos e por barreiras financeiras para o 'ingresso de no 
vos produtores. Neste setor, as finnas tem poder de determi
nar preços e adotam uma regra de determinação de preços que 
evita a rivalidade entre diversos ofertantes ou o ingresso de 
novos produtores que comprometeriam a rentabilidade dos in-

( **) vestimentas industriais . Esta regra consiste em fixar o 
preço a partir de uma margem de lucros calculada sobre os cus 
tos variãveis de produção. A hip5tese jã e tradicional na li
teratura econômica e parece descrever razoavelmente o compor
tamento dos preços no setor industrial em outras nações e no Bra 

. (***) s, 1 

(*) 

(**) 

{***} 

Nàõ consideramos exp1icitamente o setor de comercialização agrícola 
para o qual as hipóteses de concorrência não seriam plausíveis. Mas 
no caso da comercialização agrícola faltam ainda estudos sobre a 
sua estrutura e numero de agentes para sua caracterização como um 
setor não concorrencial. r importante observar, entretanto, que um 
setor de comercialização agrlcola não concorrencial não altera os 
resultados do modelo que apresentamos. 
Veja Syl10s Labini; 01i o olio Pro resso/Tecnico, (Editora Oikos
-tau Barcelona, 1966 e \~i 1am D.Nordhaus, Pr1clng in the TradeÇy 
ele u Cowles Foundation Paper, nQ 37, (New Haven, 1972). 

Ver a tese de mestrado de Cláudio Considera Estrutura de Mercado e 
Formação de Pre~os na Indústria Brasileira: 1969-1974, Depto. de Eco 
nomia, Universi ade de Brasilia, 1973, mimco. 
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industrial 
não reduzem os preços nominais dos seus produtos quando a 
demanda se reduz, pois isto faria com que os demais produto
res rivais tambem reduzissem os seus preços, anulando qual
quer efeito sobre as vendas e diminuindo a margem de lucros. 

Estes dois conjuntos de hipóteses fazem com 
que os preços do setor agrícola sejam preços determinados ba 
sicamente por demanda enquanto os preços do setor industrial 
sejam preços determinados basicamente porcustos(*)~Alêm disto, 
os preços do setor agrícola devem apresentar uma variàbilida
de muito maior 'do que os preços do setqr industrial. O grãfi-
co que apresentamos a seguir apresenta o índice de preços 
industriais (coluna 17 da Conjuntura Econômica) e o índice 
de preços agrícolas (coluna 18 da ~onjuntura Econômica) para 
um período de 16 anos. A observação do gráfico não contraria 
as hipóteses sobre a variabilidade de preços agrícolas e 
preços industriais nominais,. Os primeiros apresentam um com
portamento mais variãvel e até períodos de declínio em termos 
nominais, enquanto que no caso dos preços industriais varia-o 
bilidade e menor e não se pode observar nenhum período de de 
clínio dos preços nominais. 

Formalmente, supomos que a economia produz tres 
bens: o produto 1, que e um produto agrícola consumido ape
nas no mercado interno como·alimento para a população urbana 
e materia prima para o setor industrial; o produto 2, que' e 
um produto agrlcola para a exportação e 6 produto 3 do setor 
industrial que pode ser consumido ou retido como estoque ou 
investido. 

o modelo atem-se ao curto prazo e supoe uma es
trutura econ5mica dada. Assim, o setor industrial não exporta 
o produto 3, a agricultura oferece produtos alimentares para 

(*) Michal Kalecki, Essays in the Theory of Economic Fluctuations (G. 
Al1en & Unwin : london, 1939). 
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impor-o setor urbano e as receitas de áivisas, não podendo 
tar alimentos para o setor industrial. As importações 
realizadas somente pela indústria, constituindo-se de 
rias primas e bens de investimento. No curto prazo, são 
tas as hipóteses que supomos caracterizam a estrutura 

sao 
mate

es-
-econo 

mica brasileira. 

E de fato, a agricultura representa pelo menos 
6 0% das e x p o r ta ç õ.e s b r a s i 1. e i r a sem a nos r e c e n te 5 (* ). S e a 
hipõtese de que sõ agricultura expo,'ta for considerada irre! 
lista, o deficit de transações correntes que apresentamos 
deve ser interpretado como "deficit a ser coberto por expor 
tações agrlcolas". As importações de m~t~rias primas e equi 
pamentos para o setor industrial equivalem a pelo menos 70% 

do total. As importações de alimentos são limitadas quer por 
razões tecnológicas (como o caso do feijão, por exemplo) 
quer por razões de polTtica econ6mica (o arroz, por exem
plo(**). Na medida em que estes dados do problema se alte-
rem, os resultados do modelo tambem devem ser alterados. 
Mas, como discutiremos na versão de longo prazo do modelo~. 

a alteração destas características implicaria em alterações 
no prõprio padrão de crescimento e na distribuição de renda 
da economia. 

A produção do setor agricoJa pode ser descrita 
por curvas de oferta para o produto 1 e para o produto 2, 
como a seguir: 

(*) 

(**) 

Fernando B.Homem de Melo e Maria Helena P. Zockun, "Exportações Agri 
colas, Balança de Pagamentos e Abastecimento do Mercado Interno" ,-
Revista Estudos Economicos, vol. 7, nQ 2, pp. 9-50. 
Ver Melo, op. cito 
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!2t .:: S2 CPl , t-l ' 

17 . 

P2,t~1)· (1 ) 

+ 
P2,t-l) (2) 

onde ~1 e ~2 representam a oferta do produto 1 e 2 respectiv! 
mente, e Pl e P2 os preços nominais de ambos os produtos. Su 
pomos que a oferta corrente de produtos agrTcolas depende 
de preços determinados i ~poca do plantio. O sinal sobre as 
variãveis indica o sinal da derivada com ~elaçãa as variãveis 
consideradas. 

No curto prazo, os fatores alocados no setor 
. . 

agricola nao podem se transferir para o setor industrial t e 
por esta razao, consideramos a oferta como dependente 
dos preços P1 e P2' e independente dos preços.do setor 

tria1,. P3' 

apenas 
indus 

A demanda de produtos agricolas para o mercado 
interno i definida como uma proporçao fixa e constante de ren 
da do setor industrial, isto é 

(3 ) 

onde A = wa + ra' isto i, onde A representa a parcela da 
renda do setor industrial (!3) gasta em matérias primas (ra) 
e a demanda de alimentos da população urbana representada p! 
ta parcela dos salirios ~asta em alimentação (w ). A outra a 
parcela dos salãrios é w1 e ~ folha de salãrio total e dada 
por W = (wa + w1) ~3. 

No caso do produto .2, supomos que o Brasil seja 
um produtor marginal no comércio internacional, e os 
deste produto sejam dados simplesmente pelos preços 
nacionais multiplicados pela taxa cambial t isto e: 

P - p* e 2 - 2 • 

preços 
inter-

(4 ) 
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onde P2 representa.o preço internaciona,l, e a ta.xa cambiü,l 
definida como cruzeiros por dólar, 'Produtos como cafe fF:: 

cacau onde o Brasil tem uma participaçio importante no co~ir

cio internacional sio exclufdos da anãl1se por serem contro
lados pelo governo. O d~ficit da balança comercial deve ser 
entio definido como o d~fictt a ser coberto pela agricultu
ra de produtos nio tradicionais. 

No setor industria1 ~ por out.ro lado, supomos que 
o nlvel de produçio'ideterminado pela demanda agregada en-
quanto que o nfvel de preços nominais i de~erm1nadD pelos 
custos. 

A demanda do setor industrial ~ determinada p~

la soma da demanda de bens de consumo do pr5prio setor indus
trial e do setor agrfcola, pela demanda de investimentos e de 
gastos ex6genos dependentes de polJtica de disp~ndios e da PQ 
lltica monetiria do governo. Deste total devemos subtrair a 
demanda de importações do resto do mundo e a demanda de ali
mentos e matirias primas do setor agrTcola. Assim, a demanda 
agregada do setor industrial i dada por 

onde a barra sobre !3 indica que estBmosmedindo o produto 
real do setor industrial. C representa a propensão marginal 5, 

consumir, m a propensio marginal a importar do resto do mundo 
e Z o total de gastos aut5nomos. O produto nominal ij repre-
sentado por S3=!3' P3 onde P3 é o preço dos produtos inclus= 
triais. Fazendo s~ = !3~ obtemos 

"S" 3 = -------_. ----
1 - c + m + A 
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(6 ) 

Os preços do setor industria1 sao dados pela 
expressa0 abaixo: 

+ TI (7 ) 

onde n ~ a taxa de lucro por unidade vendida. Os custos varii 
veis incluem os custos de produtos agricolas inclusfve sali
rio-alimentaçio, dos produtos importados e os 'salirios. (W I ) 
nio dispend~dos com'alimentaçio. a, 8, y representam respect~ 
vamente a quantidade de produtos agrlcolas, produtos impor
tados e mio-de~obra necessirios para produzir uma unidade de 
produto industrial. 

Diferenciado a expressão (3) e 
em termos de taxa's de crescimento temos: 

-P1 ': S'3t - n11 P~t-l - n12 P2t-l 

e se Plt = Plt-l 

expressando-a 

Pl t = 
1 n12 

[ $3] - (P2* + ê) 
1 1 + n11 + n11 

(8) 

onde um circunflexo sobre a variivel indica taxa 
mento e onde n i , j representa a elasticidade das 
oferta das expressões (1) e (2) com respeito aos 
2. 

de cresci-
curvas de 
preços '1 e 

Diferenciando-se a expressão (7) encontramos a 
taxa de crescimento dos preços industriais que pode ser escri 
ta como 
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(9 ) 

onde a,b,c,d representam a participação das despesas dos 
produtos agrícolas, importações, salários e a participação 
dos lucros no preço industrial P3' 

A balança comercial desta economia, expressa em cruzei 
ros ê dada por 

e 
(10) 

onde 

u = M e X = x 
M-X M-x 

o modelo apresentado tem 8 equações: as equações (1),: 
(2) definem a oferta de produtos agrícolas, e as equações (3) 
e (4) os preços de mercado interno, e externo dadas a renda 
nominal do setor industrial, 
taxa cambial, 

os preços internacionais e a' 

A renda do setor industrial ê determinada pela demanda 
'agregada (5) e pela condição de equi1!brio s~ = '5"3' A renda no 
minal do setor industrial ê obtida pela multiplicação de '5"3 
,em P3 dado por (9). 

A balança comercial ê dada por (10) e a taxa de infla
ção da economia por 

(11 ) 

São 8 equações e 8 variãveis endõgenas: Plt , P2t' P3t , 
!1' !2' '5"3,53 e B~ As variãveis exõgenas são z, os gastos eX2 
genos,1I. a taxa de lucros, W1, o salário do setor industrial, 
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e, a taxa cambial t P2, os preços intern~cionais de 
agrlcol as. 

21. 

produtos 

Poderfamos supor que a oferta de meios de paga
mentos fosse determinada tamb~m endogenamente por uma condi
çao como 

e terlamos mais uma equaçao e 'mais uma var~ivel. Mas nao 
consideraremos o lado monetário explicitamente nas seções que 

(.* ) se seguem. 

. ,. 
( *) . E s tas o b s e r v a ç õ e'$ S a o d e v i das a o P r o f. E d m a r B a c h a . 
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A taxa de inflação da economia, medida por um 
lndice do tipo oferta global pode' ser expressa por: 

onde os a1 representam os pesos de cada um dos produtos da 
economia no indice geral. 

Substituindo-se em (11 ) as expressões obti-
das para Pl' P2 e P3 obtemos 

fi = (a 1 
1 + 93a) S3 + [(sl 

n12 
+ 92) + 

1+n11 1+°12 

A taxa de inflação da economia então pode 
decomposta em v~rios componentes: a inflação devida 
c~ltura diretamente (a 1 ); e in~iretamente 

1 1+n 11 

dos seus efeitos sobre os custos (a 3a); a inflação 

a desvalorização cambial que pode 
to de preços agricolas no mercado 

ser decomposta em 
interno (a "12 

1 1+"11 

ser 
a agr.!. 
atrav,es 

devida 

aumen-

) e seus 

efeitos sobre os produtos agric01as utilizados no setor in 
os dustria1 e urb~no n12 ) e seus efe,itos sobre 

1 + n 11 
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custos industriais atraves das importações (03b). E final-

mente, a inflação devida aos salãrios (exceto o custo de 
alimentação) e aos lucros (dados pelo ultimo elemento a 
direita da expressão (12). 

Se os lucros se corrigirem automaticamente em 
função da taxa de inflação corrente temos 

. e 
- 1 [( 1 
p =r=eJd n11 +1 

onde e 3 e o peso dos produtos industriais no índice ge-

ral de preços, e d aparticipação dos lucros nos preços in

dustriais. 1 pode ser interpretado como um fator de l-a 3a 
realimentação da taxa de inflação. Assim, uma elevação dos 

custos de x% gera uma inflação 1 ~ d • x% que serã tanto 
- 3 

maior quanto maior a importância, do setor de preços nom; 
nais rígidos na economia e a participação dos lucros ou 
das rendas variãveis neste setor. 

o aspecto di~tintivo do modelo apresentado r~ 
fere-se ao fato de a inflação gerada no modelo estar as-
sociada a variações de preços relativos. Assim, os preços 
agrícolas no mercado interno, tem, mantidas as demais vari! 
veis constantes, um comportamento c1clico, crescendo e de-
crescendo com a taxa de crescimento da renda nominal. Sub 
traindo a taxa de crescimento dos preços agricolas para o 
mercado interno da taxa de crescimento do nível geral de 
preços obtemos 
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o primeiro elemento da soma do lado direito 
d a e x p r e s são (1 3) i n d i c a que p 1 c r e s c e c o m a t a x a d e c re s 

p 
cimento da renda nominal da economia e decresce com a taxa 
de crescimento da renda nominal. se 

Desta forma o carãter ciclico dos preços agrI. 
colas internos depende da participação da agricultura na 
economia (8 l ) e nos custos industriais (A). A condição pode 
ser reescrita como 

n11 
8 2 + 8 3 - 1 <: 

e 31'\ 

ou 

1 ( 1 
9 2 - 1 n11 

<: -,;.- + -) 
6 3 

e podemos ver que o car~ter clclico dos preços dos 
tos desaparecerã para valores elevados de n11 ou se 
cipação da agricultura nos custos industriais for 
pequena. Pois quando A diminui a expressão do lado 

alimen 
a parti. 

muito 
direito 

aumenta. Assim, nossa conclusão s6 i vil ida para algumas 
economias e depende das caracteristicas da agricultura de 
mercado interno e de sua participação na formação dos pre
ços dos produtos.(*). 

(*) Se consiaerarmos um indice do tipo disponibilidade interna, temos 
1 n11 < l - 1, pois °2=0, Então podemos reescrever a condição como 
l-A 

"U < A' 
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No g~ifico abaixo apresentamos o custo de 
alimentação da Guanabara, calculado ~ela Fundação Getfilio 
Vargas deflacionado pelo índice 2 e a taxa de crescimentoda 
renda nominal. A observação do grifico mostra um crescimen 
to bastante ripido do custo real de alimentação no período 
55-64, seguido por uma queda bastante .drãstica de.64 a 69, 

quando a economia passou por um rápidO declínio das taxas 
de inflação, do produto e do emprego. A partir de 69 a 
economia se recupera e embora com taxas de inflaçã? menores, 
a taxa de crescimento da renda nominal ~assa a se elevar 
trazendo consigo a elevação dos preços agrícolas para" o 
mercado interno que permanece ate o momento atual. 

[. verdade que desconsideramos neste resultado 
as variações de outros custos industriais, como os 
de importações e a política de alteração de margens 

custos 
do 

prõprio setor industrial. Mas a evidência empírica que 
apresentamos sugere que, independentemente destes fatores, 
as variações da renda nominal garantem um comportamento 
cíclico ao custo interno de al~mentação. 

O mesmo resultado ê obtido quando se compara 
Pl e P3. O compo~tamento de Pl/P3 pode ser analisado pela 

diferença entre as taxas de crescimento entre os dois índi 
ces de preços, dada por 

b ] ê + P~ - dn 

-

n12 
(l-A) + [ 1+n

11 

(14 ) 

Se. novamente supomos que n • a taxa de varia 
ções das margens de lucro, e os custos de importação tem um 
efeito pequeno sobre a relação de troc~s agricultura- indus 
tria, novamente concluiríamos que a relação de trocas para 
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agricultura tem um comportamento cíclico crescendo e decres 
cendo com a renda nominal. O grãfico abaixo apresenta a 
relação de trocas para o setor agrícola medida pelo quocie~ 
te dos índic~s 17 e 18 da Conjuntura Econ~mica. Como ambos 

i 

os índices são definidos pelo conceito oferta global, a 
sua variação ~ determinada tambim pelos preços internacio
nais e reflete a elevação internacional 'dos preços agríc~ 

las a partir de 1968. Mas a queda observada ati 1968, i' 
compatível com a nossa previsão. 

A evidincia qu~ apr~sentamos pode ser inter 
pretada de, duas formas, ambas consistentes com o modelo apr~ 
sentado. Em primeiro lugar, podemos dizer que quando se ex 
pande a renda nominal da economia (quer por expansão do 
nível de atividade quer por expansão da taxa de inflação), 
os preços agrícolas sobem mais rapidamente do que os preços 
industriais. Pois, os primeiros sio determinados num merca 
do competitivo e se ajustam rapidamente ao nível de demanda 
nominal. Enquanto que os preços industriais são mais lentos 
para se ajustar, e sobem apenas quando 
Esta interpretação se adapta, 
apresentados no período 1961-1967. 

os custos se elevam. 
aos dados 

Alternativamente, pOderíamos dar uma interpr~ 

tação diferente aos dados apresentados. Podemos supor que 
o aumento de preços agrícolas i exõgeno e decorre de ~ãs 

safras, ou da elevação dos preços no mercado internacional, 
no período 1968-1973. E, que dada esta elevação dos preços 
agrícolas o governo ampliou a oferta de meios de pagamento 
ratificando este 'aumento de preços agrícolas. Este segundo 
tipo de interpretação poderia ser usado para o período 68-73 
mas dificilmente se adaptaria aos eventos da economia bra 
si1eira nos períodos 61-67. 

Ambas as interpretações são consistentes com 
o modelo e em ambos os casos os preços agrícolas teriam um 



1.40 

1.JO 

1.2U 

1.10 

1.00 

C.9~ 

GRAFICa Irr 
Preços Agrícolas/Preços Industriais 

Brasil 1966 - 1977 

Fonte: Colunes 17 e 18 da Ccnjuntura Ec~nên1ca 

75 76 77 

preços egr!colas 
preços 1ndustrieis 

Anos 

N 
OJ 



UNtVEUSIDADE IJE 8AO PAULO 

I"ACU1.DADE DE KCONO:\flA E ADMINISTRAÇAO 

INSTl'rUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS • IPE 

comportamento que acompanha a taxa de crescimento da renda 
nominal. No primeiro caso, os preços agrícolas sobem por 
causa do crescimento da renda nominal. No segundo caso, a 
renda nominal se eleva por causa dos preços agrícolas. 

Na medida em que a taxa de lucros do setor 
industrial ~ e~tiver associada com S3 ou $3' os resultados 
do modelo podem se alterar. Se a taxa de 'lucros estiver as 
sociada negativamente com o nivel de utilização de capac~ 

dade ou com $3' por exemplo, a relação de trocas para a 
agricultura terá um comportamento cíclico ainda mais ace~ 

tuado. Se a taxa de lucros estiver associada positivamente 
com o nívei de ut i 1 i zação, ou .com $3' o comportar.ento ci 
clico de relação de trocas será menos intenso. A evidência 
que apresentamos e claramente insuficiente para julgar esta 
distinção, que e, entretanto importante para a definição de 
política monetãr~a e outras políticas para controle de taxa 
de inflação e de nível de atividade. 

29. 
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30. 

A parti r do modelo apresentado podemos anal i 
sar os principais resultados da po11tica monetãria, deixan 
do de lado entretanto os aspectos relacionados a taxa de j~ 
ros e ao mercado de ativos financeiro~ e reais. A atenção 
ficará concentrada apenas no mercado de produtos indus-
triais e agrícolas. 

Convenciona-se chamar de política monetária a 
política que altera a composição do financiamento dos gas
tos governamentais sem alterar a sua magnitude. Assim, uma 
política monetãria expansionista implica numa compra de 
títulos publicos t sem se alterar o total de gastos govern~ 

mentais. 

No modelo que apresentamos chamamos de pol! 
tica monetãria uma política de dispêndio que aumente Z, 
a componente exõgena de demanda agregada, como por exemplo 
uma expansão de líquidez da economia que aumenta os investi 
mentos privados, ou um aumento de gastos governamentais fi 
nanciado de tal forma a gerar uma expansão líquida da deman 
da agregada. 

No que toca o setor agrícola, os efeitos de 
uma pOlítica monetãria expansionista são fáceis de anal; 
saro Os preços agrícolas do mercado interno crescerão rela 
tivamente ao nível gera' de preços e aos preços industriais. 
Isto acontecerá a) se a taxa de lucros do setor industrial 
estiver negativamente associada ao nível de atividade da 
economia, ou se apesar de positivamente associada ao nível 
de atividade, os preços agrícolas~ e o ~alário- alimentação 
tiverem uma participação tal nos custos industriais que 
obscurecem as pressõ~s aut6nomas de elevação dos preços i! 
dustriais e b) se a taxa cambial permanecer constante ou 
se a regra de desvalorização cambial não se alterar~*~Neste 

(*) Se a economia apresenta uma determinada combi ~ão de "11 e A como 
discutimos na seção anterior. 
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caso, a participação da produção agrícola para o mercado i~ 
terno aumentarã e diminuirã a participação da produção agrí 
cola de exportãveis. 

No grãfico seguinte apresentamos um 
da irea cultivada de alimentos e os desvios deste 

índice 
índice 

em torno da tendência, estimada por media móvel. Os desvios 
acima da tend~ncia parecem coincidir com os períodos de 
maior crescimento da renda nominal, e os desvios abaixo da 
tendência, com períodos de retração de renda nominal . 

. A política monetãria contracionista pode ser 
analisada analogamente. Esta política' serã tanto mais efeti 
va no controle da inflação: a) quanto mais importante fo
rem os preços agrícolas na composição do cu~to industrial; 
b) quanto mais a taxa de lucros do setor industrial for 
positivamente associada ao nível de atividades~ se a taxa 
de lucros for negativamente associada ao nível de atividade 
do setor industrial, a política contracionista acentuarã 
a deterioração dos termos de troca para o setor agrícola, 
e serã menos efetiva para reduzir a taxa de inflação; e 
c) quanto menor for o fator de realimentação. 

No modelo que apresentamos os impostos que 
incidem sobre os produtos industriais podem ser considera 
dos como um dos itens de custo do setor industrial. Assim, 
poderíamos considerar os impostos co~o IPI, IeM, os encar 
90S sociais e mesmo as taxas de importação como ltens de 
custo do setor industrial que afetam portanto o nlvel de 
preços nominais deste setor. [$ta hipótese indica imedia
tamente como a pol1tica fiscaí pode ser utilizada numa poli 
t1ca antinflacionâria. Nos perlodos de crescimento da renda 
nominal em decorrência de pressões de custos sobre os pr~ 

ços industriais, a redução de impostos e ou de tarifas 
pode ser utilizada como um instrumento de combate a infla 
ção. r lógico que a diminuição de encargos fiscais do gove~ 
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no sã pode ser utilizada ate um limite dado pela partic! 
paçao destes impostos no total dos preços industriais. 

A adoção de uma polttica fiscal antinflac1o-
nãria como argumento acima faria com que durante perlodos 

.de crescimento do produto e elevação das taxas de1~flação. 
o orçamento do governo passasse a apresentar um deficit, 
ao mesmo tempo em que aumentar-se-ia financiamento das 
despesas governamentais por expansão de base. O orçamento 
fiscal do governo passaria a apresentar, portanto, um com 
portamento prõ-clclio, aumentando-se o financiamento mone 
tãrio exatamente em perlodos de aceleração da taxa inflaci! 
nãria. A anãlise desta alternativa serã apresentada na se
ção XII. 

33. 



UNIVERSIDADE De IA.O .Aur.o 
PACULDAD& De BCONoatlA e ADMtNlIITRAÇAO 

lHiTITUTO De .lI:IQf1US BCON()~IlCAl • 11"11 

VI. O PROBLEMA NO LONGO PRAZO 

34. 

O modelo de inflação que apresentamos pode ser 
interpretado sob duas perspectivas. Em primeiro lugar, pode 
ser usado como a explicação de um processo inflacionário. ~sso 
~iad6 ãs variações aleat5rias da prod~çã~ agrTcola, devido a 
efeitos climãtico.s ou a p~ocessos especulativos no mercado in 
ternacional como fizeram vãrios autores(~). Neste caso o . ' 

pr~ 

b1ema de polTtica 'econômica se resumirã a uma polTtica de es 
toques reguladpres(**). Mas no'caso da economia brasileira, 
a presença de 'i nfl ação e de prob 1 emas 'na ba 1 ança de transa
ções correntes assume um carãter crônico que sugere que o pr~ 

blema inflacionãrio não deve ser interpretad~ somente sob esta 
perspectiva, mas considerado tambãm como resultante de um p! 
drão de crescimento desequilibrado, como sugerido por Olive-

(***) ra 

Este problema pode ser discutido a partir de um 
modelo de crescimento baseado no modelo de curto prazo que apr! 
sentamos anteriormente. 

Vamos supor que a economia possa ser dividida no 
vamente em agricultura para o mercado interno, agricultura pa
ra o mercado externo e setor industrial., Para que possamos de! 
crever a situação da economi,! no long~ pra~o. precisamos des
crever o processo de produção de cada um dos setores. Assim,s~ 
pomos que: 

(*) 

(**) 

(***) 

Como em Okun, 9p.c1t.e Gordon op.cit 
Este caso ê estudado por Fernando Homem de Mello A8ricu1tura: 
certeza e Tecnologia. Tese de livre docência, USP, I 78, m1meo. 
Veja Olivera. "On Structural Infla~1on.' .. "op.cit. 

(1 ) 

(4) 

(3) 

ln-
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K3 representa os serviços de capital no setor industrial, e 
M3 as importações de matirias primas do resto do mundo para o 
setor industrial, Ll' L2 e L3 são o contingente de mão-de-obra 
em cada setor e at, yt representam os efeitos do progresso te~ 
nológico e de ocupação de novas areas em cada uma das ativida
des agr; col as. 

A agricultura tem duas funções: fornecer alimen
t~s para os trabalhadores do setor indus'trial, L3' e . divisas 
para importações deste mesmo setor, M3' e portanto 

Para simplificar considerarmos wr = O e o salario alimentação 
como o unico componente dos salários. Não consideramos explici 
tamente o salário alimentação do'setor agr;cola nem a taxa de 
lucros deste setor. A oferta agrícola pode crescer se à) se 
elevarem os preços relativos; b) ocorrer progresso tecnológi
co, e c) novas areas forem ocupadas. 

Vamos supor que a distribuição de renda desta 
economia seja extremamente desigual: que os pobres tem uma ren 

. da muito pequena e por isto não poupam; que os ricos tem uma 
renda tão grande que seus gastos de consumo são irrelevantes em 
termos de sua renda. Nesta economia a distribuição de rend~ -e 

determinada pela composição do produto em termos de consumo e 
investimento. Á participação dos lucros aumenta quando aumenta 
a participação dos investimentos. Em termos do modelo que apr~ 
sentamos, supondo .que WI=O, ou seja, que todos os salários são 
gastos em produtos agrícOlas, a distribuição de renda i deter
minada pela participação da agricultura de mercado interno na 
renda da economia. A agricultura de exportação financia a im
portação de maquinas e portanto está relacionada aos lucros. 

O setor industrial esta ~rganfzado de tal forma 
que tem controle sobre os seus preços e pode fixar arbitraria-
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mente a sua taxa de lucros que e dada por (S3 - S,P,-S2 P2)' Se 
supusermos que os lucros são dados pelo montante de investimen 
tos, a taxa de crescimento do estoque de capital K3 e dada por 

d 
11 

I<J 
= 

e teremos uma taxa de equilibrio sempre que a taxa de lucros 
planejados nd for igual a taxa efetiva 'II

e 

K3 ~ 
A taxa de lucros planejada e fixada arbitraria -

mente pelo grau de monopólio do setor industrial, e pode ser 
igual, maior ou menor do que a taxa efetiva de lucros deste se 
tor dependendo dos preços agricolas Pl e P2' 

A taxa de crescimento do setor industrial pode 
ser elevada ainda mais se for possivel um desequilibrio na ba-
lança de transações correntes em relação ao resto do mundo e 
em relação ao setor agr;cola. Assim, ter;amos o montante de 
investimento do setor industrial dados pelos lucros do setor~ 
dustrial somado ao deficit na balança de transações ·correntes 
com o setor agricola e com o resto do mundo, ou seja 

(5 ) 

As taxas de crescimento de Sl e S2 são dadas por 

(6) 

onde os n;,j tem o mesmo signific~do anterior, e a e r, repre
sentam a taxa de crescimento da produtividade da ~rea cultiva 
da em ambas as atividades agricolas e que são supostas indepe! 
dentes. 

Para obtermos um padrão de crescimento equilibr~ 
do, e preciso que os três fatores de produyão utilizados no se 
tor industrial cresçam a taxas iguais, isto é, que 
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e que portanto a agricultura cresça a taxas iguais as do setor 
industrial, para fornecer alimentos para a população urbana, e 
divisas para as importações, ou seja, e preciso que 

d 
51 52 

'Ir n2L[2 + y= nlL[l + = = -S = a 

d e 
e então temos + = -K--' pois Pl., P2 não variarão e nem as 
taxas de lucros, como mostra (6) . 

. Assim, o crescimento equilibrado no longo prazo 
deve obedecer a seguinte condição 

ou seja, a taxa de lucros do setor i!1du5trial é exatamente igual 
a taxa de crescimento da produtividade da agricultura para o 
mercado externo e para o mercado interno. Em outras palavras,a 
taxa de lucros do setor industrial é igual a taxa de crescimen 
to da produção agrlcola a preços constantes. 

r fácil compreender que esta igualdade só se ob
terã, por acaso. A taxa de lucros do setor industrial é fixada 
em função das perspectivas de crescimento futuro de economiaou 
do poder de monopõlio deste setor, enquanto que as taxas de 
crescimento da produtividade dos dois setores agricolas depen
derá dos esforços de pesquisa em ambos os setores, e da OCUp! 

ção de novas ireas. A variação de preços relativos favoravel -
mente ã agricultura diminue a taxa de lucros do setor industri 
al e portanto a taxa de crescimento, mas a custa da 
das taxas inflacionárias. 

elevação 

l verdade que a condição de equilibrio no longo 
prazo não precisaria ser tão restritiva, se supuséssemos uma 
economia aberta, onde a indústria pudesse exportar mais ou me
nos dependendo dos preços relativos dos produtos nacionais e 
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internacionais, e onde a importação de alimentos pudesse supl~ 
mentar um possível desequilíbrio entre o setor agrícola de mer 
cado interno e o de exportação. Mas a primeira hip5tese sobre 
3 flexibilidade das exportações do setor industrial, parece 
pouco realista. A importação de alimentos do resto do mundo, 
por outro lado implicaria igualmente numa redução da taxa de 
crescimento do setor industrial, conforme mostra (5), jã que 
implicaria numa redução das possibilidades de importação des 
te setor. 

Nesta economia, o crescimento do setor indus-
trial acima das taxas de crescimento da produção de qualquer um 
dos setores implicaria em primeiro lurar, numa redução na ta 
xa de lucros efetiva do setor industrial. Se este setor 1nsis 
tisse na obtenção da mesma taxa de lucros e se a oferta de 
meios de pagamento tivesse um comportamento passivo, o resul 
tado seria inflação e problemas na balança de transações cor 
rentes. 

Podem ocorrer vãrias situações de desequilíbrio 
Poderia ocorrer, por exemplo, que 

- -= a + nll II > y n2l l2 

Nesse caso, o setor industrial estaria crescendo 
a uma taxa maior do que a permitida pelo crescimento do setor 
de exportações, mas igual a p~rmitida pelo crescimento da 
agricultura para o mercado interno. Neste caso, o problema de 
curto prazo se refletiria numa necessidade de alterar a a10ca
çao de produção entre o mercado interno e o mercado internacio 
nal dentro do setor aQricola. O governo poderia potar por uma 
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desvalorização cambial, com política monetária passiva, e1evan 
do-se os termos de troca favoravelmente ao setor agrícola e 
elevando a taxa de inflação pela pressão de salãrios-alimenta
ção sobre os custos do setor industrial. Ou alternativamente, 
por uma contração da oferta de meios de pagamentos, com taxa 
cambial constante: neste caso, os pre~os internos dos alimen 
tos cairiam, pela, queda da, renda nominal, e o setor agrícola 
transferiria parte de sua produção para o.setor externo. O 
setor agrícola resolveria o problema das contas internacionais 
a' custo de uma ,diminuição na oferta interna de alimentos. 

Alternativamente, poderíamos ter 

II 

K 

.... -= y + n2L L2 > a + n1l Ll 

ou seja, o crescimento do setor agrícola para o mercado 
no 'é suficiente, e geram-se problemas na oferta interna de 
mentos. 

exter 
ali 

Os problemas de correção da taxa de inflação p~ 

dem ser interpretados sob uma perspectiva de problemas na dis 
tribuição de renda dentro do setot' industrial. Uma política de 
importação de alimentos por exemplo, está associada a uma me 
nor taxa de lucros e a 'uma menor taxa decrescimento deste se 
toro A correção do desequilíbrio entre crescimento industrial e 
crescimento agrícola atravis de uma elevação dos termos de tr~ 

ca entre agric~ltura e indGstria, esti associada da mesma for 
ma, a uma alteração na distribuição de renda favoravelmente aos 

, lucros. 

Desta forma, os problemas de inflação e balança 
comercial dependem no longo prazo de um reajuste na taxa de 
crescimento do setor industrial e da distribuição de renda en 
tre lucros e salirios neste setor. No curto prazo, as políticas 
econômi cas de con t ro 1 e do nive 1 de a t i vi dade dependem de consid~ 
rações di ferentes. que .apresentamos nas seções X e XI. Diferente 
mente dos modelos estruturais que apresentam a elasticidade da 
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oferta agrlcola como responsivel pela influincia da 

40. 

agricul-
tura na inflação, este modelo coloca n~ centro do processo 
inflacionirio a taxa de lucros e a taxa de crescimento do 
setor industrial. 
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Com o modelo apresentado acima. ê possível dis
cutir alguns aspectos relativos a manutenção do equillbriodas 
con~tas internacionais da economia. Em primeiro lugar, pode
mos construir a balança comercial do setor agrícola, conside
rando~a como uma economia isolada que ifuporte produtos indus
triais do setor 3 ~ exporta produtos para o resto do mundo. 
Sob estas hip5teses, a balança comercial da agricultura se
ria dada por: 

onde C representa a propensão marginal a consumir produtos in 
dustriais por parte do setor agrícola. O excesso de importa
ções sobre exportações da agricultura representa um excesso de 
dispêndio sobre -a renda do setor ou a diferença entre investi 
mentos e poupança do setor. 

O setor industrial importa miquinas e equipamen 
tos do resto do mundo, e produtos agrícolas da agricultura.A~ 

sim, a balança comercial do setor industrial ê dada por: 

O e x c c s s o d e i m p o r t a ç õ e s d a i n d fi s t r i a sob re - as 
suas exportaç~es para o setor agrícola ê por definição igual 
a um excesso de dispêndio sobre a renda do setor industrialou 
ao excesso de investimento do setor industrial sobre a poupa~ 
ça deste mesmo setor. 

Agregando as balanças comerciais dos dois seto
res obtemos a balança comercial do país dada por 
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onde se pode ver que o excesso de dispêndio sobre a renda, ou 
o excesso de investimento sobre a poupança da economia ê fi
nanciado em parte pelo resto do mundo ,e em parte pela agricu! 
tura. Se o mercado de bens agrícolas esta sempre em equilí
brio, pelo processo de ajustamento de preço que supomos, obte 
mos a expressão convencional para a balança comercial. 

Se considerarmos a agricultura como uma econo
mia isolada, esta seri indiferente entre uma política de des
valorização cambial e uma política de contração do dispêndio, 
ou contração da oferta de meios de pagamentos. Este e um re
sultado evidente: supomos que na agricultura prevalecem pr! 
ços nominais flexíveis e pleno emprego. Neste tipo de econo
mia, uma pOlítica de contração da oferta de meios de pagamen
tos i/exatamente equivalente a uma política de desvalorização 
cambial. Este e um ponto que vale a pena ser enfatizado para 
os autores que tem demonstrado que uma desvalorização cambial 
conseguiria resolver o problema de ajustamento das contas ex 
ternas da economia brasileira(*}. Mas este e um resultado qU; 
se segue logicamente da própria hipótese de estabilidade dos 
modelos utilizados. O que precisa ser discutido e a difere~ça 
entre os ajustes da economia obtidos atraves de uma contração 
da oferta de meios de pagamentos e compará-los com os custos 
associados a uma política de desvalorização cambial. Para que 
esta comparação seja possível por outro lado são necessárias 
hipóteses explícitas sobre o processo de formação de preços 
em cada um dos setores envolvidos ~ parti'cularmente sobre a 
estrutura de mercado ~estes setores. 

(*) Veja por exemplo, A.C. Pastore, J.R.M. de Barros c Decio Kadota, "A 
Teoria de Paridade do Poder de Compra e o Equilíbrio na Balança Comer 
cial" Pesquisa e Planejamento Econõmico, vol 6 RQ 2, agosto pp. 287- -
-312. - Veja tambem, Mello, op. cito 
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Podemos analisar como a desvalorização 'cambial 
e a contração monetária afetam as principais variáveis do mo
delo que apresentamos. 

Uma desvalorização cambial teria como efeito o 
aumento da produção agrícola para o mercado externo e uma ele 
vação dos preços dos produtos agrícolas de mercado interno. 
Os termos de troca agricul,tura-indfistria ~e elevariam já que 
os alimentos e as matérias-primas têm preços, em cruzeiros, 
mais elevados. A indústria repassa os aumentos de custos de
correntes da elevação dos preços agrícolas e deve-se esperar 
uma elevação da taxa inflacionária. Se' o governo não alterar a 
liquidez da economia, a elevação da renda do setor agrícola 
gera um aumento na demanda do setor industrial e consequente
mente um aumento na produção deste setor e na sua demanda de 
importações, o que exigiria uma desvalorização adicional. No 
novo equilíbrio, os resultados finais da desvalorização se
riam: uma elevação dos termos de troca para a agricultura;uma 
redução dos lucros do setor industrial em decorrência da ele
vação dos custos de importação e alimentação. 

No caso de uma contração da oferta de meios de 
pagamento, os preços agrícolas pira o mercado interno cairiam 
enquanto que os preços de exportação permanecem constantes.Os 
agricultores aumentariam a produção de exportáveis reduzindoa 
produção para o mercado interno. Os termos de troca agricult~ 
ra-indfistria se movimentariam desfavoravelmente a agricultura 
gerando um aumento dos lucros do setor industrial e uma dimi
nuição adicional na demanda agregada deste setor em decorrin
cia da perda de renda do setor agrícola. 

A deterioração dos termos de troca para a agri
cultura geraria um deslocamento de fatores para o setor in
dustrial no longo prazo. Desta forma a política seria invii -
vel no longo prazo a menos que fosse acompanhadas por um pro
cesso de substituição de importações ou pelo aumento de ex
portações de manufaturados. 
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A escolha entre as duas formas de correção de
penderã dos pesos que os encarregados da polltica econômica! 
tribuem a cada uma das seguintes variãveis: rentabilidaáe do 
setor industrial, taxa de inflação, e.contração de investime~ 

tos do setor industrial. Alternativamente, se considerarmos os 
aspectos pollticos, poderiamos dizer que os agricultores vo
~ariam pela polltica de desvalorização. Industriais votaria~ 
sem duvida, pela polltica de contração de dispêndio. No caso 
de trabalhadores dd setor urbano e dificil de prever como re! 
giriam, dependendo dos efeitos da política de contração sobre 
o emprego, e da velocidade com que as autoridades reajustas -
sem a polltica salarial face a aumentos dos custos de alimen
tação decorrentes de uma desvalorização. 

Mas não e garantido que uma desvalorização cam
bial permita uma contração menor do dispêndio do setor indus
trial, como os proponentes de uma desvalorização implicitame~ 
te assumem. A imobilidade de recursos da agricultura para a 
industria, no curto prazo e a flexibi"lidade de ,seus preços n,2. 
minais permitem que uma contração de dispêndio, com taxas 
cambiais fixas, gere uma perda de renda real para este setor 
e preserve o nlvel de atividade do setor industrial. Obviame~ 
te o esquema ê inviável no longo prazo, e pode ser taxado de 
injusto no curto prazo. 
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Existem dois tipos bisicos de taxas cambiais. As 
taxas cámbiais fixas que congelam a relação entre preços em 
moeda nacional e preços internacionais e deixam todos os aju~ 

tes de balanço de pagamentos por conta de variações na po1fti 
ca monetiria e no .nfvel do~istico de p~eços. E as taxas cam
biais flexfveis que se ajustam, a cada mo~ento, para equili
brar a balança de pagamentos, liberando i política monetiria 
para o controle do nfvel de atividades domésticas. 

Se fizermos a hipõtese d~ concorrincia perfei
ta. flexibilidade de preços nominais e inexistência de ilusão 
monetiria, não existe nenhuma diferença entre .as duas formas 
de reajuste da economia. Sob estas hipõteses, uma desvaloriz! 
ção cambial ê exatamente equivalente a uma diminuição do dis
pêndio. Da mesma forma, se comparamos somente posições de eq~ 
llbrio estivel de longo prazo em concorrência perfeita não hi 
diferença entre as duas formas de ajustamento da balança de. 
pagamentos. 

A escolha entre as ~lternativas de desvaloriza
çao e contração, portanto, depende de hipóteses realistas so
bre a existincia de rigidez de preços nominais, a estruturo de 
cada um dos setores mais diretamente afetados pela desvalori
zação e pela contração de dispêndio, e o processo de formação 
de preços nestes setores. 

De forma geral podemos dizer que a escolha en
tre taxas cambiais flexfveis e taxas fixas depende de fatores 
como grau de abertura da economia, mobilidade de capital e da 
presença de ilusão monetãria ou rigidez de preços nominais{*). 

(*) Veja Robert Mundell. International Econom;cs, (The Macmillan Co: New 
York. 1968) esp. capo 8 e Ronald I.f\fê'Kínnm, IIOptimum Carrency Areas" 
American Economic Review. vol. 53, pp. 717-724. 
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No Brasil, tivemos uma taxa inflacionária supe
rior a 10% nas últimas tres décadas, firma em torno dos 20% 
no ultimo quinquênio e de quase 50% nos últimos dois anos,con~ 

tituindo-se este, o maior enigma para, analistas desta econo -
mis. Neste tipo de economia, foi adotada a partir de 1967,uma 
taxa cambial que permitiu uma convivincia pacifica entre uma 
inflação interna de aprox~madamente 20% e um relativo equill
brio na balança comercial. O princlpio a~otado consiste sim
plesmente na correção da taxa cambial pela taxa de inflaçãoi~ 

terna feita em periodos de tempo relativamente curtos e fixa
do aleatoriamente, para impedir a movi'mentação especulativade 
capitais entre dois periodos de reajustes. Formalmente, se 
chamarmos de é, a taxa de desvalorização cam~ial e de Pd ePint' 
respectivamente as taxas de inflação interna a internacionai~ 
a taxa cambial brasileira é corrigida conforme a expressão 
a~aixo: 

( 1 ) 

Esta é sem duvida uma forma bastante engenhosa 
de permitir a convivincia de uma ·i'nflação interna sem proble
mas serios na balança comercial. E deve se basear na hipEtese 
de que a redução do nivel de inflação domestica a taxas me
nores está associada a custos bastantes elevados em termos de 
redução de emprego, do n;vel de atividade, e de redistribui -
ção de renda entre os vários segmentos da sociedade. 

Anteriormente a politica de minidesvalorização, 
as taxas cambiais eram fixadas anualmente com a promessa de 
que a taxa interna de inflação seria reduzida a niveis prati
camente nulos. Com o passar dos meses, ficava claro a maio
ria dos participantes da economia que a taxa estabelecida p~ 

10 governo estava claramente se deteriorando, face a inflação 
domestica, e que uma subita desvalorização era iminente. Nes
ta época, antecipavam-se importações e remessas de capital es 

, ,-
trangeiro, e postergavam-se exportações e ingressos de divj~ 
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sas, fazendo com que o governo fosse obrigado a desvalorizar 
o cambio, antes do tempo que havia planejado, e por magnitude 
possivelmente maior do que havia planejado. A fixação de pe
rtodos de reajuste mais curtos e fixados arbitrariamente evi
tou este tipo de problemas. 

A aplicação da regra (1) nio apresenta proble
mas algum enquanto a inflação dom~stica e a do resto do mundo 
f o r e m i n f1 a ç õ e s /I n eu t l"I a s 11, i s t o e, sem d rã s t i c a s a 1 t e r a ç õ e s 
nos diversos preços relativos. 

Quando, entretanto, a inflação ~ acompanhada por 
alterações de preços relativos, não existe garantia alguma de 
que a simples correção da taxa cambial pela regra (1) mante
nha a remuneração real das exrortações ou o custo real das 
importações. Assim, se os preços de importação estivessem su
bindo mais rapidamente do que os preços de exportação, ~ manu 
tenção da remuneração real dos exportadores implica numa des
valorização maior do que a requerida para manter o custo real 
das importações. Al~m disto, pode ocorrer- que a inflação' do 
resto do mundo apresente v~lores diferentes quando medida· em 
patses diferentes. Mello, por· exemplo, sugere que ape
sar de as taxas de desvalorização cambial serem razoiv~is ma! 
ter a remuneração real dos exportadores quando medimos a in
flação por tndices americanos, ê claramente induficiente qua~ 
do consideramos como medida de inflação e inflação ;observada 
naCEE(*). 

o problema central entretanto ê que a regra (1) 

constitue apenas um expediente para corrigir a taxa cambial ~ 
uma economia sujeita a uma inflação sem alterações de preços 
relativos. Quando existem mudanças em preços relativos, como 
observamos a ~artir de 1973, com oscilações bruscas nos pre
ços da materias primas, e a rãpida elevação dos preços do pe
tr61eo, não fica claro como deve ser corrigida a taxa cambial. 
De um ponto de vista teõrico, a regra dedesvalortzação deve
ria se basear na tentativa de manter constante a 'remuneraçio 
real das exportações, face os preços dos alimentos nO,mercado 

(*) Fernando H. de Mello e Maria Helena Zockun, op. cito 
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interno jã que o custo das importaçõe~ não, altera a demandade 
importações, af~tando apenas a formação de preços do setoi 
industrial. Assim, a manutenção da remuneração real das expor 
tações implicaria em manter Pl/P2 constante. 

A reg~a (1) por outro lado implica em desvalori -' 
zar apenas pela diferença entre o nível domêstico, e o nível 
internacional de preços. Mas esta regra 'de desvalori~ação faz 
com que as exportações se tornem menos rentáveis quando au
menta a taxa de cl'escimento da renda nominal. Pois quando cre~ 
ce a renda nominal ~ mostra'mos que, os pre'ços ,dos alimentos cre~ 
cem' mais rapidaménte elo que os p'reços da economia em . geral. 
Assim, estes preços crescem tambem mais rapidamente do que a 
taxa cambial corrigida pela fFomula (1). E se esta fosse a 
regra de desvalorização adotada, o dêficit de balanço comer
cial tambem apresentaria um comportamento cíclico crescendo 
e d~crescendo com a renda nominal da economia. 

Se a polltictl de minidesvalorização tentasseman 
ter'a remuneração real das exportações constantes deveria fi
xa~ a taxa cambial ~e forma que ~1 = P2' isto ê 

e = 1 (2) 

Se no curto prazo, os fatores empregados na 
agricultura são imóveis, podemos supor nll + n12 = O e a re
gra de desvalorização seria dada por 

ê = [ (3 ) 

,Na tabela a seguir apresentamos a desvaloriza -
çao cambial necessãria para manter a relação Pl/P2 constante 
supondo que Pl possa ser medido pelo item c~sto de ,alimenta
ção de Guanabara calculado pela FGV e que P2 seja medido pelo 
lndice de preços ao consumidor americano. r claro, pela tabe
la. que a taxa cambial calculada apre~entaria perlodos de de! 
valorização maior exatamente quando a renda nominal estiver se 
elevando. e ao contrãrio durante periodos de contração da ren 

(*) -
da nominal. . , 

(*) N9 longo prazo a desva10rizaçao cambial que mantem ;-21 .constante é me
nor que no curto prazo, se 

1 + n11 - n12 > 1 ou n11 > n1 2· 
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Esta regra de desvalorização, portanto, geraria 
. . 

uma instabilidade bastante séria da economia e uma taxa de 
inflação explosiva(*). Pois, exatamente no momento em que os 
preços agrícolas começam a gerar pressões de custos para o 
setor industrial e portanto elevação na taxa de inflação, a 
regra de desvalorização dada por (2) ou (3) geraria uma elev~ 

ção ainda maior dos preços agrícolas relativamente aos preços 
industriais e portanto, mais iflação, maior crescimento da 
renda nominal e novamente, elevação dos preços agrícolas. A 
observação da tabela parece mostrar que a desvalorização ofi
cial ê conduzida não pela tentativa de manter a remuneraçao 
das exportações mas pela política antinflacionãria. 

(*) A desvalorizaçao cambial pela regra (3) eorresponderia a indexação dos 
preços agrícolas de mercado interno, e das importações ou seja a inde
xação de todos os bens do modelo. Neste caso, qualquer taxa de infla-
ção inicial gera uma inflação infinita. . 
Ve.;a a respeito, Brainard, W. "Some Simple Propositions Concerning 
Cost Push Inflation", Arrerican [eonam;c Review, vol. 56, nQ 4, 
September 1966, pp. 857-867. 
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TABELA 1 
DESVALORIZAÇAO OFICIAL E DESVALORIZAÇAO DADA PELA REGRA (3) 

TAXA DE CRESCIMENTO TAXA DE CRESCIMENTO DESVALORIZAÇAO DESVALORIZAÇAO 
DO lNDICE DE CUSTO DOS PREÇOS PAR." O DADA PELA RE- OFICIAL 

DE VIDA ALIMENTAÇAO CONSUMIDO NOS GRA(3} 
NA 68 t .. U.A. 

1967 3 30.48 2.66 27.82 22.41 
6 21.57 2.63 1 B.94 22.30 
9 17.76 2.24 15.52 22.44 

12 14.29 3.07 1.1.22 22.56 
1968 3 9.84 4,00 5.84 18.17 

6 12.71 4.32 9.39 18.76 
9 13.49 4.39 . '9.10 34.84 

12 17.97 4.69 13.28 40.42 
1969 3 21.64 5.09 16.55 23.49 

6 20.57 5.48 15.09 25.67 
9 25.87 5.75 2.0.12 13.23 

12 21.13 6.12 t:5.01 13.02 
197Q 3 26.38 6.03 20.35. 11.43 

6 25.29 6.04 19.25 12.67 
9 28.89 

I 5.65 23.24 12.81 
12 20.71 5.46 15.25 13.12 

1971 3 24.27 4.75 19.70 14.69 
6 24.41 4.5Q 19.91 15.25 
9 18.97 4.06 14.91 16.90 

12 19.67 3.32 16.35 15.61 
1972 3 18.36 3.52 14.86 14.94 

6 16.23 1.87 13.36 12.56 
9 18.12 3.24 14.88 10.06 

12 16.08 3.50 12.58 9.88 
1973 3 14.53 4.69 9.83 3.68 

6 15.58 5.86 9.72 3.13 
9 12.58 7.37 5.21 2.00 

12 16.57 8.77 1.80 0.05 
1974 3 29.68 10.22 . 19.46 7.05 

6 38.71 10.98 27.76 9.67 
9 41.96 11.93 20.08 15. 11 

12 41.34 12.17 29.17 18.93 
1975 3 26.44 10.33 16.1' 18.99 

6 21.05 9.26 11.79 19.45 
9 25.53 7.90 17.63 18.89 

12 26.14 7.04 19. , Q 21.99 
1976 3 39.02 6.62 32.40 24.87 

6 45.99 5.87 20.12 33.49 
9 44.19 I 5.47 38.72 34.59 

12 47.10 4.76 42.34 35.17 

Fonte: Conjuntura Econômica Volt 29 nQ 1 - jan/75. 

_-1 
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I X. I NDEXAÇAO 

Na seção anterior levantamos os problemas refe
rentes a indexação da taxa cambial, sugerindo que do ponto de 
vista teórico a desvalorização cambial necessãria para manter 
a remuneração das exportações deveria ser maior do que a pre
vista nas fórmulas adotadas pelas autoridades brasileiras e 
geraria uma taxa de inflação explosiva. De um ponto de vista 
operacional e dificil concluir se a regra de desvalorização 
adotada c suficiente, insuficiente ou mais do que' sUficiente 
para gerar este resultado, 

Mas o problema de indexação numa economia 
inflação do tipo da prevista no modelo que apresentamos 
mais grave ainda. Os problemas associados a um sistema 
indexação generalizado são bem conhecidos(*). No caso do 
10 que apresentarmos de inflação, a dificuldade que surge 
refere a forma de definir a indexação. 

com 
-e 

de 
mode 

se 

As propostas de indexação baseiam-se geralmente 
em modelos onde comparecem apenas dois produtos: a moeda e 
o produto nacional. Neste tipo de modelo, a existência de in
flação levaria os detentores de moeda a diminuir seus encai -
xes. A correção desta distorção poderia ser obtida atraves da 
criação de ativos financeiros que rendessem a taxa de juros 
real da economia mais a taxa de inflação. 

-No caso do modelo que apresentamos não existe 
solução deste tipo, pois a inflação ê acompanhada por altera
ções de preços relativos. Assim, a taxa de inflação e a corre 
ção monetãria associada seriam muito elevadas para o setor 
industrial cUJOS preços sobem menos rapidamente em periodos 
de expansão do produtos e da taxa de inflação, e pouco eleva-

(*) A.J. Canavese,IIEffeto$ de um Sistema Generalizado de Indexação Monetã
ria Bayo dos Tipos in Inflation in Dinero Passivo",Revjsta Estudos E
conÔmico$,v.8 tn.l tp.93 tFrancisco L.Lopes, "Teoria de Inflação Neutra ll

, 

111 Encontro Nacional de Economia, Anpect.Guarujã. 1975 
Mimeo, 
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das para o setor agrícola cujos preços tem comportamento di
verso. O problema se agrava se considerarmos que a correção ~ 
netária geralmente ê aplicada com uma defasagem no tempo. As
sim, o resultado anterior pode se alterra dependendo da magni 
tude da defasagem estipulada para o argumento da correção: em 
periodos de diminuição (elevação) da taxa de inflação, os pr! 
ços agricolas caem (sobem) mais depressa do que os preços in
dustriais, e a correção seria muito elevada (baixa) para o s! 
tor agrlcola e muito baixa (el~vada) para o setor industrial. 

A dificuldade em estabelecer um sistema de cor
reção monetãria durante períodos de inflação estã associada 
às va r i a ç Õ e s dos p r e ç o s r e 1 a t i vos. t d i f i c 11 de t e r m; n a r q u a 1 
a correção que se ~eve estabelecer aos detentores de ativos 
financeiros, se a correção devida a elevação dos preços agri
col as, ou se a correção devi da a elevação dos preços '. i'ndus
triais. 

Não e de se estranhar portanto, que períodos de 
rãpido crescimento do produto ou períodos de elevação de in
flação sejam acompanhadas por movimentos especulativos em ter 
raso Pois a terra pode representar o unico ativo que paga a 
correção monetiria definida pelos preços agrícolas. 

Umas das formas de viabilizar a correção monetã 
ria em economias com inflação associada a variações de preços 
relativos seria o estabelecimento de uma regra de correçã6que 
gerasse uma taxa de juros menor do que a associada a elevação 
dos preços quer do setor agricola quer do setor industrial. 
A adoção de um desconto da taxa de correção monetãria associ~ 
da a "~cidentalidade" pode ser interpretada sob esta perspec
tiva. 
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x. CONTROLE DA INFLAÇ~O E BALANÇA COMERCIAL NO CURTO PRAZO 

Nesta seção trataremos dos problemas da condu
çao de po1 íti ca econômi ca no curto pr.azo que decorrem do mo
delo que apresentamos anteriormente. Vamos supor que o gover
no tem como objetivos a manutenção de uma certa taxa de cres
cimento do nível geral de preços ou do índice de custo de vi
da e um determinado volume de deficit na balança comercial.Pa 
ra atender a estes objetivos o governo conta com tres instru
mentos: a política monetária que afeta a taxa de crescimento 
do produto industrial atraves de seus efeitos sobre os gastos 
exõgenos; a politica cambial que altera a remuneração da agri 
cultura para o mercado interno relativamente a agricultura p! 
ra a exportação; e a política fiscal, que atua sobre os cus
tos industriais. 

Poder-se-ia argumentar que com dois objetivos, 
deveríamos nos ater a apenas dois instrumentos. Entretanto, o 
instrumento fiscal, conforme o definimos, tem sua utilização 
limitada pelo montante de encargos fiscais que recaem sobre o 
setor industrial, o que justifica a consideração dos tris ins 
t rumentos. 

r importante compreender como a análise desta s! 
ção se rel aciona com resul tados apresentados na seção anterior. 
Na .seção V mostramos que o problema inflacionãrio e de balan
ça comercial ~a economta brasileira poderiam ser compreendido 
de várias formas alternativas: como o resultados de um cresci 
mento da industria superior ao crescimento permitido pelo de
senvolvimento da produção do setor agrícola; ou como o resul
tado de uma distribuição de renda,concentrada no setor urbano. 

Desta forma, no longo prazo, o problema sõ pode 
se corrigir atraves de uma alteração da estrutura econômica: 
um aumento na participação da agricultura na renda nacional 
ou um menor crescimento do produto industrial relativamenteao 
setor agrícola; ou, uma menor participação-de lucros na renda 
do setor urbano. 

j 



t:I'iIVt:lC!'IOAUI: 1Ir. S,\O rAllt.O 

.'ACI'I.ll"O.: OF. U'OSOMI" t: ."JlMINISTRAÇ'\O 

INIiTI1't:TO UK l't:Sqt'ISAS .:l·O~O)fIC"S • II'F: 

54. 

No curto prazo, as questões que se formulam são 
diferentes. O reajuste passa a depender dos instrumentos de 
pol1tica monetaria e cambial, que discutimos nesta seção . E 
a manipulação destes instrumentos pode levar a um reajuste 
mais rapido no curto prazo, mas impli'car uma situação de des! 
quilibrio no longo prazo. Assim, uma polltica de contração da 
taxa de crescimento da oferta monetaria pode levar ao equill
brio da balança de transações correntes e a uma diminuição da 
taxa de inflação no curto prazo. Mas equivale no longo prazo 
e uma dimunuição permanente das relações de troca agricultur~ 
~indfistriat e portanto ~ uma solução inviivel que necessita -
ria ser complementada por medica~ a'ternativas, como a expor
tação de manufaturados, e a diminuição do coeficiente de im
portações do setor industrial. 

Iniciamos a nossa discussão atrav~s da defini -
çao das taxas de cambio fixas e flexlveis. No grafico abaixo 
apresentamos a curva B e a curva P. A curva B mostra as combi 
nações de renda nominal e taxa cambial (ambas definidas em 
termos de taxas de crescimento) que garantem equillbrio n~ 

balança comercial. 

o 

L 

A • 
~--, 

I 

t 
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A curva S e dada pela expressão (10) da se-
çãoIlle tem uma inclinação positiva no plano (ê, S3) pois 

a B -
dê a S 3 u + xn 2l - = ar = {1 +n 22 } > O 
dS 3 

-x -a e 

A curva p e dada pela expressa0 (12) da mesma 
seção. A uma taxa de desvalorização maior, a taxa inflacio 
nãria e mantida constante se outras pressões de custo se re
duzem, o que pode ser obtido atraves de uma redução na taxa 
de crescimento Z, portanto de S3 e dos preços agrícolas, p 
i negativamente inclinada no plano (ê, S3) pais 

!l 61 
1 +6 3a 

53 1+°11 
dê 

_ a _ 
O - ---::- -- < 

as a P 61 
n12 +6 +6 b+6 6 a 

n12 
3 a ê 1+n11 2 3 1 3 l+n11 

Podemos analisar agora o problema das taxas cam 
biais fixas e flexíveis quando se utiliza a política monetã
ria (2) e a política cambial, como no grãfico que apresenta-
mos. No ponto A, marcado no grarico, a economia tem uma 
de inflação maior do que a taxa desejada, jã que este 

taxa 
ponto 

estã acima da eurva p. Ao mesmo tempo, como este ponto estã 
abaixo da curva S, a balança de pa~amentos desta economia es
tã apresentando uma taxa de crescimento de deficit.maior do 
que a desejada pelas autoridades monetãrias. 

Nesta situação. as autoridades econômicas tem 
duas alternativas. A primeira seria desvalorizar o cambio a 
uma taxa maior para aumentar as exportações e contrair a taxa 
de expansão monetãria para controlar a inflação. Neste caso, 
como a taxa de desvalorização estã associada a balança comer-
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cial, e a polltica monetiria ao nlvel 'de preços dizemos que 
adotou-se um esquema de taxas cambiais flexiveis. As setas· 
cheias apresentadas no grifico indicam que neste caso o ajus
tamento se faria no sentido contrârioao dos ponteiros de um 
relógio. A segunda alternativa seria variar a taxa de desval0 
rização cambial levando em conta as pressões sobre o nivel 
geral de preços e mudar a taxa de expa~são monetiria conside
rando apenas a situação de balança de pagamentos. Neste ca
so, dirtamos que o' governo adotou uma polttica de taxas cam
biais fixas jâ que a taxa de desvalorização estâ as~ociada ao 
nive1 interno de preços e nã~ a ~{tuação da balança c~merci -
a1. No caso de taxas cambiais fixas o ajustamento serâ feito 
de acordo com as retas pontilhadas apresentadas no grâfico, 
dando-se o ajustamento no sentido dos ponteiros de um relógio. 

Como ilustração do problema que estamos tratan
do pode-se pensar na economia brasileira a partir de 1973, 
quando se observ'ou uma elevação da inflação e a 'deterioração 
de balança comercial. O dilema de politica econômica oscilava 
entre uma valorização cambial maior e uma polttica monetâria 
neutra ou uma desvalorização cambial igual a anterior e uma 
politica monetiria contracionista. 

A escolha entre estas duas alternativas depende 
do impacto relativo de uma contração e de uma desvalorização 
cambial sobre a balança comercial e sobre a taxa de inflação. 
Se a bala~ça c?mercial for, relativamente a taxa de inflação 
mais sensivel a desvalorização cambial do que a contração,ad~ 
ta-se um regime de taxas flextveis. Caso contririo, um regime 
de taxas fixas. Esta regra permite que o ajustamento seja fei 
to sem ciclos e portanto de forma mais rãpida. 

Formalmente, o regime de taxas cambiais fixas 
seri o melhor regime por conseguir em ajustamento sem ticlos 
se 
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ou seja se 

u + xn 21 
+x(1 +n 22 } > 

e1 
n12 

T+n ll 
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91 
1 + e3a 

1 +n 11 

+. e +9 b+e e a 
n12 

2 3 1 3 1 +n 11 

r dif;cil interpretar estas condições a priori~ 
ticamente. De qualquer forma podemos dizer que um regime de 
taxas cambiais fixas promoverã um reajuste mas; rápido do que 
um regime de taxas cambiais flexlveis, 1) quanto maior for o 
im-acto de uma desvalorização sobre a taxa de inf1ação,{maior 
o denominador da expressão a direita), 2} quanto menor for a 
elasticidade preço da oferta interna de alimentos (menor n11 , 
maior o denominador da expressão a direita), 3) quanto maior 
o deficit da balança comercial (mator u/x) a ser coberto por 
exportações agrlcolas. 4) quanto menor for a elasticidade pr~ 
ço da oferta 'de exportações e quanto maior for a elasticidade 
de substituição entre agricultura para mercado interno e agrl 
cultura para o mercado externo. 

O crit~rto de escolha apresentado pode ser mais 
facilmente compreendido se supusermos que n12 =n 21 = n22=0 n11 -~C». 

Supomos também que o governo observa apenas um lndice de pre
ços do tipo disponibilidade interna e portanto 6 2 = O. Assim, 
a regra de decisão que promoverã ajuste mais rápido será ta
xas·cambiais fixas se 

u e3a a 
-- > e 36 = 0-" x 

e taxas flexlveis se 

u a 3a a 
-- < e 36 = --o-x 
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Neste caso, o governo deverá adotar taxas cam
biais flexiveis ou fixas dependendo da participação do setor 
agricola no custo industrial Ca) relativamente a participação 
das importações (b). 

De forma mais geral, podemos dizer que o, nivel 
de atividade do setor industrial e o nivel de emprego 55 pod~ 

rão se tornar independentes da situação das contas externas 
(num regime de taxas cambiais flexiveisO se a) aumentar a 
participação da agricultura e dos salirios alimentação nos 
custos industriais relativamente as importa~ões; b) aumentar 
a elasticidade preço da oferta interna de a1imentos' (n 11 ); c) 
quanto mentir o deficit a ser cob~rto por exportações a,grico -
las. 
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XI. TAXAS CAMBIAIS FLEX1VEIS E A OFERTA DE ALIMENTOS 

59. 

Na seção anterior discutimos o senti~o das va
riações do equilíbrio da renda industrial e agrícola como re
sultado de uma política de desvalorização cambial ou uma poli 
tica de contração da renda nominal. Nesta seção argumentamos, 
que a adoção de taxas cambiais fixas e flexíveis, no 
depende de uma consideração adicional com respeito a 
de alimentos. 

Brasi 1, 
oferta 

Segundo estimativa antigas da Fundação Getulio 
Vargas, a produção anual do setor agrícola em 1974 para o me! 
cado interno atinge o valor de 91.19 Cr$ per capita em cru 
zeiros de 65-69 ou 1.000,00 em cruzeiros correntes (1977). 
Assim uma família de cinco pessoas tem em midia 5.000,00 cr! 
zeiros por ano, e 400,00 por mes para gastos em alimentação. 
Mesmo que dobrissemos este valor para medir os gastos de co 
mercialização, o resultado final ainda i muito baixo, 
não se possa falar de crises de fome no Brasil, como na 
dia(*>. 

embora 
1n-

Nesta situação i ficil compreender que as auto
ridades governamentais tenham como preocupação fundamental 
não apenas a situação da balança comercial mas tambim o pr~ 

blema de abastecimento do setor urbano. De fato, quem já viu 
o fHncionamento de algum gabinete ministerial, sabe que as 
preocupações dó setor governamental não se iimitam a proble-
mas sofisticados de planejamento e.politica monetãria mas 
abrangem tambim problemas tão prosaicos como os de uma dona 
de casa: oferta de feijão na praça do Rio. disponibilidade de 
cebola na praça de São Paulo, preçbs dos ·frangos. das hortali 
las, etc. 

Nesta situação. o problema de definição de ta
xas cambiais assume uma natureza diferente da que descrevemos 

(*) Os dados são de Walter Chaves Marim, "Absorção de Mão-de-Obra e Mo 
dernização de Agricultura ll

, Rev. Administração de Empresas, val. lõ 
nQ 5 set-out, pp. 33-47. 
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mos na seção anterior. A questão que se coloca sao os efeitos 
de uma desvalorização cambial sobre a oferta e os preços dos 
alimentos e sobre a balança de pagamentos. 

Suporemos que alem dos expedientes mais imedia
tos de impedir algumas exportações, importar esporadicamente, 
produtos alimentares não disponiveis"o governo tenha dois in~ 
trumentos de controle: a desvalorização cambial, e a contra -
ção do dispindio. Se o governo ajustar a taxa cambial levando 
em conta a situação da balança de pagamentos, diremos que a 
taxa cambial e flexivel. Neste caso, o equilibrio na oferta 
de alimentos deveri ser obtido atraves de pOlitica ~e contro
le do nlvel de atividade (ga~tos ,~overnamentais e polltica 
monetiria). Se por outro lado, o governo utilizar a taxa cam
bial como instrumento de controle da oferta de alimentos e a 
polltica de disp~ndio como forma de controlar a balança de 
pagamentos diremos que estamos num regime de taxa cambial fi
xa. 

A 'viabilidade de cada um destes esquemas de re! 
juste cambial, assim como sua estabilidade dependerão do im
pacto de uma contração sobre a oferta de alimentos relativa -
mente a demanda de importações; e do impacto de Uma desvalori 
zação sobre a balança comercial. 

Formalmente supomos que o deficit previsto na 
oferta de alimentos expresso em quantidadesi dado por: 

At+l = 
WaS3,t+l - Slt+l (Pl,t-l' P2,t) P1t 

At +1 = 
WaS3t +1 - Slt+l ( 

Wa S3,t 
P2t) Plt+l s;:t' 

Se supusermos que a pOlítica expansionista aumen 
ta S3t e, derivando a expressio acima, ~btemos: 
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aA t +1 
d aS3t e 

dS 3 
= ôA t +1 

= 
ãe t 

61 

Sl1 aW aS3t W a (n 11 -1) - -s:- a5 3t p, 1 
-S12 = 

-S'2 

onde S12 representa a derivada da oferta agr;cola para o mer
cado interno com respeito a um aumento dos preços em cruzei
ros dos produtos exportãveis (e ê negativo) e n11 a elastici
dade preço da oferta de alimentos com relação aos preços dos 
alimentos em cruzeiros. Se admitirmos que n11 ê menor do que 
1, a curva A, mostrando os diversos pontos, de equil;brio na 
oferta de alimentos deve ser positivamente inclinada se os 
dispêndios nominais em alimentos são positivamente associados 
com a renda nominal do setor industrial~ 

'! 
B 

e 

11 

J 
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I r I 
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Neste caso poderiamos imaginar duas formas de 
reação das autoridades governamentais a situação de excesso 
de demanda de alimentos e deficit na balança de transações CO! 

rentes. Em primeiro ligar, poderlamos imaginar. que o governo 
adotasse uma política de taxas cambiais flexíveis. Assim nos 
quadrantes I e IV, o governo aumentari~ a taxa de desva1oriz! 
ç ã o c a mb i a 1, P o i s tem um d e f i" c i t na b a.l a n ç a de t r a n s ações co!. 
rentes,e nos quadrantes rI e IIr o governo diminuiria a taxa 
de desvalorização cambial, pois observa-se um saldo positivo 
na balança comercial (setas cheias}. 

~e o governo adotasse esta estrategia e ao mes
mo tempo estivesse preocupado com a demanda interna de alimen 
tos, deveria tentar controla-la com o outro instrumento, isto 
e, com a polltica de dispindio. Assim, nos quadrantes I e 11, 

o governo deveria contrair o dtspindio, ja que nestes quadra! 
tes existe um excesso de demanda de alimentos, e nos quadran
tes 111 e IV, o governo deveria expandir o dispindio, ji que 
nesta situação existiria um excesso de oferta de alimentos,ou 
uma pressão menor neste setor. 

O sentido de ajustamento seria então o indicado 
pelas setas no grafico, isto e, o equilíbrio seria atingido 
por um movimento oscilat5rto no s~nttdo anti-horario. 

De uma forma intuitiva, poderíamos dizer que os 
seguintes eventos se sucederiam. Se ,a sttuação inicial da 
economta fosse descrita pelo quadrante I, que parece caracte
rizar a situação atual da economta brasileira, o governo dev! 
ria desvalorizar a uma taxa maior, para aumentar a oferta de 
produtos de exportação. e em seguida, contrair o dispêndio i! 
terno. A desvalorização causaria um aumento imediato da ofer
ta de exportaveis. A contração do dispêndio. geraria uma que
da nos preços em cruzeiros de 51' acentuando ainda mais a qU! 
da P,/P2 e aumentando ainda mais a oferta deexportaveis. Ra
pidamente seria atingido o equi1ibiro em B; e possivelmente a 
economia caminharia para o quadrante lI. onde a balança comer 
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cia1 estaria em equilíbrio, ou já com algum superavit, e a 
contração do dispêndio, ainda que reduzisse os preços de mer
cado interno para a produção de alimentos, reduziria ainda 
mais rapidamente o dispêndio nominal de alimentos fazendo com 
que o excesso de demanda por alimentos decrescesse. 

Se o processo de ajustamento for contínuo, como 
estamos descrevendo, o equilíbrio será atingido sem ciclos 
se o impacto relativo da contração for maior no excesso de 
demanda de alimentos do que na balança de pagamentos, isto e, 
se: 

aA t +1 
aS 3t 
aA t +1 
ae t 

- > ou 

Caso contrário, o ajustamento ainda seria esta
vel, mas implicaria em movimentos cíclicos em torno do equilf 
brio final, sendo' portanto mais lento{*). 

No caso de taxas cambiais fixas (setas pontilh! 
das), o governo ajusta a taxa cambial levando em conta a si
tuação da oferta interna de alimentos, e ajusta o dispêndio 
olhando para a situação da balança comercial. Neste caso, o 
ajustamento se dará no sentido horãrio e o equilíbrio sera 
aproximado sem oscilações cíclicas dependendo se: 

< ou 

isto e, se o impacto de contração de dispêndio for maior na 
balança comercial, relativamente ao impacto de reajuste cam
bial do que o impacto de contração de dispêndio em alimenta -
tos relativamente ao impacto da desvalorização(**) 

(* ) 

(**) 
Veja Mundell, op. cito 
Wa 
Pl 

mede quanto aumenta a quantidade de alimentos consumidos no 
setor urbano quando a renda nominal do setor cresce em 1 cru 
zeiro. 

------~-; 
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No caso da oferta de alimentos como restrição a 
política econômica e interessante considerar tambem que o aju~ 
te da economia possa ser caracterizado como um processo discreto. 
Neste casos supomos que num determinado período de tempo o g~ 

verno fixe os preços esperados para o mercado interno e exter-
no atraves da política cambial e de dispêndio. Estes preços 
determinam a área plantada de Sl e S2 e somente numa próxima 
safra estas áreas poderão ser alteradas. Neste caso, a políti 
ca de taxas cambiais fixas ou flexíveis pode gerar um ajusta
mento não convergente. No gráfico apresentamos o caso de taxas 
cambiais flexíveis e ajustamento não convergente (curva D). Se 
a hipótese de ajustamento discreto for mais realista a 
adoção de taxas cambiais fixas ou flexíveis depende das mesmas 
condições anteriores, para evitar um ajustamento divergente. 
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Desta forma, se o salário-alimentação for mui
to baixo, como as evid~ncias que apresentamos sugerem. o cres
cimento do setor industrial fica condicionado pela balança co
mercial, e a taxa de inflação ~ que d~terminarã a polltica ca! 
bial. A elevação deste salário-alimentação e que permitirá uma 
polltica monetária voltada para a taxa de inflação e a pollti
ca cambial, determinada pela balança comercial. 

. . 
O resultado destas duas filttmas seçoes e funda 

mental do ponto de vtsta da condução da ~o11ttca econ5mica. Em 
primeiro lugar~ porque Indica que no cu~to prazo, e o prSprio 
tamanho do setor agrlcola relativamente ao resto da economia 
que possibilita ou impede a liberação do setor industrial das 
situação das contas externas e portanto do crescimento dos 
paises do resto do mundo. Em segundo lugar, pórque aponta a 

. . 
necessidade de uma politica expllcita de redistribuição de re! 
da e de realinhamento entre os setores industriais e agrlcola 
Pois, embora no curto prazo a adoção de taxas cambiais 'fixas 
seja a melhor alternativa esta solução implica numa retração do 
setor agricola no longo prazo e portanto,num agravament~ da ii 
tuação. Em outras palavras, o que estas duas seções sugerem ~ 

que a melhor solução de curto prazo pode não combinar com a 
solução de longo prazo. 
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Neste seção, analisamos o instrumento fiscal co
mo forma de manter o equilíbrio na balança comercial ena taxa 
de inflação. Supomos que a redução dos impostos e feita de tal 
forma a simplesmente alterar a estrutura de financiamento dos 
gastos do governo sem que se altere a magnitude dos gastos go
vernamentais. A alteração do total do dispêndio governamental 
jã foi considerada quando analisamos a politica mone~ãria atra 
ves de alteraçoes em Z. Consideramos agora apenas as variações 
dos impostos, que sob a hipótese' de mercado que fizemos' para o 
setor industrial, representam custos para este setor e são to
talmente repassados para os pre~os dos produtos finais. 

No grafico seguinte apresentamos novamente a CU! 

va p e a curva g mas no plano (ê, - t) onde - t representam as 
reduções nas aliquotas dos impostos que recaem sobre os preços 
dos produtos industriais, como o IPI, o ICM, as tarifas alfan
degárias e os encargos sociais sobre a folha de pagamento, as
sim como as contribuições para fundos sociais como o PIS e o 
PASEP. 

A linha p mostra as combinações de taxas de des
valorização cambial e redução de impostos que garante uma mes
ma taxa de inflação para um dado de crescimento de renda nomi-
nal. r positivamente inclinada pois desvalorização cambiais 
maiores acompanh~das por reduções de impostos anulam as pres
sões de custos decorrentes da desvalorização e geram uma taxa 
de inflação igual. 

A linha a tem inclinação nula pois a redução de 
impostos de que 'estamos tratando não alteram a taxa de cresci
mento do produto do setor industrial e portanto não afetam nem 
a demanda de importações nem a oferta de exportações. Assim o 
equilibrio da balança comecial ~ comparavel com qualquer taxas 
de redução de impostos e uma dada taxa de desvalorização cam
b i a 1 • 
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67. 

Nesta situação, a taxa de desvalorização cambial 
é o unico instrumento disponivel para correção da balança de 
pagamentos enquanto que a taxa de redução de imposto se torna 
o finico instrumento disponivel para a redução da taxa infla
cionãria. As setas apresentadas no grafico indicam o sinas das 
variações da taxa cambial e da política de redução de impostos. 

Esta SOlUÇa0 evitaria'que a'correção da balança 
comercial implicasse em elevação da taxa ·de inflação no caso 
de uma desvalorização. O conflito existente entre a remunera
ção do setor agrícola e a taxa de lucros do setor industrial 
seriam, por assim dizer, amortecidos pela redução da carga tr! 
but~ria do governo. Esta redução permitiria ~o mesmo tempo 
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manter a taxa de lucros do setor industrial e aumentar a remu
neração do setor agrícola sem gerar um recrudescimento da taxa 
inflacionaria. 

Uma po1itica deste tipo entretanto tem vida 11mi 
tada pelo montantetotal de encargos fiscais que recaem sobre 
o setor industrial. Representamos este limite no grifico pela 
linha pontilhada. Uma vez atingido este limite, os problemas 
de polltica econômica voltam a ser iguais ao que discutimos na 
seção anterior dependendo portanto de elasticidade de oferta 
de produtos agrico1as para o mercado interno, do salãrio- ali
mentação e portanto da própria distribuição de renda da econo 
mia. 
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Este trabalho apresenta um modelo de explicação 
do processo inflacionãrio baseado nas relações entre o setor 
agrlcola e o setor industrial. Mais especificamente, chamamos 
atenção para o crescimento da agricultura da exportação de pr~ 

dutos não tradicionais, e para a concorrência destas culturas 
com os produtos de mercado interno. Dadas estas característi-
cas, o modelo apresentado enfatiza alguns aspectos.do setor 
agrlcola que se tornaram mais importantes nas qtlimas décadas. 
Nos períodos anteriores, quando as exportações se limitavam a 
produtos como café, cacau e cana de açúcar e o cultivo de ali
mentos era complementar e não substituto a estes produtos os 
problemas que discutimos são menos importantes. 

Atraves deste modelo foi analisado: a) como a 
agricultura se relaciona com o processo inflacionário; b) como 
a política antiflacionãria afeta a agricultura; c) a política 
de manutenção de qeuilíbrio nas contas externas; d) a melhor 
combinação de pOlítica cambial e politica monetária dadas as 
restrições pela estrutura econômica especialmente pela agricul 

. -
tura dedicada a produção de alimentos. 

Os resultados mais importantes da análise se re
ferem ao fato de a inflação estar associada a variações de pr! 
ços relativos, especialmente ao encarecimento dos produtos 
agrlcolas de mercado interno. Esta caracterlstica do processo 
infl~cionário pode ser interpretada também como um conflito 
dis1trbutivo entre agricultura e indústria, ou mais especifi -
camente, entre os lucros e salários de setor urbano. 

Em termos de polltica econômica, argumentamos que 
o controle da inflação e da balança· de pagamentos, depende no 
longo prazo de um realinhamento entre crescimento agricola e 
crescimento do setor industrial ou de uma distribuição de ren
da dentro do setor urbano. 
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No curto prazo a política econômica e determina
da pelas características da estrutura ecocôm;ca brasi~eira. 

Neste sentido, argumentamos que uma política de desvalorização 
cambial associada a uma pOlítica de redução da liquidez da eCQ 
nômia teria efeitos muito severos sobre a oferta de alimentos 
para o setor urbano e portanto não deveria ser adotada. Con
cluimos que as taxas cambiais deveriam se~ reajustadas· levan
do-se em conta a inflação, enquanto o nível de atividade do 
setor industrial deveria ser controlado observando-~e a situa
ção das contas externas. 

Esta regra poderia ser alterada se o governo 
usasse.a política fiscal como instrumento de combate a infla 
ção isto i, reduzindo os encargos tributirios em periodos de 
recrudescimento inflacionirio e em perlodo de elevação da taxa 
de desvalorização cambial. Esta política entretanto tem vida 
limitada pelo montante de encargos fiscais que recaem sobre o 
setor industrial. 

A parti r deste modelo concluimos que o governo as 
sumiu um comportamento perverso no tocante ao combate a infla
ção nos anos recentes. Pois ao inves de funcionar como um amo! 
tecedor das pressões de custo decorrentes de pressões de pre -
ços internacionais e do setor agrícola, o governo adicionoupre! 
sões de custo atraves dos depósitos previos de importação e 
da liberação da taxa de juros. 
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ES.CCF,/\ DB pOs.-:;G~:nUAçAO EM .. BCONOMIA 

DO INSTITUTO BRASILEIRO DE l~CONOMI.A 

DA FUNDAÇÃO GETOLIO VARCAS 

Ruben,: cc Fr..:'::"·,,'lS Novacs 

Pressuposto_Básico: 

Se se pretende a abertura política com crescente par 

ticipação poplllar e se se quer transição pacífica e ordenada 

deitando raizes s61idas para um sisteDa econ6mico capaz de 

perdurar no tempo, o ~roblema da distribuiçio da renda e CB 

riqueza nacional tem que ser atacado com entusiasmo e ganhar 

prioridade um como objetivo de pol!tica econ6mico-social.Não 

s6 aspectos humanitários mas tamb~m motivos cro{stas apontam 

para a necessid~de desta tomada de posiç~o, uma vez que, se 

o processo de melhor distribuição dos frutos do progresso 

não se der de forma pacífica, ordenada e racional, certamen

te se dará de forma drástica e irracional atrav~s ~a convul

são social. 

Pontos Cruciais para o Eptencli~~~_~~~o d~ Probl~ma: 

1) A distribuição da riqueza no pais ~ pior que a 
distribuiçio da renda. 

2) A tributação da riqueza acumulada, embora [crnndo 

~enos efeitos colaterais neGativos sobre a efici~ncia 0con6-

mica, tem sido utilizada em escala bem inferior a da tributa 

çao da renda. 

3) O maior po~er de barranha nas . -
~"C [;OC1;'-!.ÇOf~ S salari-

ais poder~. sem dfivida, elevar a reml1ncruç~o do operariado ' 

sindicalizado. Mas os bolsões de pobreza absoluta, encontri
veis na marginalidade urbana e rur:ll, e que representam a 

preocupação maior de qualquer política social, não poderão' 

ser beneficiadc5 por modificações da política salarial.Estas 

camadas mais pobres da população podem at6 absorver impactos 

negativos caso o processo de elevação dos salirios r~3is (p~ 

la via da negociação ou do salErio mínimo) venha a dilatar a 

margem de desemrrego na economia. 

.. 

-
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4) A longo prazo, n valorizacão do trabalho -e 

a política mais CCIlsistente paTa a melhoria da renda SiÜ.~. 

rial nas camadas mais pobres da popul~ç~o. A valorização 

do trabalho dar-se-i, ou por redução n~ oferta de mio-de

obra não qualificada (através da rcdnç?:;o das altas .:.E~xas 

de crescimento populacional varificadas justagente entre 

as famílias sen condiç6es de bem nutrir e educar seus fi

lhos), ou por uelhoria na "qualidaJe!1 da mão-de-obra exi~ 

tente, que seria resultante dos investimentos previamente 

realiz&dos em nutriçao, saGde e educaç~o. Cabe notar que 

programas de nutrição c saGde dirigidos a crianças nos 

primeiros meses de vida obt~m taxas de rctorno as mais e

levadas, mesmo sem contar os benefícios sociais gerados. 

Exigem por6m a visão do estadista dado o longo prazo de ' 
maturação ~os investimentos. 

5) No curto prazo, uma r1Hior der;iêmda por traba 

lho poder5 advir de correç6es de distorções atualmente vi 

gentes em nossa economia. Estas distorc6es estariam· COB-· 

substanciadas em pesadn carga fiscnl c previJenci5ria so

bre a folha de pagamentos (o sa15rio pago representa ape

nas cerca de 50% do custo total da mio-do-obra), no esta

belecimento de um sistema de incentivos industriais e re

gionais insensível a crit6rios de absorç~o de mio-de-obra 

e que, pelo contririo, favorece indfistrias e m6todos in -

tensivos em capital e nuwa política comercial que desnro
tege os setores que apresentam ~aior c00ficiente de aLsor 

çio de mão-do-obra pouco qualificada. 

6) Estucos recentes, realizados tanto 1!0 NoI'

deste como nas regiões mais desenvolvidas do país,mostram 

um maior rCJlI2imento médio na ufricultnra de -ocquenns e mé 
dias fazendas, e2 função bilsicamen te da uI ta taxa de ocio 

sidade cc~ que operam as grandes propriedades rurais. Ca

racteriza-se ~rande demanda por terrl apenas para fi~s as 

peculativos e para servir de garantia na obt(-;nção de e?,. -

préstimos agrícolas subsidiados. 

7) A adoção de élevada prorrcssivld3de n~ co -

brança do Imposto Terri torial Rural (iclealnent.-; deveriam 

ser somadas as propriedades pertencentes ao Y:1GS}JO in~iYí

duo para G c51culo da base do imposto), que poderia ser' 

abrandada secundo o grau de efici~ncia na utilização da 
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terra (mensurado atrav6s do qUOCiCl!tc renda gerada/valor 

das propried.ades) induziria a redistribuição de terras , 

que se tornariam mais onerosas para os 2randes proprictf 

rios ou para os que as deixassem ocios&s, e o aumento da 

produção agr!cola, cerando, ao mesmo tenro, recursos adi 

cionais para os proeramas de reforma agr5ria. 

8) Os incentivos via cr6dito subsidiado nao gara~ 

tem efeitos sobre as 5reas a que se destinam c geram p~! 

vil~gios injustific5veis ao beneficiarem justamente as 

camadas mais favorecidas da população. A substituiç~o 

dos mecanismos hoje vigentes por incentivos via preço 

traria vantagens indiscut!veis tanto CD terEOS de efici

~ncia como de justiça social. 

9) A concessão de maiores inn:nti vos n agricul tura 

de exportação-medida que seria desej5vcl dado o perfil ~ 

tual da política de apoio ~s vendas externas--teria que 

ser acompanhada de subsídios ~ produçao e/ou ao consumo 

de alimentos populares, caso contr5rio haveria substanci 

aI majoração no preço final destes produtos. 

10) A política dis tributiva po(:eria taI~,b~m se dar 

pela via de doaç6es estatais e ser, assim, independente 

dos fatores acima mencionados. Estaria em jogo aqui o ti 

po de sociedade que se descj~. Se, co~o nos parece ser o 

caso brasileiro, o princípio adotado 6 o de buscar a i

gualdade de oportunidades, deve-se evitar o paternalisDo 

exagerado rlo Estado que conduz inevitavelmente ~ fOT8a -

ção de uma sociedade pre[uiçosa e desfibrada. "Dar condi 

çoes para que o in~ivíduo pesque ~ sc~rre alternativo s~ 

perior ao oferecimento gratuito do \lescado" a nGo se 1.' em 
" 

casos extremos de incapncitação para o trabalho, quando, 

então, se jus ti fica Tia amplamente OCtmp~l.ro estatal. 

11) O conjunto de consid0YJç6cs apresentado mostra 
que, mesmo sem quebra de efici~ncia econ3~ica, muito se 

pode fazer para atenuar o problema de pobreza no país.T~ 
. ... - d ' 1'-' . J 1 ao c uma questao c vontaoe po ltlca c capaCloace ndmi -

nistrativa. Problemas conjunturais COG inflação 0 b~lnn

ço de pagancntos, por serem importantes, não podem deixar 

em segundo plano ~ questão da distribuição da renda. Me~ 

mo porque nao há qualquer incompatibilidade entre .estes 

objetivos e a meta de formação de uma sociedace ffitÜS j1.!~ 

ta. 

.. 
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Capo IV da tese de doutoramento: "Privare E}cternal Debt-the 

Brazilian Exp~nc.!lI, apresentada :si Univel:sidade dE' Stanford 

em junho 1978, por Alk.imar .!<.Mour:!! 

CHAPTER IV 

BORROWING ABROAD--A SIMPLE PORTFOLIO MODEL 

Introductic'n 

The objective Df this chapter is to analyze variables tha~ 

affect a firm's decision to ~or~ow funds in international financiaI 

markets by mean8 of very sirnp10 ~ortfulio modelo l~ati('nA.le for 

this exer~ise is to show that a funcLi0D describing a ~emand for 

foreign finance can be derivect, under the usual assumptlons of 

rnaximizing behavior typical af microeconomic t~eory. rt algo 

purports to shed light ou some aspects cf a recent phen0menon Ln 

international financiai markets. i.e. private firms in developing 

countries borrowing funds f Dum financial institutions in developed 

economias. 

The chapter i8 divided iuto four sections. Sectio~ 1 clevelcps 

a simple müdel to explain nOIt.! rt firm with accr~ss to tcth ':c)\l{;~·jt-:Lc 

and foreign finance will decide the optirnal leve] of búrrowiDg in 

each Df those markets. Section ~ relaxes Eeme af the Dssumptions 

of the simple mode1 making it more portinent 5S 3 description cf 

the particular economy under stuJy. Some possible extensinns of 

the model are considered in Section 3, while the last s2ction 

summarizes conclusions and implications of tl12 ~nalysis. 

54 
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In general, . ecúnomist5 find it useful to SSSWl\e tnat fims make 

three types of decisions: .E!!?~ti.?~~icm~,!, which 'determine the 

bundles and qwmtities of commoditics to be produced in the'cu:rl'~nt 

pr9duction period; lyqcstment de.s-:i.;'7ions.l which conc.ern the types ano 

quantities af goods in stock for production in futttre periods; and 

financia! d!*~i~~~~, which determine ways and means to finance produc-

tion and investment decisions (Kamya. 1915). 

I!l pl'ftctice, the~~ di.stiii\;:tions are somewhat ,artificial sincf;; 

the thl'ce decisicns interlock: a decisicn to buy a piece of capital 

goods affects current and futuTe leveIs af production; similar1y. the 

Rvailabilit)' of fj nance may deterl'iI:i~e the type of capital goods ptir-

ehased. Despiu: its sirnp1icity,~ Uw ilbove clistinctions are maintained 

in this ehapter t which deals exe1usive1y wi th thc finnnce dccision. lt 

is assumed that the entrepreneur has already sel~~cted his optimal pro-

duction and investment plans) "dto Ms (:mly problem bein[: the if.prrr"pd ate 

leveI of l"esources to fin~nce those plans. ihis is, b)' it 'i(:lf'. i"t very 

complex problem involving pTe~umably fi hicrarchy of decisions b SH('h a~ 

the detcrmination of financinp, composition, as between inte:t'na.l and 

ext'crnal funds (interna! and extctTlil.l to the firm); ~nd subscquünt de-

cisions'"as to typcs cf funds to procure (b,mk l~mding; bemüs, comm.crcinl 

paper, ncw equity. a.nti 50 on). '1'0 make the analysi.!} simplc o om, kind· 

of financ'c decision will bc studi~d--the on~ relatcd to the compos!. t 10i\ 

of total exte~nal llorrowing bctwecn domestic and fOl'cign l.cnding. T;nt 

is, assume a previous dcçision concc!'ning the optil1ml levo! t"'lr i.n. tcnv:d 

,,' 
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financing has alreudy been t:cached~ anã tho problcm mH'o1 15 to decide! 

whcthcr to borrow t!lósc fl.mds ·1.0 thc dOIl.lf'::StiG "Ü' il1ternatioiHd fina!.1c ial 
, . 

markets. 

sources of· Tli<lids m~1Y O€; insufficient to genel'1:ltü resúurce", net:;dcd to 

finance expansion of prodnc ti ve capa,ci ty, TherefoTe. hu~:iJH:~SS fl.t'ffiS 

situation, local entrepr.cmeln~;:; vo'ifTe ready to take advantagc (;·f the op-

ponuni ty of bOl"rowing heavi1y from abroad J when the Brazi Han eccrwmy 

- was given a cl"edi tNort.hy status by t-he international financiaI 'C0/1:-

munity. 

Assume a fir)\) ope·rating h! an €h~Onomy subj ect to high grol;~t:h 

rates. Because of i ts sizc anel/o.:f i ts connection with forelgn corpon-

1 Uons, the fil'l11 has access to both domcstic 8,nd international financi<i.l 

lAssume, fel" instance, a Braz.ilian-owned firm, with no direct 
affiliation with a multinational corporation. The situation \'JIJuld prc
sumably be different for a Brazilian affi liate of a foreir;rt fLnn. In 
this case, the local subsidiary has li ttle ini tiativ~' in mattm~5 of 
borrowing, since the most i.llportant financiaI dedsions are pi'obnhly 
centralized in the parent company. It has been observed .that interna- .... 
tion:a.l companics try to finllnce affiliates with a minirnum of (~quity 
capital f thus seeking a high degrce of lcveqgc for their· subsidinri cs. 
According to Zenoff and Zwick, n cspecial1y in countrics c.haractcrizcd 
by unstablc economic conditions and reccnt historie!> 01" future pro~pccts 
of inflation and dcvnluation. investors !lave typic311 y tricd to miiümíz.c 
thc.dollar position of thcir cDunitment and ma~imize iDeal currcncy par
tion. The explanation for this posture relates in l.1rgc part to thc 
fln:mci.al managcr I s desirc to avoid forcign 1055." D. Zenoff and J. 
Zwick (1969). ' 

, . 
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mark~ts, ~n order to meet its requircmerits for external fund~. The 
. . 

pr·oblem faced .byfinancial managers 1s how to seIect the optimal compo-

. " sition of portfolio liability between dorncstic and forcign borrowing.~ 

To simplify the analysis·, it w~ll be assumed that the only relevl1nt 

variable influencing the firm's financiaI deci~ion will be relativo 

cost of·funds in each market. In other words, transaction costs nrc 

negligible, and other dimensions of the borrowing/lending proccss (s;ach 

as maturity period, payback rates, insurance, tax rates, and so on) can 

be taken as equal. The rational decision for financiaI managcrs will 

be to minimize borrowing costs, subject to a wealth constraint. This 

behavior allows derivation of an cxpression for the firm's stock dcmand 

for foreign finance. It is worth indíc~ting that, by assumption, dcci-

sions to incur foreign liabilities are not dependent on pas~, prc$cnt 

01' futurt: COJlunel'cial transactions. This 1s, in f3.ct~ one chaTact('ri~t ic 

of recent Eurobank lending to private sector in some developing countrics . 

• From the bo~rower's viewpoint, actual demand for·foreign fi

nançe 1s profoundly affected by institutiona~ arrangementsgovcrning 

operations of .foreign exchange markets. In particul~r, the decision to 

borrow abroad is certainly influenced by ·such éonsiderations as ·typc of 

exchange rate regime, possibility of govemmcnt contraI on capital and ~ 

current account transactions. cxistcnce of taxes on interdst paymt'nts .... 

abroad, and a1so existcnce of a forward market to.cover.against dcvalu-

:lHon risk. For Brazil, a summary description Df thesc arrangcmcnts 

.2This rnodel is· similar to the one developed by Buse for asset 
selection. See A. Buse (1975). 

.. 
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can hc formulated ·in thc following thrc~ propositions: 

a) the major share ?f domcstic bcrrowcr's business operations 

is conducted in locai currency which 15, for aU practical purposes, 

inconvertible monay in currcnt 0.5 well 2S ~.n c.:api tul \lccm.mt.s. Consc-

qu.ently, a11 foreign lo:ms are del10minated in the l,ender \·5 ~urrenc:y; 

b) thc foreign cxchange rate i5 pegged to foreign convcrtiblc 

ct.lrrcncics~ and i ts par va,lue 1.5 ch,mged by :relatively smllll amollnts at 
• 

frequent intervals; 

c) the-re is no perfect forltJa.nl lriarket for hedging dev::d uation 

risk. Thel'efo:re. the ul Umate local borrQwer bea.rs alI risks aS50ciatct! 

with dcvaluation of the domesti c currcncy ~:E":vi:~ the lende::, i s CUI'-

rene)'. 

Givcn the above instituticnal framcwork. B stock demand for 

foreign finance CI:J1 be derived using' a 51.:T,plo 1'o1'tfo1i.0 seh;ç lioj; v!oJd, 

applicnble here to ::t cheiec cf liability composition. fi0VJevl.:;r~ befo-rc 

prcsenting themodel J thc ma.croecom:\li.l:Í.c environmer;t j il which the firm 

operates is delinea teci in terms of the foUowü':g a.53tllnptions: the first 

thoorists. lt implies that. the oorrowing country can not affcct üt(:,{'-

es~ rates prevailing in international financiaI markets. ScccnJ:)'. it -is assurncd for the time being that domestic priccs are fixed an~ cx-... _.4' __ .. _ ..... ~. ____ ~,t~, __ ... ~_ ..... "U-.,.."_. __ "u .......... '-'-"', 

pectea to remllin so in th::: ficar fut(J1"e. Fim~ 11)'. e third assumption 

asserts that domcstic and foreirn i~tcrest rat~s aTe inJencndpnt af c3ch 
__ • ~ __ • __ ~~~~ ___ ~_"'-, ... "" .... ____ , ... ,..,.....,.J;-;:.....-.... __ .. c .......... ,"~,,.-o-~_~~~~.,._ .... ~"''''-''''A_'''-___ '_,-=- ... _._... __ <~_'_ ........ '_'M_ ... _""_._._ 

othcr. It i5 prcsumed lv:,rc that !"!OH8 t,uy AtIthoriti<,s in tr,e clcbtor ' 

country try to insulatc domestic manetar)" and crcdit policies from t,he 
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'outsid'c world, thus kccping domestit i,n~eTest ratcs immunc from externa! 

competitive prC3SCTCS. 

Consider now the problC'm of a firnl choosing between two altcrnn-

tive sources af externaI borrcndng: it can borrow írom local financial 

, institutions at an effective interest rate ofrd pe.'r period ar it cun 

'incur liabilit:í.es to forei.gn banks at a nomi'nal interest ratc. The do-

i~K;~tic rate inc1udes the money rate of interest (a policy-instrurncnt 

determined by the Central Bankl. plus 311 other charges the banking 

system adds to that price to clear the home market for loanablc'funds. 

Because prices are assumed fixed; the real effective rate is also 

known. 

On the other hand, though the borrower knows the nominéll inter-

est rate on overseas loans, the effective cost of borrowing from 

abroad, re is not known in advance, since it comprises the nominal 

interest rates in the world financiaI market plus costs assodatcd with 

a possible devaluation of local currency. The former 15 assumoo to bc 

known with certainty, but the latter is clcarly an unknówn variablc. 

Each borrower knows the spot exchange rate hut he does not knc;\;í for 

certain the spot exchange rate at the end of the maturity per lhe 

firm J therefore, has only an idea about the densityfunction cf I'f' Lct 

this subjective probability distribution bc r6presented.by r
f 

= 
2 2 rf(p, 0f)' wherc p i5 the expccted value o~ r f and Cf its variDnc~. 

The simpl c portfoli.o (me:.1n-varian(~e) apprc;<!.ch defines thc bor-

rower's utility function over tEVê fil'st bJO moments of the probability 

distribution of interest rates. This is denotcd oy 

",,' 

-, 
I 

-



whcrc lJ 1S the expected disutility ·of. borrowing, r and a; are rc

spectivcly.cxpcctcd costs and variancc associated with total borrowing. 

The fol1owing rcstrictions are imposed on U: 
, I .., 

U (T) < 0, U (c~) < O. 
r 

In tcrrns of thc budgct constraint, 1et aI be thc sharc of dorncstic 

borrowing in total liabili ty (ai :: L/Lt ); and a2 th.c sharc of foreign 

borrowing (a2 = Lf/L
t
); hcncc, aI ... a 2 :: 1. For a portfolio composcd 

of domestic and forcign liabilitics, thc cxpectcu cost i5 equal to 

o). 

and similarly for thc variance of r: 

Ver) (2) • 

The problem no\\' is to minimize U 
-"- 2 = Uer,cr), subject to the portfolio 

.const-raint given by aI + 3 2 :: 1. Forming the Lagrangian, 

" • Z :: u(r~a;) + À (a l ... 3 2 - 1), solving for the first~ordcr 

condítions: 

az au 
À O "áiÇ = r

d 
+ :: 

ar (3) 

az au au 2 
À ~a2 = + --- 2aZo

f 
+ = o ar ? 

dar 
(4 ), 

az 
1 ãA ::: aI + 3 2 

:: (5) . 

The sol,ution for (3), (4), and (5) givcs the fol1owing l'xprcs

sion for optimal borrowing shares: 3 

3Second-ordcr conditions for a mínimum can bc verificd by 

-
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(6) 

'(7) 

I (lU 
, au where u == ã-i u =. --2-r (j aa 

r 

E.xpressions (6) and ('7) (:onfirm thc intuítivl" rcsul t tlnt if the 

expectcd interest rate diffcrential is zero, i.e. i f r =: 
d 

p, d,e:r'c wi 11 

be no foreign borrowing; if r d > P. there will be positivo for~ign 

porroláng,; and conversei)' if rd < p. 

, Ir i t is aS5Ui11Cd tha t a unique Tela tlol1shi p ex:b LS betl<l~~cn tutai 

net worth or Bny other seale variablc which j5 correlatcd with pUTtfolio 

size; and k is a constaot. thcn 3 2 can bc expressed as 

showing that the fol1owing holds: 

()2U 
2 ar 

a2u 
'2 ar 

1 

2 
T., 

u 

r d p 2 4 ., 
p + 4J \).~ 

2 
au 2 2 ._- a 

2 
(la 

, 
1 

" 1 i 

I 
I > o 

I 
i 

1 

o 
.... 

41n other \'IOr05, the vJ.luc of a firm! s nct 'i',0rth is t k(~n to b,c 
a good proxy fOI' it5 borrowJng capacity. [V('n if UlC r:Wil v11'iabLc~; ::Ire 
not pcrfcctly correl [J tctl. OHe shoul d cxpC'ct that thc tran:.. [0'),":1;;;, f. i OH b,:~
twecn nt't worth aHd total bonowing i:; monoto!lic. 

-
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, 
Lf u • t 2 r [(u /2u..., p)JkW (8) a

2 = kW = -'-2 (rd - p) ; or Lf = (J '!(r -r ...I r J d 
2u

a
(J 

• 
which is an cxprcssion for the optjmal stock Df forcign liabilitics 

in the domestic borrower's portfolio. In a more general case, then, thc 

dcsired stock of foreign liabi li ti cs hcld by the individual firm can bc 

I t 2 
:': f Cu ,U , a : r_p p)W. Thc preceding cquation reJat0s. 

r a r u • 
written as Lf 

the stock Df forclgn liabilit.i.cs to leveIs Df domcstic intcrcst rntc, 

expccted cost of foreign funds, risks associatcd with borrowing fram 

abroad, degrec Df risk-aversion Df local borrowers, and wealth 01' any 

other variablc representing portfoli o si ze. The formeI' expressíon em 

a150 be interpreted as a stock suppIy af domAstic securitics to foreign 

lenders. According to the abovc modeJ, foreign inflows af capital wUI 

occur whenever the actual stock cf foreign 1 Í<:-:,il i ti cc; di ffers from the 

optimal stock. 

2 .. 1'owards a ~1orc Real istic f-1odel 

The simple portfolio madel of the previous sectiol1 was baseu 011 

the Keyncsian assumption af fixed prices .. lf priccs are expr:,~tcd' to rc-

main constant, the effcc-tive nominal intcrest rato Is equ<11 to 

effcctive .real intcrest rate p and the analysis is great1y simpUhr:d. -However, that aSSUiílption is patently unn,ali stic especj a 11y for ecc-

nomics which have a long historical experience of high and variablc 

inflation ra tC5. such as Brazil' s si nc(' \Vor ld IVar I r. If pri ccs are 

expcctcJ to var)', sclcction of an cffjcient portfolio of liab:i1itics 

111U~t reflcct the impact af those changcs on thc cost of funds. In nthcr 

.. 
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wortls, thc cffccfivc real intercst rato 011 d()ne~'':ic and forcign borrow-

ing ~ccomcs unccrtain. It h~s now a dcnsity function with an cxpcctcd 

Makinp use Df D well-known Piiherian device of 
~, 

scparating ou: monoy anJ real ratos Df intcrcst, thc effective real 
? 

intcrest rato on domestic funds (rd) i5 equal to 

t 

1",1 '" Td - P 
Q 

(9) 

whcrc rd is thc cffective moner rato, a.nd p is the ex.pected rate of 

pricc changcs in the homo economy. The density function for p j5 

by 

t 
E[rd] :: 

, 
V[rd] "" 

t 

Therefore, cxpecteJ mean ano varLHicc of l"d an~ l~ivcn 

1"0 - E[p] ::: T - )J (lO) ; d P 

0
2 Víp] = (11) . 
P 

Similar1y, the cffective real interest ratc 00 foreign IOBns i5 Te = 
L 

r f - p; where r f i5 the monoy interest rate. ar the SBrne,tokcn. ex

pected maan and variancc of forcign rate are: 

p - lJ 
P 

(12) 

where CJ stands for covariancc betwecn thc terms in parenthcscs. 

(13) ; 

2 The problcm now reduccs to minimizing E(U) ::: U(r~cr ), such that 
r 

a1 + a2 = 1, wherc the expccted value and variance of costs associatcd 

wi th a portfoHo of domcstic and forcign liabili tics are gi vcn by: 

-

-
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'E[r] = 3 1(Td - ~ ) + a2(p - ~ ) , p ,p 
(14) 

• 2 2" 2 2 2' • .' V[r) = alop + aZ[of + 0p - 20(re P)] + 2a1a 2o(rd ,r f ) (15). 

Uslng the same proccdure as before, one arrivcs at the rcsulting expres- .. 

sion for ,the optim~l share of foreign liabilities (the domestic share 

i 5 aI = 1 :. a 2): 

(16) 

50 far, the analysis has not yet ,looked at costs of funds in 

forcign financia 1 markct~;', cxccpt to mention the i nternat i ona 1 i nterest 

ratc an~ the C-Apcctcd ratc of changc in excha:!;!c rflte. The next step. 

thcrefore, is to disaggregate that variable into its component factors. 

In accordance with the portfolio distribution model, the erfective cost 

,of foreign money, in real terms, is characterized by two attributes: 

its expected v~lue and variance. The former has the following com-

ponents: 

a) rata of interast prevailing in the intcrnational financi~l 

market: 'call it r i' assumed to be detcrmincd by the interaction be

tween supply and demand for loanable 'funds in world capital rnarkcts. 

Thanks to thc 'small-country assumption, this rate is fixed and knOlvn 

with certainty by would-be borrowcrs in thc domestico economy; 

b) ~xp.ccted ra,te of change in thc exchangc l'ate: (e). [l,ccause 

thc loan is always dcnominated in thc lender's convertiblc currcacy. 

-

.. 
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8ny devaluation of the local currcncy wUl increase the cost of foreign 

borrowing in local currcncy. This increased cost i5 entirely borne by 

t~e borrower, as explaincd earlier. Bafore proceeding" however,'one 
, , ' 

snould clarify the meaning of the expression exchange rate in the con-

text of the present modelo As used herc, it means the quantity of do-

mestic currency necessary to buy one unit ,of forcign currency. A 

devaluation implies that more local currency will bc nceded in order to 

purchase one unit of foreign mone)'; 

c) !!l:c:ation on intercst pa~cnts to foreign crcditors--in 

general, governments in debtor countries mar levy ineomc or other types 

of taxes on intercst paymcnts to lenders residing abroad. Like any 

"othf'!rtax, its f'!ffective burden j!l; ~hnred by both lenders and borrowers, 

depending on the relevant elasticities of supply of, and demand for, 

funds. Under the small-country assumption, thistax is bornc entirely 

by the borrower. Let x be the tax rate, which .i5 known wi,th certaint)'; 

d) leveI of "country-risk": this is a risk premium chargcd by 

financiaI intermediaries, as a compcnsation for r~sk-bcaring. Pro

surnably, it should reflcet the internntional financiaI, cornrounityts ap

praisal of the borrowing economy's capacity to service its extérnal deht. 

'One c'an assume, therefore, that its leveI is detcrmincd by, economic ' 

'variabIes (such as growth and fluctuations in export revenue, stock of 

forcign reserves, leve! and rute of growth of in~ortst ratio between 

reserves and imports, foreign dcbt outstanding, and so on) as \~cll as 

political factors (govcrnmcntls attitude towards foreign capital and 

fOl'cign indebtedness, dcgrec of política! stability, etc.). I.ct thc 

-

-
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country-ri:sk be i.ndicatcd by c (mcasurcd in relative terms, ás an in

t.~Test rate) .. It i5 dcterrnined by the lending insti tution and i t 15 

tl1U3 know~ with certainty; 

e) thc expcctcd rate of· changc in domestic priccs: this 15 p, 

A~ oxplained in the precedtng case. 

On the otller hand, the variance of the effective cost of 

fo~eign funds 1s comp05ed of the following elements: 

a) foreign exchange ri5k: borrowers can not anticipate with 

complete certainty the timing and magnitude of future changes in ex

change rate. Therefore, losses will be incurred if the actual rate of 

change excceds the mean expected rate of change. Let this risk be 

2 represented by ae; 

b) variance in the expected rate of price changes: 

as explaincd earlicrj 

"this is a2 , p 

c) covariance between rate of change in the exchange rate and 

Tate of change in domestic prices: this is an additional element which 

'now must be taken into account, since changes 'in pricesand changes in 

exchange r~tes are not independeut of one another, as' trade theorists 

have known for so longo Moreover, as a matter of economic policy, 

the Brazilian foreign exchange regime implies frequént readjustments 

of exchange rate in rough proportion to increase in domestic prices, 

discountcd fOT changes in world priccs. Hence, one should expect a 

Fozitive association bctween movements in domcstic prices and in ex-' 

chRn~~ rate. Let a(e,p) be the covariance between changcs in these 

-
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Now, tnk 1 ng í nto cons iClcru t 1 on t ho prccl;d i ng di scu!>s j on, thc 

cffe.ctivc cost of forcign funds, in rC31 tcrms, i s cqual to 

1 

r f • ri + e + x + c - p (17) , 

where 'the symbols are the same as abovc. • The mean and variance of r f 

are given by: 

(18) 

(19) • 

If these new components arc incorporated into the original 

problem, the question is again to minimize the expected disutility of 

borrowing, subject to a portfolio constraint, where the expected cost5 

and va~iance of the total portfolio are givcn by: 

Applying the sarne procedure as before, th.e opUmal soluHon for 

• ur[rd - (ri + ~c + x + c)] 

0 2 
P 

I I 

- 20(el P) - 20(Tf ,rd)] 

(22) 

-

-

-
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The a60ve expression can be further simplifiedoby expanding the term 
., o 5 

(rei,rf ). o It can be shown that 

(23) 

s "2 p.roof that .o(rf,rd) = 0p O"(e,p)~ The proof isoas follows: 

= E {[ri + e + x - c - p - ri - ~e - x - c + ~p] 

= E {[e - ~ + p + ~ ][~ - p]} = e· p p 

[ 2 2 =oE cPp - ep - p ~ + p U - PU + P + P - pUpJ = Pop cp P p 

= ~pE[e] - E[er] - jle~p "'UcE[pJ - 21leF.[p] + 

I: [O 2J .2 ~ P + U :: 
o p 

= lle lJp - E[ep] - lJ~ 0+ .Efp2J . 

But O . E[ep] :: o(op) + E[eJE[p] = oCo,p) +lJ f.I • 
o C 11 

t , 

Therefore, o(rf,rd) () 2 2 2· ( 2· = ~eUp - O" e,p -Uellp - lJp +Efp ]=E[p r o o,p) - ).Jp = 

Hence, 

= E[p~_ u~- oa(e,p). 

2 = o - o(e,p). p 

-

-
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1(:.'p1IldnC (23) lntc> (22), anu collccting torms, oue nrrivcs nt 

+ x + c)] 
+ aJe,p) 

.a~ . 
e 

(24). 

Or, in more general terms, the stock demand for foreign funds (or the 

st!)ck supply of domestic securities to foreigners) can be written as: 

(25). 

Exprcssion (24) conveys the s~e informatlon as equntion (16), 

the only difference being that the formar gives a more complete dcscrip-
. 

tion of the effective costs of borrowi.ng abroad. Basical1y, the optimal 
'-

share of foralgn finance depends upon interest rate differcntial,ex-

pectcd risks associated with borrowing (exchange rate risk.and covariance 
. 

between changes in exchange rate and changes in domestic prices), and 

'on sp'ecific attributes of the utility function'. Note, 110\\fcver, that 

'neither the expectcd value nor the variance of the dornestic inflatlon 

rate appear in equation (24). This should come as no surprislY, sincc 

the ~odel deals only with the optimal composition of a given portfolio 
I 

of liabili tics. Under the presumption that borrowcrs minimi ze costs of 

bcrro~ingJ expressed in domestic currency, inflation would pIay no 

dirt;ct role in the determination of 3 2• 

One conclusion that emerges is that, pctcris p3ribus, thc 

highcr tha covarian~e bótwcen changes in the ratc of inflation and 

chnnges in the rate of changc in the cxchange rate, the highcr thc 

-
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optimal' share of foreign liabilitics in the total borrowing. The 

'reason for t,his rcsult 1s 'that the higher the covariance, the smallcr 
. , 

the variance of a. portfolio composed of foreign .1nd domestic linbili-

ties. In other wórds, a positive association between changes in prices 

and changes in the exchange rate rcduces over-all borrowing risks and, 

. thus, stimulates diversification of liabilities. Even if expected in-

~rest ratedifferential 15 zero, there 

foreign financiaI markets, since 8
2 

now 

will be gains from borrowing in 

2 equals to o(e,p)/Oe. It is easy 

to see that if o(e,p) > 0, then 8 2 > O; if a(e,p) < 0, then a2 < O; and 

if they are independent of one another, i.e. a(e,p) ,= O, then 8 2 = o. 

Thcrefore, nece~sary and sufficient conditions for zero foreign bor-

rowing inc1udc zero money interest rate differential and independence 

between changes in the rate of change in exchange rate and changes in 

the ra~e of changc in demestic prices. 

Theabove result provid~s an economic ratiohale for the argu

ment tnat a system of frequent and small devaluations of the exchange 

rate, such as the one implemented by Brazil in 1968, induced local firms 

to borrQw abroad, as an attempt to reduce risk. The real costs of 

foreign finance. evaluated in terms of the domestic currency, have prob-

abIy stabilized, 'as a result of the f9reign exchang~ regime. The 

magnitude of the risk-reduction effect may be small, in comparison with 

o~her factors (such as interest rate differentials). Yet, given an 

interest rate differcntial,' the system of "minidcvaluation" was condu-

cive to a larger share of foreign borrowing in the total portfolio of 

l.iahi li ties. 

-
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3. Possible Extensions of the Model _ ........ -

Eqt.;ilibrium concHti Dns for the finandul sector in opcn cco-

r.O!7:Jcs with small capital markets; in rcllltion to the world capital 

!'!.2r;,,':t, have becn discuss~;d previously in the ! i tera~ure. Porter (1971) J .. 

fnr instance, has shown that bond yields in dcbtor countrics are not 

m::~~sarily equal to yields determined in world fi nanei aI Illarkcts he-

r.~!;se' investors/savc:rs adjust fo:r three factors: 3) cxchange ratc 

expectations; b) foreign 8xc:hange risk; and c) correlation betwecn 

yields in the two markets. P:l.'eviousl)', i t was assumed that monetflT)' 

authorities in the home country try to insulate the money interest rate 

in the dornestic financiai rnarket Erom the world capital market. Evcn 

,if they manage to accomplísh that aim through nf.'!utrali zation 01" othcl' 
I 

p(lUdes •. the relcvant considcréltion from thc borrowcr's stanllpoint is 

behavioT of tne effectivc real intercst rate. Thc lRtter variahlc is 

not amenable to control through governmental intervention. Thcrcforc, 

fOl'eign borrmüng may everttual1y bring about equality betwecn cffcct i vc 

re.al intercst rates in the two financia! ma.rkets, provided that adjust-

mert 15 w31e for the above three factors, plus the covariance betwccn 

cha':'!,RCS in dor..estic inflatiôn rate and exchange rate. 

Thc simple portfolio mode! dcvelopcd in previous sections does -
not inclu1e ali variables affecting a firrn's ae~ision5 to incur lia-

biliti·~ d~nomin2tcd in forcign currcncics. Thesc variablcs could bc 

i!'.('::,!'~o'!":·]tcrl :~!:to thc prcceding analytical frameNork but at thc expensc 

Df pres0ntat~onal simrlictty. An expandcd vcrsion of thc mode! should 

~'): ::mly inc1udc addi danai variablcs, but 3150 should incorporatc more 
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.antioning: 
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a) The i~ternQtional iriterest rate isnot a'fixed parameter, 

known w~th certainty thr~ugh~ut the loan maturity period. In fa~t, 

the Eurpdollar interest rate fluctuates more than the- interest rate . . 
• ssociated with more traditional forms of international borrowing. In 

general, whUe Eurocredits are extended for a period of thr~e to eight 

years, they are drawn as short-term advances renewahle in six months, 

when-the interest rate ls adjusted on the hasis of market forces. 

- Thus, as Mohamed ~nd Saccomani (1973) have indieated, floating interest 

rate! hav~ made it more diffieult for borrowers to evaluate the eost of 

a 10an over its lifei 

(b) By the same token, the levei of "country-risk" can not be 
" 

eonsidered eonstant for the loan period. Paetors which presumably af

fcct that coefficicnt change eontinuously over time, implying that 

'oreign lending institutions' appraisal of a country's eTcditworthincss 

also varYi 

c) The effeetive money interest rate in the domestic market may 

be positively correlated with the cxpected rate of inflation. Even in 

countries in which the government tries to contraI the-rnoney intercst 

~ate ~n the organized financiai system, bankcrs have found 'a way to ~djust 

their 1ending rate5 50 as to protect the profitahility of the bnnking . 
• ystem. 

At a differcnt leveI of analysis, the preccding application of 

the mean-variance modelcan be criticized for its static formulation. 

-

.. 
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A 'thoorctleally .ore C01'rcct ,Sl,ccificotion. but one which h Il101'«' dir· 
• 

ficult to' ha~dic IIUlthCllf1ti.cally. is to dcilnc thc l'robl~ .. n of thc.~ 

borrowerts cholcc over a time horizon in which woalth is also allowcd . 
to., Irow.6 In luch a dynamic framework. ,~he anàlolÍue to the static . 
llinl~,za~ion probíem wou1l1 be to assume that borrowcrs attempt to . 
.tni.i~e the expected disutility of borrowing defincd over thc maturtty 

. period of the loan. The budget constraint is now formulated in terms 

ot chanaes in total borrowing. Stated more foraally.. the problem now 

Jleduces to 

• ubject to dLd + dLf c dLt 
or equivalently. 

(26) • 

(27) • 

aI + a2 • ~. if a1 c dLd/dLti and 8 2 • dLt'dLt" , 

'It ls clear, then, that the logieal ·structure of the problcm 

ts ldentical to the static case. The budget constraint can a1so be 

expressed in teras of wealth, provided that there is a monotonic trans

for.ation' betwecn wealth and total borrowinc. This extension of the 

static to.the dynamic case generates stock demand for financiaI instru

.... tI vhich i5 linear hOJnOgeneous in the scale vari,abIc. ,In othcr 

6,or an examplc of a dynamic model of international capital 
f10"I, seethe articlc by Penti J. K. Kouri (1977). lIe uses thc port
folio lIOdel and a5s'!Jllcs, that the investor tries to maximize expccted 
value of'utility. defined over 8n infinitc time.horizon, subjcct to a 
bud.ot conatraint ropre50ntcd by changes in the stock of wcnIth. 

-
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words, n proportionnl incroose in borrowcrs' wcalth leàds thcII to 
, , 

raiso thelr stock ~urply of ~ecurit~e5 to do.estle and foroian residcnts 

by the lame proportion. 
, , 

One final point should be mede in connection with ihe modol, 

whieh a1so will provide a link between this and the next chapters. . . . 

Although it ~as bocn formulatcd in ter.s of stocks. the model ean ob

viously be appl1ed to study inter-coun~ry capital flowl. Take, for 

instance, equation (25), the l8fteral expression for the stock demand 

for forelgn funds. Abstracting from parameters which describc nttri

butos of th~ utility function, a general CXl'tcsston for thc dc~1 rcd 

stock of foreian liubUitles is 

(28) •. 

The total differential of (28) i5 

dLf • dF.W + dW.P( ); 

and the total outflow of domestie seeurities to foreleners (or tho 

~tal inflow of foreign finanee) 15 pven by: 

TIle first component of the, ri,ht hand side of cxprcsliion (2!J) 

ls t~o stoek-adjustmcnt shift; :md the' second IIC11ber is thc flow-Ilc.lju~-
i 

!!!1 eoml~nent. A priori. ono can determino sians for partinl c.lcrivntlvcs 

--
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of (29), as fol1ows: 

• t , t t 
F (rd) > O; F (ri) <'O. F (~e) < O; F (x) < O; F (c) < O. 

For the individual firm, rd, ri' x~ and c are given parameters.' 

In addition, the firm has some expeetations concerning the mean and 

varianee of changes in the exehange rate, as well as, the eovarianee be

tween ehanges in the exehange rate and ehanges in the leveI of domestic 

priees. 

4. Coneluding Comments 

,This chapter has developed a simple portfolio distribution 

BOdel to explain a firm's decision to ineur liabilities denominatcd in . . '. 

foreign ~rrcncies. The basie assumption underlying the model was that 

1:he individual borrower seeks to minimize the expeeted disutility asso

'ciated wlth borrowing, subjeet to a budget constraint. Given this as

sumption, a stoek demand for foreign funds (or a steek supply pf domcstic 

securities to non-residents) was derived, using the conventional mean-

variante approaeh. Oemand for foreign finanee was eXl) I ained by faetors 

sueh as interest rate differential, risks assoeiatcd with ',ehanges in 

thé exchange rate, in addition to speeifie attributes of the utility 

function and a seale variablc to indicate portfolio size. Next, an 

expressio~for capital movcments was obtaincd by total differcntintion 

over ,time of the stock dcmand funetion. under the assumption that thc 

-

. , 

! 

-

-
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latter vas linear homogeneous in teras of·wealth. That expression .. 
contained the two components comprising capital flows: a Itock and a 

flow adjustmcnt. 
. . 
The analYlis highlighted the importanc~ of the.foreign exchange 

rate regime in determining foreign borrowing. In countries like Brazil, 

and in other developing economies Wllich have been maki.ng extensive use 

of international financial markets to absorb externaI capital, the 

likelihood of depreciation il borne by domestic borrowers. the magnitu~e 

and timing of foreign exchange rate adjustments will certainly affect 

expected costs and variance a!sociated with externaI finance. According 

to this argument, a policy of keeping the exchange rate in tune with 

dome-sti.c inflation may ~e one of the most important factors accounting 

for therapid expansion of foreign borrowing by Brazilian firms. 

• 

• i 
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INCENTIVOS FISCAIS ÀS EXPORTAÇOES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS: 

(VERSÃO PRELIMINAR) 

Clarice Pechman 

I. Apresentação 

A presente análise nao tem por objetivo um "survey" com
pleto sobre o ?ssunto em pauta. O que objetivamos aqui foi basi 
camente a colocação dos incentivos fiscais sob a ótica da prot~ 

ção efetiva, ou seja, ocortceito'do. subsídÜ') efetivo ã exportàção para a a-
nálise destes incentivos. Trataremos o tema tanto no quadro dos países menos 
desenvolvidos em geral, quanto em termos específicos de Brasil. A bibliGgta~ 
fia tomada por base será apresentada ao final deste relatório. 

II.Subsídio efetivo -- conceito básico da análise 

A grande característica das políticas de incentivo ã ex
portação em países em desenvolvimento é devida ã sua fragment~ 
çao e ao fato de serem postas em execução, até certo ponto,a e! 
mo, na tentativa de compensar as distorções crescentes causadas 
pelo protecionismo. 

A proteção tarifária viabiliza a substituição de impor
tações industriais, tendo, por produto, a implantação de um pa! 
que industrial doméstico. Contudo, tal proteção implica na exi! 
tincia de um subproduto , qual seja, a penalização do setor ex
portador da economia. Na medida em que tarifas elevadas reduzem 
relativamente importações, a taxa de câmbio necessária para equ! 
librar as transações de um certo país com o exterior -- supondo 
nula a sorna algébrica dos demais itens do balanço de pagamentos 
-- torna-se menor, levando a uma sobrevalorização cambialque pe
naliza as exportações, conforme o ilustrado no gráfico I. 

Gráfico I 

Efeito d~ tarifa sobre a taxa de câmbio 

(VI DE FL. 4A) 



Em 'tlivre comércio" - na ausência de tarifa e de subsídio -
o equilíbrio do mercado cambial dar-se-ia no ponto P a um t~ 
manho de comércio OA e à taxa de câmbio À

e . Com a imposição 
de tarifa, cai a demanda por divisas e o novo equilíbrio é 
dado no ponto P', a um tamanho de comércio menor OB e a uma 
taxa de câmbio À x < À e, sendo a diferença entre À)( e À

m da

da pela tarifa. 
A colocação de um subsídio às exportações desloca a 

oferta de exportações para um dado tamanho de comercio, cu
jo diferencial em relação ao anterior é dado pela magnitude 
do subsídio s, compensado pela sobrevalorização cambial. 

Como resultado pela desaprovação internacional à con 
cessão às exportações e pelo medo da retaliação por parte ' 
dos países importadores, os incentivos assumem, de um modo 
geral, uma série de formas indiretas implicando em efeitos 
difíceis de se avaliar em termos de incentivos à produção e 
alocação de recursos. 

Definindo os incentivos fiscais à exportação como me 
didas tributáveis ou concessões governamentais visando a es 
timular as exportações, estes são classificados em três gru 
pos: (1) incentivos que aumentam as receitas brutas das ex
portações; (2) incentivos que reduzem o custo dos insumos ~ 
tilizados pelo exportador e (3) incentivos que elevam o lu
cro líquido de imposto do exportc-:dor, pela redução do impo~ 

to sobre o lucro devido. 
A inexistência de um quadro para comparar-se os esqu~ 

mas de incentivos possívois, impede aos "policy-makers" CO!!! 

parar seus efeitos e coordenar seu programa de inccntivosno 
que tange à produção para o setor domestico vis-à-vis a pr~ 

dução para o setor externo. A análise de tais esquemas de i~ 

centivo fiscais ê realizada através do conreito de subsídio 
efetivo à exportação. Com isso, podemos comparar os incenti
vos à produção concedi(o~ aos setores exportadores e aos não 
exportadores da economia, o que segue do fato de que o subsi 
dio efetivo nada mais é do que a extensão ao setor exporta -
dor do conceito de proteção efetiva, este último largamente 
utilizado para a análise dos incentivos concedidos aos prod~ 
tores no mercado doméstico. 

11.1. Definição 

(1) taxa de proteção efetiva -- é a margem de proteção dada 
ao processo de transformação de bens produzidos para o merca 
do interno (substitutos de importações); 
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Fazendo a hipótese de que os preços internacionais do produ
to sejam iguais ã unidade, poderíamos expressar da seguinte 
forma a proteção efetiva: 

g. = 
J 

onde t. e t. 
J 1 

t.- L a·. t. 
J 1J 1 

1 L a·· 1J 

sao as tarifas nao redundantes sobre o produ-
to e sobre os insumos, respectivament~. 

(2) taxa de promoção efetiva ou subsídio efetivo -- é a mar
gem de proteção dada ao processo de produção de bens export~ 
veis, cuja expressão matemática é: 

s~ = s. - L a .. \ 
~ . 

J J 1J 1 

I - L a· . 
1J 

onde S é a aliquota de subsídio concedida ao produto exportá 
- ''oi 

vel, e li representa o grau de proteção dada aos insumos que 
compõem o produto exportável. 

Observe-se que a proteção aos insumos pode ser gerada 
por tarifas ou subsídios ã exportação de insumos. 

Há quatro aspectos relevantes na utilização do concei 
to de promoção efetiva às exportações: 

(a) a magnitude do subsídio às exportações do produto i é um 
dos elementos dominantes na fixação de seu consumo doméstico, 
mas o nível de produção depende do grau de promoção efetiva 
dada ao valor adicionado. Um tributo sobre a exportação do ' 
produto reduz seu nível de produção e eleva o consumo domés
tico, reduzindo o grau de promoção às exportações; tributos 

à exportação de insumos desprotegem, mas promovem a exporta
çao dos produtos que os utilizam como insumos, embora não afe 
tem o consumo doméstico de tais produtos. 

(b) as medidas de proteção e promoção efetivas conforme ex
pressas em (1) e (2) acima, ignoram os efeitos da sobrevalo
rização cambial, que deve ser explicitamente introduzida na 
análise. 
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(c) na análise da promoção de exportações devemos avaliar a 
interdependência entre subsídios, tributos e tarifas sobre 
os insumos e o grau de promoção que se deseja dar aos produ
tos. 

(d) Deve-se considerar explicitamente o instrumento de draw
back para a promoção efetiva. 

II.2 - Efeitos dos subsídios às exportações, proteção sobre 

os insumos e da sobrevalorização cambial sobre os níveis de 
consumo doméstico, produção total e excedente exportável. 

E interessante observar-se que, do momento em que se 
introduz uma proteção sobre os insumos e, consequentemente I 

uma sobrevalúrizaçãe cambial, mesmo que o Governo crie um.uh 

sídio à exportação de aliquota Sj' persistirá, ainda, uma par
cela da distorção na produção. A correção total da distorção 
sobre a produção implicaria, portanto, em um subsídio maior. 

Graficamente: Gráfico 11 

vIDE FL.SEGUINTE 

Situação Inicial: 

À
e é a taxa de câmbio de livre comércio; os insumos inicial

mente são comprados sem tarifas, subsídios ou impostos nas 
exportações; não são concedidos subsídios à exportação dopro 
duto; o valor adicionado na produção é dado pela distância I 

vertical de SS para CC. Assim, o excedente exportável era 

= S o 

Situação Intermediária: 

Dada uma elevação geral de tarifas e/ou subsídios às export~ 

ções, À
C declina para À. Esta é a primeira distorção. A se~· 

da é a elevação dos preços dos insumos devido à proteção. O 
grau de promoção às exportações reduziu-se. Excedente expor

tável é, agora, Xl = SI - Dl < Xo 
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Situação Final: 

O governo cria um subsídio ã exportação de aliquota S , O ex

cedente flport~vel passa a X3 = S3 - D3 > Xl' 

Observe-se, então, que o valor adicionado na situação I 

final - dado pela distância ac, no gr~fico, é inferior ao va

lor adicionado de livre comércio - dado pela distância bd, 

Introduzindo explicitamente a sobrevalorização cambial, 
chegamos a 

V(q) 

V*(q) 
= S. - l: aij Ti { I + --'l-J --_......:_--

1 - l: aij 
} 

onde V(q)/V*(q) mede o quociente entre o valor adicionado atu 

aI e o valor adicionado de livre comércio, quando a sobrevalo 

rização cambial 6 considerada explicitamente, 

Seja 

1 + ç*j . _ V(q_)_ - 1 = r então 
V*(q) À 

a*j = rI + (l-r') S*j 
onde r' = r/l+r 

Observe-se que S*j representa a taxa de promoção efeti

va não-compensada (pela sobrevalorização cambial). Se À=À e 

verifica-se pela expressão acima que ç*j = S*1: 

O subsídio à exportação que compensa as duas distorções 

existentes é aquele que gera uma promoção efetiva compensada, 

igual a zero; assim, a taxa de promoção efetiva não-compensa

da que corrige as duas distorções de comércio deve ser S*j=r, 

isto 6, igual a sobrcvalorização cambial. 

A taxa de subsídio concedida ao preço FOB que corrige 

as duas distorções é dada por: S. = r+ (i - r) l:ai. onde t i _J J 
a proteção média aos insumos, (t - r) podendo ser vista como 

a proteção real aos insumos. 

Temos, da expressa0 acima, que os ramos industriais que 

utilizam insumos com alto grau de proteção nominal deverão ter 

um subsídio sobre o preço FOB mais elevado do que outros com 

menor grau de proteção nominal aos insumos. 

Na hipótese de que se deseja conceder ao setor exporta

dor uma promoção efetiva compensada positiva, ~*j > o, então 

S*. > r na proporção desejada como objetivo de pOlítica econo 
J 

mica e, teremos, então: 
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S. = S*. + (t-S*.) Ea ... 
J J J 1J 

Assim, quando a taxa de câmbio está sobrevalorizada, parte I 

dos efeitos de incentivo à exportação é mera compensaçao pe
lo efeito inibidor das exportações provocado por tal sobrev! 
lorização da taxa. A grandeza efetiva de tais incentivos com 

pensatórios só pode ser conhecida se estimar-se a taxa de c~ 
bio de equilíbrio -- aquela que garante o equilíbrio do bal~ 
ço de pagamentos, na ausência de distorções -- e, fazendouso 
desta taxa de câmbio, estimar-se o subsídio efetivo ã expor
tação. 

Com isso, temos três grupos de incentivos à exporta -
çao: 

(1) efeitos compensat6rios gerai~. ,no que eles corrigei 

a sobrevalorização da moeda doméstica; 

(2) efeitos compensatórios específicos, no que eles neutrali 
zam os efeitos de outros instrumentos específicos de políti-
ca; e 

(3) efeitos de incentivo líquido, isto é, incentivos em exces 

so aos compensatórios, constituindo-se em instrumento de po
lítica que realmente estimulam a exportação de produtos ain
da não competitivos no mercado internacional. Assim, os ins
trumentos de incentivo à exportação podem ter um ou mais des -
tes efeitos. Ao ponto de vista de política, é importante di

ferençá-Ios. 

111. SURVEY SOBRE INCENTIVOS FISCAIS. 

Fundamentalmente, a política de incentivos às export! 
çoes é composta de três instrumentos que são o fiscal, o mo
netário e o cambial. Poder-se-ia, ainda, considerar um quar
to instrumento que completaria o sistema de promoção de eXPOr 
tações e chamá-lo de instrumento coadjuvante, que seria todo 
um conjunto de medidas adotadas pelo Governo e que tem desem 
penhado um importante papel ã expansão das exportações, como 
a promoção comercial, a criação de Trading Companies, a aut~ 
rização para a operação em bolsas de mercadorias no exterior 
e os próprios investimentos em infraestrutura, dentre outras 
medidas, o que, evidentemente, não será tratado neste traba

lho. 



.7. 

No que respeita ao instrumento fiscal, os três gruI ,; s 
de medidas por nós já citados são: 

(1) Medidas que visam a aumentar as receitas brutas de expo~ 

tação. 

A isenção dos produtos de exportação industrializados 
do imposto de exportação, em particular, e de impostos indi
retos, em geral, aumenta a receita do exportador pois, na m~ 
ioria dos casos, tais impostos não podem ser repassados para 
a frente. Tais isenções =ão especificamente compensatóri s e 
não constituem subsídio efetivo aos produtos em questão, ou 
seja, podemos separar a isenção do subsídio. A isenção dos ' 
impostos indiretos na exportação, busca apenas restaurar um 
esquema prévio de vantagens comparativas existente antes da 
imposição dos impostos, tornando o preço do produto a custo de 
fatores. 

O que caracteriza o subsídio é o estímulo governamen
tal que leva o preço recebido pelo produto a ser maior doque 
o preço a custo de fatores de produção. Fica claro, portanto, 
que o sistema de incentivos teria por objetivo, em sua conceE 
ção, corrigir as distorções de comércio geradas pela prote -
ção tarifária. 

As conc( ~es às exportações podem se dar sob a forma 
de certificados de crédito de imposte negociáveis ou de au
torização à livre importação 2lélil do necessário para a prod~ 
ção a ser exportada. Tais concessões criam um diferencial en 
tre a taxa de câmbio oficial c a taxa de câmbio de fato,aqui 
definida como sendo a taxa de câmbio oficial acrescida da ta 
xa de concessão à exportação. Tudo se passa como se houvesse 
em operação, uma dupla taxa de câmbio, sendo que a taxa "de! 
valorizada" aplicar-se-ia às exportações de produtos indus -
triais. Entretanto, a diferença entre estas duas taxas de c~ 
bio não deveria ser usada como a medida correta dos incenti
vos à exportação, dado que ela se aplica ao valor totaL dõ'\p~_ 
duto exportado e não apenas ao valor adicionado. 

No que se refere ao Brasil, especificamente, o país' 
foi marcado por um forte viés anti-exportações que existiu ' 
durante muitos anos. A primeira r:ledida objetiva que permitiu 
a remoção de tal viés foi a Reforma Tributária de 1965.Em sín 
tese, a alteração fiscal nos tributos indiretos provocou a pas 
sagem de" um sistema de impostnsscbrc x: 

ta, para um sistewa tributário indireto, 
adcionado. Com tal modificação, todos os 

dentes em qualquer estágio de 

'Jenda~ ~nm lncidencia em casca
baseado na sistemática do valor 
tributos indiretos, 

transfor-
inci-
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maçao anteriores ao do produto finalmente exportado, puderam 
ser plenamente isentados, o que não ocorria no sistema ante
rior, o que tinha, como veremos adiante, o efeito de reduzir 
a oferta excedente de exportáveis. O IVC (Imposto sobre Ven
das e Consignações) foi substituído pelo ICM (Imposto de Cir 
culação de Mercadorias) e o ICO (Imposto de Consumo) foi subs
tituído pelo IPI (Impostos sobre Produtos Industrializados). 
Tanto o ICM como o IPI teriam por base de cálculo o valor ad -
cionado em cada estágio de processo, a cada débito fiscal cor 
respondendo um certo crédito fiscal. 

(a) Vejamos as repercussões dessas modificações sobre os ní
veis de produção, de consumo doméstico e de excedente expor
tável, com o auxilio do gráfico 111. 

Gráfico 111 

Efeitos da Isenção sobre a Exportação 

VIDE FL. IDA 

DD representa a demanda doméstica antes da incidincia dcs 

tributos indiretos de aliquota ad-valorem t. D'D' é a deman
da doméstica depois da tributação indireta, sendo que a dis
tância vertical entre DD e D'D' é a aliquota ad valorem t.D~ 
nominado por p o preço internacional do produto convertido ' 
em cruzeiros à taxa cambial de mercado, a produção se fila em 
So . Admitindo-se que a tributação indireta incida apenas s~ 
bre o consumo doméstico, isentando-se de impostos indiretos 
as vendas realizadas no exterior, o preço pago pelos consum! 
dores domésticos será igual a pd = p (l+t), fixando-se o con 
sumo doméstico em Do' e gerando-se um excedente físico expor 
tável igual a Xo = So - Do. 

Note-se que a tributação indireta no mercado doméstico 
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gera dois preços: pd, preço pago pelos consumidores, e p que 
é recebido pelos produtores (e pago pelos importadores). A di 
vergência entre pd c p é dada pela aliquota do imposto ad-v~ 
lorem, a arrecadação governamental tendo dada pela área p~bo' 

Se os impostos indiretos incidissem tanto sobre as vendas 
no mercado doméstico quanto sobre as exportações, o preço r~ 
cebido pelos produtores seria p' < p, e a divergência entre 
os dois seria exatamente a aliquota do imposto ad-valorem s~ 
bre as vendas na última transformação. 

A queda dos preços pagos aos produtores desestimulaa 

produção, que declina para SI' e estimula o consumo domést! 
co, que se eleva para Dl' gerando-se um excedente físico i

gual a Xl = SI - Dl < Xo ' 
~ ~ da' A arrecadação fiscal agora e dada pela area p p' • O 

custo total de produção que era dado pela área OTaSo ' decli
na agora para a área OTa'Sl, enquanto que o excedente do prQ 
dutor que era dado pela área Tpa, declina agora para Tp 'a'que 
é menor que o anterior porque: a) o nível de produção se re
duziu; e (b) o Governo arrecadou uma parcela do excedente na 

forma de um tributo que incidiu sobre as exportações. 
Cabe aqui uma observação com respeito especificamente ' 

ao Brasil: 

(a) Admitimos sempre que o Brasil é um país pequeno no comér 
cio exterior, i.e, os preços internacionais são dados para o 
Brasil. Esta não é uma hipótese totalmente correta. No caso 
de elevações da oferta excedente em produtos nos quais poss~ 
ímos algum poder de monopólio justifica-se a colocação de um 
imposto sobre as exportações, que, dentro do argumento de"im 
posto ótimo", teria por objetivo a maximização da receita de 
exportação desses produtos. Porém, com respeito à maioriados 
exportáveis, não se justificaria a imposição de tributos so

bre a exportação. 

(b) Efeito das Isenções sobre o bem-estar 
Uma observação superficial dos resultados referentes ao 

item (a) tenderia a justificar uma proposição frequentemente 
levantada contrariamente às exportações, qual seja, as expo~ 
tações geram um benefício (a elevação da oferta de divisas), 
mas esse ganho ocorre à custa de uma redução do consumo domé! 
tico, penalizando-se, portanto a sociedade. g certo que face 
às isenções fiscais há uma redução no consumo doméstico dos 
bens isentados. Porém essa isenção estimula a produção de ta

is produtos, gera um excedente exportável maior, possibili -
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tando a importação de outros bens que têm valor no consumo~ 
ra a coletividade, e o que se pode provar é que a coletivid! 

de como um todo estará melhor do que na situação alternativa 
em que as isenção não se realizam. 

Seja o modelo de equilíbrio geral, com y sendo o bem im 
pc;rtável, e x o bem exportável. Sej a o Brasil um "país pequ~ 
no". 

Gráfico IV 

VI DE FL. IOA 

Efeitos da isenção sobre o 
bem estar 

No grafico IV, acima, TT representa a curva de possibi 
lidade de produção de y e x. Dados Py - livres de tarifas -

preços internacionais, nacionais Px' pois Px = p'x (l+tx), o 
triângulo de comércio nes ta situação é dado por A I C I P' , a ren 
da real do Brasil, em unidades do y, dada por Oy'. 

A isenção dos tributos sobre as exportações provocauma 
elevação dos preços relativos dos produtos exportáveis, oque 
estimula estas atividades, e supondo os fatores de produção 
plenamente empregados, a produção se deslocará sobre a curva 
de transformação de p I para p, elevando-se a produção de bens 
importáveis. 

Sem os impostos incidentes sobre as exportações, x se 
encarece, no consumo, relativamente a y, o que provoca uma 
substituição no consumo doméstico de x. Ao novo ponto de con 
sumo a coletividade estará consumindo sobre uma curva de bem 
estar potencial (oz) maior do que anteriormente (oz'), e te
rá uma renda real, em unidades do bem importável, dada por 
or, superior a or'. 

A isenção dos tributos na exportação de fato reduzia o 
consumo doméstico de x. Mas gerou uma receita de divisas que 
permitiu elevar o consumo de y, de tal forma que na nova com 
binação de consumo a elevação de bem estar, gerada pelo fato 
de que os fatores se deslocam para o bem no qual" possuímos I 

maior eficiência relativa, é maior do que na situação anteri 
or em que incidiam tributos sobre as exportações . 
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o sistema tributário idealizado pelo país teve esse efe.!, 
to pelo menos em parte, na medida em que vários produtos ti
veram isenções de impostos das exportações. 

(2) Medidas para redução do custo do exportador. 

A exportação geralmente são produzidas com insumos ~! 
tados, com insumos domésticos sobre os quais incidem impostos 
indiretos ou com exportáveis sobre cuja exportação incide um 
imposto de exportação. 

Cada um destes "handicaps" fiscais de exportação podem 
ser eliminados através de mecanismos especiais, além de que, 

o custo de produção dos exportadores pode ser reduzido através 
de subsídios diretos aos insumos. 

Pode-se evitar a elevação do custo de exportação devido 
ã existência de tarifas que recaem sobre os insumos importa
dos através da operação de draw-·back ou de um sistema de sus 
pensão. Muitos países estão aplicando tais sistemas e sua ex 
periência tem mostrado que os exportadores se interessam por 
tais mecanismos apenas se estes formem suficientemente flexí 
veis. Quando este não é o caso, eles tornam-se absolutamente 
inacessíveis ao recente e/ou pequeno exportador. No entanto, 
o fato de se isentar os exportadores da tarifa ã importação 
reduz os efeitos "para trás" desses processos produtivo·s. P~ 
ra restabelecer a "ligação para trás", os exportadores podem 

ser forçados a comprar certos produtos domesticamente produ
zidos, porém mais caros -- aliás, este é o caso do Brasil -
regulamentação esta que reduz até certo ponto os efeitos be
néficos do sistema de drawback. 

Os ajustamentos de fronteira (BTAs) com relação aos im
postos indiretos domésticos são aceitos internacionalmente ' 
de acordo com o princípio de destino de tributação, sob o 
qual os impostos indiretos são arrecadados no país onde se dê 
o consumo final. Estes são incentivos ã exportação compensa
tórios específicos. Os BTAs provêm um subsídio à exportação 
específicc apenas 'quàrido mais do que compensam a carga real 
tributária indireta que recaia sobre o bem exportado. 

Os impostos ã exportação aplicados às matérias primas , 
mas não aos bens processados ou manufatorados que incorporem 
tais matérias primas reduzem os custos de produção de tais ' 
bens e podem estimular na produção e exportação permitindop~ 
ra produção domésticas a compra destes insumos a um preço i~ 
ferior ao preço internacional (que é igual ao preço domésti
co de venda acrescido do imposto sobre a exportação). Com is 
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so, parte do valor adicionado que era transferido dos produ

tores ao governo quando os produtos eram exportados sob for

ma não-processada passa a ser transferido aos processadores, 

ou fabricantes. Tal transfer5ncia possibilita uma menor efi

ciência doméstica em relação ao mercado internacional, ou de 

outra forma, possibilita um nível mais elevado de lucros e/ou 

salários relativamente àquele que prevaleceria caso os impor 

tadores de produtos processados tivessem de pagar o ·imposto 

de exportação sobre os insumos não processados incorporados 

em seus produtos. Contudo, tais macanismos, embora impliquem 

num incentivo ã indústria de processo e manufatura em questão, 

nao implicam num subsídio efetivo ao produto de exportação ' 

uma vez que não dão margem a que o valor adicionado domésti

co na totalidade dos estágios de produção exceda aquele que 

seria vigente sob condições competitivas a nível internacio

nal. 

Muitas outras medidas de redução de custos estão ã dis 

posição dos exportadores em diversos países: juros subsidia

dos, concessões ao capital, subsídios aos insumos dom6sticos, 

oferta de frete e energia subsidiados e reduções em impostos, 

sao apenas algumas delas. 

Estas medidas são discriminatóri9s em sua natureza, d~ 

do que seus benefícios são em grande parte função da intensi 

dade do uso des tes insumos pelo exportador, bem como da subs

titutibilidade com relação a outros insumos. Tais medidas só ' 

consistem em subsídios líquidos ã exportação e não especifi

camente subsídios compensatórios se excederem os subsídios ' 

necessários para compensar a sobrevalorização da taxa de cam 

bio. 
Passemos à análise em particular, das operaçoes dedraw 

back, sua relação com a promoção efetiva e a sistemática da 

política de draw-back para o Brasil. 

(2)-1. A promoçao efetiva e as operações de draw-back. 

o draw-back nao caracteriza explicitamente um subsídio 

as exportações, embora as incentive. Trata-se de um instru 
mento de redução seletiva de tarifas para produtos exporta -

dos, e que se importados regularmente, ou comprados no merc~ 

do doméstico, elevariam demais os custos de produção, devido 

as tarifas que incidem sobre tais insumos. 
Na teoria da promoção de exportações iremos ampliar a 

expressão já obtida para o cálculo da taxa de promoção efeti 
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va, a fim de incluirmos o draw-back: 

o valor adicionado sem draw-back e dado por: 

onde os m primeiros insumos estão sendo protegidos por tari

fas ou por subsídios às exportações, e os n-m restantes são 
protegidos por tarifas e passíveis de draw-back. 

De acordo com o crit~rio vigente até maio de 1976, defi 

ne-se no Brasil, o valor adicionado com Jraw-back por: 

n m 
Vt = (l+Sj) (1- L ai') À - La· . (l+ti) À J m+l J 1 1J 

Por súa vez, 

n 
V~ - V· = (t - ~.) À r fi . • 

J .J uJ 
m+l 

<"lJ 

onde i ~ a tarifa m~dia sobre os insumos importados sob o r~ 

gime de draw-back, e Sj o subsídio às exportações do setor de 
destino. 

Percebe-se que V! 
J 

> 
< 

V. 
J 

se t 
> 
< 

S' J 

Assim, embora uma operaçao de draw-back sempre reduza os cus 

tos, dentro desta sistemática de promoção às exportações ela 

só elevará o valor adicionado se t > Sj' o que é compreensí
vel, porque o procedimento brasileiro isenta de tarifas as 

importações em draw-back, mas elimina o subsídio do valor do 

produto que corresponde àquelas importações realizadas em re 
gime de draw-back. 

Dado que a taxa de produç~o efetiva não-compensada de

fine-se como l+Sj = (V'j/À) / Vi, obtemos a expressão para 

S~, (a taxa de promoção efetiva com o draw-back considerado 
J 

explicitamente) : 

S~ = S~ + 
J J n 1 .. 

L 
1 

a' . 1J 

a' . 1] 

onde S~ e S~ sao as taxas não-compensadas de promoçao efeti-
J J 

va com e sem draw-back, respectivamente. 
A partir de maio de 1976, a sistemática sofreu altera-
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çao: Sj=Sj + Sj onde Sj e S3 indicam as aliquotas do crédito 

prêmio do ICM e do IPI, respectivamente. Na nova sistemática 

persiste a perda do crédito do ICM, mas se a operação de dra~ 

back gerar importações menores ou iguais a 25% da valor expor 

tudo, não' se_perdem os créditos prêmio do IPI. Se as importa

ções nesse regime superarem a 2S· do valor exportado, então pe!. 

de-se o crédito prêmio do IPI somente naquela parcela em que 

as importações excederam 25% das exportações. Com isso, temos 

que: 

I 

À 

n (V. - V.) = 
J J 

h h 2 

L: aij (ti - Sj) - S I( L: aij) - O, 2S ISj 
m+l m+l 

onç1e I V"j == valor adicionado na nova sistemática; 
-À-

S = I se h h 
L: aij > 0,25 e S = ° se L: 

m+l m+l 
a" < 0,25 1J 

(2)-2. Efeito das Operações de Draw-Back: 

Toma-se como fato aceito que as operações de lidraw-back" 

representam um importante estímulo adicional is exportações. 

Entretanto, economicamente o benefício desta operaçao depen

de da margem adicional da redução de custos provocada pela 

operação de draw-back. 

A redução dos custos, medida em proporçao ao preço FOB 

é dada por 
n 

(1: - Sj) í aij 
rn+l 

e somente será incorporada pelos produtores se t > Sj' 

Se ~ condição acima se verific2, os produtores têm dois 

estímulos adicionados: a) o de elevar a sua produção porque, 

em média, os custos marginais de produção declinam, e b) de

vido ao diferencial de custos, reduzir suas vendas no merca

do externo, o que se dá :1 través de elevações de preços no me!. 

cado doméstico. Maior produção implica em maiores custos mar 

ginais em média que somente podem ser cobertos se os preços 

domésticos se elevarem até o nível p', tal que n'-n __ -p (ti-Sj) 
n 
L 

m+l 
a' . 1J 

Hip.: tj > Sj + (ti - Sj) L:aij'. 

Dessa forma, a redução adicional de custos permitida pela o

peração de "draw-back" pode ser interpretada como um subsí dio 

adicional à produção, uma vez que promove o setor como um to 
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do, via aumento de preços nas vendas domésticas, 

Levando em conta que, a partir de maio de 1976, visando 

uma ampliação da margem de incentivos via draw-back, o gover

no provocou uma alteração com T2speito ao IPI: o exportador s6 

perde o subsidio sobre os componentes importados na parcela ' 

que ultrapassa 25% do valor FOB de exportação. 

Assim, o acréscimo de promoção efetiva proporcion?do pe

las operaçoes de draw-back, é: 

s~ - ~* --J Uj 
(t~ 

"' 
t .- S.) 
J 

1 _ h 
E 
1 

h 
L: 

m+l fii j 

onde t! é a proteção média que incide sobre os insumos im
J 

portados via draw-back; c t = subsidio via IPI e IeM e 

n n 
L a· - = L: 

m+l 1) m+l 
a· - + 1J 

Uj 

n 
L 

m+l 
m' . 1J é a somática dos coeficientes 

t~cnicos de produção, com importação via draw-back. O primei

ro termo é o somat6rio das parcelas dos coeficientes técnicos 

referente aos insumos dom6stic0s e importados sem isenção e o 

segundo termo 6 o somat6rio das parcelas dos coeficientes téc 

nicos, referentes aos insumos importados via draw-back. 

Uma análise dos efeitos das operações de draw-back sobre 

a taxa de promoção ~fetiva para os 58 setores da matriz da 
FIBGE, conclui-se que tais operações t~m um efeito desprezi 

vel para a quase totalidade do~ setores, pois em apenas sete 

este efeito é superior a 2%. 

(2)-3. BEFIEX 

Dentre as medidas que visam i redução de custos,a BEFIEX 

parece ser um incentivo tendente a ter muita importância nos 

próximos anos como instrumento promotor de exportação.Este pro. 

grama implantado em maio de 1972 através do decreto-lei n9l2l9 

e legislação que se seguiu, isente'. ou reduz a) o imposto da.i!!! 
portação e IPI nas importações de máquinas e equipamentos e 

b) do imposto de importação, IPI c depósito compulsório as i~ 

portações de matérias primas, produtos intermediários, partes, 

peças e acess6rios a integrarem produtos de exportação. 

As importações do item b) acima estão sujeitas a duas ' 
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restrições, porém parece claro que representam um estimulo / 

substancial para indfistrias que dependem de matérias primas e 
componentes importados, mormente numa conjuntura em que uma s~ 

rie de dificuldades são colocadas às importações normais. As 

duas restrições acima mencionadas colocam um limite superior 

ao montante de importações permitido dentro do programa BEFIEX, 

valendo a restrição que primeiro foi atingida. Elas são: (1) o 

valor dos bens importados anualmente com benefício fiscal nao 

pode ser superior a um terço do valor líquido da exportação I 

média anual o valor FOB de exportação menos o valor "do: draw -

back; (2) o valor dos bens importados sob o i tem b) somado às impor 

tações realizadas sob o regime de draw-back não podem ultra -

passar a 50% do valor FOB exportado pela empresa sob o progr~ 
ma especial de exportação. 

3. Medidas para redução do imposto de renda. 

Tais medidas consistem em subsídio efetivo ã exportação 

quando reduz o impo~to devido abaixo daquele que seria vigen

te na ausência de tais concessões. Evidentemente, este so se

rá o caso quando existirem lucros, restrição esta que nao en

trava em questão nos incentivos já por n6s discutidos anterior 

mente, e que é importante quando nos damos conta de que firmas 

novas normalmente não são lucrativas por vários anos ap6s en

trarem em operação. Além disso, no caso de haver participação 

estrangeira o efeito sobre o subsídio efetivo das deduções do 

imposto de renda também sofre influência do tratamento que a 

legislação de imposto de renda concede à remessa de lucros ao 

país de origem do investidor. 

Assim, os subsídios efetivos a exportação obtidos por um iE. 
vestidor nacional e um investidor estrangeirc podem diferir , 

e, se ignorarmos tal aspecto, o país em desenvolvimento em que~ 

tão pode estar-se desfazendo de um montante substancial de re 

ceita tributária sem. com isso, obter o efeito desejado de in 

centivo à exportação. 

Os esquemas de incentivos fiscais S&&, na sua grande maio

ria, dirigidos ao fator capital. De um modo geral, eles assu

mem as formas de: (1) crédito subsidiado; (2) redução ou iseg 

çao de impostos; e (3) depreciação acelerado. Com essas fo~s 

de estímulo ao fator capital pretende-se elevar a taxa de in

vestimento e acelerar a acumulaç.Qo e a renovação do estoque I 

de capital, resultando daí taxas mais altas de crescimento da 

renda. 
A chamada "depreciação acelerada" tem sido fartamente empr~ 
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gada como incentivo à renovação e acumulação de capital em ou

tros países. No Brasil, esse incentivo tem emprego limitado. 

Essa forma de incentivo permite que o investimento em um equi 

pamento que, digamos, tenha uma vida fitil de 30 anos seja re

cuperado, sob a forma de fundo de depreciação, em 5 ou 10 anos. 

Uma vez que a depreciação contâbil é deduzida da base do impo~ 

to de renda, a empresa que gozar dessa forma de incentivo es

tarâ tendo, na verdade, um retorno líquido por unidade de ca

pital mais elevado do que as demais. Entretanto, enquanto a le 

gislação em outros países é explícita quanto às normas para 

concessão da "depreciação acelerada", a legislação fiscal no 

Brasil é pouco clara e a concessão do incentivo ainda dep~nde 

de discussões e barganhas com a arrecadação fiscal. Os crité

rios para julgamento de um pedido de depreciação acelerada 

não são conhecidos pelas empresas, o que pode tornar extrema

mente discriminatória a concessão desse tipo de incentivo mes 

mo entre empresas em igualdade de condições. 

Observe-se que o efeito destas medidas sobre a prote -

çao efetiva depende do nível da aliquota do imposto de renda 

normalmente cobrada (no Brasil, seria de 30%, em geral),depe~ 

de da intensidade de uso dos insumos para os quais existe a 

dedução extra e, finalmente, depende de sua substitutibilida
de. 

Uma vez apresentado o "survey" sobre incentivos fisca

is, passaremos a apresentação de uma anâlise detida do progr~ 

ma brasileiro de promoção de exportação, trazendo para a anâ

lise das expor~ações justamente todo esse instrumental da teo 

ria da proteção efetiva. Se bem que esta anâlise, por n6s es

colhida para ser aqui, de forma sintetizada, trazida para co

nhecimento geral, não altere a direção de algumas conclusões, 

que anteriormente jâ tenham sido obtidas, trata-se, sem dúvi

da, de um trabalho importante na elucidação do que instrumen

tos de política econômica devem ser atacadas na eventualidade 

de se desejar a realização de urna reformulação de política a

tual de promoção de exportaçõ~s. 

IV. Conclusões de anâlises anteriores: resumo. 

Desde 19ó9, as exportações brasileiras de produtos ma

nufaturados deixaram de ser desprotegidas, -- sistema tributá 

rio que discriminava contra as exportações; sistema cambial I 

que gerava um elevado grau de risco -- com a liberalização do 

comércio (reduções tarifárias c subsídios à exportação). 
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De trabalhos anteriores, sabe-se que: 

(a) o conteúdo de mão-de-obra não-qualificada é superior 

nos investimentos direcionados para a promoção de exportações 

do que nos investimentos voltados ã substituição de importaç~ 
es. 

(b) as atividades que produzem divisas com menor custo ' 

de recursos dom6sticos são as que absorvem uma quantidade ma

ior de mão-de-obra não-qualificada / unidade de produto. 

De (a) e (b),.o desenvol virnento das-exportações, no BrasU, tende a 

utiUzar-mais"intensamente os'fatores mais abi..mdantes, elevando o·nível da 

renda real e agindo p/ reduzir as diferenciais de salários entre'ni~o.qulifi 
cada/n.qualificada Se correlacionarmos qualquer um de 2 indicadores de e-

ficiência (a relação mão-de-obra não-qualificada/qualificada, 

ou o custo de recursos domésticos necess5rios para produzir ' 

um dólar líquido por promoção de exportações), estamos expor

tando proporcionalmente mais aqueles produtos nos quais somos re 

lativamente mais eficientes. 

A inversão de tal resultado ocorre quando correlaciona -

mos es incentivos (fiscais e creditícics) medidos em propor -

çao ao preço FOB dos vários produtos, com qualquer um dos dois 

critérios acima. 

Observando a evolução da correlação entre os incentivos 

e a participação dos produtos na pauta de exportações o anos 

de funcionamento), temos que os setores mais subsidiados (ali 

ás,' os que produzem d6lares com uma maior soma de recursos do 

mésticos), tiveram suas exportações crescendo mais rapidamen

te, o que provocou a elevação significativa da participação' 

destes produtos na pauta de exportações. (Tabela 1) 

Evidência. A magnitude dos incentivos sobre o valor FOB, 

provoca um crescimento maior das exportações e, se os resulta 

dos estiverem corretos,com o desenvolvimento dinâmico de nos

sas exportações teremos uma irversão da pauta atual, o que 

nos levaria i necessidade de revisão do sistema atual. na bus 

ca da eficiência alocativa, apesar do crescimento elevado de 

nossas exportações. 

V. A estrutura de promoçao efetiva às exportações. 

Procedimentos empr~icos e resultados gerais: 

(1) Utilizaram-se os dados da matriz insumo-produto elaborada 

pela FIBGE, levando-se em conta 58 setores industriais. 
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(2) Corrigiram-se os coeficientes de insumo produto (a'ij) de 

forma a obter-se os coeficientes de insumo-produto de "livre
comércio!' . 

(3) Para estimar as tarifas efetivamente pagar pelos vários 
setores usou-se a relação: t. = 

1. rA. 
1. 

rM. - (rM.) 'b 
1. 1. o 

onde 

rAi ê a soma do imposto de importação efetivamente arrecada

do na importação dos produtos que correspondem aos produzidos 
pelo setor i, e 

EM. - (rM.) 1 e D valor das importações realizadas fora do ' 
1. 1. O) 

regi~e de draw-back. 

Diante da existência de tarifas sobre as importações e 

de subsídios às exportações, é impossível, a priori, definir

mos se um particular insumo está sendo protegido por taíifas 

ou por subsídios. Uma definição garal seria: 

T. = S5. + (1-S)t 1 1 1 

onde s=o se a proteção for via tarifa, 5=1 se a proteção for 

via subsídio '" 

Dado o nível de agregaçao, aparecem importações e expo.! 

tações de insumos em cada um dos setores industriais. Assim, 

utilizaram-se 4 critérios: 

(a) critério ele predominância: implica em fazer S=l se X. > M. 
1. 1. 

e s=o se M. > X. ; 
1 1. 

(b) critério da média ponderada: -- S = 
X. 

1. e (l-S) = 

= 

me..: . 

M. 
1. 

M.+X. 
1. 1. 

M.+X. 
1 1. 

. (a) e (b) aproximam a proteção midid aos insu
I 

(c) a máxima promoçao efetiva ao produto, definida a partir da 

mínima proteção efetiva aos insumos, i.e, T. = min(S.,T. )e 
1 1 1 
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finalmente 

(d) a mínima promoçao efetiva ao produto, definida a partir da 

máxima proteção efetiva aos insumos, i.e, T. = max (S.,T.). 
1 1 1 

A taxa de promoção efetiva foi estimada com dois procedi
mentos empíricos diferentes: o sugerido por Balassa e o sugeri 

do por Corden. O método Balassa superestima a proteção (promo

ção) efetiva porque não inclui os "non-tradables" no bloco de 

fatores protegidos e despreza o efeito da tarifa sobre oconteú 
do. indireto de "tradables li, possuído pelos "non-tradables".· 

Os dados nos mostram que quer utilizamos o critério de 
média ponderada ou de predominância obtemos estimativas da pr~ 

moçao efetiva que não diferem entre si. (Contudo, as diferenças 

entre os critérios de máxima e mínima taxa de promoção efetiva 

nos conduzem a valores significativamente diferentes). 

VI. Características da Promoção Efetiva: 

Os setores foram classificados em três grupos para fins de 
análise: 

a) os predominantemente exportadores; 

b) os que vêm apresentando uma tendência à reversão de co-
- . merCIO; 

c) os predominantemente importadores. 

Dentro do primeiro grupo foram classificados 19 setores 

que: 1) foram exportadores líquidos (geraram uma receita de di

visas pela exportação superior ao dispêndio de divisas pela im

portação); 2) apresentaram em 1975 um valor exportado superior a 

95 milhões de dólares; 3) mais têm contribuído na determinªção 
da taxa de crescimento global das exportações. No segundo grupo 

foram incluídos todos os setores industriais que: 1) apresenta

ram, no período 1970/75, uma taxa de crescimento das exportações 

superior à taxa de crescimento das importações, e (2) vêm mos -

trando a relação exportações/importações tendendo para a unida
de. Todos os demais setores ficaram no último grupo. 

Resultados: 

(1) grande variabilidade das taxas do promoção efetiva, extende~ 

do-se de um mínimo de -16% (para o setor de minérios) a um máxi 
mo de 80% (para o setor de Fiação e Tecelagem de Fios Naturais) 
dentro do grupo dos exportadores; de um mínimo de -4% (para o 
setor de celulose) a um máximo de 73% (para o setor de Fiação e 

Tecelagem de Fios P.rtificiais) dentro do grupo dos setores rever 



.21. 

tendo comércio e finalmente de -0,4 (p~ra o setor de combustf 
veis minerais) até um máximo de 44% (para o setor de Papel e 

Papelão), dentro do grupo dos setores predominantemente impo! 
tadores. 

(2) Dentro do grupo dos setores predominantemente exportadores 

cons ta ta-se urna clara associação pos i ti va entre os graus de su.!:: 

sídios nominais concedidos aos produtos e o grau de proteção' 

média aos insumos. Pelo menos para os setores classificados' 
corno predominantemente expe.rtadores os subsídios nominais mais 

elevados possuem características de correção de distorções de 
com6rcio, peis são relativamente mais elevados para os setor
res que adquirem insumos relativamente mais protegidos. Esta 

característica é mais t~nue nos setores revertendo com~rcio e 
inexistente no grupo dos setores importadores. 

(3) Constata-se urna correlação positiva entre o grau de subsí 
dios nominais e as taxas de promoção efetiva. 

(4) A exceção de sete setores industriais, os subsídios nomi
nais subestimam o grau de promoção efetiva na maioria dos 

casos a substimação é bastante grande. Assim, a utilização do 

subsídio nominal come um critério de conhecer-se o grau depro 

moção oferecido aos setores é bastante inadequado. O que está 
por trás dessa é a utilização de insumos protegidos ou não. 

Existe a questão das origens ~a proteção sobre os insu

mos: a proteção média aos insumos está sendo dominada por ta

rifas ou por subsídios à exportação? 

Utilizando-se o critério da média ponderada, a proteção 

média aos insumos é dada por 

t .. = O::W .. s. s .. ) + Il:w .. (l-S.) t··1 
1J 1J 1 1J 1J 1 1J 

onde S .. e t .. são os 
1J 1J 

respectivamente, Si e 
ções e importações no 

subsídios e as tarifas sobre os insumos, 

(l-Si) são as participações das export~ 

comercio total dos insumos e W .. =a iJ·/ 1J l:a .. 

a participação de cada insumo nas aquisições totais do setor. 

Dos S8 setores analisados, SO mostram-se adquirindo in
sumos predominantemente protegidos por tarifas, cinco setores 

adquiriram insumos predominantemente protegidos por subsídios 
e apenas tr~s setores adquirem insumos que são desprotegidos 
pela não isenção de tributos na exportação. 

Existe uma certa relação entre subsídios elevados e PEo 

1J 
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teçic elevada a05 insumos, pelo menos em dois grupos analiza

dos (o dos setores exportadores e dos setores revertendo co -

m6rcio). Se conjugarmos esta Ultima observação com o que dis

semos antes, deduz-se da an5lise que uma proposta de remodel~ 

ção do sistema de incentivos às exportações implicar5 forços~ 

mente uma remodelação da estrutura tarifária, que interfere ' 

decisivamente com o grau de promoção efetiva que se quer con

ceder aos setores exportadores. 

(5) Segundo trabalhos anteriores, a estrutura tarif5ria vigeg 

te no país por muitos anos, na aus~ncia de mecanismos de pro

moçao ã exportação, gerava um importante viés anti-exportações. 

Neste trabalho, com vistas a verificar tal resul tado, com

putou-se qual seria o grau de proteção ao valor adicionado na 

aus~ncia de quaisquer subsídios às exportações, mas na preseg 

ça da estrutura e dos níveis de tarifas existentes em 1975. 

Computou-se também a estrutura de proteção na presença 

de subsídios e aplicou-se a expressa0 Vm-Vx onde V* é o va 

V* 

lor adicionado internacional, para comparaçao entre as duas si 

tuações. 

Na ausência de subsídios às exportações, à exceção de 

um (Refino de açUcar), todos apresentam um importante viés an 

ti-exportações. A introdução do sistema de incentivos permitiu 

reverter este quadro. A predominância dos subsídies à export~ 
ç.ão mostra que eles efetivamente aI teraram os preços relativos, 

conduzindo a um tipo de alocação de recursos diverso do vigeg 

te na fase em que as indUstrias brasileiras encontravam-sepr~ 

dominantemente protegidas pelas tarifas, visando a substitui

ção de importações. 

VII. Promoção efetiva e absorção de mão-de-obra. 

Vamos aqui relacionar as taxas de promoção efetiva com 

o emprego gerado na exportação, na tentativa de identificar a 

direção em que atuaram os subsídios no período 1970/75, sobre 

a absorção de mão-de-obra. 

Se os coeficientes de absorção de mão-de-obra forem Ii 
';proxy" da intensidade de mão-de-obra relativamente ao capital 

e tal intensidade for uma medida indicativa de vantagem compa 

rativa, podemos chegar a algumas conclusões. 

Aceitando a estimativa de que a sobrevalorização dataxa 

de câmbio que equilibraria o Balanço de Contas Correntes, ca

so não houvesse subsídios nem tarifas, estaria no intervalo' 
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de 25% a 30% da taxa de câmbio do mercado, dividiram-se os 58 

setores em 3 grupos; 1) aqueles com taxa de promoção efetiva 

inferior à sobrevalorização cambial, ou seja, aqueles com ta

xa de proteção efetiva negativa; 2) aqueles cem taxa de prom~ 

ção efetiva igual a sobrevalorização, e, aqueles com proteção 

efetiva nula e 3) aqueles com taxa de proteção efetiva posit! 

va. De forma sintética: 

1 9 grupo: S~ < 0,2g 
J 

29 grupo: 0,25 ~ S*. f 0,30 
J 

3 9 grupo: 0,30 < S~ 
J 

Para analisar os resultados obtidos, inicialmente os 58 seto

res como um todo foram considerados; depois retiram-se o se

tor agro-indústria alimentícia para se verificar se o mesmo co~ 

portamento das vari5veis se verificava, quando se retirava o 

setor que era responsivel por parte consider5ve1 das exporta

çoes e no emprego eerado pelas exportações. 

Resultados: 

a) Em 1970 os setores c/te .. xa de promoçao efetiva (TPE) real n~ 

gativa foram os mais representativos na pauta de exportações, 

(42,3%). Dado como um dos objetivos da política de promoção ~ 

exportações a diversificação da pauta, observou-se em 1975 um 

cresci~ento acentuado dos setores mais protegidos. Em 1975 a~ 

mentou a partici)aç.ão dos setores com TPE real posi ti va (42,H) 

e os setores com TPE real negativa tiveram a sua participação 

na pauta reduzida (31,9%). 

b) Há uma correlação positiva entre a TPE e os subsídios no

minais às exportações. Os setores com TrE negativa são em m6-

dia taxados na exportação (-4,5%) e aqueles com TPE positiva, 

recebem um subsídio nominal de 25,4%. 

c) Ao se excluir o setor Agro-Inrlustrial Alimentícia, os re

sultados anteriores se confirmam. 

d) Para a análise da absorção de mão-de-obra computou-se a 
mão-de-obra direta utilizada para gerar um cruzeiro de expor

tação, bem como 2. indi reta - a sorna da quar.. tidade des te fator 

necessária para produzir os insumos necessários i produção do 

produto exportado. 

Tornando como coeficientes de absorção de mão-de-obra a r~ 

zao onde é o coeficiente médio de absorção ' 
a 

Li 

aLi 
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de mão-de-obra direto e indireta pelos setores classificados 

em cada uma das classes e - 5 o coeficiente m6dio de absor 
aLo 

ção de mão-de-obra direta 1 e indireta por todos os seto -

res, constatamos que em 19 70 o~; setores com TPE menor ou igual 

a zero foram os setores mais absorvedores de mão-de-obra. Com 

a diversificação das exportações os setores que mais cresce -

ram, no período 1970/1975, dentre os setores com TPE negativa, 

foram os menos absorventes de rn30-de-obra. E os que mais cre! 

ceram, dentre aqueles com TPE positiva. foram os mais intensi 

vos em mão-de-obra. Estes resultados nos levam a concluir que 

quando protegemos os setores, com vistas a diversificação das 

exportações aqueles mais intensivos ne fator relativamente ma 

is abundante no país são os que t~m maiores possibilidades de 

internalizar esta proteção. Tais resultados permanecem válidos 

quando exclui-se o setor Agro-Indfistria Alimentícia. 

Tomando o cuidado para que os resultados não pudessem I 

estar viesados pelo tipo de agregação utilizado, utilizaram -

se duas outras agregaçoes: uma seriam os 3 grupos - exportad~ 

res, revertendo Comércio e Importadores, cadn um deles ,por sua 

vez, subdivididos em cl~sses de setores segundo a taxa de pr~ 

moçao efetiva se negativa, nula ou positiva. 

Resultados: 

Os setores export.'ldorcs classificados por urna TPE nula 

e negativa foram os mais importantes na determinação do total 

exportado em 1970 (65,1%). Os setores com TPE positiva tive -

ram uma taxa de crescimento de suas exportações, no período I 

1970/75, superior ~ verificada para os demais, j5 que sua pa~ 

ticipação na pauta passou de 19,6% para 32,4% (exclusive agrl 

cul tura). Dentre os setores com TPE posi ti va os que mais cres

ceram foram aqueles mais intensivos em mão-de-obra ( o coefi

ciente m6dio de absorção de mão-de-obra desses setores em re

lação ao coeficiente m~0io de todos os 58 setores passa ~ 0,52 

para 0,58 entre 1970 c 1975). A correlação entre subsídios no 

minais e proteção efetiva desses setores ê também positiva.C~ 

mo o subsídio nominal de 1975 ponderado pelas exportações de 

1970 e 1975 aumentn para os setores com TPE positiva de 18,8% 

para 24%, os setores com subsídios nominais maiores é que ti

veram um crescimento maior de suas exportações. 

Para o grupo revertendo comércio, a participação destes 

setores na pauta de exportação aumenta em 1975 em relação a 

1970, mas o crescimento destas exportações é maior nos setores 

com TPE positiva pois sua participação mais do que dobra. Hi 
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também a correlação positiva entre os suhsídics nominais e a 

TPE. Quanto à absorção de mão-de-obra pCI' esses setores, aqu5;. 

les com TPE nula e negativa tiveram um crescimento de suas ex 

portações maior nos setores mais intensivos em ~ão-de-obra,eg 

quanto que os setores com menor absorç~o de mão-de-obra, den

tre aqueles com TPE positiva, foram os que menos cresceram. 

Quantos aos setores Importadores, sua participação na 

pauta de exportação climinui um pouco em 1975 (9,3%) em rela -

çao a 1970 (10,3%). Esta queda se verifica entre os setores' 

com TPE positiva, sendo que aqueles com TPE nula ou negativa, 

têm sua participação aumentada neste período. Além disso, as 

exportações tanto dos setores com TPE positiva, nula ou nega

tiva, no período 1970/75 se deslocaram para aqueles setores ' 

mais intensivos em m~o-de-obra. 

A outra agregação alternativa utilizada foi ordenar os 

58 setores segundo a TPE e depois agrup5-los em grupos de cin 

co setores. 

A exceção dos setores com TPE médica de 9,51, todos o~ 

demais setores expandiram suas exportações de tal modo que os 

setores mais absorvcdores de mão-de-obra, dentro do seu grupo, 

foram os que tiveram sua participação relativa aumentada. Is

to se constata pelo fato de a razão entre o coeficiente médio 

da classe e o coeficiente mé(~io dos 58 setores para 1975 e se!!! 

pre maior que o calculado para 1970. 
Quando se computa o coeficiente médio de absorção de mão-dc-cbra' ponderado 

pmàas exportações de 1970 para todos os 58 setores (ãLi = 190,84)e o compara 

-se com coeficiente médio uestes mesmos setores,mas ponderado pelas export~ 

ções de 1975, (ãLi =134,22)observase que se não tivesse havido uma diversi

ficação das exportações, o volume de empr~f,0 gerado pelo mesmo volume ~ e! 
portação observado em 1975~ teria sido maior.O aumento das exportações se fez 

nesse perfbd6 com uma diminuição da quantidade de mão-de-obra por unidade 

exportada. 
Relacionando-se esta última constatação com as verific~ 

das anteriormente, pode-se concluir que: ~pesar das exporta -

ções terem gerado um volume menor de emprego em 1975, por uni.. 

dade de divisa, relativamente a 1970, foram os setores mais in 
tensivos de mão-~e-obra, dentro do bloco de setores menos in

tensivos, que mais expandiram as suas exportações. 

Como observação fica H id5ia de que apesar das conclus~ 

es alcançadas a este nível, estar-se-ia ainda distante ~as r~ 

comendações definitivas de po~ítica. uma vez que a análise 

realizada deve ser integrada com a análise da taxa de câmbio, 

com investigaçoes sobre o custo dos recursos domésticos envol 

vidos na produção de exportação, com informações sobre quali-
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ficação de mão-de-obra, com a pr6pria estrutura de proteção e 

fetiva da produção competidora de importações e, finalmente, 

com a análise dos componentes (lo Balanço de Pagamentos. 

Fica a id~ia, no entanto, de quo como alguns setores' 

estão subsubsidiados e outros super-subsidia~os, havendo uma 

correlação inversv entre taxas de pronoção com a nossa estru

tura de vamtagcns comparativas, parece ser desejável uma modi 

ficação no sistemo atual no sentido de um realinhamento nas ' 

taxas de subsídios nominais para os setores que se desejar in 

centivar, com uma gradativa remoça0 ou redução de tarifas e 

subsídios, acompanhadas de desvalorização da taxa de câmbio. 

Talvez, a proposição de política fique melhor fundamentada se, 

para finalizar este re1at6rio, nos ocuparmos um pouco da posi 

ção do GATT vis-à-·vis os subsídios à exportação e, cem ma.is es 

ta informação, procurarmos sugestões de política. 

VIII. A posição do GATT vis-à-vis os subsídios à Exportação. 

Os incentivos a exportação se baseiam, em geral, na e! 

pectativa de qU8 seria mais ben~fico para a industrialização 

dom~stica engajar-se na exportação de produtos industria:s do 

que continuar estimulando a substituição de importações. No 

entanto, a comunidade comercial internacional tende a ver com 

olhos mais críticos os incentivos à exportação do que os imp~ 

dimentos ao com~rcio provocados pela substituição de importa

ções, já que os "sócios no cOTJ1~rcio" temem que as vantagens ~ 

conBmicas desfrutadas por seus pr6prios produtores, tanto no 

mercado externo como no mercadc.1 domés tico, sej am "queimadas " 

Dor tais mecanismos de subsídio A exportação estrangeira. A 
substituição ~ importação, por Dutro lado, apenas tem corno re 

sultado o fechamento de um determinado mercado aos exportado

res, e seus efeitos sobre o com6rcio estão limitados pelo ta

manho do mercado dom6stico. Visto que, em princípio, tais li

mites sobre os efeitos de com6rcio dos incentivos ~ exporta -

ção neo existem, o "desvio" que pode ser c1usado à alocação e 

ficiente de recursos 5 potencialmente maior com os subsídios 

~ exportação do quo com n proteção do mercado doméstico. 

O GATT, no tratamento da~o 205 produtcsanufaturados, 

que difere daquele concedido aos produtos prim5rios, estabel~ 

ceu uma lista de itens fiscais considerados como subsídio ~ 

exportação os quais passaram a ser proibidos com a Declaração 

de 1962: 

(1) subsídios diretos (concessões) governamentais às exporta-
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çoes; 

(2) a remissão, calculada em relação as exportações de impos
tos dirctos ou carga tribut~rin de ordem de hem estar social 

cobrados de empres2.s industriais 011 Ccr,18Tciais: (3) a isenção, 

com respeito aos bens oxportados, de outros tributos a16m da

queles ligados Q importação, ou impostos indiretos arrecada -

dos em um ou mais estágios dos meSillOS bc·ns se vendidos para co!: 

sumo dom6stico, ou n pagamento cem relação n bens de exporta

ção de montantes que excedam aqueles efetivamente arrecadados 

em um ou mais estágios sobre estes bens sot ::l forma de impos

tos indiretos 0/0U impostos de importação; e (4) a cobrança' 

de preços inferiores aos preços internacionais pcl() fornecimen 

to por governos ou suas agências de matéri:ls primas importados 

para fins de exportação em condições diferentes daquel:ls vigeE: 
tes para fins dom6sticos. 

A ~eclaraç~o de 1962, no entanto, se aplica apenas aos 

17 países siguat5rios e sua observ~ncia não tem sido muito e

fetiva, em [arte devido ~ ambi?uidade de alrumas das definiç6 
es das medidas aí relncionadns o O fato l~ que o tópico "subsí

dios à exportação" continuará sendo levantado nas futuras ne

gociações multilaterais de cOM6rcio do GATT, os países em de

senvolvimento procurando pressionar em favor de urna mudança ' 

na atitude de seus sócios em com6rcio no que se refere aos in 

centivos à exportação. Um meio possível de se fazê-lo seria a 

de que os tlsócios" concorG.as~em em distinguir emtre os países 

c;esenvol vidas e os menos desenvolvidos, permitindo aos úl timos 

o uso limitado de alguns mecanismos de incentivo, cujo uso con 

tinuaria sendo proibidc pelos países desenvolvidos. Quanto a 

c'efinição de uso limi tado, es ta precisaria ser discutida, pode~ 

do o termo ser definido em relação à sobrevalorização da moe~a 

do país exportador c à necessidade reconhecida de proteção a 
indústria nascente para setores exportadores específicos. Adi

cionalmente, "uso limitado" poderia ger definido em relação a 

participação relativa das exportações subsidiadas nas importa

ç6es de seus sócios de com6rcio. Tal tratamento preferencial ' 

para as exportações subsidiaGas dus países menos desenvolvidos ' 

poderia ser de grande valia para tornar a sua alocação de re -

cursos mais eficientes. 
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I X CONCLUSÃO: 

A alocação dos recursos domésticos iria, na maio

ria dos países ,melhorar se os .incentivos às vendas domésticas 

e às exportações fossem equalizados. Face à proteção às ven

das domésticas e ao reconhecimento de que se trata de uma si

tuação que não se alterará significativamente no futuro próx!. 

mo, seria aconselhável proteger-se no mesmo grau as exporta -

ções indus t ri ais. A legis lação fis cal deve ri a eliminar as des 

vantagens impostas à exportação antes de conceder-lhe qualquer 

proteção positiva, o que pode ser feito através dos ajustaw.e~ 

tos de frontei ra tanto para I\S ales taxes" como para "excise 

taxes", instituindo um sistema flexivel de drawbacks, e isen

tando as exportações industriais do pagamento dos impostos u

niformes à exportação. Adicionalmente, outras medidas de in

centivo podem ser levadas em conta quer para compensar os ex

portadores pela sobrevalorização do câmbio, quer para conce -

der-lhes um subsídio efetivo líquido se isto for tido como ne

cessário dentro de um quadro amplo da política de industriali

zação do país. Concessões de exportação à produção ou ao uso 

do fator sao os instrumentos de pOlítica da preferência dos 

teóricos do comércio. Entretanto, a implicação em termos de 

orçamento de tais concess ões e sua tendênci a a provocar rea 

ção desfavorável da parte das economias externas fazem com qtW 

os "policy-makers" hesitem em confirar em tais instrumentos. 

Os mecanismos de redução do imposto devido por lu -

cros provenientes de exportação são mui tos e bastar.te empreg~ 

dos. Embora seu impacto sobre o subsídio efetivo seja às ve

zes de difícil percepção, sua larga utilização é explicada p~ 

la familiaridade que as autoridades governamentais têm com / 

tais mecanismos t além da sua conveniência administrativa e sua 

maior aceitação pela comunidade internacional. 
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I - INTRODUçAo 

o objetivo deste trabalho e analisar a relação entre 

produção e empt-ego na industria de transformação. Inúmeros 

artigos, tanto de conteúdo teórico, como empírico já trat~ 

ram profundamente do assunto e o interesse aqui não está / 

na realização de um "survey" rigoroso sobre os mesmos, mas 

sim na apresentação sucinta daqueles julgados mais interes 

santes e na seleção de um em particular para sua aplicação 

ao caso brasileiro. 

Na primeira parte faz-se apresentação e análise 
,. 

crl. -

tica de alguns dos trabalhos examinados, na segunda apli -

cam-se os dados referentes à industria de transformação / 

brasileira a um dos modelos analisados e na terceira apre

senta-se um esboço das conclusões a partir dos resultados 

obtidos. 

11 -

Parece ser intuitivamente obvio presumir que mudan -

ças na produçãc não S8 reflitam imediatamente em mudanças 

no nível de emprego. A incerteza da firma quanto ao novo 

nível de produção e os custos associados ao processo de re 

crutamento, seleção e treinamento são alguns dos fatores / 

que devem fazer com que a firma ajuste o seu nível de emp~e 

go de uma forma lenta em relação ao que seria desejado. A 

preocupaçao comum aos estudos que abordaram tal tema é iden 

tificar tão explicitamente quanto possível as causas deste 

retardo, como também procurar avaliar a sua magnitude .Como 

constatar-se-á adiante alguns autores como Oi(l962 e Kuh 

(1965 e 1973) diferenciam duas classes de trabalhadores no 

que se refere a este ajustamento. Antecipando a sequencia 

natural do"survey", o que se pretende mostrar é que os"non

-production workers ,,( 1), que supostamente trabalham um mí 

nimo fixo de horas por semana (mês), nao serão empregados 

ou despedidos em resposta a variações de demanda que seus 

empregadores acreditem serem transitórias. Por outro lado, 

(1) :t.tta.ba..tha.do.tte.6 não .t.-i.ga.do-6 di.lt.Il..tamen:te ã p.ttodl1.ç.ã.o. 
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mesmo para os "production work.ers", as horas trabalhadas e

fetivamente estão abaixo das horas empregadas, de forma que 

aumentos nas primoiras podem verificar-se sem afetar as 01-

t
. ( 2) 
~mas . 

Um dos primeiros modelos que producraram fornecer ar

cabouço teórico para a verificação empírica da relação en -

tre produção e emprego foi aquele delineado por Brechling 

(1965). Tal modelo contem uma série de formulações teóri -

cas interessantes, e que em seu conjunto, deram origem a ex 

tensões desenvolvidas posteriormente por outros autores. 

o modelo contém uma função de demanda por emprego im

plícita e um processo de ajustamento que se supoe serem su

ficientes para a explicação de variaçóes no nível de empre

g o; o u S 8 j a, c o n s i d e r e - s e a s c o n d i ç ó e s d e o f e r t a de t r a b a-

Ih ( t f t) t · t t· t d'· (3) o e ou ros a ores como quan ~ a ~vamen e secun ar~os . 

o primeiro passo a ser dado na elaboração de funções 

de demanda por trabalho é a determinação do volume de servi

ços de trabalho desejado pela firma. 

A função de demanda pcr serviços de trabalho é defini-

da: 

= 61 (Q, K, T) ; 

representa serviços de trabalho, K o estoque de 

c ap i tal e T o estado da tecnologia. 

(2) Tal colocação e igualrnen~e encon~4ada em Ball e St. 

Clj04 (1966) 

(3) Admite-êe que a ôi4ma não tenha pode4 monopêônico, 

etc. 
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A seguir Brechling procura formular suas hipóteses de 

fcrma a garantir a exogeneidade dos argumentes, essencial c~ 

mc base para as formulações posteriores que o autor preten

do fazer, mas certamente sujeita a algumas críticas. 

A primeira hip6tese feita por Brechling refere-se a 

condições de concorrencia imperfeita, com preços administra-

dos. Desta forma as firmas considerar~o suas vendas como 8-

xogenas no curto prazo, pois propaganda e outros meios de se 

deslocar a demanda são considerados efetivos apenas no longo 

p raz c . Fazendo-se adicionalmente a hipótese simplificadora 

de proporcionalidade constante entre produção e vendas asse

gura-se a exogeneidade da variável produç~o. 

o segundo determinante exogeno da demanda por serviços 

de trabalho 8 o estoque de capital. Tal exogeneidade 

justificada pelo fato de que o estoque de capital não 

ser ajustado no curto prazo. 

pode 

Finalmente considere-se o estado de tecnologia como d~ 

do no curto prazo. Os uma forma geral esperar-se-iam, segu~ 

do Brechling os seguintes sinais para as derivadas parciais: 

> O; 
aQ. 

aE~ 

aK 
< O; 

a E.ó 

ar 
< o 

Uma vez cetorminado E.ó ' a firma deve tomar decisão a 

dicional sobre sua composição, ou seja, como E-6 representa 

serviços de trabalho ~ formada por uma combinação de traba 

lhadores empregados (E) G seu grau De utilizaç~o (U). (5) 

( 4) 

( 5 ) 

Embo~a não e-6teja explicitado no texto a hipóte.óe aqui 

ce~.tamen;:te. ê. de tecnologia poupa.do~a de t~aba.tho. 

- -Veve.--6e lteJ.J,~alta~ que U nao conói-6.te a.penM do l1umelto 

médio de. hOltM t~aba.lhadM po~ homenó, mM também da 

i I1tenóidade e continuúiade. de .6 eu.6 e..ó Ó OILÇO.6 • 
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A situ8çã8 pode ser representada por um mapa de 

isoquantas tradicional, em que para cada isoquanta, um 

dado Es pode ser conseguido por várias combinações de 

E e de U: 

~------~--~--------------------~~ U 
U+ + 

I U2 
FIGURA 1 

A solução ótima seria obtida pela tangencia das i

soquantas E' com a linha de preços, que nao foi desenhas 
da, pois envolve uma série de considerações adicionais, 

de natureza institucional (6) 

Se supuser.os um esquema de pagamentos, em que o i~ 

divíduo é pago por hora trabalhada, recebendo um determi 

nado salário w, , dentro do intervalo de horas considera 

das normais, e com um salário w~ por cada hora extra tre 

balhada, a função de custos da empresa fica definida 

W • E (hl WI + h~ w~ ) 
(7) 

(6) hOlLa~ llegulallmentada..6 de tlta.balho, .6alã.l!A:.o.6 e pltem.io.6 

pOIl hOIlct.6-extlla.6 de6.iYlÁ.do,. lega.lmente, etc.. 

(71 A .6impl.i. 6.i c.aCão aqui ê. ev.t.6.ente; lt 6uncão de c.ttu,.6 

(I plLÔplr..i.a Solha .6a.faJr..ia!. 

... 
e 
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onde h 1 e h 2 sao o numero de horas trabalhadas dentro do 

número de horas normais E extras, respectivamente. A ex-

pressao geral para a linha de preços seria, portanto, ob

tida: 

E = w 

Brechling prossegue a partir deste ponto com uma a

nálise gráfica cujos resultados podem ser sucintamente a

presentados: Um aumento na relação t ~ ~ ou nao pro-
Wl 

duz nenhum efeito ou leva a uma substituição de horas tra 

balhadas. Uma queda no numero de horas normais (H), nao 

terá qualquer efoito quando hl < H, aumentará o volume 

de emprego 8 reduzirá o número de horas quando hl ~ H e 

finalmente reduzirá o volume de emprego e aumentará o nu

mero de horas quando hl» H. 

Voltemos ao cerne do problema: define-se analítica

mente o emprego desejado da firma como: 

substituindo-se E 
s 

obtem-se 

E+ = f3 fO,K,T,H, W2 
Wl 

Esperar-se-iam os seguintes sinais para as derivadas par

ei ai s : 

"E + >.: 
o ~ O 

êE+ + 
~ O 

êE 
O --- > 

êH ê~·l êE s 
Wl 

Para fins estimativos aplicar-s8-ia a equaçao de 

ajustamento parcial de estoques dado que E+ é não obser-

v áve 1 • As sim, sub s ti tu i r - se - i a E + em: 

As raçoes para tal procedimento já foram apresenta

das de forma preliminar. Em primeiro lugar-hó-e1,.tstos as

sociados ao processo de recrut.amento. seleção e treiname}2. 

to que podem tornar dispendioso, senão impossível, o em -
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prego imediato do numero de trabalhadores requerido. Além 

disso a incerteza quanto à permanência no novo nível E a 
s 

(veja grEÍfico 1) pode induzir a firma a adotar temporari~ 

mente uma política cautelcsa, aumentando a intensidade de 
+ 

utilização da mão-de-obra acima de U2 ' antes de elevar o 
+ 

emprego ao nível desejado E
2 

• evitando assim, o problema 

de demissões futuras. 

Como primeira aproximação para a função de demanda 
+ 

por trabalho considera-se Et c ao + a 10 t • que substi-
+ 

tuido em E t -E t _1 = a(E t - E t - l ). fornece 

E = t 

Tal formulação e igualmente encontrada em 01(1862). Sabe 

-se que mudanças nc volume demandado por qualquer fator 

sao compostas de duas partes; resposta a mudanças na ta

xa de prOdução-efeito escala e resposta a variações em 

preços relativos de fatores-efeito substituição. Com a 

hipótese de taxas salariais rigidas os efeitos substitu 

ição podem ser negligenciados e a atenção centralizada 

nos efeitos escala. 

Os resultados obtidos por Brechling sao apresenta-

dos: . 
E = 21.44 + 0,095 0t - 0,308 Et - 1 (3 p 09) (.015) 

R = 0,47 
V.W=0,63 

Oi apresenta em seu artigo os resultados de duas 

regressoes. A primeira relaciona produção ao emprego de 

"non-producti on workers". As séries cobram o período de 

1920-1939. 

Nt aK + 0,132 Xt + 5 .611 Nt -1 

R2 
(0,0024) (0,11) 

0,7793 
pt Ak + 0,0722 Xt + 0,3318 p t-1 ( 8 ) t 0,0146) (O , 134) 

R
2 

= Os 7219 

A preocupaçec básica de Oi neste caso era mostrar 

que os empregados do primeiro tipo, por serem mais espe-

( 8) 0.6 Va.R..OJUl-6 c-ntll.e pa.ll.en:telJ elJ .ó a.o O.ó de.ó vÃ.OlJ dOlJ e.ó tima.

doll.e..ó do.6 c.oe 6-<-uen.te.lJ • 
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cíficos para a firma deveriam apresentar um coeficiente de 

ajustamento mais baixo. A diferença é estatisticamente 

significante ao níveJ. de 10%. 

Brechling. no entanto. prossegue na formulaç~o de u

ma funç~o de dsmanda por trabalhe. Segundc o autor. just~ 

fice,-se a utilização de uma série temporal em tal tipo de 

função 58 S8 deseja levar em consideração certas variáveis 

para as quais nãc há dados disponíveis 8 que supostamente 

variam de forme suave ao longo do tempo. Frequentemente c 

progresso tecnol6gico ~ representado por tal variável. Oes 

ta forma ressalve-so: 

( 9 ) 

Aplicando-se E:t ao modelo de ajustamento parcial de esta -

ques obtem-se ~ 

E = 
t 14.22 

( 2 ,6 1 ) 
+ 0.17 2Q t O.28t -O.OOO7t

2 
+ O.703E

t
_

1 (0,014) (0,015) (O »0002) 

R
2 

1 = 0.76 

O ,W. = 1 .37 

A introdução do capital como variável explicetiva ~ 

presenta uma série de problemas tamb~m experimentados por 

Kuh L19731. Segundo Kuh há pelo menos tres explicaç~es p~ 

ra a falta de significância estatística desta variável: as 

estimativas do estoque de capital podei.! não ser precisas; 

em segundo lugar. a quantidade quo deverie aparecer nas e

quações seria de serviços de capital utilizados e não esto 

que de capital disponível. Na medida em que a taxa de u

tilização do estoque de capital varia ciclicamente a últi

ma constitui proxy criticável pare a primeira. Finalmente 

a função de produção CDbb-Oouglas, 30bre e qual S8 baseiam 

a maioria dOJ trabalhos feitos. pode exagerar as possibil~ 

dades de substituiç~o entre capital e trabalho. 

(9) o tvuno t 2 é U.6a.do n.a. .6UPO.6Á.ç.ã.o de QUe. o pJtoglLe.6.60 

teen.oiôgÁ.co .óe a.eele.lLe a.o longo do te.mpo. 
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Brechling cDnstroi uma expressa0 para o estoqu6rl de 

cepiteL aplicando-a ae modelo. Os resultedos sao a-

presentados a seguir: 

E = t 16,45 + 

( Z , ti Z ) 

O. 164Q t - O,0158t - O,00074t 2 - O,0165Rt + O,686~ -1 

(0,014) (0,0145) (0 1 00019) (0,0064) (0,032) 

-2 
R = O ) 79 

V.W.= 1 ~48 

Apesar ria utilizeção de uma "proxy" considerada def:!:.. 

ciente e levando-se em consideração o fato de que dificil

mante a influancia do capital seria captada através de de

dos trimestrais, ainda assim obtiveram-se modificações siji 

nificativas pela sua inclus~o como vari~vel explicativa. 

Robert Sclow ajustou uma regressao construida com ba 

se nos mesmcs 
. ~. . prlnclplos gerals, aos dados da industria a-

me ri can a; 

Observe-se que os sinais obtidos para o cooficient8 

do capital diferem nas duas regressões. Não parece haver, 
+ 

de fato, razão obvia para que Et e Rt sejam negativamente 

correlacionados. 

O modelo teórico original sugere 

+ 
deveria influenciar E . A dificuldade 

que a relação ~ :~ i 
na obtenç~o de dados 

impediu. contudo, que fosse incluída na regressão. Na rea

lidade a sua ausência não deveria, segundo Brechling causar 

preocupação, uma vez que a relação não flutua muito ciclica 

mente. Tal suposiçeo é igualmente sustentada por Neild(1963). 

Há entretento séries disponíveis para horas normais(H). 

Incluindo tal veriávol na regressão, obtem-se: 

Et = 58,79 + O,1980t + O,0485t 

(-13,631 (O~0171 (° 1 0243) 

- O,00255t 2 

(0,0006) 

+ O,003Rt - O,361H
t 

(0,0085) (0,114) 

- 2 
R = 0,82 

O.W. :;: 1,87 
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Segundo 6rechling, El r5ZiJO estatística para a inversão do 

sinal dG R+_ seria éJ forte correlôçÉÍo entre Rt e H
t 

quando 
2 - ~ ~ 

t 8 t sao levados Q ocnsideraçao. 

Edwin Kuh (1G65) apresente. quatro regressoes cons 

truidas de forma cn~lcge ~ de Brechling. Kuh considere / 

dois 6stcrElS, 8, da mesmô forma que Oi (1962) duas cles 

ses de trabalhadores, "production" e "non-production" wor 

Kers, A fim de n~o tornar a apresentação do"survey" ma-

çante, suas regressões não serão apresentadas. Porém os 

seus resultc3dos 8 conclusões aparecerao oportunamente. 

A conclusão até agora obtida a partir dos modelos a 

presentados ~ que o mecanismo de ajustamento mostrou-se / 

significativo em todas as formulações da função de deman-

da p o r t r ab a I h o • Algumas questões importantes como o pa-

paI da produtividade co trabalho, e sua relação com o me

canismo de ejustc3mento ainda devem ser esclarecidos. A 

re=posta a algumas dessas questões poderia estar numa me

lhor explicitaçãc da função de produção. 

O modele apresentado por Ball 8 St,Cyn (1966) foi 

construido como extensão ao modelo de B re ch I in g, e to rn a 

sua an6lise interessante, na medida em que tece hip6teses 

mais explícitas c respeito da forma da funçeo de produção 

de curto prazo, 

o interesse aqui e igualmente focalizado no cu rt o 

prazo; i3ssim, a preocupação básica refere-se às decisões 

quanto ao numero co trabalhadores a serem empregados, da

dcs G estoque d8 cupital e a tecnologia, 

Como já visto no modolo de Brechling, a decisão de 

emprego no curto prazo surge do fato de que o trabalho,cs 

sim corno c capital, está sujeito a vários graus de ut:i.li

zaçao. Bell 8 St. Cyn partem desde o início da hipótese / 

simplificadora sobre o LI de Brechling, assim o emprego co 

mo insumo é mecidc em termos de homens-hora, e como já vis 

to, a decisôo de curto prazo consiste na escolha ótima de 

tra~alhadores 8 horas trabalhadas, para um dedo nível de 
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produto. o que deverá ser particularlilente observado é que 

Ball G Sr. Cyn cperiJm com um esquema de pagamentes diferen

te do do Brechling, e que perece aquele efetivamente ompre-

gado na maicr parte da incustria. Aqui e indivídue rocebe 

um pagamentc no forma de salerio referente a um período de 

trabalho (mes, semana); que produza ef8tivamente durante to 

do o períodD cu n~D. Tal suposiçãc tcrnar-se-á mais clara 

quando 38 introduzir a função de custos da firma para Gste 

tipo de esquema. 

Neste modelo a formulaç~c da funç~c de produção no 

curto prazo S8 faz de forma mais explícita: 

P = B t t 

onde P represente produto líqUido; E , numero de homens em

pregados, h » heras produtivas trabalhadas e B , um parame

tro dependente do estoque de capital e da tecnologia. Ob-

serve-se quo a representa o comportamento da produtivida-

de no curto prazo, enquanto B refere-se a uma tendência d2 

produtividade no longo prazo. Tal tendência é explicitada 

a seguir; 

(a derivada dos logs em relação ao tempo revela taxa de cr~s 

cimento constante ao lon;.;o do mesmo, igual a p), Substitu-

indo-se Bt na primeira relaç~o obtem-se: 

p .!,\pt CEh)Ct
t t 

Adicione-se à 8sta, a squaçao de custos da firma: 

onde C representr1 custos totais liquidas (menos outros insu

mos variáveis usedos na produção), F custos fixos e Wh o sa

lário efetivo por hom8m-hora. O problema de minimização de 

custos aqui é caracterizado pelo fato de que Wh , o salário 8 

fetivo por homem-hora, não é um ~arâmetrG, mas uma variável, 

que depende do nGmero de horas efetivamente trabalhadas. Pa

ra resolver o problema da minimizaçâo de custos é necessário 

estabeleoer a relaç~D entre o sal~rio efetivo por homem-hora 

e o número de horas produtivas trabalhadas. 
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Se n representa o nível de horas normais e 

gamento por horô para horas normais, conclui-se que um em

pregado recebe pelo menos n.x 1 , produzindo ou não durante 

todo o horário legal. E como se representasse um custo fi 

xo associado a cada trabalhador. Acima do numero de horas 

consideradas normais, o trabalhador recebe pagamento por 

hera extra, x
2

. 

Assim, o trabalhador uma vez empregado recebe pelo 

menos n.x 1 , enquanto que trabalhando horas-extras receberá 

n,x 1 + (h-n) .x
2

, O salário efetive por hera trabalhada 

(W h ) define-se conforme a situação verificada: 

n h ~ n 

(h-n) ,x 2 
.;0 

h > n 

h 

Sob este ,!3squema o custo mínimo per trabalhador ocorre quandp h:::n 

X 
2 

X
l 

." Wh L -__ . __ _ 

~------------~----------4) h 
n. 

Análogamento, usando Wn e as equaçoes anteriores, pode-se 

demcnstrar quo o nível de emprego que minimiza custos resul 

ta numa soluçãc de forma que todos os trabalhadores traba -

lhem um horário normal. Para um número menor ou igual ao de 

h o r as n o r m a i s o s cus tos to t a i s d a f i rm a s e r i a m : 

h t; n 

observe-se que de 
~ > o, ou seja, enquanto o horário normal 

não tiver sido "preenchido" sempre valerá a pena converter 

trabalhadores em horas, pois horas são gratis e novos traba

lhadores custam dinheiro. 
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Anàlogamente, os custos totais da firma seriam: 

h ,. n 

de come 
dE-

mantendo fixo G insumo de serviços de trabalho (H~Eh= cons

tante)C10) I a expresseo dentro do segundo parêntese desapa-

re ce e 
dC 
dE < O, se como é de se supor. Portanto, 

acima do horário normal sempre valerá a pena ccnverter ho

ras em trabalhadores (11) • 

A hipótese feite aqui, portanto, e de que se pcssa a

proximar e relaçã~ entre Wn e h daquela descrita no gráf~ 

co. Como primeira aproximação Ball e st. Cyr utilizam a re 

lação quadrática, 
2 Wh = ~ - bh + ch . 

Substituindo-se Wh na equaçao de custos obtem-se: 

+ 

retornando à função de produção: 

P t p" e
pt (Eh)~ 

1 la 
A [ 

t 

a 

e, f i n a 1 me n t 8 

F 

(la) em fLctaç,ã.o ao mode"to an.tcJt..tofL tudo ~c pMl.>a c.omo.6C 
e...~.t..tve..6I.>e.mol.> ao tango de. uma me.~ma ..tl.>oquan.ta. 

(11) O óa.to de I.>e. ob.óe.fLvafL hOfLM-e.X.tfLa..6 de.ntfLo de..6.6e. e..6 -
quema. ê dc.v"Ldo a. todo.ó 0.6 mo.t..tvo.6 jã. menc...tona.do.6 a.n
te.~..tOfLme.n.te.. Ta...t.6 ..tnótue.nc...ta.-6 I.>cfLão C.a.pta.dM atfLa -
vê!.;, do me.c.an..t.6mo de. aj!Ul.tamc.n.to. 
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Substituindo-s9 h~ na equaçao de custos: 
L. 

3 
1 -pt 1 -pt 1 -pt 
c, c, pc, Cl· pCl ex 

aPt e b e 
Ct 

t e C t ... F 
-ç + """2" 1 1 

Et 
1 

ti ex AO, A 
a 

Derivando-se Ct om relação a Et e, igualando-se a zero e 

resolvendo pera E, obtem-se o ponto de minimização de cus 

tos ou nível desejado de emprego. 

_p t_ 1 
+ 

Etã Et 2C' Q 
ex + 
1 Et o o ní ve 1 desejado dG -

i\ ex b omprego. 

o modelo ~ finalmente fechado com a 1ntroduç~o de 

uma n função de ajustamento da forma: 

que em 

log E~ ... 

+ cl
t r 

( 1 2) 

o < À ~1 

Sub,t,t.Lüúnda-.óe. r+ na função de ajustamento obten-s8: ,t n 

-=-E.! 1 ( 1 - À) 
2c ex pCl E 

1 
• 8 

t t -1 

A ex lJ 

te rmos d8 logaritmos neperianos: 

= aO -~ À t+ log Pt + ( 1 - À) log Et -1 a u 

observe-se que 

À log 

[ 
2c 

1 
<e; (J 1 

f, ex b 

A equaçao ecima é a usada para fins estimativos. Observe-s8 

que ternos aqui implioitamente o reconhecimento de que os ef~i 

tos de oombinAç6os alternativas trabalhador/horas trabalhadas 

afetam os s~lários por unidade de produto. Desta forma a V8 

(12) Em toe710J., de. fogô .tçmN UI» a.j LLÁÍa.men:(o a.n.ã:.eogo ao do mo-
de.ta antehloh: + 

tog Et - tog Et - 1 : À{tagEt - LagEt _1 } 
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locidade no ajustamento em direção ao equilíbrio sera deter 

minado pela situação da oferta de trabalho 8 pelas expecta

tivas de permanência no novo nível de produção. 

Há vários pontos interessantes que devem ser esclare

cidos. ~ importante s~lientar que o fator trabalho como con 

cebido neste modelo é considerado em termos de homens-hora 

produtivos. A distinção crítica entre horas nominais e efe 

tivamente produtivas 8 a razão pela qual as funções de pro

dução de curto prazo nao podem ser precisamente estimadas a 

partir dos dados oficiais. pois as estimativas de homens-ho 

ras trabalhadas podem se distanciar de homens-hora produti

vas. Tal fato deve se verificar de forma particular no ca

so de "ncn-prcducticn workers". 

o modelo acima foi o utilizado por Night e Wilson(1966) 

com o objetivo de verificar empiricamente a ocorrência de / 

"ent8souramentc" de emprego nas industrias britanicas. 

"Entesouramento" dG emprego. como o termo sugere,oco,::. 

re quando o fator trabalho é subutilizado, sendo redutível 

quando a produção aumenta. Os autores. contudo, identifi-

cam situações diferentes. nas quais tal subutilização pode

rá se verifi car. 

+ 
Supondo que Lt 

( 1 3 ) 
representa homens-horas totais 

trabalhadas por empregados e s desejadas por empregadores. 

antão S8 unidades de trabalho (um homem-hora) estão sendo 

subutilizadas. aumentos na produção podem ser realizados 

sem qualquer aumento correspondente no numero total de ho

mens-horas trabalhadas ou desejadas por empregadores. 

A contribuição do artigo é a explicitaçãc das situa

çoes em que tal subutilização poderá ocorrer. Há tres si

tuações particulares indicadas pelos autores. 

(13) a 6unç~o de emp~ego de~ejado i da 6o~ma: 

L ~ = Q~ L ; 13 L > O 
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A firme ped8r~ responder a variaç6es em demanda redu 

zindo prcduç~n por unidade de tempo que propriamente empr~ 

go, (o exemplo dade é o ds linhfls de mcntagem. onde tal 

reduç~o poder~ dar-s8 per diminuiç~o da velecidade das es

t e i r as. o u p e r a u mEl n t c c CJ s i n t e r valos d 8 t r a bel h o) . 

Viste que c total de homens-hora ~ c produto do numa 

r o de 8 m p r 8 g a d c S I; h c r .:; 5 m é d i as t r e bel h a das p c r em p re g a do. 

um segundo tipo de antesouramentc poder~ ooorrer pela sub~ 

tituiç~o de um compcnente por eutro. 

ri erme nt e) . 

(já mencionado ante-

Finalmente. um terceiro tipc de enteseuramento ocor

re quando 3 semana de trabalhe legal se estabelece a um ní 

vel abaixo daquele deseja~e e oferecidc pelo empregado(pl~ 

na capacidade). que é, portanto. subutilizado. 

A apresantaç.3o dos resultados cbtidos por Ball 8 Sr. 

Cyr terna-s8 interEssante, uma vez cue foi c modelo aplic~ 

do aos dades referentes ~ industria de transformaç~o bras~ 

leira. Da mesma forme que B~ll. aplicou-se e equaçao de / 

regressão a cada segm8nto da industria, bem como pare os 

dados agregados. 

Os resultados da aplicaç~o do modelo.no periodo 1955/ 

1964. aos cados agregados da industria britânica s~o apre-

sentados. A utilizaç~o de dados trimestrais tornou naces-

sária a inclusão de trss "dummies" sazonais. 

1.5676 
(0,512) 

+0,00750 2 -0.0021 D3 
(OpJ019) (G',OC2) 

0.0011t 
(O,'JOe2) 

+ 0.1841 lcgP t + 

(0,0304) 

+ Ll,01810
4 

(O,OC33) 
( 14) 

0,2575 ; ex = 1,3987 p= 0.006 

0.7425 lcgE+- ,,+ 
(0,0644) .. -I 

R2 
=0,9147 

0.\A} , =2,1776 

Edwin Kuh (1873) apresente uma função de demanda por 

homens-hora bem semelhante ~quela apresentada acima: 

(14) 0-6 vaJl...O!tC-,.S i2.Y1tlt2. paltc-nte<6C /~ão 0.6 eJtJto.6. do.6. utimado
It 2..6 • 
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log (LPEHR) - 0,00237T + 

(9,00) 
0,3297 log T

t 
+ 0,5973 log(LPEHR

t 
__ 

1
) 

(9,40) (13,9) 

( 15) 

V.W.=1,27 

Segundo Kuh; :::: cueficiente negativo para a variávol 

tempo rsflota o pregressc tecnológico e c aumento SG-

cular de capital por trabalhador. 

As considerações sobre elasticidades e demais ob-

servaçoes 8erao apresentadas apos a verificação dos r8 

sultadcs da ôplicaç~o do modelo aos dados brasileiros. 

(1) a. 6uI'lção de. pJLodução impüuta. é. a me/.>ma de. BaR.l 

T = a. (MHW)b KC edt ; a.,b,c,d > C 
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III. Estimação. 

Aplicou-se a equaçao do modelo de 8all e st. Cyn aos 

dados referentes à indústria de transformação brasileira no 

perrodo 1972/1976. Utilizou-58 a média trimestral dos índi

ces de produção e de mão-de-obra ocupadA. tornando-se por

tanto nece5s~ria a inclusão de wdummies~ sazonais; Colocan

do-se na forma geral: 

onde: 

+ S O 
6 ~ 

Et s média dos índices de mão-de-obra ócupada no pe

ríodo (trimestrel t. 

Pt = média dos indices de produção real (quantum) no 

período (trimestrel t. 

t = tempo 

E = média dos índices de mão-de-obra ocupada no p_e 
t-l 

ríodo (trimestrel t-l. 

0·1 
2 

no 2' trimestre 

= O C.c. 

O = 1 no 3 9 trimestre 
3 

= O c.c. 

O • 1 no 4' trimestre 
~ 

= O c . c • 

Observe-se que dispomos de 8 parâmetros e 7 coefici

entes. De fato. b e c. parâmetros da equação do custos. não 

poderão ser identificados; porém À. a e p. parâmetros dà e

quação de ajustamento e da função de prridução respectivamen 
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te, s~o conhecidos uma vez estimados SI 82. e 83. 

Os resultados sao apresentados na tabela 1. 

A excess~o dos gen8r~s produtos alimentares, perfu-

marL3, sabões e velas 8 papel e ~apel~o, os resultados pa-

recem bastante significativos. Deve-se ressAltar o fato 

de que quase todos os "dummies" tªm sinais negativos. Tal 

resultado aparentemente vicioso. pode-se explicar pelo fa

to de que ~ variável mais sujeita o sazonalidades não é a 

vari~v81 dependente, 8 sim uma das vari~veis explicativas, 

iJroduçã:J reeI: PIS "dummies" possôm, iJortanto, a captar / 

mais fortemente variações 5azonai~ de uma das variáveis ex 

I ' t' (1) p ~ca ~vas , 

A inclusão de t, log P t e log E
t

_1 , juntas sugere a 

priori problemas de multicolinearidade. 

Tal problema parece acentuado no caso dos generos / 

metGlurgico, meconicn e matérias plásticas, Como era de se 

esperar os cooficientos de correla~So simDles entre estas 

variáveis, mostraram-se particularme"te altos(2). Entretan 

to, de uma formo geral, os resultados s~o bons e problemas 

de multicolinearid~de n~o parecem estar ôfetandn s~riamen

te os mesmos. 

~_.presGnçEl de v·Jriável eMdóge"a defasada nao deveria,a Drio 

ri, gerar problemas mais sérios, devido .. 10 -fato dEi que a 8qU~ 

çau de ajustamento útilizuda é análoga a de 8justamento pa~ 

(2) Uma ve.z ob-tid0-6 c.oe,M-ci_e.nteJ.> .6hnpleJ.> da vaJtiâve.l de.pe.nde.rz:te. c..omo 
taió vaJtiâv~ e.xptic.a.tiva.6~ e. dado que. temo.6 vaniâve.l e.ndôge.na 
de.6Mt1da do .ta.do d{A::~..Lto da e.quação, rtão .6uJtpJte.e.nde. que. te.nhamo.6 
obü.do c.oe.n..i.ue.nte..ó d:2- c.oJtJteZaÇ-ão .6,tgI'l1Mc.a.tivo.6 deJ.>.6a vaJUáve.l 
c.om a.6 demaü vaJr..Á.-avcM e.xp.fÁ..c.atiVa,6 (pJtorfuç.ão 2. tempo) • Não 
.6uJtpfl.e.e.nde. .também 0.6 c.oe.f.,[c.ÁJ!,n:te..6 .6..i.gtU.n..i.c..o;t.[VO.6 e.rt.tJte. a vaJÚiÍve.,c. te. 
tempo e. ct6 deJ11C'vÍ..J., ~ pCM e.l.te..6 c.JteJ.>c.em ao zango do tempo; .6e.rtdo eJ.> 
te. wn pJtablemaúp..i.c.o de. ,~M . .Á.-eJ.> tempoMM i paJtdc.u1.aJunQn:te. quattáa 
o tempo ê exptic{~c~e.nte. ~zado c.omo vaJtiâVQf. 

( 1) Ve..6ta nMma pttóMtm r1 te.Jt .~..i..11aM c.oyt;{Jzôjúo.6 ao que. .6 eJr.iA. e..6 peJr.ado. 
Se)vÚl fl.azoâvQ.t .6UpOfl. Hdumm..i.e.6 n p04-i.:tLvaf.. paJta pJtodução, M..60 ~0.6-
.6 e. e.M:a a vaJt..i..ã.vu de.pe.nde.n:te.. 
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cial. 

o ajustamento de uma equaçao de regressao com veriá

vRI endógena defazada problemas de eutocorrelação (a / 

priori) d8veria fornecer estimadores ~U8 mantivessem as pr~ 

priedades assintóticas desej~veis. Por outro lado, todo po~ 

sivel problema advindo da inclus~o de vari~vel endógena da

fa~ada ~ minimizado pelo fato de dispormos de outras variá

veis explicativas. O coeficiente do Durbin Watson pode ser 

usado. uma vez que (pelo menos a priori) não há problemas. 

advindo de conjugação de vêlriável endógena dsfazóda 8 auto

correlação. Conforme se pode constatnr, c maioria dos nume

ras encontra-se em região inconolusivo. Há entretanto, pos

sibilidades de quo em alguns dos goneros tGl problema este

ja enviesdndo os resultados. Uma alternativa seria a aplic~ 

çao do teste h de Ourbin, mas Q amostra utilizada tem menos 

que 30 observações, 8 visto que as propriedades de tal tes

te para pequenas amostras são desconhecidas julgamos conve

niento não aplicá-lo. 

A relação entro emprego e produção revelou-se basta~ 

te significativa em boa parte dos casos. Observe-se que o 

ajustamento ~ particularmente bom par~ os dados agregados 

Alguns dos casos que mostrem estat!sticas t nao siGnificat! 

vas para o coeficiente da variável produção podem ser expl! 

cados por problomas de multico1inearidade. Isto se verifica 

em.particular se o coeficiente da variável tempo tamb5m mos 

trar-se n~o significativo. 

o sinal negativo encontrado para a vari~vG1 tempo p~ 

de dar m~r ~,~ a inameras 8xplicaç6es alternativas. Segundo 

Edwin Kuh (1973) tal sinal reprcsGnta o aumento similar de 

capital por trabalhador. De fato, tal vôriável apareceu ori 

g1nalmente no modelo quando se procura formular o comport~ 

mento do estoque de capital e da tecnologia ec lon[o do te~ 

po. Além disso. o desenvolvimento teórico do modelo fornece 

coeficiente negativo para o tempo, de forma que na maioria 

dos casos obtemos À, p e a positivos como era de se esperar. 

A preocupaçao básica de todos os modelos e, contudo, 
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observar a relação entre produção e emprego no período de es 

tudo. 

Recordemos que ~ ~ a velocidade de ajustamento 10 em

prego ao seu nível dRsejado. a é a elasticidad8 da prudução 

com reSp8~to aos serviços de trabalho. o p ~ a taxa de cres-

cimento do produto devido a outros fatores. 

observe-s8 que apenas três generos revelaram coefici

ente de ajustamento maior que 0.5. Evidentemente quanto maior 

o valor de À maior deveria ser a resposta do emprego em rela 

ção à variaçõss na produção. 

Quanto ao a. apenas três generos apresentam numeras / 

menores do que um. Tal resultado significa. a primeira vista 

que nos defrontamos quase que generclizadamente com situaç6es 

de retornos crescentes de escala no curto prazo.(l) 

Este resultado também se verifica no estudo de Ball. 

mas há uma série de restrições que devem ser explíCitas. 

Em primeiro lugar. ~ possível que o grande nGmero de estimativas 

de a maiores que a unidade seje devido ao problema de se estar utilizan

do dedos referentes ~ "non production wck~rs". 

Levando em consideraç~o tal tipo de problema alguns autores como 

Oi. Neild e Kuh procuraram ajustar as regressões separadamente. Ball e 

st. Cyn também o fizeram. não encontrando, contudo, difsrença significa

tiva entre as estimativas. 

Entretanto G possivel que alguns vi&s Q favor de retornos cons -

tantes ds escalô tenha sido introduzido pelo método de estimação. Segun

do 8all a experi5ncia sugers que o m~todo de mlnimos quadrados tende a 

reduzir o peso do termo defasado. log Et - l • e aumentar o coeficiente de 

log Pt em comparaç~o com outros m~todos. como minirnos ouadrados de 

(1) observe-se que quanto maior a menor a resposta do empre

go em relação à variações na produç~o. 
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dOisssté.g1oB ou .ainda máxima veI"osB~milhançô .. ~À pode eatar ,sen 

do supe::-.satimado. mas nao é possivel saber S8 ()', 8stá sendo su 

perestimado ou n50. visto que) afeta os coeficientes d8 

log Pt e log Et - l em direções opostas. t interessante obser 

var, a exemplo dos resultados ingleses, que x e À parecem / 

estar correlacionados. Em particular, industrias cem altas 

elasticidades tendem a ter altos coeficientes dE ajustamen

to. Tal fato porém não apresenta interpretação intuitiva. 

A utilização de médias trimestrnis pode estar amort~ 

cendo as flutuações da produção e dessa forma distorcendo os 

resultados para cima. De fato é intuitivo que a resposta do 

emprego em relação as flutuações da produção pode estar su

perestimado. 

Assim. ajustou-se a equaçao utilizando-s8 dados men

sais dessazonalizados. pelo método incluido na rotina do 

programa ESP (Econometr1c Software package): 

log Et = 0,1425 - 0.00027t + 0.11136 log Pt + 0.8585 

log Et - l (-1.087) (4.491) (23.753) 

R2 .. 0.9954 

o.w= 3.166 

n =59 

Comparando-se com o resultado anterior observa-se / 

que o coeficiente da variável produção diminuiu de 0,2851 / 

para 0,11136. Observe-se que na regressão anterioro~resulta

do deve-se qU~5e xclusivamente ao À. já que o a & pratica

mente igual a um. Utilizando-se dados mensais dessazonaliza 

dos a elasticiàade sobe significativam8nte. A interpretação 

deste resultado também não é imGdiata. Não só se reduziu a 

sensibilidado de resposta do omprego em relação à produção, 

como também a importância relativa dos f~tores que atuam co 

mo causas. 

IV Conclusão. 

Os resultados obtidos sugerem que o modelo utilizado 

pode ser aplicado na análise da relação entre produção 8 e~ 

prego na indústria de transformação. Há indicações de retor 
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nos crescentes de escala em numero significativo de casos, a 

desueito de todas as restrições que se possam fazer aos re

sultados. Os resultados de Sall e St. Cyn indicam que tal fa 

to também se verifica mesmo quando se utilizam os dados de 

mio-de-obra direta. 

o prosseguimento da ~esquisa dar-se-ia procurando ut! 

lizar dados separados, no que diz respeito ~s duas classes / 

de trabalhadores. Outra sllrestão seria, conforme encontrado 

em Kuh (1965), analizar o comoortamento cíclico da produtiv! 

dade, quebrando o período de an~lise em sub-períodos, deter

minando assim as elasticidades de curto e longo prazos. 
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III. DETERMINANTES DO DESEMPENHO: NtVEL DE INDOSTRIAS 

3.1 - Estrutura Analltica 

O modelo tradicional de Organização Industrial 

consiste em uma metodologia geral para a análise ~ca dos 

mercados, baseada principalmente na teoria estática de pre-

ços. Essa metodologia depende de três conceitos-chaves: 

(i) a estrutura de mercado; 

(ii) o padrão de conduta das firmas; e 

(iii) o desempenho econômico. 

A estrutura de mercado compreende aquelas ca-

racteristicas da organização do mercado que determinan a na

tureza da competição e da formação dos preços - e que se man

tém relativamente estáveis no curto prazo. Os padrões de con-

duta se referem às formas pelas quais as firmas se adaptam ou 

se ajustam aos mercados em que operam, e que incluem decisões 

sobre preço e produção, bem como outras modalidades de compe

tição extra-preço (nonprice competition) - tais como estraté-

26 
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gias de promoção de vendas e de pesquisas e desenvolvimento -

e o grau em que as firmas se articulam, formal ou tacitamen-

te, para a determinação dessas pollticas. Com frequência, os 

padrões de conduta sao definidos de uma forma mais estrita, 

apenas em termos de competição via preço (price competition). 

Por último, o desempenho compreende os resultados econômicos 

gerados pela indústria, em termos de eficiência técnica e 

( 1 
alocativa, progresso tecnológico, emprego e equidade. 

Os três conceitos estão intrinsecamente rela-

cionados, no sentido de que o desempenho seria explicado pelo 

comportamento das firmas, o qual, por seu turno, seria deter-

minado pela organização ou estrutura do mercado. Esta, refle-

( 2 ) 
tiria as condições básicas de oferta e demanda. (A figura 

1 resume essas relações e o conteúdo de cada conceito). 

Há casos, porém, em que essa direção de causa-

lidade pode inverter-se (linhas tracejadas na figura 1). Por 

exemplo, o investimento em pesquisas e desenvolvimento pode 

alterar a tecnolOCJia da irrlústria e, rx>rtanto, as condições de custos 

( 1 ) 
Esses conceitos se baseiam em J.S. Bain, Opa cit., pp. 7. 9 e 12. 

( 2 ) 
James V. Koch. Industrial Organization and Prices (Eng1ewood C1iffs: 

Prentice-Ha11, Inc., 1974), pp. 3-10; F.M. Sherer, op. cit., pp. 3-7. 



e/ou diferenciação de produto. Ou, ainda, acordos cartelizan-

tes podem elevar as barreiras à entrada, afetando a estrutura 

da indústria a longo prazo. Contudo, vários autores tem suge-

rido que a direção de causalidade predominante é a que vai da 

( I ) 
estrutura para a conduta. 

Existe, entretanto, um problema mais sério co-

locado pela conduta no que se refere à consistência do mode-

lo. No mundo altamente abstrato da concorrência perfeita e do 

monopólio puro, a hipótese da maximização de lucros garante uma 

linha direta de causalidade da estrutura (~de f~) para 

a conduta (seleção de um preço e do correspondente nIvel de 

produção) e para o desempenho (relação preço-custo marginal). 

Em ambos os casos, o empresário maximizador de lucros só tem 

uma opçao com respeito ao nível de produto: aquele determina-

do pela equalização do custo marginal com a receita marginal. 

Então, a estrutura determina diretamente o desempenho e acon-

sistência do modelo fica preservada. Mas, em concorrência im-

perfeita, a conduta nao é determinada unicamente pela estru-

r 1 ) 
Ver, por exemplo, E.S. Mason, op. cit., p. 198; Collen Cameron, "The 

Structure-Performance Hypothesls". The Southern Quarter1y (Julho. 1975), 
p. 303; E.T. Grether, op. cit., p. 85. 
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FIGURA 1 

ESTRUTURA DO MODELO TRADICIONAL DE ANALISE 

DA ORGANIZACAO INDUSTRIAL 

CONDICOES BASICAS 

OFERTA DEMANDA 

Matérias-primas E lasticidade-preço 
Tecnologia Taxa de crescimento 
Durabilidade do produto Bens substitutos 
Relação valor I peso 
Sindical ização 

MARKETING 
Métodos de compras 
Caráter clclico e sazonal 

ESTRUTURA DO MERCADO 

Número e distribuição dos vendedores e compradores 
O iferenciação de produto 

Barreiras à entrada 
Estrutura dos custos 
I ntegração vertical 

Diversificação 

CONDUTA 

Estratégia de preços e de produção 
Pesquisas e desenvolvimento 

Propaganda 

DESEMPENHO 

Eficiência técnica e alocativa 
progresso tecnológico 

Emprego 
Eqüidade 

FONTE: Adaptado de J.V. Koch (op.cit., p. 6) e F.M. Sherer (op.clt., p.5) 
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tura, mesmo quando suposto o motivo de maximização dos l~Os. 

Com efeito, o que distingue a competição im-

perfeita é o fato de que, dada a in~ep&rlência entre as fir-

mas, outras hipóteses complementares, além da maximização de 

lucros (ou qualquer outra hipótese alternativa de motivação da 

firma), sao requeridas determinar uma combinação preço-produ-

( 1 ) 
çao de equilíbrio. E, dependendo dessas hipÕteses adicio-

nais, vários padrões de desempenho serao consistentes com uma 

dada estrutura de mercado (notadamente onde as firmas são em 

pequeno número). Como virtualmente todos os mercados do mundo 

real caem nessa ampla categoria, seria de se esperar que mo-

delos de competição imperfeita, incorporando aquelas hipóte-

ses complementares, fossem mais úteis à pesquisa empírica. In-

felizmente, não há nenhuma explicação de comportamento geral-

( 2 ) 
mente aceita entre as diversas teorias existentes. 

Como resultado, Bain, no primeiro trabalho em-

pírico do gênero, concentrou-se na relação estrutura-desempe-

( 1 ) 
Nos dois casos extremos de concorrência, ê necessária apenas a hipó

tese de msxnnização de lucros (J.M. Vernon. op. cit., pp. 12-15). 
( 2 ) 

J.V. Koch, op. cit., p. 268. Ver survey dessas teorias no capo XII. 
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( 1 
nho, omitindo a conduta. Suas razões para essa formulação 

( 2 ) 
simplificadora foram as seguintes: 

(i) a inclusão de variáveis de conduta não é essencial 

para o desenvolvimento de urna teoria operacional de organiza-

ção industrial, dado que previsões aceitáveis de desempenho 

podem ser obtidas apenas com o emprego de Indices estruturais 

como variáveis independentes 1 

(ii) uma teoria baseada na relação estrutura~conduta-de-

sempenho gera previsões ambIguas, uma vez que condutas ampla-

mente divergentes poderão resultar de dadas condições estru~ 

turais, ou ainda, variados tipos de desempenho poderão origi-

nar-se de padrões de conduta supostamente similares, e 

(iii) mesmo se uma hipótese satisfatória de estrutura-con~ 

duta-desempenho puder ser formulada, o teste da hipótese en-

volveria sérias dificuldades, na medida em que (a) muitas das 

informações publicadas sobre a conduta empresarial sao incem-

pletas ou não confiáveis, (b) as firmas normalmente resistem 
( 1 ) 

Joe S.Bain, "Re1ation of Profit Rate to Industry Concentration: Ame
rican Manufacturing, 1936-1940". The Quarterly Journal of Econamics(Agos
to, 1951). Na verdade, Bain enfatizou apenas uma d~ens:o da estrutura
o grau de concentração - entre as três que ele considerava mais hnportan
tes e que incluíam ainda as condições de entrada e o grau de diferencia
ção de produto (J.S. Bain, Industrial Organization, p. 330). 
( 2 ) 

J.S. Bain, Industrial Organization, caps. IX e XI. 
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em permitir o acesso de pesquisadores às suas informações in-

ternas~ e (c) aitrla que essa dificuldade fosse superada, a pes-

quisa do processo de decisão das firmas seria tão custosa e 

demorada que poucos estudos teriam condições de ser realiza-

dos, o que poderia levar a generalização a partir de amostras 

inadequadas de casos especiais. 

Além disso, "quando se analisam detalhadamente 

as relações entre os três conceitos básicos do modelo, veri-

fica-se que também foram estabelecidas certas relações dire-

tas entre a estrutura de mercado e o desempenho - o 'elo' da 

( 1 
conduta sendo implicitamente admitido", De fato, uma das 

previsões básicas do modelo é de que quanto mais elevado o 

grau de concentração em uma indústria (um elemento da estru-

tura de mercado), tanto maior será a probabilidade de coali-

zao, formal ou tácita, entre as firmas (um padrão de ronduta), 

no sentido de adotarem politicas de maximização conjunta de 

lucros. 

Com base no precedente estabelecido por Bain, 

a conduta nao tem recebido um tratamento explIcito nos estu-

( 1 ) 
J.S. Bain. ih., p. 430. 



dos emplricos de organização Industrial. Apesar disso, como 

se verá adiante, considerações sobre conduta estão sempre pre-

sentes quando se procura construir uma rationale para a ex-

tensão do modelo básico. 

Pode-se, agora, rever os fundamentos teóricos 

do modelo, indicando as previsões básicas no que concerne à 

influência das principais dimensões da estrutura de mercado 

sobre o desempenho econômico, medido pela rentabilidade pri-

vada. 

Embora já te~ sido propostas extensas listas 

( I ) 
dessas dimensões, existe uma certa concordância em limitar 

esse número às três sugeridas por Bain: 

(i) o grau de concentração; 

(ii) o nlvel de barreiras à entrada; e 

(iii) a extensão da diferenciação de produto. 

Segundo esse autor, definições que incluem to-

das as caracterlsticas significativas que afetam o comporta-

mento das firmas de um mercado e que, portanto, compreendem 

( 1 ) 
J.M. Vernon (op, cit., pp. 28-29) propôs doze dimensões e James 

McKie, vinte ("Industrial organization", in Victor R. Fuchs [ed.] policy 
Issues and Research O ortunities in Industrial Or anization [N.York: 
National Bureau of Economic Research, 1972 , pp. 9-10). 
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fatores psicológicos, tecnológicos, geográficos ou institucio-

nais - tornariam, de certo modo, cada mercado estruturalmente 

único, dificultando as comparaçoes entre mercados e as gene-

( 1 
ralizações sobre a influência da estrutura sobre a conduta. 

concentração e Desempenho 

A teoria econômica utiliza o conceito de con-

centração (distribuição do número e do tamanho relativo das 

firmas) para distinguir as indústrias em três categorias: 

(i) atomizada; 

(ii) oligopolizada; e 

(iii) monopolizada. 

Na primeira categoria, como consequência do pe-

queno tamanho relativo e do grande número das firmas (o que 

afasta a possibilidade de coalizão), a produção da indústria 

será estendida (e o preço reduzido) até o ponto em que o cus-

to marginal se iguala ao preço. Nessas condições, não haverá, 

( 1 ) 
A principal referência para a discussão que se segue ê J.S. Bain, 

Industrial Organization, caps. 11, V, VII, VIII, IX e XI. 
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no equillbrio de longo prazo, nenhum lucro em excesso ao lu-

cro "normal" (que pode ser aproximado pelos juros resultantes 

da aplicação do capital dos proprietários). 

No monopólio, a condição de vendedor único, ~r-

mite-lhe escolher o preço que maximiza os lucros (ou, de tml no-

do mais genérico, a função utilidade dos dirigentes), median-

te variações do volume de produção. Em geral, o monopolista 

produzirá menos e cobrará um preço mais elevado do que uma in-

dústria competitiva em condições similares de custos e deman-

da - auferindo, portanto, um lucro "extra-normal". 

o oligopólio - poucos grandes verrlerlores - apre-

senta, corno no mercado atomistico, uma tlpica rivalidade en-

tre as firmas. Porém, face à dimensão relativa de cada uma, 

os ajustamentos de posição por elas realizados podem afetar 

perceptivelmente os preços ou os volumes de vendas das demais 

firmas da indústria - aumentando a complexidade da decisão 

preço-produção pela necessidade de antecipar a reaçao dos con-

correntes. Uma vez reconhecida essa mútua interdependência, e 

sendo pequeno o número de firmas, elas poderão achar praticá-

velo controle do mercado, na tentativa de estabelecer uma po-
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lltica de maximização conjunta de lucros. Ademais, a quebra 

do acordo por parte de qualquer firma, por afetar as demais, 

provocaria retaliação - operando, por consequência, como um 

fator de estabilidade do arranjo. 

~ fácil perceber, contudo, que tanto a inter-

dependencia quanto a coalizão sao questões de grau - e há uma 

ampla variedade de graus e formas de cada uma. Com respeito à 

coalizão, vários padrões são posslveis, desde a coalizão com-

pleta (as firmas aqem conjuntamente como um monopólio) ã to-

tal independência, no sentido de que a decisão preço-produção 

é tomada unilateralmente, o que já requer um número maior de 

concorrentes. ~ importante notar que mesmo sem coalizão ex-

pllcita, um elevado grau de interdependência entre as firmas 

poderia forçar a adoção de pollticas de preço-produção com 

consequências potenciais nao necessariamente distintas daque-

las da coalizão formal - caso em que se caracterizaria uma 

coalizão ticita. 

No que concerne à interdependência entre as 

firmas, a teoria sugere que ela é determinada pelo grau de con-
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( 1 
centração da indüstria. Resultam, então J duas proposições 

estreitamente relacionadas: 

(i) ceteris paribus, a interdependência oligopolistica 

fica mais forte quando a concentração aumenta, e se torna mais 

traca quando a concentração diminui; portanto, 

(ii) quanto maior o grau de concentração no oligopólio, 

tanto maior a probabilidade da adoção conjunta de uma combi-

naçao preço-quantidade de monopólio. Inversamente, quanto me-

nor o grau de concentraçao do oligopólio, maior a probabili-

dade de alguma rivalidade entre as firmas, e, portanto, do 

afastamemto da maximização conjunta de lucros em direção .. 
a 

determinação de preço-produção tlpica da indtistria atanlstica. 

Do ponto de vista emplrico, em vez de merarnen-

te distinguir as indústrias como oligopolistas ou atiDÚsticas, 

o modelo tradicional sugere a classificação de vArias subca-

tegorias de indústrias oligopolistas segundo o grau de ooncen-

tração. Deve-se esperar, então, que a conduta e o desempenho 

dessas distintas subcategorias devam diferir conforme o nivel 

( i ) 
De fato, a influência do número de firmas sobre a interdependência 

entre elas pode ser demonstrada por sbnples exerclcio aritmético, obser
vando-se, por exemplo, o efeito decrescente de uma dada redução de preço 
de uma firma sobre as vendas das demais, quando o seu número aumenta. 



de concentração e o correspondente grau de interdependência 

oligopolistica. 

Em termos estritamente de desempenho, a impli-

caça0 teórica ~ de que, no longo prazo, haveria a ~êooia de 

altos niveis de concentração estarem associados com altas ta-

xas de rentabilidade (lucros de monopólio) e, ~~te, me-

nores graus de concentração estarem ligados a baixas taxas de 

rentabilidade - essas divergências de lucros refletindo o ex-

cesso de preços sobre custos médios, correspondentes aos di-

( 1 
ferentes nivels de restrição monopolIstica da produção. 

Na opinião de John M. Connor, em se traUudo de 

um pais em desenvolvimento, haveria as seguintes razões para 

se esperar uma fraca relação entre concentração e rentabili-

dade: 

(i) diferenças culturais entre dirigentes de arpresas 00-

mésticas e multinacionais podem tornar a coalizão mais difI-

cil~ 

( 1 ) 
Uma hipótese implícita nessa proposição ê que as elasticidades de 

demanda para todas as indústrias sejam aproximadamente iguais. Com efeito, 
da maximização de lucros do monopólio, resulta diretamente que p p eM • 
JL (onde n ê a elasticidade-preço de demanda). Segue-se, portanto, que 
~ monopolista teria uma rentabilidade maior que um outro, pelo simples 
fato de se defrontar com uma n menor. 
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(ii) os altos custos de transporte provavelmente introdu-

zem distorções nos indices de concentração calculados nacio-

nalmente, especialmente nos paises de extenso território, 

(iii) a taxa de crescimento do setor industrial tem sido 

bastante elevada nas últimas décadas, e o rápido crescimento 

pode interagir negativamente com o grau de concentração; e 

(iv) a maioria desses paises tem uma economia relativa-

mente "aberta" o que reduziria o impacto da concentração do-

( 1 
méstica sobre a rentabilidade. 

Conquanto provavelmente corretas, essas obser-

vaçoes comportam, nao obstante, alguns comentários. Com rela-

ção ao primeiro p::>nte, aima que válido o argumento quanto ã coali-

zão entre firmas domésticas e estrangeiras, ele obrl~e nao 

( 2 ) 
prevalece entre estas últimas. E as indústrias mais con-

centradas tendem a ser exatamente aquelas dominadas pelas em-

( 3 
presas multinacionais. As observações (ii) e (iv) ~ ser 

adequadamente tratadas, mediante a introdução de correçoesnos 

( i ) 
J.M. Connor, op. cit., p. 152. 

( 2 ) 
Para uma discussão detalhada da natureza da competição entre as EM 

nos países em desenvolvimento, ver F. Fajnzy1ber. op. cito 
( 3 ) 

Ver J.M. Connor (op. cit., pp. 86-116), sobre os casos brasileiro e 
mexicano. 
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Indices utilizados para medir a concentração (ver seçao 3.3). 

Quanto à observação (iii), trata-se da generalização de uma 

hipótese devida a Bradley T. Gale (a ser discutida na seçao 

4.1), sujeita, ainda, a comprovação empIrica. 

Barreiras à Entrada e Desempenho 

o elevado grau de concentração é uma condição 

necessária mas nao suficiente para a permanência de altas ta-

xas de rentabilidade. De fato, o poder de mercado nao se man-

terá no longo prazo se não for protegido por barreiras à en-

trada. Essas barreiras, no conceito de Bain, seriam quaisquer 

vantagens mantidas pelas firmas da indústria sobre as que po-

( 1 ) 
tencialmente poderiam entrar no mercado. 

Um conceito extremamente útil à análise dessa 

relação é o de "preço-limite", desenvolvido independentemente 

( 1 ) 
George J. Stigler (The Organization of Industry, capo VI) apresenta 

uma interpretação diferente: uma barreira i entrada seria o custo de pro
duzir a alguma taxa de produto, que deve ser suportado pela firma que 
quer entrar na indústria, mas que não ê incorrido pelas firmas existen
tes. Assim, dois tipos de barreiras pela terminologia de Bain - economias 
de escala e volume de capital requerido - seriam considerados por Stigler 
apenas como determinantes do tamanho da firma. O argumento ê de que as 
firmas existentes enfrentam exatamente as mesmas condições gerais comres
peito a essas lünitações. Numa situação de mercado de capitais tipicamen
te ÚRperfeito, o conceito de Bain parece mais apropriado. 
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por Bain e paolo Sylos-Labini, e definido como o preço máximo 

que as firmas existentes poderiam cobrar no longo prazo sem 

( I ) 
atrair novos competidores. O argumento sugere que o preço-

-limite e o preço de monopólio possivelmente coincidirão onde 

existirem barreiras muito elevadas; onde estas forem modera-

das, o preço-limite será fixado abaixo do preço de monopólio 

e tenderá para o preço competitivo à proporçao em que as bar-

reiras decresçam. A expectativa, pois, é de que esse compor-

tamento só se refletirá significativamente no desempenho na-

quelas situações de oligopólio onde a concentração seja sufi-

cientemente elevada para permitir um controle efetivo do mer-

cado. Há, assim, uma interação entre as duas dimensões estru-

turais para determinar a conduta e o desempenho. 

( 1 ) 
Joe S. Bain, Barriers to New Competition (Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press, 1962); Pao10 Sy1os-Labini, 01igopo1yand Technical Pro-
8ress (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962). Para um bom re
sumo dessas teorias. consultar Franco Modigliani, "New Developments on 
the Monop01y Front", Journal of Po1itica1 Economy (Junho, 1958). 



Diferenciação de Produto e Desem~nho 

o grau de diferenciação de produto tem a ver 

com a extensão em que os consumidores diferenciam ou tem pre-

ferências especIficas entre os produtos das várias firmas que 

compoem a indústria, Com base nessa distinção, a teoria de 

preços estabelece a classificação das indústrias em (i) homo-

gêneas e (ii) com produtos diferenciados - classificação essa 

( I ) 
aplicável tanto ao oligopólio quanto à indústria abrnÚstica. 

A implicação básica da diferenciação de produ-

to, no que concerne ao objetivo deste estudo, é que ela am-

plia as opções de pollticas de vendas e de conduta, abertas às 

firmas. Ela nao só afeta o caráter da competição entre as fir-

mas estabelecidas, como eleva o nivel das barreiras à entra-

da - uma impJssibilidade para as firmas produtoras de bens ho-

mogêneos. De fato, a capacidade de urnas poucas firmas numa in-

dÚRtria em assegurar substanciais vantagens sobre as demais, 
( 1 ) 

Tecnicamente, o grau em que os consumidores consideram os diferentes 
produtos como substitutos ê dado pela elasticidade-cruzada de demanda, a 
qual, por essa razão, fornece um critério teórico para a delúnitação das 
fronteiras de uma indústria: a elasticidade seria elevada (tendendo para 
o infinito) entre produtos da mesma indústria e muito baixa (tendendo a 
zero), entre os produtos de diferentes indústrias. Obviamente, o grau de 
substituibilidade deve ser corrigido para incluir diferenças de localiza
ção que únpliquem em custos de transportes significativos. 
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em termos de diferenciação de produto, tem-se constituldo fre-

quentemente, na razao básica para a emergência de estruturas 

oligopolistas. 

De um modo geral, onde prevalece a diferencia-

çao de produto, pode-se esperar que as firmas tenham um in-

centivo para 

(i) investirem em propaganda e outros gastos promocio-

nais para expandir a demanda pelo seu produto1 e 

(ii) variarem o produto em apresentação e qualidade, de 

sorte a promover o ajustamento mais lucrativo dos custos de 

produção às condições de demanda. Como consequência, poderão 

ser capazes de cobrar um preço diferente dos seus concorren-

tes, devido à fidelidade adquirida dos consumidores e, assim, 

exercerem algum poder de mercado. 

~ precisamente a diferenciação de produto o 

elemento de estrutura-conduta que determina os padrões de de-

sempenho (iii) e (iv) da classificação de Bain (ver p.l6). No 

que concerne à rentabilidade, a teoria de preços não fornece 

elementos que permitam previsões definitivas quanto à influên-

cia da diferenciação de produto, além de proposições do tipo 
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"haverá alguns custos de promoçao de vendas, que aumentarão o 

( 1 ) 
custo total e provavelmente o preço de oferta dos pocdutos. 

Apesar do fraco suporte teórico, vários traba-

lhos emplricos tem admitido urna associação positiva (a~ que 

sujeita a interpretações conflitantes, como se verá adiante) 

entre intensidade de diferenciação de produto e rentabilida-

( 2 ) 
de. Além disso, ao nlvel de formulação de polltica econô-

mica, a posslvel associação positiva entre diferenciação de 

produto e poder de mercado tem levado nos Estados Unidos a 

( .3 
propostas de limitação dos gastos promocionais. 

As previsões teóricas quanto à influência das 

( 1 ) 
J.S. Bain, Industrial Organization, p. 30. 

( 2 ) 
Federal Trade comission, Economic Report on the Influence of Market 

Structure on the Profit Performance of Food Manufacturing Companies (Se
tembro, 1969); Richard A.Miller, "Market Structure and Industrial Perfor
mance: Re1ation of Profit Rates to Concentration, Advertising Intensity, 
and Diversity", Journal of Industrial Economic§ (Abril, 1969); e W.S. 
Comanor e T.A. Wilson, op. cito 
( 3 ) 

President's Cabinet Committee on Price Stabi1ity, Studies by the 
Staff of the Cabinet Committee on Price stability (Janeiro, 1969), p. 82; 
Dona1d F. Turner, Adversing and Competition, discurso pronunciado na Fe
deral Bar Association (Washington: Junho, 1966), p. 10; e Jesse W.Markham, 
"Advertising and Promotion: a New Concern of Antitrust", American Market
ing 1967 Winter Conference proceedings (Washington: Dezembro, 1967). 
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1 ) 
principais dimensões da estrutura de mercado sobre a ren-

tabilidade podem ser resumidas, analiticamente, da seguinte 

forma: 

~ = n (CR, BE, DP) ( 1 ) 

onde, 

'If = taxa de r~tabilidade, 

CR = grau de concentração, 

BE = n!vel de barreiras à entrada; 

DP = grau de diferenciação de produto. 

A expectativa é de que os sinais das derivadas 

parciais sejam todos positivos: 

a~ / ~CR :> O, an / aBE > O e dn / aDP > O 

( 1 ) 
Embora Bain também considere uma quarta dimensão (o grau de concen

tração dos consumidores, significando o número e a distribuição do tama
nho dos consumidores), ela tem sido omitida, por óbvias razões estatísti
cas, de todos os trabalhos empíricos, ã exceção dos estudos de Steven R. 
Lustgarten, "The Impact of Buyer COllcentration". The Review of Economics 
and Statistics (Maio, 1975); Michae1 E. Porter. "Consumer Behavior, Re
tailer Power and Market Performance in Consumer Goods Industries",The Re
view of Economics and Statistic8 (Novembro, 1974); e Louis A.Guth. Ro
bert A.Schwartz e David L,Whitcomb, "Buyer Concentration Ratios", Journa1 
of Industrial Economics (Junho, 1977). 



46 

Além dessas variáveis estruturais, que compoem 

o seu núcleo e principal base teórica, o modelo a ser usado nes-

te estudo incluirá um conjunto de outras variáveis sugeridas 

por trabalhos recentes e que disponham de suporte teóricoade-

quado. Essas variáveis se destinam a: 

(i) melhor aproximar o significado econômico das medidas 

usadas para representar as variáveis estruturais (como, por 

exemplo, a competição externa e a dispersão geográfica das in-

dústrias, com relação ao índice de concentração), 

(ii) captar a influência do contexto institucional e da 

política econômica (tais como a origem do capital das firmas 

e o esquema de incentivos fiscais), ou meramente, 

(iii) isolar a influência precisa das variáveis estrutu-

rais, a que o modelo se refere, em essência (como é o caso do 

crescimento e da intensidade de capital). 

Antes, porém, de se proceder à extensão do mo-

delo básico, cabe discutir algumas criticas opostas às suas 

implicações teóricas. 

Em primeiro lugar, um grupo de autores, embora 

concordando com a previsão básica do modelo - a as9X~ po-
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sitiva entre concentração e rentabilidade -, preferem enfati-

zar outros tipos de mecanismo de ligação. Harold Demsetz su-

gere que concentração e altas taxas de rentabilidade poderão 

surgir em um ambiente competitivo, devido à expansao de fir-

mas que conseguiram reduzir custos ou descobriram melhores 

formas de atender aos consumidores. Um poder de mercado po-

deria resultar dessa expansao, mas ele seria o resultado de 

uma superioridade competitiva e a destruição desse poder de 

mercado, pela aplicação de medidas antitruste, acarretaria a 

redução da eficiência da economia, seja por penalizar o su-

cesso inovador, seja por limitar a produção a firmas peque-

( 1 ) 
nas e de custos elevados. Em um recente trabalho, sam Peltz-

man tentou decompor a relação concentração-lucratividade em 

duas outras: concentração-preço e concentração-custo, uma vez 

que "qualquer medida de lucratividade implica uma diferença 

entre preço e custo médio ••• ti e que 11 ••• a relação causal entre 
( 1 ) 

Harold Demsetz, "Industry Structure. Market Rivalry, and Public Po
licy" The Journal of Lawand Economics (Abril. 1973), pp. 1-9.; ~ 
Market Concentration Doctrine (Washington: Americam Enterprise Inst., 
1973); e "Two Systems of Belief about Monopoly". in Harvey J. Goldschmid 
et. al., (eds.) Industrial Concentration: The New Learning (Boston:Little 
Brown and Co., 1974); ver tamb~ John McGee, In Defense of Industrial 
Concentration (New York: praeger, Publishers 1971) j Yale Brozen, "The 
Antitrust Task Force Deconcentration Recomendation", Journal of Law and 
Economics (Outubro, 1970), pp. 279-292; e Eugene M. Singer, "Industrial 
Organization: Price Models and Public policy", The American Economic Re
view (Maio, 1970), pp. 92-93. 



concentração e lucratividade tanto pode operar via preço (a 

interpretação usual), corno via custo médio, ou ambos". A con-

clusão principal foi de que "embora o efeito preço nao esteja 

ausente, o efeito custo é forte o suficiente para lançar dú-

vidas sobre a eficácia de qualquer regra geral hostil à con-

( I 
centração industrial". De um modo geral, essas crIticas nOO 

significam a rejeição da teoria tradicional, mas apenas a 

preocupaçao de que, no bojo das medidas de polItica por ela 

sugeridas, seja penalizada a eficiência econômica. 

Outro tipo de critica procura dissociar o grau 

de concentração do caráter de proxy para a existência de coa-

lizão, expllcita ou tácita: a relação positiva entre concen-

tração e rentabilidade, resultaria de ontras razoes que um 

posslvel arranjo coalizante. Stanley I. Ornstein apresenta o 

argumento em duas etapas. Primeira, o ~odelo tradicional su-

poe que o custo de coalizão decresce co~ o número de partici-

pantes devido às menores dificuldades de negociações, coor-

denação e enforcement. Porém, existem vários fatores negli-

genciados no modelo - tais como o grau de heterogeneidade dos 
( 1 ) 

Sam Peltzman, "The Gains and Losses from Industrial Concentration", 
The Journal of Lawand Economics (OUtubro. 1977). 
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produtos, diferentes estruturas de custos, entrada potencial 

de novos concorrentes e retornos à quebra dos acordos, e que 

operam no sentido de tornar instável a coalizão. Portanto, sem 

uma teoria completa de oligopólio, seria uma hipótese heróica 

relacionar simplesmente as duas variáveis. Em segundo lugar, 

por nao encontrar nenhum efeito independente de concentração 

sobre a rentabilidade, Ornstein interpretou o resultado como 

ausência do efeito coalizão. A concentração estaria relacio-

~ 

nada com as barreiras a entrada, as quais, juntamente com mu-

danças na demanda da firma e da indústria, estariam asscx::iadas 

à lucratividade. As barreiras à entrada, portanto, e nao a con-

centração, deveriam se constituir no principal foco da açao 

( 1 ) 
pública. Contudo, o enfraquecimento do poder de explicação 

de uma variável devido à elevada colinearidade com outras va-

riãveis independentes (como geralmente ocorre com medidas de 

concentração e de barreiras à entrada) é um fato ~ emexer-

cicios econométricos desse tipo. 

Peter Asch e J.J. Seneca tentaram examinar di-

( 1 ) 
Stanley 1. Ornstein, "Concentration and Profits", The Journal of 

Business (Outubro, 1972), p. 520. A única tentativa de relacionar teori
camente concentração e coalizão e a de Stigler (The Organization of I ri
dustry, capo V), explorando as condições que favoreceriam o enfQrCement. 
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retamente o efeito da coalizão sobre a lucratividade de \.In gru-

po de empresas industriais americanas, separando-as em coali-

zantes e nao coalizantes. O resultado encontrado foi uma re-

lação negativa entre coalizão e lucratividade. Duas ~~ipais 

explicações foram sugeridas: 

(i) fracos desempenhos induzem as firmas à coalizãol e 

(ii) que o controle antitruste se concentra largamente em 

manifestações sem sucesso, ou seja, as coalizões de fraco de-

sernpenho seriam mais facilmente identificadas. Os ~ios au-

tores consideram a última explicação mais plausível e que, 

portanto, a relação encontrada apenas refletiria um viés do 

( 1 ) 
enforcement da lei. 

Urna terceira crítica é apresentada por E. T. 

Grether e Henry Grabowski e Dennis Mueller e diz respeito à 

possivel inadequação do modelo para abranger grandes e diver-

sificadas firmas. O raciocínio é de que a teoria de ~~ sllr 

jacente ao modelo é uma teoria de firmas monoprodutoras e 

( 1 ) 
Peter Asch e J.J. Seneca, "ls Collusion Profitable?", The Review of 

Economics and Statistics (Fevereiro, 1976), pp. 1-12. As firmas coalizan
tes fQram selecionadas entre aquelas consideradas culpadas ou com pedidos 
de nolo contendere, por exigência da aplicação do Sherman Act, no perío
do 1958 - 1967. As não coalizantes foram escolhidas aleatoriamente do 
Moody's Industrial Manual. 
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que, portanto, pouco teria a oferecer sobre hipóteses testá-

veis a respeito do comportamento de um conglomerado, que in-

clui vários produtos, linhas de produção e divisões geográfi-

caso O modelo teria que incorporar nao só os aspectos de co-

ordenação interna dessas firmas, como as formas de interação 

entre as suas pollticas organizacionais e as estruturas de 

( I ) 
mercado. Embora haja uma clara necessidade de estudos mais 

detalhados das formas de mercado, o fato é que, como observou 

James W. McKie, um grande conglomerado apresenta um problema 

empirico mais complexo do que a firma monoprodutora, mas nao 

diferente, em sua essência. Também as implicações de politica 

parecem familiares se o desempenho for definido da maneira 

usual: manter suficiente pressao competitiva sobre os conglo-

merados e seus componentes, de tal modo que os motivos de so-

brevivência (survival motive), ou de maximização de lucros, ou 

de vendas, ou de outros tipos de satisfação - todos conduzam 

a firma a minimizar custos, a inovar, a maximizar a eficiên-

eia e a orientar a alocação de recursos para as ati~esmais 

( 1 ) 
Henry Grabowski e Dennis Mueller, "Industrial Organization: The Role 

and Contribuition of Econometrics", The American Economic Review (Maio, 
1970), pp. 101-104; E.T. Grether, op. cit., pp. 87-88. 
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( 1 ) 
urgentemente demandadas pela economia. 

Em resumo, o modelo tradicional padece de al-

gumas insuficiências inerentes à sua ampla generalidade - mas 

foi precisamente a esse nIvel de problemas que a sua formula-

çao foi dirigida - e há uma óbvia necessidade de ser comple-

menta do com novos desenvolvimentos teóricos. Porém, conforme 

lembrou Weiss, em seu segundo survey, abrangendo mais de qua-

renta trabalhos empIricos sobre a relação entre estrutura in-

dustrial e rentabilidade, realizados nos Estados Unidos, In-

glaterra, Canadá e Japão, lia grande variedade de taxas de ren-

tabilidade, de Indices de concentração, de outras variáveis 

incluldas, de unidades de observação, de universos e de fon-

tes de dados utilizados - indica que a relação implicada pelo 

modelo, é bastante robusta". Ele sugere, ainda, que "os pes-

quisadores em ciclo de negócios e da controvérsia polItka mo-

netária vs. polItica fiscal ficariam muito satisfeitos em ver 

( 2 ) 
esse tipo de robustez em seus trabalhos." 

( 1 ) 
James McKie, Discussão sobre os artigos de E.T. Grether, E.M. Singer 

e H. Grabowski e D. Mueller, The American Economic Reyiew (Maio,1970). p. 
108. 
( 2 ) 

L.W. Weiss. "Concentration-Prefits Relationship and Antitrust". p. 
203. 
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Pode-se retornar, agora, à apresentação do mo-

delo completo. Em primeiro lugar, deve-se ter em conta que a 

teoria prevê a existência de rents associados ao poder de ner-

cado para dadas condições de demanda e custos de longo pra-

ZOe De fato, altas taxas de rentabilidade poderão estar rela-

cionadas à expansão da demanda ou à redução do custo marginal 

do longo do tempo, ou a ambas. Um trabalho de J. Johnston, de 

1960, que demonstrou forte evidência de constância do custo 

médio de longo prazo em vários nlveis de produção da indús-

tria americana, tem fornecido uma conveniente base para a ex-

1 
clusão dessa variável nos estudos de cross-section. ~ ou-

tro lado, as condições de demanda tem sido geralmente incor-

poradas ao modelo através de urna taxa de crescimento médio da 

produção ou do valor agregado da indústria durante um certo 
( 2 ) 

perlodo de tempo. 

Urna racionalização para a relação entre taxa 

de crescimento e rentabilidade é a seguinte: quando a indús-
( 1 ) 

J.Johnston, Statistical Cost Analysis (New York: McGraw~i1l. 1960), 
capo V. Ver também L.W.Weiss, "Quantitative Studies of Industrial Organi
zation", pp. 145-146. A única opinião divergente e o estudo de S. Peltz-
mano 
( 2 ) 

Mais precisamente, as condições de demanda relevantes para o modelo 
dizem respeito (i) ã elasticidade-preço de demanda, que tem sido suposta 
constante em estudos interindustrias (ver p. 38), e (ii) a taxa ã qual a 
curva de demanda se desloca ao longo do tempo a variável ideal pa
ra captar o efeito de longo prazo sobre a rentabilidade. Como a taxa de 
cresc~ento da produção capta, na realidade, o deslocamento do ponto de 
equilíbrio da oferta e demanda, a praxy só seria um substituto perfeito 
se a elasticidade-preço de demanda fosse unitária ou se o preço permane
cesse estável durante o periodo. (W.S. Comanor e T.A, Wilson, "Advertis
ing Market Structure and Performance". The Review of Econanics and Sta
tistics LNov embr o , 1967], p. 429). 
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tria está crescendo rapidamente, as firmas provavelmente se 

sentirão menos pressionadas pela competição do que as perten-

centes a indústrias com taxas de crescimento moderadas ou es-

tagnadas e, portanto, estarão em condições de aumentar preços 

e lucros, qualquer que seja a estrutura da indústria. Ademais, 

a baixa taxa de crescimento ou o declinio da demanda poderá 

levar à quebra de eventuais acordos coalizantes, naquelas in-

dústrias onde os custos fixos forem elevados, dada a -pressao 

1 
financeira que a sua cobertura acarreta. Essa racionaliza-

çao, que sugere uma relação positiva entre as duas variáveis, 

( 2 
tem encontrado algum apoio empírico. Por outro lado, uma 

relação inversa resulta de uma hipótese levantada por Caves, 

e que pode ser resumida do seguinte modo: em uma indústria 

oligopolizada, o rápido crescimento da demanda poderia indu-

zir as firmas a se comportarem competitivamente. Reduções de 

preços, mesmo que diminuindo os lucros correntes, seriam uma 

( 1 ) 
J. Khali1zadeh-Shirazi, ''Market Structure an.d price-Cost Margins in 

United Kingdom Manufacturing Industries", The Reyiew of Economics and Sta
tistics (Fevereiro, 1974), pp. 69-70. Ver também Leonard W. Weiss, "Ave
rage Concentration Ratios anel Industrial Performance". Journa1 of Indus
trial Economics (Julho, 1963). p. 251. 
( 2 ) 

Ver. por exemplo, W.S. Comanor e T.A.Wi1son, op. cit., p. 431; e L. 
E. Esposito e F.F. Esposito, "Foreign Competition and Domestic Industry 
Profitability", The Review of Economics and Statistics (Novembro, 1971) t 

p. 347. 



estratégia bastante atrativa para aumentar a fatia de merca-

do e, possivelmente, obter maiores ganhos futuros. Por outro 

lado, em indústrias com demanda estagnada ou em decllnio, a 

tentativa de uma firma em aumentar a sua parcela de mercado 

provavelmente resultaria em redução dos lucros totais da in-

dústria. Finalmente, as indústrias que crescem mais lentamen-

te tendem a subestimar o valor dos seus ativos e patrimônio 

lIquido e, assim, por uma razao meramente contãbil, superes-

timar a rentabilidade, devido à maior participação de plan-

1 } 
tas e equipamentos mais antigos. 

Alêm desses efeitos conflitantes sobre a ren-

tabilidade, as considerações anteriores sugerem que o efeito 

do crescimento da demanda depende, em parte, do grau de con-

centração da indústria. As condições mais propIcias à estabi-

lidade da coalizão seriam as de um crescimento moderado. Tanto 

as altas, como as baixas taxas de crescimento poderão afetar 

negativamente a rentabilidade em indústrias oligopolizadas. Por 

outro lado, as firmas pequenas (geralmente pertencentes a in-

dústrias atomizadas) podem se revelar mais reflexIveis e adap
( 1 ) 

Richard E. Caves, American Industry: Structure, Conduct, Performance 
(Englewood cliffs: Prentice-Hall, 1972), pp. 30-31. 
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táveis às mudanças nas condições de demanda, por não possuI-

rem métodos de decisão burocratizados, tlpicos das firmas gran-

des. 

Como resultado dessas proposições divergentes, 

o efeito da taxa de crescimento da indnstria sobre a rentabi-

lidade nao pode ser estabelecida a priori. 

Com a inclusão dessa variãvel, o modelo tradi-

cional, tal como vem sendo aplicado na maioria dos trabalhos 

emplricos, passa a serl 

TI = TI (CR, BE, DP, CD ) ( 2 ) 

onde CD = taxa de crescimento da demanda tem sinal amblguo: 

dTI I aCD ~ O 

~ claro, no entanto, que as variáveis incluI-

das em ( 2 ) representam uma descrição adequada da estrutura 

dos mercados somente na medida em que a economia nao for sig-

nificativamente influenciada por fatores internacionais. Po-
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rém, no caso de uma economia relativamente aberta, parece õb-

vio que os fatores externos que afetam as condições competi-

tivas das indústrias deverao ser exp11citamente incluldos. ~ 

o que será feito a seguir, com a discussao de cada um dos ele-

1 ) 
mentos: 

(i) a competição externa~ 

(ii) as oportunidades de exportação 1 e 

(iii) a atividade das empresas multinacionais. 

Competição Externa 

As firmas domésticas em urna economia aberta en-

frentam tanto a competição externa efetiva quanto a potencial. 

portanto, não é correto inferir que indústrias altamente con-

centradas possuam um correspondente poder de mercado. Com e-

feito, aI tos nIveis de importações diluem o grau de concentra-

ção doméstica e reduzem a capacidade das firmas manterem pre-

ços acima dos custos médios de longo prazo. Além disso, a ~ 
( 1 ) 

A metodologia básica para essa parte ê a utilizada por Emi1io Pagou~ 
latos e Roberto Sorensen em "Yoreign Trade, Concentration and profability 
in Open Economies", European Economic Review (Outubro, 1976) e "Interna
tional Trade t International Investment and Industrial Profitabi1ity of 
U.S. Manufacturing" t ~outhern Economic Journa1 (Janeiro, 1976). 
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ria também sugere que a competição potencial (ameaça de entra-

da. de novos concorrentes, domésticos ou externos) pode forçar 

os produtores domésticos a adotarem preços mais próximos dos 

nlveis competitivos. Em particular, como demonstraram Louis 

Esposito e Francis F. Esposito, a competição potencial exter-

na exerce uma influência mais forte sobre as decisões de pre-

ços das firmas domésticas, devido às maiores facilidades de 

superporern as barreiras à entrada, com que se defrontaria um 

potencial concorrente doméstico. Portanto, teoricamente, a ex-

pectativa é de que as taxas de rentabilidade menores ocorram 

naquelas indústrias que enfrentam graus mais elevados de com-

petição externa efetiva e potencial. 

Evidentemente, a influência da competição ex-

terna é uma função inversa do nlvel da proteção tarifária con-

cedida à indústria doméstica. Entretanto, a construção de uma 

rationale a respeito da relação entre competição externa e 

rentabilidade, no contexto do presente modelo, esbarra emdois 

tipos de problema. 

o primeiro é que, se por um lado, quanto mais 

alta a barreira, mais elevado seria o "preço .... limite" fixado 
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pelas firmas domésticas (donde uma relação positiva entre as 

duas variáveis), por outro lado, se a proteção for o objetivo 

básico da tarifa, precisamente as indústrias menos rentáveis 

exigiriam mais altas alíquotas (o que implica uma relação in-

versa) • 

o segundo problema é a posslvel interação en-

tre o índice de concentração (proxy para a coalizão) e o nl-

vel da proteção tarifária - e que tem dificultado as análises 

em que uma dessas variáveis aparece como dependente, em vir-

( 1 
tude da indefinição quanto ao sentido da causalidade. Nes-

te trabalho, se o segundo problema pode ser facilmente trata-

do mediante o emprego de um termo interativo na equaçao de re-

gressao o primeiro nao admite uma solução que nao envolva um 

estudo aprofundado da hist6ria da proteção tarifária brasilei-

ra. Como tal estudo representaria uma digressão fora dos ob-

jetivos deste trabalho, a opção foi de utilizar outras medi-

( 1 ) 
Por essa razão, José Luiz Carvalho e cláudio Haddad (Trade and Em

ployment in Brazil, mimeo. [1978. p. 3.26J). ao regressarem as tarifas 
efetivas (calculadas para a classificação IBGE a 4 digitos) sobre um con
junto de variáveis, entre as quais o coeficiente de concentração, inter
pretaram as regressões não como um modelo explicativo da estrutura tari
fária, mas como um "instrumental estatistico para determinar o sinal e a 
significância do coeficiente de correlação parcial entre as taxas de pro
teção efetiva e as variáveis independentes". 
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das mais diretas de competição externa (ver p. 97) 

A despeito das aparentemente elevadas barrei-

ras tarifárias do Brasil (medidas pelas tarifas nominal e efe-

tiva), é de se esperar que a análise venha a registrar algum 

efeito daquelas medidas sobre a rentabilidade, uma vez que, oos 

anos mais recentes, a sobrevalorização cambial teria mais do 

( 1 
que compensado a preteção tarifária para várias i~trias. 

Oportunidades de Exportação 

Shirazi, o primeiro a introduzir a exportação 

corno variável no modelo, sugeriu que ela tenderia a aumentar 

a rentabilidade das indústrias, devido ao prêmio r~üb pa-

ra o engajamento em um empreendimento de alto risco, corno se-

2 
ria a """'~·o·",.t·~l·"a-o ~":' . .J't,i:.J ;J!... ("-A~ • Um efeito semelhante pode ser esperado 

com base na teoria da "diferenciação internacional de produ-

to", segundo a qual as indústrias exportadoras estariam ven-

dendo produtos especialmente atrativos nos mercados interna-

( 1 ) 
Paulo Neuhaus, Proteção Efetiva, seminário apresentado na EPGE (Ju

lho, 1978). 
( 2 ) 

J.K. Shirazi, op. cit., p. 70. 
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1 ) 
cionais e ganhando, por isso, um rent nesses mercados. 

Caves, argumentou, entretanto, que a ~~ 

pode induzir os produtores domésticos a uma polltica de pre-

ços mais competitiva. A razao é que, em resposta à danarrla ex·, 

terna, um monopólio (e, plausivelmente I tun oligopÕl io) maxi ... 

mizador de lucros que nao consegue discriminar preços entre 

os dois mercados, expandiria a produção total, reduz~ o pre-

( 2 
ço doméstico. Basta, contudo, supor que o monopólio possa 

discriminar preços - e as elevadas barreiras tarifárias do 

Brasil permitem isso -, para que o preço interno nao seja afe-

tado. 

Em particular, no caso brasileiro, a existên-

cia de vários estImulos de ordem fiscal e financeira d~ am-

correr para a existência de uma relação positiva entre expor-

( 3 
tações e rentabilidade. Na medida em que esses incentivos, 

( 1 ) 
H.C. Grubel, "Intra-Industry Specialization and the Patern of Tra

de", The Canadian Journal of Econcmics and Polítical $cience (Agosto, 
1967), pp. 374-388. Porém, a maioria dos produtos industriais exportados 
pelo Brasil dificilmente estaria nessa classificação. 
( 2 ) 

Richard E. Caves, International Trade, International Investment. and 
Imperfect Markets", International Finance Se.ction Papers in International 
Economics no. 10 (Princeton: princeton University Press, 1974). 
( 3 ) 

Existem várias descrições desses incentivos. Ver, por exemplo, José 
L. Carvalho e cláudio L. S. Haddad, liA Promoção de Exportações: A Experi
ência Brasileira até 1974", Revista Brasileira de Economia (Janeiro/Mar
ço, 1978), pp. 105-135. 
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que diferem de indústria para indústria, implicam no desloca-

mento da curva de oferta excedente, as indústrias exportarão 

mais ou menos, dependendo, na ausência de distorções (infor-

maçao imperfeita, diferente capacidade de apropriação dos in-

centivos, etc,), da magnitude desse deslocamento, relati~te 

aos nlveis de preços internacionais. Em qualquer caso, a hi-

pÕtese da relação positiva se mantém, uma vez que a ampliação 

da demanda deverá conduzir a 

(i) maior utilização da capacidade instalada, ou, em um 

segundo estãgio, de equillbrio de longo prazo, à 

(ii) exploração de economias de escala. 

participação das Empresas Multinacionais (EM) 

Os efeitos da participação das EM sobre a ren-

tabilidade das indústrias sao por demais complexos para serem 

resumidos em uma única hipótese. Elas não só afetam a estru-

tura e os padrões de conduta, como introduzem questões adi-

cionais - cujos efeitos sobre a rentabilidade nao sao intei-

rarnente previslveis. 
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Um argumento sugere que o investimento externo 

aumenta o grau de competição porque a entrada das EM aumenta 

o número de concorrentes. Ademais, dado que essas ~e~ ten-

dem a entrar exatamente em setores protegidos por el~s bar-

reiras, elas afetariam aquelas indústrlas onde as distorções 

monopolistas seriam mais agudas. Se os investimentos externos 

induzirem esses efeitos competitivos, deve-se esperar que a 

rentabilidade das firmas domésticas se relacione inversamen-

te com a participação das firmas estrangeiras na produção da 

indústria. 

Por outro lado, o padrão de competição seguido 

palas EM, caracterizado principalmente pela competição à ba-

se da diferenciação de produto, poderá elevar as barreiras à 

entrada e,consequenternente,o preço-limite cobrado pelas fir-

mas estabelecidas (domésticas e estrangeiras). l!: possIvel tam-

bém que a entrada das EM venha a provocar a fusão defensiva 

das empresas domésticas, facilitando as coalizões oligopolis-

tas. Como essas considerações sugerem uma relação positiva en-

tre a participação das EM e a rentabilidade da indústria, o 

efeito final via modificações estruturais e padrões de condu-
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ta, nao fica claramente definido. 

Entre as questões adicionais colocadas pelas 

EM, em termos do modelo, a primeira delas diz respeito à hi-

pótese de maximização de lucros. Na medida em que o centro de 

decisões permaneça nos palses de origem das EM e a matriz man-

tenha uma polItica de maximização global de lucros, a renta-

bilidade de uma particular subsidiãria pode tornar-se um ob-

jetivo secundário. Além disso, os lucros reais podem estar 

subestimados seja devido às formas explIcitas de transferên-

cias entre empresas afiliadas (royalties, assistência técni-

ca, juros, etc., incluldos entre os custos), seja através do 

mecanismo de "preço de transferência" (subfaturamento de ex-

portações e super faturamento de importações). Dadas as óbvias 

dificuldades de verificação desse último fenômeno, somente o 

prime.i.ro será aqui objeto de correçao, mediante a incorpora-

( I ) 
çao daquelas transferências aos lucros. 

Uma outra questão geralmente omitida em estu-

( 1 ) 
Sem introduzir correção no& dados contábeis, Carlos Von Doellinger e 

Leonard C. Cavalcanti (Empresas Mu1tinacionais na Indústria Brasileira 
[Rio: IPEA/INPES, 1975J) encontraram menor relação Lucro Liquido/Patrimô
nio Liquido para as EM (15,8%) do que para as empresas privadas nacionais 
(16,4%) e governamentais (17,6%). Apresentam, entretanto, uma interessan
te discussão das razões pelas quais aquela relação se encontra subestima
da. 
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dos deste tipo, é o das diferenças de qualidade de management 

entre as firmas, mas que deve adquirir especialrel~1a~-

do se considera a distribuição entre EM e firmas domésticas, 

em paIses em desenvolvimento. 

( 1 ) 
Essas diferenças ocorrem por duas razoes. Em 

primeiro lugar, as EM transferem também tecnologias de negó-

cios (incluindo técnicas de produção, contabilidade, comer-

cialização, organização e administração). Segundo, certas ca-

racterIsticas sócio-econômicas, tais como a falta de "afã ca-

pitalista", a tradição familiar de controle das empresas e a 

consequente relutância em descentralizar decisões, colocam as 

empresas domésticas em desvantagem frente às EM. 

Dadas essas considerações, e, portanto, a im-

possibilidade de se formar um juízo a priori sobre o efeito 

final da participação das EM sobre a rentabilidade, essa re-

lação fica, em princIpio, para ser determinada ~~piricamente. 

Com a incorporação dos fatores internacionais, 

o modelo fica sendo 

( 1 ) 
Para um extenso tratamento desse problema, ver Paul Strassman, Tech

no1ogical Change and Economic Deve10pment (Ithaca: Corne11 University 
Press, 196J). 
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~ = ~ (CR, BE, OP, CO, CE, OE, EM ) ( 3 ) 

onde os novos slmbolos significam: 

CE = competição externa; 

OE = oportunidades de exportação; 

EM = participação das empresas multinacionais, 

sendo de se esperar os seguintes sinais: 

dTI / aCE < O, â~ / aOE :> O e ()~ / aEM ~ O 

Como já foi mencionado anteriormente, uma pos-

sivel divergência entre taxas de rentabilidade pode resultar 

de diferentes graus de risco associados às várias atividades. 

Contudo, nao existe um consenso sobre a medida em que o risco 

contribui para as diferenças de rentabilidade entre as indús-

trias. Bain sugeriu que, embora o risco se constitua em ex-

plicação válida ao nlvel de firmas, nao o seria para as in-

dústrias. O argumento é que, em um longo período de tempo, os 
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prêmios de risco obtidos pelas firmas bem sucedidas ~Um~ 

pensados pelas perdas das mal sucedidas e, portanto, uma "ta-

xa de lucro ponderada para todas as firmas de uma indústria 

( 1 ) 
incluiria um retorno liquido ao risco pr5ximo de zero". Tal-

vez por esse motivo, todos os trabalhos ao nlvel de indWrtria, 

à exceçao do estudo de Stigler, tem abstraldo a consideração 

( 2 ) 
do risco. De qualquer modo, por se tratar de um estudo de 

cross-section, sem a dimensão temporal requerida para a com-

pensaçao sugerida por Bain, decidiu~se, aqui, pela inclusão 

explIcita de uma variável de risco. 

Portanto, o modelo básico a ser usado neste 

trabalho fica sendo 

TI = TI (CR, BE, DP, CO, CE, OE, EM, VR ) ( 4 ) 

onde VR é uma variável de risco, devendo-se esperar que 

oTI / aVR > O. 

( 1 ) 
J.S. Bain, Industrial Organization, pp. 399-400. 

( 2 ) 
G.J. Stigler, Capital and Rates of Return, pp. 62-64. 
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4.1 - Estrutura Anal!tica 

o objetivo desta seção é formular um IlDdelo pa-

ra "explicar" a variação das taxas de rentabilidade entre as 

firmas industriais brasileiras. O ponto de partida são as 

adaptações já realizadas no modelo básico descrito na seçao 

3.1, para aplicações similares. De um modo geral, essas adap~ 

tações consistem na introdução - ao lado de caracter!sticas 

estruturais relativas à indústria e que são comuns a todas 

as firmas integrantes - de variáveis que assumem valores par-

( 1 
ticulares para cada firma. Em seguida, outras v~áveis se-

rao incorporadas ao modelo para levar em conta certos aspec-

tos institucionais da economia brasileira, bem como alguns 

efeitos da pol!tica econômica recente. 

Essencialmente, o modelo pode ser explicitado 

( 1 ) 
Ver, principalmente, M. Hal! e L.W. Weiss, op. cit., Bradley T.Gale, 

"Market Share and Rate of Return", The Review of Economics and Statistics 
(Novembro, 1972), pp. 412-425; David R. Kamerschen, "The Influence of 
Ownership and Control on Profit Rates", The American Economic Review (Ju
nho, 1968), pp. 432-437; Federal Trade comission, Economic Report on the 
Inf1uence of Market Structure on the Profit Performance of Food Manufac
turing Companies (Washington: U.S. Government Printing Office, 1969); e 
William G. Shepherd, "The Elements of Market Structure", The Review of 
Economics and Statistics (Fevereiro, 1972), pp. 25-37.0 modelo usado nes
te capítulo se baseia principalmente nos dois prüneiros artigos. A mesma 
orientação foi adotada por F. Jenny e P.A. Weber no seu estudo para a 
França e por R. Caves e M. Uekusa, para o Japão. 
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do seguinte modo, adotando-se a forma linear: 

n m 1 
n = a + r B x + r y w + r 6 Z· + E ( 13 ) 
ij i=l i i j=n+l j j ~l k k ij 

a'lde, 

nij Taxa de rentabilidade da firma -!-, pertencente à indús-

tria -1-; 

Xi Conjunto de -DL variáveis estruturais definidas ao nível 

da indústria a que a firma pertence; 

Wj Conjunto de (m-n) variáveis estruturais relacionadas es-

pecificamente com a firma; e 

Zk Conjunto de (l-m) variáveis de política econômica ou de 

natureza institucional, definidas para a firma ou para 

um grupo particular em que ela esteja incluída. 

Na maioria das aplicações do modelo ao nível 

de firmas, o conjunto Xi compreende basicamente o índice de 
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concentração (CR), uma proxy para a diferenciação de produto 

(OP) e a taxa de crescimento da demanda (CO). 

Quando as informayões disponíveis permitem, o 

indice de concentração atribuído à firma diversificada consis-

te em uma média ponderada (pelas parcelas de mercado) dos In-

dices correspondentes às indústrias em que ela opera. caso con-

trário, o indice é o da indústria em que a firma está classi-

ficada segundo sua atividade principal - que é o procedimento 

a ser seguido neste trabalho. 

o efeito da competição externa sobre CR tem si-

do sistematicamente omitido. Aqui, no entanto, ele será consi-

derado mediante a correção de House (ver p. 88). Quanto à di-

-mensao (nacional ou regional) dos mercados relevantes para as 

firmas, a agregação a 4 dIgitos não fornece elementos para a 

construção de uma variável de dispersão regional, nem para a 

solução alternativa de se atribuírem mercados regionais ou 10-

cais para determinadas indústrias. Dessa forma, os indices de 

concentração sao calculados nacionalmente, o que implica uma 

subestimação impossIvel de precisar. 

A intensidade da propaganda (proxy para a di-
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ferenciação de produto) e a taxa de crescimento da demanda tem 

sido expressas também como razões entre o dado da firma e o 

correspondente à indústria, sem alterar substancialmente as in-

terpretações convencionais. 

o terceiro elemento básico da estrutura da in-

dústria - as barreiras à entrada - tem sido racionalizado di-

ferentemente nos estudos ao nivel de firmas, ou smpl~teomi-

tido (neste último caso, atribui-se ao indice de concentração 

o caráter de medida-resumo das condições estruturais da indús-

tria). Gale e a FTC, por exemplo, associaram altas parcelas de 

mercado aos ganhos de escala e ao maior sucesso em assegurar 

a lealdade dos consumidores (via diferenciação de produto) • 

Como se verá a seguir, na apresentação do con-

junto de variáveis W., alguns elementos de barreiras à entra
) 

da estão contidos nas interpretações dadas ao tamanho (medido 

pelos ativos totais), à parcela de mercado e à intensidade de 

capital. 
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Tamanho da Firma 

A hipótese mais comum a respeito da relação 

tamanho-rentabilidade é a da existência de uma correlação po-

sitiva, devido à imperfeição do mercado de capitais. William J. 

Baumol e Joseph Steindl argumentaram que as grandes firmas tem 

todas as opçoes abertas às pequenas empresa.s e, adicionalmente, 

poderão investir em atividades nao acessIveis a essas últimas, 

( 1 
em razão da falta de capital. Como resultado, os Empresários 

teriam interesse em acumular capital, inclusive como uma forma 

2 ) 
de aumentar a lucratividade. 

Uma hipótese contrária, devida principalmente 

a N1cholas Kaldor e E.A.G. Robinson, sugere uma relação nega-

t1va entre as duas variáveis, com base na possibilidade de re-

3 ) 
tornos decrescentes do fator fixo Management. 

( 1 ) 
Wi11iam J. Baumol, Business Behavior. Value and Growth, Ed. 

(N.York: llarcourt,:!race & World, Inc., 1967), cap. V; Joseph 
Smal! anq Big Busin@ss: Economic Probl~s of the Size of Firms 
Oxford University Press, 1945), p. 33. 
( 2 ) 

W.J. Baumol, oi- cit., p. 34. 
( 3 ) 

Revista 
Steindl, 

(Oxford : 

Nicholas Kaldor, "The Equilibrium of the Firm", Economic Journal 
(Março, 1934), pp. 60-76; e E .. A.G. Robinson, The Structure of Competitive 
Industry (Chicago: The University of Chicago Press, 1958), pp. 39-40. Um 
interessante resumo das várias contribuições ã análise dessa questão pode 
ser encontrado em Oliver E. Williamson, "Hierarchica1 Control and Optimum 
Firm Size", The Journal of Political Economy (Abril, 1967), pp. 123-13El. 
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A evidência empírica da relação tamanho-renta-

bilidade tem, igualmente, se revelado bastante dividida. Nos 

Estados Unidos, o trabalho recente de Walter W. Haines e dois 

outros realizados na década de 30, apoiaram a relação inver-

1 ) 
sa: Hall e Weiss e Herman O. Steckler, por outro lado, en-

( 2 
contraram forte relação positiva; e outros, ainda, acharam 

as mais altas taxas de rentabilidade entre as firmas de ta-

manho mêdio, as maiores e as menores ganhando taxas mais bai-

3 
xas. Nos paises da Comunidade Econômica Européia, os estu-

( 4 ) 
dos realizados até agora mostraram uma relação negativa. 

Apesar da inexistência de urna clara llXli~o da 

( 1 ) 
Walter W. Haines, "The Profitability of Large-Size Firms", Rivista 

Internaziona1e di Scienze Economiche e Commerciale (Abril, 1970), pp. 321 
-351. Os outros estudos mais antigos são: Harrison B. Summers, liA Compa
rison of the Rates of Large-Scale and Sma1l-Sca1e Industries", Quarter1y 
Journa.1 of Economics (Maio, 1932), pp. '.65-479; e Ralph C.Epstein, Indus
t1ia1 Profits in the United St~tes (N. York: National Bureau of Economic 
Research, 1934). 
( 2 ) 

M. Ha11 e L.W. Weias, Opa cit.; e Herman o. Steck1er, Profitabi1ity 
and Size of Firm (Berkeley: Institute of Business and Economic Research, 
The University of Ca1ifornia, 1963). 
( 3 ) 

Ver, por exemplo, Richard C. Osborn, "Efficiency and Profitability 
in Relation to Size", Harvard Business Review (Março, 1951), pp. 82-94; e 
Joseph McConnel, "Corporate Earnings by Size of Firm" , Survey of Cur
rent Business (Maio, 1945), pp. 6-12. 
( 4 ) 

A.P. Jacquemin e M. Cardon de Lichtbuer, op. cit.(todos os países da 
CEE); França: F.Jenny e A.P. Weber, op. cit., e Y.Morvan, Inf1uence de la 
Dimension sur la Rentabi1ite des Entre rises Industrie11es: une A 1ica
tion au Cas Français (These de Doctorat eG Sciences conomiques, Rennes, 
1967); e Inglaterra: J.M. Samuels e D.J. Smyth, tlprofits, Variability and 
Firm Size", Economica (Maio, 1968), pp. 127-139 e David Waite, "The Eco
nomic Significance of Small Firma", The Journa1 of Industrial Economics 
(Abril, 1973), pp. 154-165. 
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teoria econômica ou da evidência emplrica quanto à verdadeira 

relação tamanho-rentabilidade, é razoável admitir uma corre-

lação positiva, pelas seguintes razões, além do argumento de 

Baumol e Steindl: 

(i) a restrição das deseconomias de gestão parece estar 

sendo satisfatoriamente contornada pela descentralização e 

outras técnicas administrativas, além do avanço tecnológico 

(comunicações, computação, etc.) - o que permite à firma aes-

cer consideravelmente sem incorrer nos rendimentos decrescen-

( 1 
tes sugeridos por Kaldor e Robinson; 

(ii) as economias de escala "pecuniárias" (obtenção de 

preços reduzidos na aquisição de insumos, devido à maior es-

cala de operações) estabelecem uma maior vantagem para as 

grandes firmas, relativamente às menoreS1 em particular, 

(iii) a capacidade de levantar capital a custos mais bai-

xos está claramente associada ao maior tamanho das firmas,nãO 

só devido à diminuição do risco,. como ao posslvel poder mo-

( 1 ) 
P.M. Sherer, op. cit., pp. 74-78. 
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( 1 ) 
nopsonista; além disso, 

(iv) por dependerem mais substancialmente da geraçao in-

terna de recursos, as firmas menores sao penalizadas adicio-

nalmente pela polltica tributária, que opera contra a mE prin-

cipal fonte de financiamento - a acumulação privada de capi-

( 2 
tal; e 

(v) as grandes firmas tem revelado uma maior capacidade 

de utilização dos vários incentivos fiscais disponlveis na 

( 3 
legislação tributária brasileira. 

Parcela de Mercado 

No mais completo estudo do efeito da parcela 

de mercado sobre a rentabilidade, Gale apresentou os seguintes 

motivos pelos quais se deveria esperar uma relação positiva: 

( 1 ) 
J.M. Koch, (IP. cit., pp. 92, 98-100, e 138-139. Ver, ainda, U.S.Con

gress, Senate, SubCãcifutttee on Monopoly of the Senate, Se1ect Committee 
on Small Business, The Cost and Availability of Credit and Capital to 
8mall Business (Washington: u.s. Government printing Office, 1952); e 
F.R. Edwards, "The Banking Competition Controversy", National Banking Re
view (Setembro, 1965), pp. 1-34, R.E. Caves e M.Uekusa mostraram que, no 
Japão, as grandes firmas pagaQ ate um terço menos que as pequenas firmas 
pelo capital de emprestimo (02' cit., pp. 37-38). 
( 2 ) 

D. Waite, ~p. cit., p. 164. 
( 3 ) 

Ferna.ndo Rezende, "O Crescimento e a Estrutura da Receita e os Coe
ficientes de Carga Tributária"; in F. Rezende et. aI., O Imposto sobre a 
Rend~.das Empres~. (Rio: IPEA/INPES, 1975), pp. 49-50. 
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uma elevada parcela de mercado 

(i) proporciona à firma uma vantagem de diferenciação de 

produto, uma vez que "compradores avessos ao risco tendem a 

favorecer firmas com grandes parcelas de mercado"; 

(ii) credencia a firma a participar em acordos coalizan-

tes; 

(iii) aumenta a capacidade de barganha da firma dentro do 

grupo oligopolista; e 

(iv) permite um melhor aproveitamento das economias de 

I 
escala. 

Fica claro, contudo, que o efeito da parcela de 

mercado sobre a rentabilidade depende de outras caracterlsti-

cas da firma e da indústria à qual ela pertence. Em particu-

lar, ela dependerá do grau de concentração da indústria (~-

( 2 ) 
to mais elevado, maior a rentabilidade). As implicações ana-

IIticas dessa interação serao examinadas na seçao 4.3. 

( 1 ) 
B.T. Ga1e, op. cit., pp. 423-424. Ver, também, Robert D.Buzze11,et. 

aI., "Market Share - a Key to Profitability", Harvard Business Review 
(Jan./Fev., 1975), pp. 98-99. 
( 2 ) 

B.T. Ga1e, op. cit., p. 415; W.G. Shepherd, "The E1ements of Market 
Structure", p. 26. 
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Risco 

A teoria tradicional sugere que os ~tidores 

sao tipicamente avessos ao risco e, portanto, exigirão um 

"prêmio" para aplicações em atividades consideradas de maior 

{ 1 
risco. Assim, deve-se esperar uma relação positiva entre 

risco (normalmente aproximado pela variância dos lucros du-

rante um determinado perlodo de tempo) e rentabilidade - que 

é a hipótese mais frequente em trabalhos emplricos de Organi-

( 2 ) 
zaçao Industrial. 

Não obstante, vários estudos tem demonstrado 

que as firmas com poder de mercado apresentam taxas de renta-

bi1idade não apenas mais elevadas (como seria de se esperar), 

( 3 
mas também mais estáveis e, portanto, com menor variância. 

Por essa razao, e também pela maior dificuldade de se obterem 

séries suficientemente longas para o cálculo da variância dos 

( 1 ) 
James Tobin, "Liquidity Preference as Behavior Toward Risk", 

of Economic Studies (Fevereiro, 1957), pp. 65-86. 
Review 

( 2 ) 
As taxas de retorno compensadas pelo risco se equalizariam, 

no equilíbrio competitivo de longo prazo. 
então, 

( 3 ) 
Este resultado poderia estar ligado a uma possível preferência 

estabilidade dos lucros relativamente aos maiores ganhos potenciais, 
p1icita na tendência ã diversificação revelada pelas firmas grandes. 

pela 
im-
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lucros, os estudos empíricos tem recorrido a outras formas de 

-aproximar a taxa de risco (que ser ao analisadas mais detalha-

damente na próxima seção). 

convém aqui discutir as implicações teóricas 

associadas à utilização do leverage como uma medida de risco, 

( I 
conforme a sugestão de Bradley T. Gale. Para isso,Güe fez 

a distinção entre o risco da atividade (que depende da indús-

tria em que a firma opera) e o risco financeiro (que é o ris-

co associado ao nível de endividamento da firma). 

Segundo esse autor, haveria um nível ótimo de 

leverage para as indústrias colocadas na mesma classe de ris-

co e, sob a hipótese da aversao ao risco, o eOCli~to óti-

mo se relacionaria negativamente com a taxa de rentabilidade 

(a firma tem um alto leverage porque está em uma indústria de 

baixo risco). Por outro lado, o risco financeiro, um fenômeno 

tipicamente intra-indústria, aumenta à medida em que a firma 

se afasta do leverage ótimo de sua indústria (no sentido de 

um maior endividamento). 

Com a hipótese adicional de que à dispersão das 

( 1 )0 leverage tem sido medido, alternativamente, por E/A, D/E ou D/A, 
onde: E = Patrimônio Liquido; A = Ativo Total; e D - Capital de Emprésti
mo. A medida usada neste trabalho ê D/E. 
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razões ótimas interindustriais é maior do que a dispersão das 

razoes efetivas intra-industriais, Gale postulou uma relação 

líquida negativa entre o leverage e a rentabilidade. 

Apesar dessa hipótese ter recebido algum apoio 

( 1 
empírico, o emprego do leverage corno urna medida de risco 

tem sido objeto de dois tipos de objeção, ambos baseados no 

fato dessa razao se constituir, igualmente, em uma medida de 

estrutura financeira, a qual teria - e aí se localiza a pri-

meira objeção - um efeito independente (e positivo) sobre a 

rentabilidade: ela refletiria uma oportunidade de o ~e~io 

( 2 ) 
aumentar o retorno sob~e o patrimônio líquido. 

A segunda objeção, apresentada por Gloria J. 

Hurdle e Willard T. Carleton e Irwin H. Silberman, é de que a 

relação entre rentabilidade e leverage nao pode ser definida 

a priori, uma vez que as relações entre essas variáveis e o 

risco dependem da função utilidade da firma e, consequent.Em3nte, 

só podem ser determinadas empirtcamente, no contexto de um mo-

( 1 ) 
B.T. Ga1e, Opa cit., p. 410; F • .lennye P.A. Weber, "Tauxde Profit", 

p. 950. 
( 2 ) 

G.J. Stig1er, "Capital and Rates of Return", p. 124; F. D. Sherer, 
Opa cit., p. no; e W.H. Jean, The Anal tica1 rheor of Finance: A Stud 
of the Investment Decision Process of the Indlvldua1 N.York: Ho1t, 
Rinehart and Winston, Inc., 1970), pp. 133-140. 



( I ) 
delo mais geral de equações simultâneas. Esta crítica re-

ilete, na realidade, o enfoque tradicional da Teoria das Fi-

nanças, a qual, diferentemente da Teoria de organização llrlus-

trial, tende a ver as três variâveis como sendo simultanea-

mente determinadas por um conjunto interativo de decisões ge-

renciais e condições de demanda, abstraindo os aspectos es-

truturais dos mercados. 

A propósito dessas opiniões divergentes sobre 

o risco, a orientação a ser seguida neste trabalho será: 

(i) manter a estrutura analítica em termos da forma (~ 

plicitamente) reduzida convencional, explicitando a rentabi-

lidade em função do conjunto de variáveis selecionadas, sem 

recorrer a um modelo mais geral para examinar as interrela~s 

dentro de um subconjunto de variáveis; e 

(ii) adotar urna medida de risco compatível com a limita-

ção do período coberto pela amostra (a variância da rentabi-

lidade das firmas dentro da indústria) e interpretar o leve-

( 1 ) 
Gloria J. Hurd1e, "Leverage, Risk, Market Structure and Profitabi1i

ty", The Review of Economics and Statistics (Novembro, 1974), pp.478-486; 
e Wi11ard T. Car1eton e Irwin H. Si1berman, "Joint Determination of Rate 
of Return and Capital Structure: An Econometric Ana1ysis", The Journa1 of 
Finance (Junho, 1977), pp. 815-821. 
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rage corno uma variável de estrutura financeira, mesmo porque, 

corno se verá mais adiante, há razões para se prever que, no 

caso brasileiro, as condições de financiamento afetam a ren-

tabilidade de uma forma independente, corno na interpretação de 

Stigler, Sherer e Jean. 

Intensidade de Capital 

A intensidade de capital não é tida corno um 

elemento de estrutura, muito embora as indústrias (e as fir-

mas) difiram, por urna razao tecnológica, quanto ao capital re-

querido para gerar um dado valor de produto. 

Em alguns estudos, ela tem sido considerada um 

determinante de barreiras à entrada e, pois, afetando positi-

varnente a rentabilidade. Em outros, ela constitui urna proxy 

para o excesso de capacidade, invertendo o sentido do efei-

1 } 
to. Mais frequentemente, entretanto, o seu caráter é mera-

mente de variável de controle, no sentido de que é importante 

( 1 ) 
Kazuo Sato, "Price-Cost Structure and Behavior of 

Ya1e Economic Papers (Vol. 1, 1961), pp. 361-425. 
Profit Margins", 
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apenas para ajudar a isolar a influência precisa de variáveis 

estruturais, que constituem normalmente o interesse central 

dos estudos. 

Em particular, quando a medida de rentabilida-

de utilizada for a TRE, a inclusão expllcita dessa variável 

no modelo passa a ser indispensável para levar em conta as 

variações na TRE devidas exclusivamente a divergências na re-

lação capital-produto. Além disso, qualquer que seja a medida 

de rentabilidade usada, a inclusão dessa variável ainda se 

justifica para captar possíveis diferenças devidas puramente 

a métodos alternativos de contabilização da depreciação, no-

tadamente quando o período de análise não for mui to 10BJ0 (00-

mo é o presente caso). 

o terceiro conjunto de fatores, zk' é composto 

de variáveis representativas da polltica financeira (refleti

da na estrutura financeira das empresas), da política tr!bu-

tária e das possíveis diferenças associadas à origem do capi-

tal (doméstico ou externo) • 



125 

Estrutura Financeira 

Conforme a discussão referente ao risco, um 

elevado grau de endividamento (D/E) poderia se relacionar ne-

gativamente com a rentabilidade porquanto refletiria um baixo 

risco de atividade. Um efeito semelhante poderia resultar do 

peso excessivo dos juros em condições de imperfeição do mer-

cado de capitais. 

Não obstante, há duas razões que sugerem, no 

caso brasileiro, urna relação positiva entre essa variáveis. ~ 

que o elevado grau de endividamento das empresas brasileiras 

tem muito menos a ver com o risco da atividade em que operam, 

do que com 

(i) o grande volume existente de crédito subsidiado (pra-

zos longos, juros baixos, correção monetária prefixada e de-

dução dos juros como despesa para efeito do cálculo do impos-

to de renda) e 

(li) o fraco desempenho do mercado acionário (o que con-

duz as firmas a se desinteressarem por esse tipo de ca-



( 1 ) 
pi talização) • 
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Dado que as condições de acesso ao crédito ofi-

cial (subsidiado) não são idênticas para todas as firmas, e, 

além disso, há a possibilidade de existirem economias de es-

cala "pecuniárias" no acesso ao crédito privado, o modelo pre-

cisa incorporar explicitamente essas condições diferenciadas 

de financiamento na explicação das variações de rentabil~. 

Tratamento Tributário 

Conforme foi destacado anteriormente (verp. 25), 

uma razão para a observação de diferenças de rentabilidade em 

estudos de cross-section (interindústrias ou, mais tipicamen-

te, interfirmas) é a possibilidade de tratamento tributário 

desigual. Evidentemente, na ausência de distorções, as taxas 

de rentabilidade lIquidas do imposto de renda tenderiam a . se 

equalizar no longo prazo - e não teria sentido a ~l~ des-

se aspecto em uma análise de regressão. 

( 1 ) 
Na verdade, esses dois motivos estão estreitamente vinculados e de-

correm fundamentalmente da grande participação do Estado na poupança 
agregada da economia brasileira. 
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No presente caso, porém, há dois argumentos em 

favor dessa inclusão. Em primeiro lugar, um per!odo de tempo 

de apenas três anos poderia alcançar situações ainda de afas-

tamento temporário das posições de equil!brio de longo prazo. 

Mais importante, contudo, ê o fato de que existem no Brasil 

não só diferentes regimes de apuração do lucro, como diferen-

tes possibilidades de apropriação de incentivos fiscais, que 

tanto podem reduzir a base de cálculo como o próprio montante 

( 1 ) 
do imposto devido. 

A introdução de variáveis representativas do 

tratamento tributário poderia, então, identificar algumadis-

torção ou rigidez na tendência à equalização das taxas de ren-

tabilidade, não inteiramente captada por outras variáveis tais 

como o tamanho e a origem do capital. 

Origem do Capital 

Em grande parte, os motivos pelos quais se de-

veria esperar uma maior rentabilidade associada à origem ex-

( 1 ) 
Consultar o Manual de Orientação da Pessoa Jurídica - Imposto de 

Renda, 1977 (Rio: MP/SRF, 1977). 
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terna (comparativamente à doméstica) do capital das firmas já 

foram analisados na seção 3.1 (Participação das Empresas Mu1-

tinacionais). Resumidamente, essas razões seriam: 

(i) superioridade em management, 

(ii) tecnologia mais avançada e/ou menores custos que as 

firmas domésticas/para terem acesso a uma tecnologia equiva-

lente; 

-(iii) maiores opçoes de financiamento (~cu1~te im-

portantes em perIodos de polItica monetária restritiva), da-

das as ligações com os mercados externos de crédito; 

(iv) o tamanho geralmente elevado para os padrões brasi-

1eiros; 

(v) a tendência a se localizarem em indústrias dinâmi-

cas, cuja demanda vem se expandindo mais rapidamente; e 

(vi) o padrão de competição à base de diferenciação de 

produto que imprimem aos mercados em que atuam, aumentando as 

barreiras à entrada e facilitando arranjos coa1izantes. 

Não obstante, a relação entre a rentabilidade 

(medida convencionalmente a partir dos dados contábeis) e a 

participação estrangeira no capital das firmas pode perfeita-
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mente se revelar negativa, nos casos em que 

(i) a estratégia de maximização global dos lucros da 

multinacional não implicar em idêntico objetivo atribuido à 

filial, ou que 

(ii) os sócios locais pressionem por uma maior d1str1-

1 
buição de lucros. 

( I ) 
Walter L. Ness Jr., "A Participação Acionária Local nas Subsidiárias 

de Empresas Multinacionais: O Caso Brasileiro", Revista Brasileira de 
Mercado de Capitais (Jan./Abr., 1975), pp. 37-64. 



::-i,'f:l~DICE C - DESCRIÇÃO DAS VARIAVEIS 

C.l - Nível da Classificação de Indústrias da SRF a 2 Dígitos 

VARIAVEL 
SíMBOLO 

TRV. 
J 

Ren tab i li dade 

TRE. 
J 

CR4. 
J 

!ndice de Concentração CRS. 
J 

HH. 
J 

Economia de Escala PO. 

Montante de Capital Re
querido (para a cons
trução da "planta ótima") 

Diferenciação de 
Produto 

J 

KR. 
J 

DP. 
J 

MEDIDA 

DESCRIÇÃO 

Lucro Tributável Final - Imposto Devido no período 1973/75 (média) 
Receita Total ' 

Lucro Tributá~el Final - Imposto Devido em 1975. 
ap1tal + Reservas ' 

Receita das 4 maiores firmas da indüstria 1974 • , em • 

Receita das S maiores firmas da indüstria, em 1974. 

20 2 
E PMA .. onde PMA •. = Parcela de Mercado da firma i, em 1974. 

._ 1J 1J 
1-1 . 1 20 ( . . f· d· d~ .) 1= , ••• , v1nte ma10res 1rmas a 1n ustr1a • 

(Valor medio da produção dos maiores estabelecimentos 
responsáveis por 50% do valor da produçRo da indústria) 1970 

Valor da Produçao da Indüstria ' em • 

(Valor médio da produção dos estabelecimentos 
responsáveis por 50% do valor da produção). x 

Ativo Total 
Faturamento 

, 

em 1970 e 1974 , respectivamente. 

(DPP + DeT) 
DG x 

sas Científicas 
ta Total e SE -

DG • , onde DPP = Despesas com Publicidade e 
Propaganda, DCT • Despesas em Pesqui

e Tecnológicas; DG • Despesas Gerais; RT - Recei
Saldo de Estoque, em 1974. 

FONTE DOS DADOS BAsICOS 

MF/SRF, Imposto de Renda - Pes
soa Jurtdica, 1973/75. Abrange 
o universo de contribuintes do 
IR-PJ. 

Ib. 

MF /SRF, ~, 1974~l) 

Ib. 

Ib. 

IBGE, Censo Industria!,1970. 

IBGE, Censo Industrial,1970 e 
Ed. Visao, Quem ê Quem, 1975 
(ver a nota 1 da tabela C.2). 

MF/SRF, IR-PJ, 1974; e 
1974. 

CAnEC. -



C~.> te:. uibel~ C" 1 

VAllllvlL 

Crescimento da 
Demanda 

ec.petição 

Ixtema 

Oportunidades de 
Ixportação 

" SIHBOLO -. 

CD. 
J 

CIo 
l 

IH. 
l 

OI. 
l 

EX. 
l 

Participação de Empresas IH 
Hultinacionais j 

(1) 

Dispersão 
Geográfica 

Taxa de !lisco 

00. 
J 

TIl. 
J 

iliDIDA 

DISCIlIÇlo 

Taxa de crescimento da produçio, nos período~ 1966/69 ou 
1966/72. 

Taxa de crescimento das importações, no período 1970/74 <media). 

l!!portações 
Produçao Dcaêstica + Importações - Ixportaçoe.' DO período 1967/72 

<_dia). 

Taxa de crescimento da IK, no período 1967/72 <média). 

EXEortação 
Produçao Domêstica ' no periodo 1967/72 (media). 

Participação da produção das empresas multinacionais no total da 
produção da indústria, em 1972. 

5 
1: Ix. - p.1 onde: X. - participação percentual da região i na 
"1 11 1 d-da.d .... P •• 1- pro uçao 1n ustna, • - part1c1pa-

- - • - 1. çao percentual da regiao 1 no total da populaçao, 1 - B,RI,SE,S, 
CO; em 1970. 

Desvio-padrão das TBE das firmas da indústria, em 1974. 

FORTI DOS DADOS BlsICOS 

W. Suzigan, et ai., op. cit., 
p.155 • 

.J • L. Carvalho e C. Bàcldad, 
Trade and EmelollEnt in Brazil s 

ai.eo, 1978, p.A.36. 

ll!..-, p. 3-5. 

Ih., p. 3-3. 

Ib., pp. A.18-20 e A.27-28. 

C.Von Doellinger e L.Cavalcan
ti, cp.cit., p. 39; e W. Bess 
.Jr. op.cit., p.57. 

IBGE, Anuário Istatístico,1975; 
e Censo I~trial, 1970. 

Id. visão, op. cito 

O CAIEC (Cadastro Especial de Contribuintes) reune os maiores contribuintes do IIl-P.J. Em 1974, eles apresentavam 2,5% do nUmero 
total d~ contribuintes desse imposto, e eram responsáveis por 75% da Receita Operacional. . 



AP~NDICE C - DESCRICÃO DAS VARIAvEIS .. _-"""_ .. '\.-.._------------
C.2 - Nível da Classificação de Indústrias da Revista Visão(l) 

MEDIDA 
VARIÂVEL 

SíMBOLO DESCRIÇÃO 
FONTE DOS DADOS SAsICOS 

Rentabilidade 

tndice de 
Concentração 

Economia de 
Escala 

Montante de Capital Reque
rido (para a constituição 
da "firma ótima") 

Crescimento da Demanda 

Competição Externa 

Oportunidades de 
Exportação 

Participaçao das 
Empresas 

Mu1tinacionais 

TRV Lucro Líquido (antes do IR) 4 

j Faturamento (menos IPI ou Imposto Cnico)' no per10do 1973/75(média). Ed. visão, Qu~~j ~em, 1974/76 

TRE. 
J 

CR4. 
J 

FO. (2) 
J 

KR. 
J 

CD. 
J 

IM. 
J 

EX. 
J 

EM. 
J 

Lucro Líquido (antes do IR) no período 1971/75 (media). 
PatrimÔnio Liquido" ' 

Faturamento das 4 maiores fi~s ~a indústria em 1974. 
Faturamento da Industr1a 

(Faturamento medi o das maiores firmas responsáveis 
por 50% do faturamento da indústria) 

Faturamento da IndúStria 

Ativo total medio das firmas acima, em 1974. 

, em 1974. 

Taxa de crescimento do faturamento, no período 1973/75(média). 

d E (3) I -') Total das Entradas do Merca o xterno no período 1975 76(med1a 
Total Geral das Safdas(4) , 

4 Me d E t (5) _ . ) Total da Sa1da para o rca o x emo no período 1975/76(med1a 
Total Geral das Saidas ' 

Participação do faturamento das empresas mu1tinacionais no total 
da indústria, em 1974. 

lb..-, 1972/76. 

Ib., 1975. 

~, 1975. 

Ib., 1975. 

Ib., 1974/76, 

MF/SRF, IPI-Informações Tribu
tárias, 1975/76. 

Ib., 1975/76. 

Ed. Visao,--op.cit., 1975 (~ 
J.Benett, Guia Interinvest(Rio: 
Interinvest Edit. e Dist. Ltd.) 
1973. 



cc:".;,:.. • .Jeta C.i 

VARIÃVEL 

Dispersão 
Geográfica 

Taxa de Risco 

MEDIDA 

~ -SIMBOLO DESCRIÇAO 

5 
E Ix. - P. I, onde: X. - participação percentual da região i no fa-

DG. i-I 1 1 1 turamento da indústria (em 1975); P. - par 
J ticipação percentual da região i na população total (em 1970t; i ~ 

N,NE,SE,S,CO. 

TR. Desvio-padrão das TRE das firmas da indústria, em 1974. 
J 

FONTE DOS DADOS BÃSICOS 

Ed. visão, op.cit. e IBGE, 
Censo Industrial, 1970. 

Ed. Visão, op.cit., 1975. 

(1) A indústria, nesta tabela, refere-se ao conjunto das firmas incluídas na amostra da visão, a qual representou 72% do total do fa
turamento da indústria de transformação no ano do Censo (1970). 

(2) ~ - - . - ~ Os dados a este n1vel de agregaçao nao perm1tem o calculo de uma proxy referente a planta. Portanto, FO representa um 
mais amplo de economia de escala, abrangendo não só a produção, mas tambêm distribuição e comercialização (verF.M.Sherer, 
of Scale and Industrial Concentration", in H. Goldschmid et aI., op.cit., p.16; e J.V. Koch, op.cit., pg. 91). 

conceito 
"Economies 

(3) Proxy para as importações. Os importadores de produtos de procedência estrangeira são equiparados aos estabelecimentos industriais 
para efeito do IPI(MF/SRF, Declaração de Imposto sobre Produtos Industrializados - Manual de Preenchimento, 1977). Como os dados do 
IPI estão tabulados com base no CÔdigo de Atividades da SRF,houve a necessidade de agregã-los segundo a Classificação da Revista visão, 
para efeito desta tabela. Refere~se ao universo de declarantes do imposto. 

(4) Proxy para o valor do faturamento total. O dado está superestimado devido ao fato de que durante o período em exame as firmas 
eram obrigadas a preencher a Declaração de IPI (Modelo 11) quando da transferência de mercadorias para outros estabelecimentos da mes
ma empresa. 

(5) 
Proxy para as exportaçoes. 



VARIAVEL 

Rentabilidade 

(1) 

AP~NDICE C - DESCll.~ÇÃO i?~~._y}l.JUt.:.i{~IS 

C.3 - Nível da Classificação de Inqústria da SRF a 4 Dígitos Cl) 

StMBOLO 

TRVl. 
J 

TRV2. 
J 

TREI. 
J 

TRE2. 
J 

TRAI. 
J 

TRA2. 
J 

MEDIDA 

DESCRI çAo 

Lucro Tributável Final - Imposto Devido 
Receita Operacional 

Lucro Tributável Final - Imposto Devido + "Royalties" + Assistência 
Técnica Externa 

Receita Operacional 

Lucro Tributavel Final - Imposto Devido 
Passivo Nao ExigIvel 

OBSERVAÇÕES 

Media aritmética simples das 
TRV (ponderadas pela Receita 
Operacional das firmas compo 
nentes da indústria) dos anÕs 
em que os dados estão disponí 
veis (período 1973/75). -

Idem (as TRE são ponderadas 

Lucro Tributável Final - Imposto Devido + "Royalties" + Assistência pelo Passivo Não Exigível) • 
Técnica Externa 

Passivo Nao Exigtvel 

Lucro Tributável Final - Imposto Devido 
Disponlvel + Realizâvel + Imobilizado 

Lucro Tributável Final - Imposto Devido + "Royalties" + Assistência 
Técnica Externa 

Disponívef-'" Realizãvel + lmobílizado 

Idem as TRA são ponderadas 

pelo Ativo Total). 

Salvo referência em contrario a indústria, nesta tabela, refere-se ao conjunto das firmas da Amostra do IR-PJ incluídas na mesma 
classificação a 4 dígitos e tem, no mínimo, duas firmas. 



:"0 t JeJô r' ., ""'" .~ . 

VARIÁVEL 

tndice 

de 

Concentração 

Diferenciação 

de 

Produto 

Crescimento da 
Demanda 

StMBOLO 

CR4. 
J 

CRa. 
J 

HH. 
J 

DPl. 
J 

DP2. 
J 

CD. 
J 

IM. 

MEDIDA 

DESCRIÇÃO 

Receita Operacional das 4 maiores firmas da indústria 
Receita Operacional da Ind~8tria 

Receita Operacional das a maiores firmas da indústria 
Receita Operacional da Indüstria 

20 2 
E PMA .. , onde: PMA .• - Parcela de Mercado da firma i, em 1974; 

i-I 1J 1J i - 1,2, ••• ,20 (vinte maiores firmas da 
indústria). 

Despesas com Propaganda e Publicidade 
Receita Operacional 

OBSERVAÇÕES 

Fonte: CADEC, 1974 (ver nota I 
da tabela C.I). 

Média aritmética simples dos 
Despesas com Propaganda e Publicidade+Comissõess/Vendas + Despesas anos em que os dados estão 

com Pesquisa Científica e Tecnológica disponíveis (período 1973/75). 
Receita Operacional 

Taxa de Crescimento da Receita Operacional Real, no período 
1973/75. 

Total das Entradas do Mercado Externo(2) no períOdO 1975/76(média). 

Idem. Os dados foram inflacio
nados pelos índices de preços 
industriais publicados_pe1a~ 
juntura Econômica (coluna 53 a 
105). 

Competição 
Externa J Total Geral das Safdas(2) , 

____ :-____ ~~ __ ---__ --------------------____ --__ --____ ----------------~~------------------------- Fonte: MR/SRF, IPI-Informações 
Oportunidad!s de EX Total das Saídas para o Mercado Externo(2) Tributárias, 1975/76. 

Exportaçoes j Total Geral das Sardas ' no período 1975/76(média). 

(2) Ver notas 1,2 e 3 da tabela C.2. 



~~nt. t~bela t.3. 

VARIlVEL 

P-arti cip ação 
das Empresas 

Hultinacionais 

Taxa de lisco 

Dispersão 

Geográfica 

StHBOLO 

EHI. 
J 

EH2. 
J 

MEDIDA 

DESCRIÇlo 

Soma da Receita Operacional das firaas com OK > 25%(3) 
Receita Operacional da Indüstria 

Soma da eracional das firmas com OK > 10% 
Rece Operacionalda--tDdUs tria 

TRI. Desvio-Padrão da TRVl na indústria. 
l 

TR2
j 

Desvio-Padrão da TUl na indústria. 

5 

00. 
E Ix. - p.l. onde: X. 

\ 1 1 1 1 1-
J 

1970); i = N,NE,SE,S,CO. 

- participação percentual da região i na 
Receita Operacional da indústria (em 
1974), P. = idem, na população total (em 

1 - . 

(3) 
OK - Participação percentual de sacios estrangeiros no capital da firma, em 1974. 

OBSERVAÇÕES 

Fontes: Amostra do IR--PJ e 
IBGE. Censo Indus
trial. 1970. 



(I) 

VARIAVEL 

Rentabi lidade 

Parcela de 
Mercado 

SIMBOLO 

TRVI •• 
1J 

TRV2 •• 
1J 

TREl. . 
1J 

TRE2 •• 
1J 

TRAI •• 
1J 

TRA2 •• 
1J 

PMA •• 
1J 

}'ú?!'\'DTCE C -- DESC~TCÃO DAS VARIAvEIS ----------,-.- -_ .. _-----_ .. ~~ ...::-:..-~'-----.;--.;;~-~ 

C.4 - Nível de Firmas 

MEDIDA 

DESCRIçXO 

Lucro Tributável Final - Imposto Devido 
Receita Operacional 

Lucro Tributável Final - Imposto Devido + "Royalties" + Assistência 
Técnica Externa 

Receita Operacional 

Lucro Tributável Final - I:f0sto Devido 
Passivo Nao Exig1vel 

Lucro Tributável Final - Imposto Devido + "Royalties" + Assistência 
Técnica Externa 

Passivo-Nao Exigível 

Lucro Tributável Final - Imposto Devido 
Dispontvel + Realizâvel + Imobilizado 

Lucro Tributável Final - Imposto Devido + "Royalties" + Assistência 
Técnica Externa 

Disponível + Realiiãvel + Imobilizado 

Receita Operacional da FiDDa 
Receita Operacfonal da- IndustrIa -&-4 dígitos 

Salvo referência em contrário, a fonte dos dados é a Amostra do IR-PJ, descrita no Apêndice A. 

(1) 
OBSERVAÇÕES 

Media aritmética simples dos 
anos em que os dados estão 
disponíveis (período 1973/75). 

Fonte: CADEC, 1974. Para as 
firmas menores, que não 

aparecem no CADEC, a PMA con
siste em estimativa com base na 
distribuição por tamanho das 
firmas incluídas nesse cadastro. 



cúnl o •. ~b)' 1;, , 
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VARIÁVEL 

Diferenciação 

de 

Produto 

Crescimento 

da 

Demanda 

StMBOLO 

PMRo. 
1J 

DPAi. . 
1J 

DPA20 o 

1] 

DPRlo o 
1J 

DPR2 .. 
1J 

CDA. o 

1J 

CDR •• 
1J 

MEDIDA 

DESCRIÇÃO 

PMlo o 
1] 

CR40 
J 

Despesas com Propaganda e Publicidade 
Receita Operacional 

Despesas com Propaganda e Publicidade + Comissões 
Pesquisa Científica e Tecnológica 

Receita Operacional 

DPAl. . 
_13 

DPl. 
J 

DPA2 •• 
1] 

DP2. 
] 

s/Vendas + 

Taxa média de crescimento da Beceita Operacional real. no períOdO 
1973/75. 

CDA. o 
1] 

CD. 
J 

OBSERVAÇÕES 

Idem. Além dos argumentos 
teôricos (ver p. ) a norma
lização por CR40 se justifica 
para corrigir p~ssíveis supe
restimativas resultantes da 
forma de cálculo de PML. 

Média aritmética simples dos 
anos em que os dados estão dis 
níveis (período 1973/75). 

Idea. Os dados foram inflac:io 
Dãdõs pelos índices de preçoã 
de produtos industriais corres 
pondentes às indústrias em que 
as firmas estão classificadas. 
y~!~~o: Y8~f.c.Econômica(c~ 



cento tabelL C.4. 

VARIÃVEL 

Tamanho 

Intensidade 

de Capital 

Estrutura 

Financeira 

Tratamento 

Tributário 

SfMBOLO 

TAA •• 
1J 

TAE •• 
1J 

lI{ .. 
1J 

LV .. 
1J 

TJl. • 
1J 

TJ2 .• 
1J 

LT .• 
1J 

IFDl. • 
1J 

IFD2 •. 
1J 

IFX. : 
1] 

MEDIDA 

DESCRIÇÃO 

Disponível + Realizável + Imobilizado 

Passivo Não Exigível 

Dispon{vel + Realizável + Imobilizado 
Receita Operacional 

Passivo Exigível 
passívo Não Exigível 

Despesas Financeiras 
Passivo ExigíveTno -fímdo-ano~anterior 

Despesas Financeiras 
Receita Operacional 

Lucro Tributário Final 
Lucro Real 

Imobilizações Financeiras decorrentes de Incentivos Fiscais 
Dispontvel + Realizâvel + Imobilizado 

Imobilizações Financeiras decorrentes de Incentivos Fiscais 
Passivo Nao Exigivel 

Receita oriunda de Exportações de Manufaturados 
Receita Operacional 

OBSERVAÇÕES 

~, idem. 

Média aritmética simples dos 
anos em que os dados estão 
disponíveis (período 1973/75). 

,/ 
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