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Apresentação 

Esta dissertação de Mestrado em Economia. "Inflação, crescimento e deci- 
sões empresariais: uma abordagem neo-estruturalista para a economia brasilei- 
ra", de Selmo Aronovich, ora editada pelo BNDES, obteve o 2'? lugar no 15O Prê- 
mio BNDES de Economia, realizado em 1991. 

Seu autor é brasileiro, 26 anos, graduou-se em 1986 pela Universidade Fe- 
deral de Minas Gerais, onde obteve também, no Centro de Desenvolvimento e 
Planejamento Regional (Cedeplar), em janeiro de 1991, o título de Mestre em Eco- 
nomia, tendo como orientador de tese o professor José Afonso Bicalho Beltrão 
da Silva. 

Concorreram ao15O Prêmio BNDES de Economia 33 trabalhos, inscritos por 
13 Centros de Pós-Graduação em Economia de universidades brasileiras. A co- 
missão examinadora formada para apreciar as teses concorrentes foi  presidida 
pelo professor Paulo Renatc Costa Souza e composta pelos professores Fernan- 
do Cardoso Pedrão, José Alberto Magno de Carvalho, José das Neves Capela, Jo- 
sé Paulo Zeetano Chahad, Olímpio Jose Arroxelas Calvão, Renato Fragelli Car- 
doso, Ricardo de Mendonça Tolipan e Winston Fritsch. 

Foram premiadas também as seguintes dissertações de Mestrado: 

i? lugar: "A indexaçáo salarial: teoria e evidência", de Giacomo Balbi- 
notto Neto - UFRGS, orientada por Roberto Camps Moraes; 

30 lugar: "Emprego, jornada média e custo de ajustamento da rnão-de- 
obra - um modelo teórico e estimativas para as indústrias brasileira e paulis- 
ta", de Marcello de Moura Estevão Filho - PUC/RJ, orientada por José Márcio 
Camargo; 

4O lugar: "Auge e declínio do Leviathan - mudança estrutural e crise na 
economia brasileira", de Alexandre Schwartsman - Fipe/USP, orientada por Hé- 
l io Nogueira da Cruz; e 

lugar: "Organização dos mercados, as instituições e o processo infla- 
cionário", de Carlos da Costa Parcias Júnior - PUCIRJ, orientada por Gustavo 
Henrique Barroso Franco. 



Ao longo dos 15 anos de realização do Prêmio BNDES de Economia, foram 
premiadas 75 dissertações e publicados, pelo BNDES, 17 desses trabalhos, totali- 
zando a edição de cerca de 53 mi l  exemplares. Registram-se também, com satis- 
fação, a crescente melhoria qualitativa das dissertações de Mestrado inscritas e 
o crescimento do número de Centros de Pós-Graduação em Economia instala- 
dos no País e representados no concurso. 
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Resumo 

A presente dissertação tem por objetivo a discussão do processo inflacionário 
e da dinâmica de acumulação do capital sob a perspectiva da abordagem neo- 
estruturalista, recorrendo-se a técnica estatística para o exame da plausibilidade das 
proposições teóricas. Conclui-se pela inter-relação dos dois citados fenômenos 
econômicos, conectados pela via distributiva, e que estes foram negativamente 
agravados pelo elevado clima de incerteza engendrado pelo processo de deterioração 
das finanças públicas. 





I. Introdução 

A presente dissertação tem por objetivo conjugar, de forma consistente e 
coerente, um determinado número de proposições teóricas, de modo a se cons- 
truir um modelo de cunho neo-estruturalista, e verificar as implicações teóricas 
do modelo e sua plausibilidade estatística, adaptando, quando necessário, as equa- 
ções do modelo econométrico a efetiva disponibilidade de dados. Além disso, 
busca-se estimar o impacto das variáveis exógenas e predeterminadas sobre as 
variáveis indicativas de preço e crescimento econômico. 

O objetivo proposto será alcançado por etapas, cada qual disposta em um 
capítulo específico. 

A caracterização do  marco teórico neo-estruturalista e as implicações de- 
correntes da aplicação de tal método são objetos de análise no capítulo 2. 

No capítulo 3, são apresentadas as versões teóricas associadas ao conflito 
distributivo para, logo em seguida, ser feita a exposição do modelo de preços 
proposto, onde, além do conflito distributivo capital-trabalho, adiciona-se a pos- 
sibilidade de ocorrência de conflito entre formas de capitais, o que pode resultar 
em elevação do mark-up incidente sobre custos de produção. 

A aplicação econométrica do modelo de preços é objeto do capítulo 4, on- 
de se passa a assumir a composição bissetorial da economia e a se verificar a 
partir de quando a hipótese de rnark-up variável é válida. Além da verificação 
da qualidade estatística e determinação dos coeficientes da equação de preços 
na forma reduzida, simula-se essa última de modo a se ter uma apreciação mais 
nítida da capacidade explicativa da abordagem teórica. 

O modelo representativo da taxa de crescimento econômico, mais precisa- 
mente a taxa de crescimento do estoque de capital físico, é apresentado no capí- 
tu lo 5.Objetiva-se discutir o impacto do fenômeno financeiro (taxa de juros, flu- 
xo liquido da dívida pública e renda do setor bancário e dos rentistas) sobre o 
lado real da economia, além dos demais fatores exógenos. Ainda, discute-se a 
possibilidade de que o efeito decorrente da "poupança forçada" possa ser anu- 
lado ou mesmo revertido num ambiente de elevada inflação e alta incerteza. O 
modelo teórico caracteriza-se pela distribuição da renda em três classes distin- 
tas: salário, lucro e juro. 



A adaptação do modelo teórico a disponibilidade de informações do siste- 
ma de estatistica do Pais é feita no capítulo 6, para a aplicação da técnica eco- 
nométrica. Além da verificação da plausibilidade teórica subjacente a cada equa- 
ção do modelo e do cálculo do impacto das variáveis exógenas sobre o indica- 
dor de crescimento econômico, examina-se, também, o poder de simulação do 
modelo econométrico. Salienta-se, de antemão, que se trata de cálculo econo- 
mbtrico de um modelo tipicamente kaleckiano, para o qual determinadas hipó- 
teses tiveram que ser assumidas, como é visto ao longo do texto e no apêndice 
Fonte e Metodologia dos Dados. Desse modo, a verificação econométrica reves- 
te-se de um caráter experimental, pois fundamenta-se em uma metodologia par- 
cialmente original e que não proporcionou, salvo melhor juizo, qualquer estima- 
tiva econométrica anterior de um modelo kaleckiano, e que, portanto, poder vir 
ainda a ser aprimorada. 

Como será visto adiante, a lógica dos modelos determinantes de preço e 
quantidade é comum a ambas, o que caracteriza o modelo teórico como um 
modelo global de equações simultâneas. Em virtude dos procedimentos usuais 
para o cálculo de um modelo de equações simultâneas através da técn~ca dos 
Mínimos Quadrados em 2 Estágios, o modelo é dividido em dois conjuntos espe- 
cíficos - modelo de preço e rriodelo de quantidade - cujas variáveis instru- 
mentais foram determinadas pela maior proximidade das conexões causais. Em 
outros termos, os instrumentos excluídos são aqueles que, a prior;, não são con- 
siderados fatores explicativos das variáveis endógenas de cada bloco de equa- 
ções, tal qual estabelece Fischer (1965). 

No capitulo 7, encontra-se a análise conclusiva do presente trabalho, onde 
é discutida a integração teórica e econométrica dos dois modelos propostos e 
suscitam-se as lições de política econômica derivadas dos resultados obtidos. 

A seção de apêndices são remetidas a discussão mais detalhada de uma 
série de elementos teóricos, que ernprestam importante suporte lógico aos capí- 
tulos, e a descrição metodológica dos dados empregados. 

Assinala-se que, em virtude de os presentes cálculos estatísticos e parcela 
significativa da redação já estarem prontos quando da implementaçao do Plano 
Collor, o cenário vislumbrado, para efeito das considerações gerais, é aquele pre- 
valecente até 15 de março de 1990. 

Por fim, resta esclarecer que a ausência de um bloco de equações represen- 
tativo do lado monetáriolfinanceiro da economia, embora reduza a efetiva dis- 
ponibilidade de instrumentos para a condução da política econômica, em parte 
é compensada pela incorporação de algumas variáveis representativas do fenô- 
meno financeiro nas equações determinantes do lado reallsistema produtivo da 
economia. Contudo, a ausência de um modelo para o lado monetário da econo- 
mia não reduz de forma significativa o potencial explicativo dos resultados eco- 
nométricos, visto que a estimativa econométrica se processa através de resulta- 
dos efetivamente observados ou calculados a partir de dados observados, ou se- 
ja, de informações que expressam o verificado inter-relacionamento entre as va- 
riáveis dos sistemas produtivo e financeiro da economia. 



2. Fundamentos teóricos do modelo 

2.1 - Introdução 

Objetiva-se, no presente capítulo, realizar a apresentação dos aspectos es- 
senciais e diferenciadores da teoria neo-estruturalista que irão fundamentar os 
modelos econômicos desenvolvidos nos capítulos subseqüentes. 

A caracterização da teoria neo-estruturalista na seção seguinte apenas ex- 
põe os principais elementos teóricos a luz do modelo que se planeja estimar, sem 
se ter a pretensão de esgotar um tema tão amplo. Em verdade, a vasta gama de 
possibilidades de extensão do modelo neo-estruturalista básico e a possibilida- 
de de se formularem hipóteses variadas para os diversos mercados são alguns 
dos atrativos desta formulação teórica. 

Para se caracterizar um elemento de extrema importância no entendimen- 
to do  processo de formação de preços - qual seja, o comportamerito do mark- 
u p  num ambiente de incerteza associada a expectativa de comportamento infla- 
cionário futuro -, apresenta-se ainda uma breve noção da abordagem teórica 
de Frenkell e de Kandir2 na seção 2.3. 

No apêndice A, ao final do presente trabalho, procede-se a uma mais por- 
menorizada análise e discussão das contribuições teóricas dos citados autores 
e faz-se a exposição dos motivos da nossa preferência pelo conceito de expecta- 
tiva inflacionária em detrimento do conceito de custo de uso de Keynes, definindo, 
assim, uma maior proximidade com o roteiro de investigação teórica neo-estru- 
turalista que embasará as equações dos modelos de determinação da taxa de 
variação do agregado de preços nos capítulos 3 e 4. 

2.2 - Características gerais da teoria neo-estruturalista 

Toda economia apresenta estruturas e instituições econômicas próprias e 
inerentes a sua evolução cultural e sócio-política, a sua dotação de riquezas, ao 
seu grau de inter-relacionamento com as demais economias etc. Quando se veri- 



fica que as estruturas e instituições prevalecentes tendem a afetar determinados 
padrões de comportamento, de alocação de recursos e, conseqiientemente, de 
ajustamento econômico, a abstração destes elementos condicionantes inevita- 
velmente reduz o nível de precisão da análise econômica. Ao se buscar a incor- 
poração de tais elementos, a análise econômica é dita estruturalista. 

Dentro da perspectiva de se elaborar uma fundamentação teórica mais 
apropriada as especificidades observadas nas nações semidesenvolvidas em 
contraposição a abordagem teórica dominante nos países desenvolvidos, Lance 
Taylor realizou em seu Structuralist Macroeconomics3 uma sintetização das 
diversas contribuiçóes teóricas que demonstram a relativa ineficácia das propostas 
de política econômica vinculadas ao marco teórico usualmente seguido pelo 
Fundo Monetário Internacional em contextos estruturais/institucionais bem pró- 
ximos aos de fato verificados em países semidesenvolvidos nas últimas duas 
décadas. Em verdade, trata-se da substituição do roteiro de investigação ma- 
croeconômica neoclássica por um outro amparado nas contribuições de Keynes 
e Kalecki. 

O marco teórico neo-estruturalista tem como principal atrativo a formula- 
ção de modelos formais logicamente consistentes que prescindem de determi- 
nadas hipóteses normalmente associadas A abordagem neoclássica, tais como: 
a) comportamento racional maximizador dos agentes econômicos; 
b) capacidade de os agentes econômicos terem conhecimento preciso ou perfei- 

tamente antecipável de eventos econômicos futuros; 
c) concorrência perfeita nos diversos mercados; 
d) perfeita substituição de fatores de produção ou ausência de restrição tec- 

nológica; 
e) pleno emprego dos fatores de produção. 

Embora os modelos neo-estruturalistas incorporem elementos que propiciem 
uma maior aproximação da realidade, o instrumental matemático é substancial- 
mente mais simples. Os principais aspectos do marco teórico em questão são: 
1. O nível de preços é formado pela regra domark-up sobre os custos de produ- 

ção, incluindo as parcelas relativas ao trabalho direto e indireto, importação 
de insumos, despesas financeiras e tributárias. Ademais, o mark-up e suposto 
variável nos capítulos que se seguem. 

2. A questão distributiva é incorporada através da hipótese de diferenciação das 
propensões a poupar das classes de renda, sendo maior a propensão a pou- 
par daqueles cuja renda está vinculada ao retorno de capitais relativamente 
aqueles cuja renda é oriunda do fator trabalho. Mais a frente, assume-se a 
hipótese de que a propensão a poupar dos assalariados seja igual a zero4. 
Além disso, faz-se clara distinção entre as decisões tomadas por capitalistas 
e trabalhadores, caracterizando o papel e a repercussão das decisões toma- 
das por cada tipo de agente econômico. 

3. Admite-se, quando da determinação do modelo representativo da função 
"quantidade", que as variáveis sejam expressas em termos do valor do esto- 
que de capital físico. Esse artifício enfatiza a determinação das taxas de cres- 
cimento e de lucro ao invés de níveis de investimento e de pagamentos ao 
fator capital. 



4 A demanda por investimentos é determinada pelas firmas e executa um papel- 
chave no processo de ajustamento macroeconômico. A taxa de juros, como 
usual, afetará negativamente a decisão de investir. A taxa de crescimento do 
estoque de capital será por hipótese dependente da taxa de lucro e do nível 
de utilização da capacidade instalada. Será também admitida a hipótese de 
que com o processo de aceleração inflacionária se crie o risco de desorgani- 
zação dos mercados, o que significa um movimento em sentido oposto ao 
do processo de "poupança forçada". 

5. Em decorrência da fraqueza dos mercados financeiros e de capitais do País, 
as firmas são muito dependentes dos lucros retidos para a oferta de poupan- 
ça (autofinanciamento). 

6. Assume-se que os bens importados sejam de natureza complementar a pro- 
dução doméstica, o que reflete o reduzido grau de abertura do País ao co- 
mércio exterior no período de análise. As exportações, por sua vez, são consi- 
deradas exógenas. De fato, a reduzida inserção do País no comércio interna- 
cional tem importante influência sobre o critério de formação de preços (item 
1 anteriormente citado). 

7. A condição de equilíbrio macroeconômico é a usual, ou seja, excesso de de- 
manda no mercado de bens igual a zero. Da manipulação dessa e da defini- 
ção de preços, chega-se a função de oferta de poupança. 

8. A exceção do modelo econométrico de determinação dos preços, será abs- 
traída a questão da decomposição setorial do produto doméstico. 

9. Busca-se captar o efeito do fenômeno financeiro sobre a economia brasilei- 
ra atraves da incorporação da renda dos bancos e dos rentistas. 

70. A determinação do valor nominal do salário está subordinada a uma regra 
de política salarial. De forma análoga, assume-se que o valor nominal do câm- 
bio seja determinado por uma regra que visa a preservar o poder de compra 
da moeda local relativamente ao dólar norte-americano, caracterizando a re- 
gra cambial prevalecente até março de 1990. 

O processo de ajustamento macroeconômico e as diversas implicações e 
conseqüências teóricas serão elucidados ao longo do texto. Todavia, uma visão 
preliminar da mecânica de ajustamento neo-estruturalista pode ser esboçada5. 

Admitam-se as seguintes hipóteses: 
a) a renda nominal é composta por apenas duas classes de renda: salário e lucro; 
b) a economia e fechada e sem governo; 
c) o produto físico corrente está vinculado ao coeficiente tecnológico e ao grau 

de utilização do estoque de capital físico também corrente (teoria do ace- 
lerador); 

d) o salário nominal é constante; 
e) o preço é formado por uma regra de rnark-up sobre salários; 
f)  o equilíbrio macroeconômico se estabelece no ponto onde a demanda agre- 

gada é igual a oferta agregada; 
g) o mark-up planejadoé igual ao mark-up realizado de tal forma que possa ser 

estabelecida uma relação única entre esta variável e a taxa de lucro calcula- 
da sobre o estoque de capital físico; 



h) ausência de depreciação do estoque de capital; 
i) o trabalhador consome toda a sua renda e a variável determinante do consu- 

mo capitalista é a massa de lucros; 
j) o investimento é função linear de sua taxa de retorno (taxa de lucro) e do ni- 

vel de utilização da capacidade instalada; 
I) a taxa de crescimento do estoque de capital líquido é o resultado da divisão 

do nível de investimentos corrente pelo estoque de capital físico. 
As 11 hipóteses assinaladas são condições necessárias e suficientes ao en- 

tendimento da dinâmica de ajuste proposta na figura 1. 

FIGURA 1 

Ajuste teórico neo-estruturalista típico 

OFERTA DE POUPANÇA 

I DEMANDA DE 
82 INVESTIMENTO 

E, 

b TAXA DE LUCRO 

O gráfico superior da figura 1 mostra o processo simultâneo de determina- 
ção da taxa de crescimento do estoque de capital (g) e da taxa de lucro (r). A dis- 
tância entre a origem e o intercepto da função de demanda de investimento ca- 
racteriza o crescimento autônomo do capital. A inclinação da função de deman- 
da de investimento caracteriza a reação dessa ao aumento ou redução da taxa 
de lucro em uma unidade. 

A função de oferta de poupança mostra a evolução da poupança do capi- 
talista relativamente a taxa de lucro. A distância entre a origem geométrica e o 
intercepto da função de oferta de poupança significa que parcela do consumo 
capitalista é autônoma. A inclinação desta função representa a propensão a pou- 
par dos capitalistas. 



A intersecção entre as duas funções fornece a posição de equilíbrio ma- 
croeconômico na qual o investimento é igual à poupança. Note-se que a condi- 
ção de equilíbrio exige que a função de oferta de poupança tenha a maior 
inclinação. 

O eixo cartesiano intermediário mostra a relação entre taxa de lucro e 
nível de utilização da capacidade instalada. Até o nível ü, representativo da 
plena utilização da capacidade instalada, ao aumento do nível de atividade, 
segue-se a expansão da taxa de lucro. Qualquer pressão de demanda a partir 
de ii é respondida por elevação do mark-up e conseqüentemente de preços, 
permitindo a economia reequilibrar-se diante de uma nova estrutura de pre- 
ços relativos. Neste caso, ao aumento do nível de preços seguiria a queda do 
salário real (w/p). 

Passemos agora a descrição do ajuste macroeconômico subjacente a figu- 
ra 1. No ponto I, a taxa de crescimento é g, e a taxa de lucro é r, Observe-se que 
o nível de utilização da capacidade instalada u, está abaixo do nível de utiliza- 
ção normal ü. 

Como resultado do aumento autônomo do investimento, a posição de equi- 
líbrio desloca-se a 11, onde o equilíbrio entre poupança e investimento ocorre a 
plena capacidade (E). Admite-se que, em virtude desse aumento do nível de de- 
manda agregada, o mark-up cresça para acomodar tal pressão de demanda, re- 
percutindo em aumentos da taxa de lucro e preço. Com o aumento do mark-up, 
mantidos os demais fatores constantes, o salário real declina e, com ele, o nível 
de demanda agregada pela diferenciação das propensões a poupar. Tal processo 
de ajuste é conhecido como de "poupança forçada". 

Embora o mecanismo ilustrado represente o ajuste neo-estruturalista típi- 
co, será visto ao longo do texto que o processo de ajustamento da economia bra- 
sileira é significativamente mais complexo no tocante as relações mark-up dese- 
jado e taxa de lucro, e taxa de lucro e taxa de salário real. 

2.3 - Mark-up e inflação 

Em virtude do destaque dado a discussão e a analise das contribuições teó- 
ricas de Frenkel e Kandir no apêndice A e da importância dada a relação pro- 
pugnada entre determinação do mark-up, expectativas inflacionárias e acelera- 
ção inflacionária nos dois próximos capítulos, optou-se por realizar nessa seção 
uma exposição bastante sumária dos elementos comuns das abordagens dos su- 
pracitados autores. Desse modo, preserva-se o objetivo declarado deste capítulo, 
que é o de expor a essência do fundamento teórico subjacente a abordagem de- 
senvolvida nos próximos capítulos. 

Ambas as formulações partem da noção de que a incerteza sobre a econo- 
mia é estrutural por ser decorrente da temporalidade da produção, tal como a 
questão foi tratada por Keynes (1985), capítulos 5 e 6. Ou seja, a descontinuida- 
de e a segmentação temporal das diversas transações econômicas relacionadas 
ao ciclo produtivo, mais a estrutura imperfeita do sistema de informações atre- 



lada ao movimento das chamadas forças de mercado, tornam necessário que ao 
processo de tomada de decisão das firmas seja também considerada uma série 
de magnitudes futuras das quais dependerá não apenas a lucratividade corrente 
da empresa, como sua própria permanência no mercado por um período mais 
prolongado. 

Numa economia onde se encontra uma gama de elementos latentes ou ex- 
plícitos que sinalizam o rumo da economia a uma situação de maior incerteza 
e aceleração futura dos preços, não há como evitar que as firmas que operam 
num sistema concorrencial imperfeito se antecipem a tais eventos através da ele- 
vação do  mark-up incidente sobre os custos de produção, com repercussões di- 
retas sobre o ritmo inflacionário e sobre a estrutura distributiva. 



3. O modelo teórico de dinâmica inflacionária 

3.1 - Introdução 

Um dos principais marcos evolutivos, e também um dos mais recentes, da 
moderna teoria da inflação foi o questionamento de como uma sociedade com 
inflação funciona, suscitando questões como as expectativas dos agentes, os custos 
de informação, o estabelecimento de contratos entre agentes econômicos, a in- 
dexação de contratos etc. 

AO assumirmos que o conjunto da economia capitalista é regido por deci- 
sões empresariais individuais, fica evidente que existe ainda uma lacuna nas m e  
dernas teorias da inflação, mais especificamente nas teorias neo-estruturalista 
e pós-keynesiana. A lacuna reside justamente na ausência de uma relação ma- 
croeconômica entre mark-up empresarial e expectativa inflacionária, principal- 
mente se se admite que a recente experiência inflacionária em países da Améri- 
ca Latina revelou que o ritmo explosivo da inflação, reflexo de toda a carga de 
conflito de interesses entre os agentes econômicos e de demandas sociais repre- 
sadas, tornou-se fator gerador de incertezas sobre a economia. Em outros termos, 
a inflação não apenas tem sido fruto de uma situação de desequilíbrio, como 
também um dos fatores que engendram a ocorrência de conflitos dentro e entre 
classes que, por sua vez, vêm a se constituir causas de aceleração da inflação. 

O presente capítulo pretende explorar a relação macroeconômica entre d e  
terminação do mark-up desejado médio e expectativa inflacionária, e seu virtual 
reflexo sobre o comportamento do índice de inflação. De fato, a relação macroe 
conômica mais apropriada para a economia brasileira é buscada a partir dos tra- 
balhos de Frenkel e Kandir6. 

Na seção 3.2, faz-se uma breve exposição da teoria inflacionária neo- 
estruturalista em duas versões do entendimento do conflito distributivo capital- 
trabalho, onde são ressaltadas as situações em que o salário nominal é exclusi- 
vamente determinado pela política salarial e aquela na qual os trabalhadores 
buscam recompor as perdas realizadas no período anterior, ou seja, o diferen- 
cial entre o reajuste salarial obtido e a inflação observada no período prévio. 



Por considerar insuficiente a explicação do processo de aceleração infla- 
cionária subjacente a seção 3.2, realiza-se na seção 3.3 a exposição de nossa ver- 
são para a relação mark-up desejado, expectativas inflacionárias e aceleração 
da taxa de variação do índice global de preços, a partir da concepção de que 
o núcleo de conflito incrementador do ritmo de expansão dos preços está na di- 
vergência de interesses das diversas formas de capital. 

Os mais importantes elementos teóricos introduzidos são a ampliação das 
formas de defesa das firmas, tal como a redução do prazo médio de vendas, e 
as implicações de a economia estar sujeita a um elevado padrão de indexação 
num ambiente de alta incerteza, no qual a forma adotada pelas firmas para pre- 
servar seus ganhos é fixar preços embutindo um termo representativo da taxa de 
inflação futura, o que em termos formais caracterizaria uma espécie de Curva 
de Phillips ampliada pela indexação e pelo erro de expectativa futura. 

3.2 - Inflação e conflito distributivo 

Nesta seção, será feita breve apresentação das duas versões mais conheci- 
das de explicação do processo inflacionário associado ao conflito distributivo, 
ou seja, a tentativa de os capitalistas e trabalhadores dividirem o produto em partes 
de soma superior ao todo, resultando em aceleração inflacionária ou não, con- 
forme as estruturas concorrenciais dos lados da oferta e da demanda dos merca- 
dos de bens e de trabalho. 

Para nos atermos a essência do argumento, nós nos limitaremos as versões 
simplificadas da teoria neo-estruturalista da inflação. O preço do produto (P,) é 
determinado pela regra do mark-up: 

(3.a) P, = (1 + z). b.w, 

onde b é o coeficiente indicativo do inverso da produtividade do trabalho, z é 
a margem de lucro e w, o salário unitário. A participação do salário no produto 
(Y,) é igual a parcela do preço relativa ao custo com salários, 1, e a parcela 

l + z  
do lucro no produto (Y,) é igual a Z. Logo, a soma das partes partes é igual a 

l + z  

1, Y, + Y, = 1. 
Por suposição, o salário real desejado pelos trabalhadores é igual a v. Por- 

tanto, a fração do produto desejado pelos trabalhadores seria igual a: 

O conflito distributivo é estabelecido quando YW > Y,, significando que 
os trabalhadores desejam parcela maior do que a fração que os capitalistas Ihes 
oferecem. Como a soma das partes supera o produto, a inflação seria o instru- 
mento que reequilibraria o sistema. 



Apesar de a política salarial brasileira implementada desde 1965 não ter si- 
do contínua, com mudanças que vão desde a discriminação dos reajustes sala- 
riais por classes de salário a redução dos prazos de recomposição ou mesmo mu- 
danças do indicador de preços, seguiremos a formulação da vinculação dos rea- 
justes salariais de acordo com a variação defasada e corrente do índice de pre- 
ços de Bacha (1982). 

Suponhamos que o salário real objetivado seja v no tempo to. Esse é o sa- 
lário real do indivíduo logo após o último reajuste salarial. Entre os dois pontos 
to e t,, a taxa de inflação observada foi Assim, antes da próxima recomposição 
salarial, o salário real será v/(l + P). O salário real médio observado no período 
será igual à média geométrica desses valores, v, = = v. (I +pt)-li2. 
Este movimento é visto na figura 2. Se, agora, ao invés de termos um reajuste 
passarmos a ter dois, o novo salário real médio será v, = ~.(1+8,1-':~. AO 

generalizarmos o cálculo do salário real médio para n reajustes por período, 
obtemos: 

n é o número de reajustes por período de tempo. 

Dessa equação é possível verificar que, quanto maior for a taxa de inflação 
verificada durante o período, menor será o salário real médio. Vê-se, também, 
que, quanto maior o número de recomposições salariais por período de tempo, 
maior o salário real médio. Do mesmo modo, quanto maior o pico de salário real, 
maior o salário real médio, dada a condição de constância dos demais fatores. 
Em termos da figura 2, a aceleração inflacionária é interpretada como uma que- 
da mais acelerada do salário real médio (t, a t,). O maior número de reajustes 
por período é mostrado em duas fases (t, a t, e t, a t,). Finalmente, o maior pico 
de salário real, e o efeito resultante da incorporação de um adicional sobre o va- 
lor do índice de recomposição do salário pela inflação passada, é mostrado no 
período final t, a t,. 

FIGURA 2 Os reajustes salariais indexados 
L~volução teórica do salário real à variação do de preços numa w economia sujeita ao não-perfeito sin- 

cronismo dos reaiustes salariais das 
diversas categorias trabalhistas esta- 
belecem que a recomposição salarial 
é uma média da taxa de inflação cor- 
rente (P,) e da defasada (Pt-,). Dessa 
forma, a equação de salário nominal 
é dada pela meta de pico real (v) v e  
zes a média de reajustes de preços es- 

, t, t, t, t, t5 TEMPO, tabelecida pela política salarial. 



onde h é o grau de resistência salarial, indicando o quanto da inflação corrente 
os trabalhadores conseguem incorporar no salário nominal também corrente. 

Substituindo (3.d) em (3.a), tem-se: 

"t 
-= [(I + z). b. 
pt-1 

e a taxa de inflação ficaria: 

Ao se realizar a diferenciação de primeira ordem do logaritmo das equa- 
ções (3.a) e (3.d), tomando por suposição que o salário seja o único termo variá- 
vel de (3.a) e a ausência de choques exógenos, e solucionando o sistema para es- 
tas duas equações, verifica-se que: 

ou seja, a taxa de inflação corrente é igual a taxa de inflação do período anterior. 
O salário real efetivo (v,) recebido pelo trabalhador, nesse caso, será 

inferior ao valor desejado (v), em virtude do nível observado de elevação de 
preços, pois: 

De (3.c) e (3.g), observa-se que h = 1 - 0,5/n. Quando o número de reajustes 
por período cresce, h também cresce. Numa situação limite onde n tenda ao infi- 
nito, h tende a I .  

As razões pelas quais os trabalhadores sempre recebem um salário real in- 
ferior ao desejado seriam a situação de desemprego estrutural ou involuntário 
da mão-de-obra e a fragilidade do movimento sindical, pois, no final, o conflito 
seria inevitavelmente resolvido a favor dos capitalistas. Está implícita aqui a pro- 
posição de Keynes7 de que os trabalhadores não têm como determinar o seu sa- 
lário real, que está diretamente relacionado com o nível de demanda agregada, 
sobre O qual eles também teriam reduzida influência. A relaçãoque importa aqui 
é o nível de demanda efetiva e de emprego determinando os salários reais, e não 
o inverso. 

A partir do modelo acima, são quatro os fatores que explicariam a acelera- 
ção da inflação: 
a) choques exógenos, que elevariam a incompatibilidade distributiva; 
b) aumento das margens de lucro dos oligopólios; 
C) redução dos prazos de reajuste dos salários; 
d) aumento do poder dos sindicatos, provocando aumento do salário real de pico. 



Diagnosticada a grande dificuldade de se reduzirem as margens de lucro 
e de se aumentar a produtividade do trabalho no curto prazo, a estratégia de ação, 
segundo os inercialistas, estaria na obtenção de mecanismos de se reduzir o pico 
de reajuste salarial por meio de uma ação coordenada. A medida que a forma 
de defesa dos trabalhadores para conseguir o salário real médio v, é reajustar 
pela média de preços passado e corrente, e este é inferior ao salário real de pico 
v, existe um raio de manobra sobre o qual é possível agir. 

De formulação muito próxima a delineada acima decorreu o Plano Cruza- 
do. O congelamento de preços, associado a reforma monetária com o reajuste 
dos preços da economia pelo valor médio, que em tese garantiria a obtenção do 
salário real médio v,, asseguraria a estabilidade futura dos preços e a elimina- 
ção da memória inflacionária. 

Admita-se, agora, que os trabalhadores reajustem seus salários levando em 
conta não apenas a regra de política salarial, mas também qualquer discrepân- 
cia entre o salário nominal desejado e seu valor efetivo no período anterior: 

A formulação utilizada acima é a mesma de Barbosa (1988), que difere da 
equação (3.d) por assumir a hipótese de perfeita sincronização dos reajustes 
salariais. 

Substituindo (3.h) em (3.a], chega-se a: 

Supondo-se que o salário real desejado pelos trabalhadores seja maior que 
o oferecido pelos capitalistas, resulta que: ((1 + z) . v .  b - 1) > O. Logo, na equa- 
ção (3.i) o conflito faz com que a taxa de inflação cresça continuamente (figura 3). 

A conclusão a ser extraída desse modelo é que a hipótese de conflito 
distributivo entre capital e trabalho levaria a economia a hiperinflação, caso 
nenhuma das duas classes ceda. Não mais seria obtida uma taxa de inflação 
estável. 

Em virtude do impasse criado 
FIGURA 3 pela teimosia das partes, a solução 

Ewluqáo teórica da inflação real com por um acordo entre traba- conflito distributiw exacerbado 
Ihadores e capitalistas que estabele- 
ceria o salário real e a margem de lu- 
cro mutuamente satisfatórios e con- 
sistente com o princípio de que a so- 
ma das partes desejadas não supere 
o todo. Como salienta Barbosa, essa 
abordagem está condicionada a po- 
Iítica monetária passiva, que garanti- 
ria a permanência do nível de empre- 
go da economia e a perseverança dos 
sindicatos. 



O fato de esta última versão do modelo de conflito distributivo não impor- 
tar em "ilusão monetária" de parte dos trabalhadores não significa que seja esta 
a situação efetivamente observada. A contínua queda do poder de compra dos 
assalariados e a reduzida capacidade de os sindicatos fazerem valer suas reivin- 
dicações são fortes indícios que sinalizam a favor do modelo inicial, com a regra 
de política salarial apresentada em (3.d), pois na economia brasileira o suposto 
de "racionalidade" dos trabalhadores parece não se aplicar. Resta, portanto, en- 
contrar as razões da aceleração inflacionária dentro de outro contexto - o de 
conflito entre capitais. 

3.3 - Determinação do mark-up e dinâmica inflacionária 

A intensificação do processo inflacionário tem consequências conhecidas: 
a) redistribuição dos fluxos de renda; 
b) renegociação dos prazos contratuais ligados as atividades de produção e de 

circulação de mercadorias; 
C) redução do prazo médio dos valores a receber. 

A primeira conseqüência é um tema bastante explorado na literatura eco- 
nômica - o conflito distributivo entre capital e trabalho -, objeto de análise 
na seção anterior. Ao se adicionarem as segunda e terceira consequências, passa 
a ser vislumbrado um aspecto que não tem recebido o mesmo destaque: o con- 
f l i to de interesses entre as diversas formas de ganhos de capital. 

Numa economia onde predomina a regra de indexação dos custos de pro- 
dução e que está sujeita a acelerado ritmo inflacionário, a existência de grupos 
de rendimento econômico, cujos ganhos se apresentam indexados de maneira per- 
feita ou quase perfeita, como a renda dos setores vinculados a orbita do câmbio 
e dos juros, traz um ganho relativo a esses em relação aos demais agentes eco- 
nômicos. Ceteris paribus, o patamar inflacionário tenderia a se estabilizar caso 
os demais agentes assumissem essa perda de forma passiva. Todavia, isso não 
necessariamente ocorre. 

Em economias cronicamente inflacionadas, os custos de obtenção de in- 
formação e de conflito são muito altos8. Em relação ao mercado de trabalho, 
a forma utilizada para minimizar tais custos tem sido o estabelecimento de con- 
tratos de trabalho vinculados a um determinado índice de reposição da corro- 
são inflacionária, e sujeitos a reajustes de periodicidade fixa ou não. A regra de 
recomposição salarial a períodos fixos estabelece um padrão estável de reajus- 
tes e é elemento básico para o atingimento de uma situação de inflação inercial 
típica. 

A periodicidade variável de reajustes salariais
g 

ou escala móvel de salá- 
rios pode representar um elemento minimizador dos custos de informação nu- 
ma situação de baixa incerteza e moderado ritmo inflacionário Contudo, a utili- 
zação deste mecanismo durante um período de aceleração inflacionária, e con- 
seqüente alastramento do  sentimento de incerteza e aumento dos custos de in- 
formação, faz recrudescer o componente acelerador da inflação resultante do 
conflito distributivo entre capital e trabalho. A política salarial associada a pe- 



riodicidade variável ou endógena, nessas circunstâncias, repercute de forma opos- 
ta ao que seria desejado em termos de estabilização de preços com a sua imple- 
mentação, isto é, a política salarial deixa de representar um fator minimizador 
do conflito capital-trabalho e passa a repercutir como fator incrementador da 
incerteza e dos custos de informação, além da adicional pressão de custos pelo 
virtual aumento do grau de indexação dos salários. 

No restante desta seção, estaremos trabalhando com a noção de perio- 
dicidade fixa de reajustes salariais, por ser esta a forma que julgamos predomi- 
nar na experiência brasileira e a que melhor expressa a situação recente. 

Tendo como perspectiva a experiência brasileira das últimas duas décadas, 
enquanto o grupo de renda salarial sofre uma regulamentação institucional 
rígida no tocante à determinação da forma de reajustes dos salários nominais, 
o mesmo não ocorre com outras classes de renda-custo'0. Essa diferença nos 
padrões de indexação e de reajustes dos valores nominais das diversas formas 
de custos resulta no aumento do potencial de instabilidade (incerteza) a que os 
agentes econômicos estão sujeitos quando do processo de tomada de decisões 
e antecipação de eventos econômicos futuros. 

A diferença no prazo médio de reajustes de salários, preços e taxas de juros 
e câmbio é obviamente encontrada em paises onde o problema inflacionário é de 
reduzida importância. Ocorre que, em tais paises, a situação observada é de 
baixa instabilidade, e os prazos médios de reajuste de salários, preços, taxas de 
juros e taxa de câmbio têm mantido uma estabilidade bastante significativa 
ao longo dos anos. 

A medida que os prazos contratuais passam a sofrer continuas reduções, 
são promovidas bruscas alterações no potencial absorvedor do fluxo de rendi- 
mentos por parte de cada agente envolvido. Além disso, a redução contínua dos 
prazos de reajustes impede que os sinais emitidos pelas forças de mercado se- 
jam assimilados de forma tão rápida quanto anteriormente, mesmo porque os 
preços relativos, fotografados a cada instante, perdem relevância se os preços não 
se estabilizarem, caracterizando o risco de as informações recolhidas tornarem- 
se obsoletas rapidamente. 

As dificuldades que os agentes econômicos envolvidos encontram em pro- 
cessar a crescente quantidade de informações por unidade de tempo tornam-nos 
menos sensíveis aos impulsos de mercado, até que seja atingido um novo nível 
de equilíbrio. Se houver a expectativa de que este nível de equilíbrio1' possa vir 
a ser afetado, os agentes econômicos envolvidos tendem a tomar atitudes de de- 
fesa de seus fluxos de rendimento, levando a reiniciar a busca por nova posição 
de equilíbrio. Porém, nessa nova situação já haveria perda de graus de liberdade 
para ação como conseqüência do menor prazo médio para o desenrolar dos ci- 
clos produtivo e financeiro. Enquanto não forem cessados os motivos que leva- 
ram a economia a situação de instabilidade, é pouco provável que o tempo mé- 
dio das transações econômicas seja dilatado espontaneamente. 

A aceleração inflacionária tende a tornar a diferenciação das perdas incor- 
ridas ainda mais nítida e fornece os motivos para que aquelas classes de rendi- 
mento sujeitas a um padrão relativamente mais flexível tentem recompor suas 
perdas de forma mais rápida e segura. Afinal, juros (política monetária), câm- 



bio (política cambial), tarifas e preços administrados pelo setor público (política 
fiscal) são passíveis de sofrer alterações em seus critérios de determinação de 
uma forma mais flexível, dando margem a especulaçóes diversas e a consequen- 
te forma de reação das firmas. 

A firma, ao estabelecer o seu mark-up sobre o custo de produ~ão, planeja 
ser este o seu ganho real sobre a combinação média de insumos empregados. 
Ocorre que, dado o prazo médio de recebimento de seus direitos (duplicatas), 
numa situação de aceleração inflacionária, o ganho real sobre a utilização 
de insumos, quando realizado (pago), poderá não garantir a reprodução de sua 
atividade econômica específica, isto é, poderá não garantir o grau de capitaliza- 
ção que lhe propicie manter o nível normal ou usual de contratação de insumos, 
operar com o estoque de matéria-prima desejado, não incorrer em variação 
anormal e indesejada de estoque de produto, e obter o lucro normal com a ativi- 
dade que irá permitir a acumulação de capital planejada. O seu ganho real e 
seu grau de capitalização serão menores que o esperado, se o preço não refletir 
a expectativa de corrosão inflacionária decorrente do comportamento futuro 
dos elementos determinantes de seu custo de produção e futura reposição do 
capital fixo. 

E de esperar, portanto, que o agente price-maker inclua em seu critério de 
determinação do mark-up um fator de correção pela expectativa futura destes 
custos. Como se esclarece no apêndice A, Frenkel comprovou que tal compor- 
tamento é compatível com a noção de minimização dos riscos de perda. 

Analogamente, num ambiente de alta incerteza, a veiculação de informa- 
ções dentro e entre mercados perde transparência. A possibilidade de se trans- 
ferirem expectativas a preços neste contexto torna factível o descolamento da 
variação corrente dos preços e a variação corrente dos custos de produção. Na- 
turalmente, a dificuldade que surge para se tomarem decisões econômicas sen- 
satas neste ambiente induz os agentes a redistribuírem seus ativos a favor daqueles 
de curto prazo de maturação em detrimento da imobilização de recursos em ati- 
vidades produtivas. Esse estado de coisas tenderia a não se prolongar, não fosse 
a precária situação financeira do Estado que não apenas constitui um foco real 
de disfunção das variáveis econômicas, como engendra expectativas pessimis- 
tas, quando se verifica que o Estado deixa de exercer a função de promotor do 
desenvolvimento e passa a consumir fluxos contínuos ou, pior ainda, crescentes 
de poupança privada para cobrir suas deficiências financeiras, sinalizando a pou- 
ca eficiência do governo no gerenciamento da máquina estatal. 

O processo de deterioração das finanças públicas, e de suas condições 
de financiamento, está estreitamente ligado a crise do mercado internacional de 
crédito e fo i  extremamente agravado com a estratégia de estatização da dívida 
externa, tal qual mostra Cavalcanti (1988). O esgotamento da fonte externa de 
recursos redundou na redução do raio de manobra do setor público para admi- 
nistrar o montante de seu passivo, fazendo-se recorrer predominantemente ao 
endividamento interno, isto e, a transferência de poupança privada ao setor pú- 
blico. A extrema dependência a um ativo plenamente indexado, de curto prazo 
de maturação e de alta liquidez, torna-se um fator de instabilidade por permitir 
uma grande mobilidade de curto prazo para recomposição do portfolio. 



A política cambial sendo guiada pelo objetivo de alcançar superávits da 
balança comercial não pode servir de instrumento de combate a inflação. Ao con- 
trário, a decretação de uma estratégia de desvalorização acelerada da taxa de 
câmbio não apenas funciona como mantenedor da inflação (ou acelerador, no 
caso de a depreciação cambial superar o valor que seria necessário para manter 
o poder de compra da moeda local), como faz aumentar o custo dos encargos 
financeiros assumidos no exterior (taxa de juros externa + desvalorização cam- 
bial) e torna necessário o aumento do endividamento interno em moeda nacio- 
nal por unidade de dólar da dívida externa. 

Enquanto o endividamento do setor público acompanha pelo menos a va- 
riação nominal da inflação1*, a fonte de arrecadação tributária tende a perder 
importância com a aceleração inflacionária caso o tributo não seja arrecadado 
de forma instantânea ao seu fato gerador ou tenha o seu valor preservado pela 
adoção de alguma regra de indexação. A medida que cobrir o gap financeiro do 
setor público via emissão adicional de moeda apresenta-se como um contrasen- 
so diante da situação observada de aceleração inflacionária, recorre-se princi- 
palmente ao endividamento interno. Sob o contexto de aceleração inflacionária, 
o aumento das alíquotas tarifárias vem representar uma pressão de custos adi- 
cional cujo ganho esperado, em termos de carga tributária total, pode se frustar 
pela dimensão que tomar o ritmo inflacionário. 

Uma série de decisões equivocadas quanto a gastos do setor público e me- 
didas de ajustamento, tais como a estatização da dívida externa e o estabeleci- 
mento de política monetária restritiva numa situação de relativa liquidez dos agen- 
tes econômicos do setor privado, ao invés de contribuir para o controle da infla- 
ção, repercute em elevação do custo de captação financeira daquelas empresas 
que não conseguiram adequar sua estrutura financeira a dos demais agentes 
privados13, em deterioração da situação financeira do setor público e aumento 
do fluxo de encargos financeiros do governo para a sociedade. 

A deterioração da situação financeira do setor público associada a descrença 
na possibilidade de as autoridades econômicas conseguirem reverter a tendên- 
cia de agravamento desta situação e a necessidade de se direcionarem os instru- 
mentos de política econômica em função da administração da dívida externa 
tornam as firmas bastante sensíveis a especulaçóes quanto a choques fiscal, mo- 
netário. cambial e ao risco de que determinados setores administrados pelo Esta- 
do passem a praticar uma estratégia de preços reais. Tais fatores são fundamen- 
tais para explicar o estado de expectativas das firmas no período recente. Assim, 
a crítica situação financeira do setor público e o problema da dívida externa vêm 
a se constituir elementos agudizadores do conflito de interesse entre as diversas 
formas de capital, e podem fazer reacender a insatisfação da classe trabalhado- 
ra com a regra salarial em virtude da aceleração inflacionária. 

Além do mais, o crescimento e a difusão de empresas e publicações inter- 
nacionais especializadas no acompanhamento e estudo da evolução das com- 
modities tornam real a possibilidade de antecipação pelas firmas nacionais do 
custo futuro dos insumos importados, ao menos para os produtos vendidos inter- 
namente, e mesmo de antecipação do custo de empréstimo no mercado finan- 
ceiro internacional pela sinalização da necessidade de intervenção dos Bancos 
Centrais das potências econômicas. 



A alia incerteza associada a aceleração da inflação conduz a queda da qua- 
lidade das informações veiculadas inter e intramercados. Nesse tipo de ambien- 
te, observa-se um aumento da dispersão estatística das interpretações correntes 
sobre o comportamento futuro das variáveis econômicas. Esse elemento, num 
ambiente de alta incerteza e tendo em perspectiva a noção de Frenkel a respeito 
do comportamento das firmas em relação a minimização dos riscos de perda, 
resulta inevitavelmente em transferência a preços das expectativas aceleracio- 
nistas. 

Ao transferirem expectativas a preços numa economia onde prevalece a in- 
dexação dos custos, principalmente a indexação salarial, não é de estranhar que 
os custos, correndo atrás de preços, venham manter a inflação em um patamar 
superior ao que era observado anteriormente pela incorporação do elemento de 
aceleração inflacionária pelas expectativas, tornando efetiva a expectativa de in- 
flação ascendente percebida no passado. Quanto menor for o intervalo médio 
de reposição da corrosão inflacionária mais rapidamente a expectativa altista se 
concretiza em termos de índices de inflação. A incorporação das expectativas 
sobre o mark-up desejado num contexto de conflito de interesses entre capitais 
e a falta de transparência dos impulsos de mercado, adicionando ainda os ele- 
mentos agudizadores, a crise nas finanças públicas e o direcionamento dos ins- 
trumentos de política econômica a favor da obtenção de superávit5 externos, po- 
dem resultar num ritmo inflacionário ascendente, e mesmo explosivo. 

A seguir, apresenta-se um pequeno modelo matemático onde se busca re- 
produzir o argumento desenvolvido. A equação de preços descrita adiante é uma 
versão ligeiramente simplificada da versão a ser estimada econometricamente. 
Será abstraído do conjunto de equações uma mais elaborada inter-relação das 
variáveis endógenas dos lados real e monetário do  modelo de equilíbrio, assim 
como não será feito maior detalhamento do processo de ajustamento em termos 
de movimento das curvas de demanda agregada e oferta agregada ou ao longo 
delas. O conjunto de equações abaixo já embute as reações de variação da de- 
manda sobre a curva de oferta agregada, seguindo o critério kaleckiano (neo- 
estruturalista ou fix-price) de determinação dos preços. 

A equação de nível de preços é a seguinte: 

onde: 
. P = nível de preços da economia 
. z = mark-up médio das firmas 
. i = taxa de juros de empréstimo, em termos nominais 
, m = coeficiente indicativo de quanto do custo direto é financiado via sistema 

bancário 
. w = taxa salarial média da economia, em termos nominais 
. b = coeficiente de mão-de-obra por unidade do produto 
. e = taxa nominal de câmbio 
. P, = preço em US$ dos insumos importados 
. a, = coeficiente de importação de insumos por unidade de produto 

. t, = coeficiente de tributação indireta 



A equação (3.1) significa que o nível de preços expressa tanto a participa- 
ção dos insumos diretos (mão-de-obra e matéria-prima importada), como também 
a participação de despesas com tributos indiretos e custo financeiro relativo ao 
capital de giro, além do componente relativo aos  lucro^'^. 

Diferenciando-se totalmente a equação (3.1) pelo tempo e dividindo o re- 
sultado por FI passa-se a explicar a dinâmica de preços da economia, isto é, a 
taxa de inflação. Os coeficientes a, e b foram considerados parâmetros da eco- 
nomia, enquanto o coeficiente representativo do custo de capital de giro (m) é 
considerado fixo no curto prazo. Dessa forma, a dependência por recursos ban- 
cários para o financiamento de sua atividade operacional é tida como uma res- 
trição estrutural a decisão de preços da firma, estando estreitamente ligado as 
estruturas gerenciais e aos hábitos comerciais das firmas. Quando da estimativa 
econométrica do modelo, tal suposição será retirada. 

O sinal " ^ "  sobre uma variável indica sua taxa de variação no tempo15 e 
os termos entre parênteses são coeficientes distributivos, por suposição fixos no 
curto prazo. Chamemos os coeficientes distributivos de: 

, C, = (z / l+z+i.m) 
. C2 = (i.m / l+z+i.m) 
. C, = (w.b / w.b+e.Po.ao) 
. C, = (e.Po.aolw.b+e.Po.ao) 
C ,  = (ti /I -ti) 

A equação (3.2) passa a ser: 

Determinemos agora a dinâmica de ajustamento de cada variável do lado 
direito da equação (3.3). Por simplificação, admitimos que a forma de ajustamento 
de cada variável seja satisfatoriamente explicada por relações lineares. 

A decisão das firmas de fazer variar seu mark-up médio é função decres- 
cente do nível de ociosidade da capacidade instalada, a variável (1 - u) e fun- 
ção crescente da aceleração inflacionária esperada para o período de produção 
corrente em relação a taxa de inflação observada no período anterior, (pe - 
8,)16. Quanto mais oligopolizada for a estrutura de mercado e quanto maior for 



o clima de incerteza e o custo de informação, menor tende a ser a reação das 
firmas a impulsos de demanda (menor o coeficiente A,) e maior tende a ser o 
coeficiente de expectativas a preço. E de esperar que o coeficiente A, comporte- 
se assimetricamente numa situação de alta incerteza. Quer dizer, espera-se que, 
em situação de alta incerteza e custo de informação, a reação das firmas a uma 
expectativa de redução da taxa de inflação reflita-se sobre o mark-up desejado 
de uma forma mais discreta ou menos intensa do que a reação das firmas a ex- 
pectativa de aceleração inflacionária. Tal comportamento é respaldado logica- 
mente pelo experimento de Frenkel (1979). 

Nesse ponto de apresentação do modelo é importante deixar claro o elo exis- 
tente entre a proposição teórica de Frenkel e as implicações da formulação aci- 
ma de variação do  mark-up. Como exposto no apêndice A, no modelo de Fren- 
kel, a incorporação de expectativas ao valor do mark-up desejado é função da 
expectativa de aceleração da taxa de crescimento dos custos de produção ou, 
mais precisamente, da variação esperada de um índice que seja representativo 
da esperança de variação dos termos de custo das firmas. Se admitirmos que a 
taxa de inflação esperada incorpore um elemento representativo da variação do 
valor do mark-up desejado, a identidade entre taxa de variação dos preços e ta- 
xa de variação dos custos pode não ocorrer. Dessa forma, a utilização do termo 
de variação esperada da inflação é mais que uma mera proxy da proposição de 
Frenkel. Ao contrário, a utilização do termo relativo a taxa de inflação esperada 
incorpora a previsão dos custos futuros uma possibilidade teórica adicional. 

Assumida a hipótese de incapacidade de as firmas atuarem de forma a an- 
tecipar os eventos econômicos em sintonia fina, como parece ser a suposição de 
Kandir, a antecipação do comportamento da taxa de variação do índice global 
de preços é um critério mais realista, por indicar que as firmas sofrem de signifi- 
cativa deficiência quanto a capacidade de antever a variação dos preços futu- 
ros de sua cesta de insumos e dos bens de capital específicos para reposição fu- 
tura. Dada a indexação formal e generalizada a um indicador interno de preços, 
transparece que as firmas devem estar cientes de que, em virtude da regra de 
indexação dos custos, a elevação do preço de um insumo que não lhe afete dire- 
tamente num primeiro momento irá representar posteriormente um fator de pres- 
são de custos, quandoda propagação do impacto inicial. Dessa forma, as firmas 
pretendem que, ao ser antecipado o indicador de evolução média de preços, sua 
situação, também média, se estabilize. E a estratégia racional, como demonstra 
Frenkel, é superestimar a evolução futura dos preços. Para se defender da infla- 
ção, as firmas tendem a superestimar a taxa futura de crescimento de preços, um 
paradoxo que costuma se materializar em inflação ascendente ao f im de um de- 
terminado período. 

Acreditamos, pois, que a suposição de antecipaçáo da aceleração futura 
do indicador global de preços, embora seja menos elaborada e sofisticada que 
o conceito de custo de uso de Keynes17, reflita adequadamente o observado na 
economia brasileira durante a fase de aceleração inflacionária associada a alta 
incerteza. 

Enquanto Frenkel teoriza em cima da antecipação da capacidade futura 
de aquisição de insumos, Kandir acrescenta a antecipação de um termo relativo 



a capacidade de reposição de capital fixo da firma, caracterizando a decisão de 
pretos como também uma decisão de valorização do capital18 

Para manter os níveis normais de lucro e de capitalização, as firmas dispõem 
ainda de outros mecanismos de defesa. 

Substituindo o termo de lucro com a atividade produtiva (w.b + e.P,.a,).z 
por r.PK, onde r é a taxa de lucro média em termos do valor do estoque de capi- 
tal e PK, o valor do estoque capital, e colocando r em evidência, chegamos a: 

A variável u é o nível de utilização da capacidade instalada (u = XIX*), e 
a é o coeficiente que relaciona o produto potencial ao estoque de capital. O 
produto potencial é representado por X*. 

A taxa de lucro dependerá da conjugação das variáveis que compõem a 
equação acima, mais um fator que apenas se torna importante pois existe a pos- 
sibilidade de o mark-up realizado divergir do mark-up desejado, o prazo médio 
de recebimento de duplicatas. Desse modo, a decomposição qualitativa dos fa- 
tores determinantes do mark-up realizado (z*) torna-se relevante para o entendi- 
mento da dinâmica interna da firmaJ9. Digamos que z* = f (z', u, Pe - P-,,n), 
onde z' é o mark-up desejado pelas firmas que, ao nível de utilização normal 
da capacidade instalada (u = I), garanta a contratação do nível normal de insu- 
mos, a operação com o estoque de matéria-prima desejado, a não incorrência 
em variação anormal do estoque do produto e a obtenção do lucro normal com 
o qual a firma realizará os seus planos de distribuição de dividendos e de com- 
posição do portfolio, no qual o principal ativo é o capital produtivo. A variável 
n representa o intervalo médio de encaixe do resultado da atividade operacional 
da firma. Os últimos três termos (u,Pe - P-,,n) são os elementos corretivos que 
com maior ou menor intensidade agem de forma a levar a firma a atingir os 
objetivos desejados. 

Em uma economia sujeita à aceleração inflacionária e alta incerteza, pare- 
ce razoável supor que, além de antecipar a variação futura dos custos de produ- 
ção e reduzir o prazo médio de vendas, a firma aja de forma a defender o valor 
de seus estoques de matéria-prima e produto acabado. Isto se torna possível de 
duas formas: (1) cobrar pela matéria-prima utilizada, e que possuía em estoque, 
acima do valor monetário pago originariamente; (2 )  corrigir monetariamente os 
preços dos produtos que não haviam sido vendidos anteriormente (estoques). 
Essas duas possibilidades de como a firma pode agir dependem basicamente de 
se acreditar na aceleração da inflação e encontram-se explicados, assim como 
a antecipação de custos futuros, no coeficiente k. da equação (3.4). Afinal, a su- 
perestimação da inflação futura e a correção monetária dos produtos fazem au- 
mentar a margem de lucro nominal, pois o preço corrente incorpora insumos com- 
prados por preço nominal menor no passado. 

É bem verdade que, com o processo de inflação crônica, o custo alternati- 
vo de se manter a imobilização em estoques é bastante elevado. No tipo de am- 
biente econômico que vimos supondo, as empresas buscam manter seus estoques 



a um nível reduzido e, portanto, as duas formas de reação propostas podem vir 
a ser pouco importantes em relação a antecipação dos custos futuros. 

Antes de passarmos a dinâmica das outras variáveis, é importante que se- 
jam feitas duas breves observações. Primeiramente, o fato de o mark-up crescer 
com a expectativa de aceleração inflacionária não implica necessariamente que 
aumente a participação do lucro no produto e a taxa de lucro resultante. O com- 
portamento da firma decorre de proteger sua fonte de renda de um eventual des- 
gaste inflacionário, e o resultado final dessa atitude depende da forma de rea- 
ção dos demais agentes. A questão da transferência de expectativas a preços atra- 
vés da variação do mark-up deve ser entendida principalmente como uma rela- 
ção causal que dá origem a uma variação endógena da inflação. Fm segundo 
lugar, a indexação imperfeita a que se submete a classe de renda de salários, su- 
jeita a intervalos reduzidos20 de reajuste e a aceleração inflacionária que faz 
com que a reposição da inflação passada seja inferior a inflaçáo presente, resul- 
ta num estado de ilusão monetária permanente, pois a queda do poder de com- 
pra médio dos salários se dá de forma gradual, porém lenta. 

As formas de defesa do poder de compra dos assalariados mais usuais são 
a antecipação das compras para os períodos próximos ao de recebimento dos 
seus rendimentos e a aplicação da sobra temporária de recursos em contas de 
depósito a vista remuneradas e demais fundos de renda fixa. Se, de um lado, o 
mecanismo de aplicação das sobras temporárias serviu realmente para suavizar 
a queda do salário real, por outro, ele foi sustentado a custa da crise financeira 
do setor público. 

Parece-nos que os fatores supracitados nos dois parágrafos sSo relevantes 
para a explicação da reação do mark-up ao nível de utilização da capacidade 
instalada. 

segue-se dinâmica salarial próxima aquela utilizada na seção anterior, 
acrescentando-se a hipótese de sensibilidade do ritmo de reajustes ao nível de 
desemprego observado, tal qual Lopes & Bacha (1980): 

A equação (3.5) expressa a regra institucional de reajuste salarial, isto 
é, a política salarial adicionada da possibilidade de a variação salarial res- 
ponder ao comportamento do desemprego, numa versão modificada da Cur- 
va de Phillips. 

Algum cuidado deve ser tomado com a taxa de variação média do custo 
de empréstimo. Esta taxa reflete tanto o custo de captação bancária como a mar- 
gem de ganho do Banco. Para o objetivo desta seção, é conveniente abstrair a 
regra de formação da taxa de juros de empréstimo. Todavia, não se pode deixar 
de enfatizar os fatores determinantes do custo de captação bancária. Estabelece-se 
que a variação da taxa de juros seja função decrescente da capacidade ociosa 
da economia e função crescente da necessidade de financiamento do gap exis- 
tente entre os dispêndios do governo (conceito convencional de gastos públi- 
cos, pagamento de juros sobre as dívidas interna e externa do setor público, 
e redução das reservas internacionais) e as fontes de captação de recursos (emis- 
são de moeda, tributação, endividamento externo e aumento das reservas inter- 



nacionais), suprido por endividamento interno. Observe-se que o conceito de gap 
utilizado é mais amplo que a noção de déficit primário do governo (conceito con- 
vencional de gasto público menos arrecadação tributária). De fato, mesmo que 
o governo apresente déficit primário negativo, a pressão por poupança privada 
ainda pode ocorrer tendo em vista o cumprimento dos encargos financeiros do 
governo. O conceito de déficit primário, por si só, se mostra totalmente insufi- 
ciente para explicar o processo inflacionário, se não é diagnosticada qualquer 
pressão significativa de demanda. A forma linear da dinâmica da taxa de juros 
de empréstimo é uma simplificação; porém, para o atual objetivo, parece-nos ser 
pertinente e Útil. 

.. 
(3.6) I =  A3 . (1  - u ) +  h 4 . C A P +  h5.P;AJ < 0 , h 4 > O e h s > 0  

Da mesma forma que o mark-up, a recente experiência brasileira, aparen- 
temente, tem demonstrado uma reduzida importância do coeficiente h3 no com- 
portamento da taxa de juros. O gap demonstrativo da precária situação finan- 
ceira do Estado tem sido fundamental para explicar o andamento da política mo- 
netária e o clima de alta incerteza quanto a capacidade administrativa das dívi- 
das interna e externa do setor público e a incerteza que isto engendra sobre os 
rumos da economia nacional no que concerne a formação de expectativas das 
firmas e suas decisões de gastos e de portfolio. O últ imo termo (h5 . p) expressa 
o repasse a taxa de juros da aceleração inflacionária. 

Supomos que a política cambial siga uma regra de paridade entre a moeda 
nacional e o dólar, mais um componente de recomposição da competitividade 
internacional das exportações, que dependerá da situação da balança comercial 
e do  poder de pressão dos exportadores. Mesmo que esse coeficiente seja de fa- 
to nulo, numa situação de alta incerteza, as firmas podem determinar seus pre- 
ços antevendo a possibilidade de E > 0. 

(3.7) ê = P - B * + € ,  

onde p* é um indicador da taxa internacional de inflação. O coeficiente de cho- 
que cambial é representado por E. 

Por fim, admitiremos que a taxa de ciescimento do custo dos insumos im- 
portados seja um dado exógeno, da mesma forma que a taxa de variação da tri- 
butação indireta. Não custa voltar a lembrar que mesmo que não ocorra tal ele- 
vação (de tributação), a crise financeira do  Estado cria as condições propícias 
para que os empresários antecipem essa possibilidade e a alta incerteza predo- 
minante nesse ambiente impede que a reversão dessa expectativa se converta em 
rápida redução do  mark-up desejado. 

O próximo passo será substituir as equações de (3.4) a (3.7) na equação de 
dinâmica de preço, equação (3.3). 

c,[hP + (1 - h)B-, + X,(I - u)] + 
c,[@ - B. + E + Po)] + c,ii 



I -c3 I -c3 
C' " CAP + (P,-B*)+ C 5  

+ [=I 1 c3(l -h) 1 1 h + [ c h )  ] i 

A equação (3.9) decompõe a variação de preços nos seguintes elementos: 
a) o componente de inflação inercial, o primeiro termo da equação; 
b) o componente de regulagem de demanda, o quarto termo da equação; 
c) o componente de transferência de expectativas inflacionárias a preços, 

o segundo termo; 
d) os componentes pressionadores do custo financeiro: 

d.1) referente a aceleração da inflação, terceiro termo, e 
d.2) referente a demanda do governo por poupança privada, quinto termo; 

e) os componentes de choque cambial, seja por choque no preço dos insumos 
importados, seja por correção do  poder de competitividade internacional do 
país; 

f) o componente de choque fiscal, o últ imo termo. 
A equação (3.9) trata de uma espécie de Curva de Phillips aumentada pela 

indexação de custos e pelo erro da expectativa de inflação futura. O presente 
modelo compatibiliza a noção da Curva de Phillips aumentada pelas expectativas 
da corrente monetarista com a noção da Curva de Phillips aumentada pela inde- 
xaçáo dos custos da corrente neo-estruturalista ou inercialista A diferença bási- 
ca reside no fato de a formação de expectativas, na situação de elevados custos 
de informaçãio e de incerteza, ser incompatível com a noção usual de "expecta- 
tivas racionais", pois quando as firmas buscam minimizar o risco de perdas, co- 
m o  demonstrou Frenkel, elas tendem a superestimar a inflação futura. Ou  seja, 
o comportamento racional das firmas seria errar continuamente suas expectati- 
vas para cima, o que contradiz a noção de aprender com o erro e a velocidade 
de ajustamento decorrentes do conceito de expectativa racional2'. Todavia, 
tratando-se de uma economia com rígido padrão de indexação como a 
brasileiraz2, não é de estranhar que a inflação antecipada previamente seja bem 
próxima a que de fato é observada. 

Outro fator que contradiz a noção usual das expectativas racionais está re- 
lacionado ao fato de que, mesmo que a inflação corrente seja perfeitamente an- 
tecipada, se ela divergir da inflação defasada de um período, isto não necessa- 
riamente representará uma situação de equilíbrio no mercado de bens, pois a 
inflação altera a estrutura distributiva e induz ao acirramento dos conflitos entre 
as partes. Em termos gerais, nos modelos de expectativas racionais, quando a in- 
flação esperada é igual a inflação efetiva, na ausência de choques exógenos, a 
economia se encontra em equilíbrio no mercado de bens. 



4. A estimativa econométrica do modelo de preços 

No presente capítulo, busca-se verificar a plausibilidade do modelo de pre- 
ços através da técnica estatística. Objetiva-se, nas seções que se seguem, apre- 
sentar a versão econométrica do modelo de determinação do agregado de pre- 
ços e examinar a qualidade estatística dos coeficientes. Além disso, discute-se 
a capacidade do modelo em simular o comportamento do indicador de preços 
utilizado. 

4.1 - O modelo de equações simultâneas 

Nesta seção, é apresentada a versão para estimativa econométrica do mo- 
delo teórico para a determinação da dinâmica inflacionária, proposta em capí- 
tulo anterior. Passa-se a supor a composição bissetorial da economia: agricultu- 
ra e indústria. Segundo a formulação apresentada anteriormente, o setor indus- 
trial segue a regra de formação de preços por mark-up. Os elementos de custo 
do setor industrial são trabalho, matérias-primas importadas e despesas finan- 
ceiras necessárias a operação da atividade produtiva. De acordo com o nosso 
objetivo de desvendar a formação de preços industriais, incorreremos na simpli- 
ficação de supor que o preço agrícola seja um dado exógeno. Essa simplificação 
se justifica pelos elementos teóricos que queremos enfatizar. 

Salienta-se que a especificação econométrica segue de forma próxima o 
roteiro traçado por Modiano (1985), que desenvolveu, possivelmente, o mais com- 
pleto modelo econométrico de determinação da taxa de variação do índice glo- 
bal de preços dentro do marco teórico inercialista. Contudo, existem algumas di- 
ferenças fundamentais em relação a esse trabalho: 
a) como referido acima, o preço agrícola é suposto exógeno; 
b) o custo de insumos importados é tratado de forma mais agregativa; 
C) assume-se a hipótese-chave de correlação entre mark-up desejado e expecta- 

tiva inflacionária; 



d) incorpora-se aos fatores de custo um termo referente as despesas financeiras; 
e) não foi imposta a restrição de adição unitária; 
f )  optou-se pela utilização de taxa de variação na formulação 

Xt = (X / X (-1))-1. A letra t é empregada significando taxa de variaçãoL3. 
No tocante ao item f) acima, a suposição de taxa de variação, tomando por 

base o período anterior, torna o significado do coeficiente estimado distinto de 
elasticidade, que é aquele da formulação baseada no diferencial de 1, grau do 
logaritmo neperiano da variável Além disso, a elasticidade de substituição dos 
termos regressores não é constante. 

Apresenta-se, então, o conjunto de equações simultâneas caracterizadoras 
do modelo de determinação da taxa de variação do índice agregado de preços, 
para logo em seguida passarmos a descrição e análise das mesmas. 

(4.1) pit = c,.(zt.D,) + c2.cft + c3.(wt) + c,.(et + pot) + c,.DUM + c, 

c, 5 O; c,,c,, c,, c, 2 Oec,  5 O 

do, d, r O; d,, d, 5 O; d, z O 

(4.3) wt = f, + fl.pt + f2.p (-1) t + f,.h + f,. D U M  

O < f,, f, < 1; f,, f, < O 

(4.4) cf t  = h, + h,.h + h,.it + h,. D U M  79 

O < a,, a, < 1 

A equação (4.1) mostra a decomposição da taxa de variação do preço in- 
dustrial (pit). A variável c f t  representa a taxa de variação do fator de custo finan- 
ceiro. O termo zt.D, significa a taxa de variação do mark-up multiplicada por 
uma variável dummy que tem valor unitário a partir de 1983. O motivo para tal 
especificação será esclarecido mais adiante, quando tratarmos da equação (4.2). 
O quarto termo se refere aos custos com insumos importados, sendo et a taxa 
de variação cambial e pot a taxa de variaçãodo índice de preços de importação, 
admitido como proxy para a taxa de variação do custo de matérias-primas im- 



portadas. A variável DUM, para 1986, busca caracterizar a mudança nos coefi- 
cientes distributivos em decorrência do congelamento de preços prolongado. 

Os coeficientes ci da equação de preços industriais caracterizam os efeitos 
totais da variação de um determinado fator de custo sobre a taxa de variação 
do preço industrial. Isto significa que a equação (4.1) representa a consolidação 
dos efeitos dos termos de custo sobre o preço industrial. 

CRÁFICO I 

Evolução da razão de mark-up desejado 

§ Medid móvel da razdu do rnark-up em t e t i  1 da metodologia de Considera (1981) 

Vimos, quando da exposição do modelo teórico, que os coeficientes c, e 
c, somam Entretanto, a soma dos coeficientes encontrados na estimativa 
econométrica pode divergir de 1. Mesmo que tal ocorra, se o intervalo de con- 
fiança da soma desses coeficientes abranger o valor esperado teoricamente, 
admitiremos que os valores encontrados expressam satisfatoriamente a proposi- 
ção teórica. 

A equação (4.2) descreve a taxa de variação do mark-up desejado (zt), cal- 
culado a partir da metodologia de Considera (1981)25. O termo d, prodt repre 
senta a repercussão da variação da produtividade do trabalho sobre a decisão 
de determinação do mark-up desejado. Espera-se que o aumento da produtivi- 
dade do trabalho ou - o que quer dizer o mesmo - o aprimoramento tecnoló 



gico e gerencial da firma reverta-se, ao menos parcialmente, aos consumidores 
na forma de redução da taxa de expansão do mark-up desejado. O hiato do pro- 
duto (h) vem medir a reação das firmas ao aumento da capacidade ociosa da 
economia. Quanto maior for o grau de oligopolização e maior o clima de incer- 
teza, que ofusca os sinais emitidos pela mudança dos preços relativos, o coefi- 
ciente d, tende a apresentar valores positivos, nulos ou negativos, esses muito 
pouco significativos. Caso a indústria opere de forma competitiva, o coeficiente 
d,, negativo, expressará a reação competitiva das firmas numa situação de ca- 
pacidade ociosa. 

Emprega-se a variável dummy DUM 73,74, cujos termos unitários referem-se 
aos anos de 1973 e 1974, para explicar o comportamento do mark-up desejado 
em conseqüência da observada desorganização do mercado internacional de 
matérias-primas, concomitantemente ao primeiro choque do petróleo. Não se uti- 
lizou procedimento semelhante aos efeitos do segundo choque do petróleo pela 
desobservância de seu efeito sobre a série utilizada de taxa de variação do  
mark-up desejado. De fato, o incremento de publicações que informam sobre a 
tendência de comportamento de mercado internacional de commodit~es criou 
condições para que esse fator exógeno pudesse ser parcialmente antecipado pelas 
firmas, amortecendo seus efeitos. 

O componente da reação do mark-up ex-ante em relação a expectativa de 
aceleração inflacionária é representado pelo quarto termo a direita da equação 
(4.2). A variável Dpet.D, significa que o indicador de aceleração dos preços 
esperados26 só passa a ser relevante para a explicação do comportamento da 
margem desejada pelas firmas a partir de 1983, quando D, passa a ter valor uni- 
tário. Explica-se tal ponto. A perda que as firmas incorrem entre o ato de venda 
do  produto e o efetivo encaixe da receita operacional, em virtude da aceleração 
inflacionária, era inicialmente minimizada pela redução dos prazos médios de 
venda de seus produtos. Posteriormente, mais precisamente a partir da perspec- 
tiva de que a inflação saltaria do  patamar de 100% para o de 200%, adicional- 
mente a progressiva redução dos prazos de venda, passou-se a incorporar sobre 
o mark-up um componente que refletisse a expectativa de perda com a acelera- 
ção da inflação. Com a indexação plena da economia a partir do final de 1986, 
os prazos contratuais atingiram o limite operacional de 30 dias ou ainda menos. 
Nessa situação, as firmas passaram a repor suas expectativas de perda apenas 
com o aumento da margem de lucro ex-ante sobre os custos de produção. 

Esta proposição teórica fica mais clara quando tomamos por referência o 
gráfico 1, que mostra a evolução da razão de mark-up desejado entre 1965 e 1987. 
Observe-se que entre 1965 e 1980 não se nota uma tendência nítida de variação 
do mark-up, sendo bastante razoável a suposição de que tenha permanecido cons- 
tante durante esse período. A partir de 1980, já é possível identificar o comporta- 
mento ascendente do mark-up que, todavia, desacelera entre 1982 e 1983. O ano 
de 1983 se apresenta como o da inflexão a partir da qual a razão do mark-up 
passa a crescer de forma acelerada, o que é visto pelo formato da curva passar 
a ser convexo em relação a origem desde então. Somente a partir de 1983, o coe- 
ficiente c, da equação (4.1) torna-se significativo estatisticamente. Assim, o com- 
portamento da margem de lucro desejada passa a ser efetivamente um dos fato- 
res explicativos da dinâmica inflacionária de 1983 em diante. 



Muito pouca importância tem-se dado ao processo de redução dos prazos 
contratuais das firmas, a exceção dos prazos de recomposição salarial. Contudo, 
a reduzida percepção e sensibilidade aos "sinais" das forças de mercado e a re- 
dução do raio de manobra das firmas, que conduzem a elevação da margem de 
lucro, são conseqüências do fenômeno de encurtamento dos prazos para con- 
cretização das transações econômicas. A efetiva redução do tempo disponível 
para que sejam assimiladas as mudanças efetuadas agrava ainda mais a perda 
de transparência e confiança nas informações veiculadas inter e intramercados, 
promovendo novas contrações de prazos temporais e/ou elevação do mark-up 
desejado. Na experiência recente, antes mesmo de os sindicatos trabalhistas rei- 
vindicarem redução do prazo de reajustes salariais, as firmas já estavam redu- 
zindo o tempo médio de financiamento de seus clientes. Portanto, o mecanismo 
que poderia fazer detonar o processo hiperinflacionário, a conjugação de redu- 
ção dos prazos contratuais médios e aumento da margem de lucro incidente so- 
bre custos, já se fazia notar desde o biênio 1983-84. Parece ter sido mérito da po- 
lítica econômica restritiva, então vigente, dissipar as expectativas de uma impor- 
tante aceleração de preços a custa de uma significativa contração salarial, além 
de ser favorecida pelo comportamento de alguns fatores de custo, tais como a 
menor pressão relativa dos termos de despesa financeira e de custos (em US$) 
dos produtos importados. 

A dinâmica de variação salarial exposta na equação (4.3) é a mesma supos- 
ta no modelo teórico, a exceção da inclusão da variável DUM para 1986, de mo- 
do a caracterizar o efeito do congelamento de preços e salários. 

Espera-se que a soma dos coeficientes f ,  e f ,  seja 1, de modo a termos ca- 
racterizada a regra institucional de reajuste dos salários nominais. A variável pt 
representa a taxa de variação do agregado de preços para a economia, e p(-I) t 
representa a taxa de variação do agregado de preços defasado de um ano. A va- 
riável DUM, por sua vez, caracteriza a variável dummy para 1986. 

A variável representativa do custo financeiro relativo a atividade operacio- 
na1 da empresa (cft) apresenta dois componentes básicos: a razão entre o volu- 
me de empréstimos voltados a operacionalização da atividade econômica da fir- 
ma e o custo de produção, e a taxa de juros de empréstimo incorrida. Em decor- 
rência da importância que o crédito a juros subsidiado teve durante, e principal- 
mente, a década de 70, optou-se por trabalhar com uma série temporal que re- 
fletisse ambos os efeitos ao mesmo tempo. A construção de tal série é explicada 
no apêndice Fonte e Metodologia dos Dados. De forma a obter um complemen- 
to lógico do processo de ajuste entre os termos componentes da variável de cus- 
to financeiro, que subsidiará a interpretação da estimação estatística, refira-se 
ao apêndice C. 

Nesse sentido, os coeficientes da equação (4.4) têm a seguinte interpreta- 
ção. O coeficiente h, representa a parcela da variação da despesa financeira 
com a atividade operacional (capital de giro) que seria explicada pela decisão 
de gastos concernentes a estratégia de acumulação das firmas. O coeficiente h, 
explica a reação do nível de endividamento financeiro a mudança no ritmo de 
atividade econômica. Engloba, portanto, a influência do hiato sobre o compor- 



tamento da taxa de juros e sobre a decisão de demandar empréstimos bancários 
para capital de giro. A relação entre demanda por empréstimos bancários e hia- 
to do produto deve ser entendida em dois contextos. No primeiro, a queda do 
nível de atividade econômica faz reduzir o ritmo de contratação de mão-de-obra 
e matérias-primas. Logo, reduz a necessidade de endividamento bancário para 
o financiamento do custo de produção. O segundo se deve a autêntica "reforma 
gerencial" observada a partir de 1983. A sombra da forte recessão que se avizi- 
nhava, as firmas, em média, passaram a implernentar a estratégia de racionaliza- 
ção de suas estruturas de custos e aprimoramento gerencial, o que resultou nu- 
ma menor necessidade de finananciamento das empresas privadas. 

O coeficiente h2, por sua ver, tem interpretação imediata, pois a estrutura 
de despesas financeiras depende do comportamento corrente da taxa de juros. 
O componente de demanda por empréstimo da taxa de variação do termo de 
despesa financeira, por outro lado, tende a reagir negativamente a elevação da 
taxa de juros. O coeficiente h2 deve englobar ambos os efeitos. 

A variável dummy D U M  79, de valor unitário para 1979, foi incluída de for- 
ma a captar o comportamento da variável cf t  em 1979. Excluindo-se essa variá- 
vel, observa-se um resíduo bastante alto para 1979. Basicamente, três motivos 
podem ter algum poder de explicação sobre o fato. Primeiro, as firmas poderiam 
ter parcela importante de seu passivo financeiro vinculada ao reajuste cambial 
e ao comportamento da taxa de juros internacional num período onde a taxa de 
juros internacional começa a se elevar, e se acelera a prática de desvalorizações 
cambiais, inclusive com a observada maxidesvalorização do cruzeiro. Segundo, 
a partir de 1979 muda-se a metodologia de cálculo do fator de custo financeiro, 
como pode ser visto no apêndice Fonte e Metodologia dos Dados. Terceiro, a mu- 
dança do comando da economia, em meados de 1979, pode ter servido de esti- 
mulo ao endividamento das firmas. De qualquer forma, a utilização da variável 
DUM 79 serve para minimizar os efeitos do resíduo estatístico. 

A equação (4.5) busca caracterizar o comportamento da taxa de câmbio no- 
minal (et), onde p't é a taxa de variação média da inflação dos Estados Unidos, 
e re é a variável construída para representar os elementos de choque cambial, 
e mesmo de valorização competitiva2'. Objetiva-se verificar se a política cam- 
bial tem seguido o critério de paridade do poder de compra com o dólar ameri- 
cano. Caso a política cambial siga efetivamente este critério, espera-se que os 
coeficientes da equação (4.6) sejam, respectivamente, 1, -1, 1. 

A equação que decompõe a taxa de variação do agregado de preços (pt) 
em seus componentes industrial e agrícola é aquela enumerada como (4.6). A va- 
riável pat representa a taxa de variação dos preços agrícolas e os coeficientes 
a, e a, são as parcelas, respectivamente, industrial e agrícola da taxa de varia- 
ção pt. Aguarda-se que a soma dos coeficientes a, e a, seja igual a I .  

Substituindo-se as equações (4.2) a (4.5) em (4.1) e substituindo o resultado 
obtido em (4.6), obtêm-se a equação final da taxa de variação dos preços em sua 
forma reduzida. Os coeficientes dessa equação são interpretados como as reper- 
cussões diretas e indiretas das variáveis exógenas e predeterminadas sobre a taxa 
de inflação. O quadro 1 apresenta os coeficientes da equação da taxa de infla- 
ção da forma reduzida nas duas versões (ou modelos) a serem estimadas. 



4.2 - Os resultados da estimativa econométrica 

Nesta seção, serão expostos e discutidos os resultados obtidos na estimati- 
va econométrica do conjunto de equações. Serão apresentados os resultados da 
estimação de dois modelos (A e B). O modelo A é o conjunto de equações apre- 
sentado na seção anterior (de 4.1 a 4.6). Procede-se também de modo que os 
valores do coeficiente c, de insumos importados sejam estipulados a prior;, 
deixando que as demais variáveis se ajustem ao valor de c, imposto. Em relação 
ao modelo 6, é suposto que a política cambial não leve em consideração o com- 
portamento do nível de preços dos Estados Unidos. As razões e as virtudes de 
cada modelo serão abordadas a medida da exposição dos resultados. 

Para efeito de cálculo das equações de preços na forma reduzida, admite- 
se a nulidade do coeficiente cuja estatística t de Student tenha sido igual ou 
inferior a 1. 

4.2.7 - O modelo A 

O modelo foi estimado pela técnica de Mínimos Quadrados em 2 Estágios 
(MQ2E), utilizando-se as variáveis DUM, DUM 73, 74, os preços internacionais, 

QUADRO 1 

Valores algébricos dos coeficientes da equação de preço (pt) em função das 
variáveis exógenas e variável endógena predeterminada (forma reduzida) 

- - 

COEFICIENTES 
VARIAVEIS 

MODELO A MODELO B 

constante 

Pat 
p ( - l ) t  

prodt 

h 

i t  
D U M  

Pot 

p't 
re 
re' 

Do 
a,.c2.h2/Do 
a,.(c3.f4 + c,) 

Do 
al.c4/Do 

a,.c4.g,IDo 
a,.c4.g,/Do 

Do 
a, .c2.h21D, 
a,.(c3.f4 + c,) 

Do 
al.c4/Do 

Obrerva~der 
O modelo B difere do de A em virtude da desconsrderaçdo da tnflaçdo norte-americana na aplicaçdo da regra de realuste cambial 



o hiato do produto, a variável de choque cambial, o indicador de produtividade 
do trabalho, o diferencial da inflação esperada, a taxa de juros de empréstimo, 
a inflação agrícola e a inflação defasada como i n s t r ~ m e n t o ~ ~ .  Todas as variá- 
veis instrumentais, a exceção do preço defasado, constituem variáveis exógenas. 
Os resultados da estimação econométrica do modelo estão expostos no quadro 
2, que apresenta três versões para a equação de preços industriais. 

A diferença entre as equações resulta de que o coeficiente c, nas equações 
(4.1.2) e (4.1.3) é estipulado a prior;, deixando às demais variáveis o ajustamento 
estatístico. As equações (4.1.2) e (4.1.3) refletem a hipótese de o coeficiente c, ser, 
respectivamente, igual a 0,25 e 0,30. Estatisticamente, a soma dos coeficientes 
c, e c, é igual a I ao nível de significância de 5%. 

O maior problema com a equação de preços industriais (4.1.1) é a proximi- 
dade dos valores obtidos para c, e c,, pois a interpretação teórica é a de que es- 
ses coeficientes representam a parcela do custo salarial e do custo com insumos 
intermediários importados no custo direto total, respectivamente. Como demonstra 
Bulmer-Thomas (1982, p. 224-7), o suposto de coeficientes fixos de produção e 
retornos constantes de escala mais o processo iterativo propiciado pela metodo- 
logia do insumo-produto torna possível formar equações setoriais de preços, fa- 
zendo os custos aparecerem como custos de trabalho direto e indireto. Assim, 
em equações como (4.1.1), os insumos intermediários domésticos já estariam sendo 
inseridos no coeficiente c,. Parece-nos, portanto, que o modelo A incorre em so- 
breestimaçáo do coeficiente c,. Dois estudos disponíveis, Modiano (1985) e Sil- 
va & Locatelli (1987), indicam que a participação do custo salarial no custo dire- 
to total seja de aproximadamente 65% e 80%29, respectivamente. Nas versões 
(4.1.2) e (4.1.3), experimenta-se fixar valores para c, dentro do intervalo encon- 
trado por esses autores. 

O valor observado do coeficiente da taxa de variação do mark-up superior 
a 1, logo superior ao esperado na versão teórica, explica-se por três motivos: o 
grau de indexação da economia, o alto clima de incerteza e o critério de cálculo 
da taxa de variação30. 

As firmas, ao aumentarem o mark-up incidente sobre os custos numa eco- 
nomia de alto padrão de indexação como a brasileira, sabem que essa elevação 
repercute diretamente sobre os demais custos de produção, isto é, ao efeito do 
aumento do mark-up há um rebatimento em termos de pressão para recomposi- 
ção dos custos indexados, cujos processos repercutem de forma mais rápida maior 
o grau de indexaçáo da economia. Desse modo, o coeficiente c, maior que a uni- 
dade reflete o caráter multiplicativo dos efeitos da elevação do mark-up deseja- 
do. Esse efeito tende a ser maior tanto maior seja o clima de incerteza sobre a 
economia. 

Para se preservarem da corrosão inflacionária sobre seus ganhos, as fir- 
mas repassam a preços a variação do mark-up acima da participação da 
margem de lucro nos preços, pois estão cientes da repercussão de suas atitu- 
des, quando generalizadas por todas as firmas, sobre a economia e sobre as 
taxas de lucro. 

Possivelmente, o indicador da taxa de variação do mark-up calculado a partir 
da metodologia de Considera (1981) não capte a variação plena dessa variável. 



QUADRO 2 

Resultados da estimativa: 1970-87 
Modelo A 

MQ2E -Variáveis instrumentais: Dum; Dum 73, 74; prodt; pot; p't; pat; p(-1)t; re; 
it; Dpet.D3; h 

4.1. Taxa de variaçáo do  preço industrial (pit) 

Eq .  Constante zt.D3 c f t  w t  (et+pot) Dum R2 Ü 2  SE DW 

4.1.1 -0,016 5,818 0,107 0,513 0,385 -0,671 0,99 0,98 0.14 2,503 
(-0.21 4) (2,336) (1,324) (3,984) (3,984) (-2,023) 

4.1.2 -0,012 6,446 0,130 0,636 0,25** -0.808 0.97 0,96 0,17 2,122 

(-0,141) (2,410) (1,418) (5,671) (-2,184) 
4.1.3 -0,014 6,211 0,121 0,590 0.30" -0,757 0.97 0,96 0,17 2,121 

(-0,170) (2.518) (1,434) (5,711) (-2,200) 

4.2. Taxa de variação do  'mark-up' desejado (zt) 
z t  = 0,057 - 0,302. prodt + 0,003.h + 0,027.Dpet.D3 - 0,080. D U M  73.74 

(3,129)(-1,350) (0,029) (2,092) (-2.504) 
R2 = 0,65, Ü 2  = 0.55; SE = 0,04; DW = 2,067 

4.3. Taxa de variação salarial (wt) 
w t  = 0,129 + 0,707. p t  + 0,287 p(-1)t - 0,620. h - 0,211. Dum 

(1,319) (8,042) (2,380) (-0,667) (-0,624) 
R2 = 0,93; Ü 2  = 0,91; SE = 0.25; D W  = 1,902 

4.4. Taxa de variação do  termo de custo financeiro (cft) 

c f t  = 0,129 + 0,281. i t  - 1,014. h + 1,670. Dum 79 
(1,391) (8,829) (-1,701) (6,005) 

R2 = 0.90; R 2  = 0,87; SE = 0.23; DW = 2,408 

4.5. Taxa de variação cambial (et)"' 
5.1 et = 0,977. p t  - 0,897. p't + 1,000 re 

(321 ,8) (-1 7,132) (51.96) 
R' = R2 = 1.00; SE = 0.02; D W  = 1,280 

Correção por Cochrane - Orcutt 1 
5.2 et = 0,973. p t  - 0,709. p't + 0,984. re 

(340.62) (-11,507) (1 09,23) 
R2 = Ü2 = 1.00; SE = 0.01; D W  = 1.651 

4.6. Composição da taxa de variação dos preços (pt) 
p t  = 0,773. p i t  + 0,227 pat 

(44,49) (1 3,408) 
R2 = R 2  = 0.99; SE = 0.03; D W  = 1.426 

r o< valores entre parenteses indicam as estatisticas t de Student 
r +  Os coeficientes da variável de custo dos insumos importados não apresentam esfatíst~ca f por terem sido fixados a priori 

para o ajustamento das demais variáveis independentes da equação 4 1 

+. * O valor unitário do coeficiente de determinaçáo da taxa de variacão cambial é consequencia de tersido definida a variável 
re como a dfferença entreas taxasde variação efetiva e estimada de câmbio, reincorporando-seà equaçáo os resíduos decor- 

rentes do processo econométrico (ver apêndice EJ 



Numa economia indexada, onde os custos das matérias-primas acompanham a 
evolução dos preços de forma defasada, o efeito da evolução da margem de lu- 
cro desejada é acompanhado da recomposição nominal dos termos de custo, o 
que encobre a efetiva variação da margem incidente sobre os custos de produ- 
ção, quando se trabalha com séries anuais. Isto deve ser verdadeiro, maior a ra- 
pidez de reposição da aceleração inflacionária sobre os fatores de custos. O va- 
lor do coeficiente obtido através da estimativa econometrica tem o efeito de com- 
pensar a subestimação da variação efetiva do mark-up, que gera toda uma série 
de efeitos aceleracionistas, e reflete a reação das firmas a expectativa de perdas 
totais (diretas e indiretas). 

Na equação (4.1.1), a variação de uma unidade percentual do mark-up de- 
sejado repercute em elevação do preço industrial em 5,8%. Observe-se que, ao 
fixarmos valores para o coeficiente de insumos importados, o efeito multiplicati- 
vo da taxa de variação do rnark-up cresce para 6,44 e 6,21 nas equações (4.1.2) 
e (4.1.3). Os valores encontrados para a estatística t revelam a boa qualidade do 
ajustamento da variável de mark-up ponderada por D,. 

Em relação ao fator de custo financeiro, um aumento de 10% repercute em 
1,07% de aumento nos preços industriais, na equação (4.1.1). Ao fixarmos os va- 
lores do coeficiente c,, o coeficiente de custo financeiro cresce para 0,13 e 0,121 
nas equações (4.1.2) e (4.1.3), respectivamente. 

A inclusão da variável D U M  mostra ser importante para explicar os efeitos 
do congelamento de preços sobre os coeficientes dos fatores de custo e conse- 
qüentemente sobre os preços industriais. Note-se que, concomitantemente a 
redução do coeficiente c,, há o aumento da relevância estatística da variável 
DUM. 

A equação (4.2) descreve os resultados da estimação econometrica da taxa 
de variação do rnark-up desejado. Incrementos na produtividade do trabalho, seja 
na forma de aprimoramento tecnológico, seja na forma de melhoria do geren- 
ciamento de recursos, têm-se traduzido na redução da taxa de variação do rnark- 
u p  na proporção de 1% para 0,302%. A organização oligopolista da indústria 
e o clima de incerteza observado justificam a insensibilidade dessa variável ao 
comportamento do hiato do produto. Esse resultado revela a incapacidade da 
política de controle de preços em tornar os preços dos setores oligopolizados sen- 
síveis ao desaquecimento da demanda. 

A cada 10% de aceleração inflacionária esperada, as firmas, em média, 
aumentam seu mark-up em 0,27% a partir de 1983, o que caracteriza a propo- 
sição teórica de sensibilidade da margem de lucro incidente sobre os custos da 
produção a expectativa de aceleração inflacionária num ambiente de alta in- 
certeza, que de fato o País vive desde que passou a sentir sobre s i  os efeitos 
da ruptura do mercado internacional de crédito. O coeficiente d, de D U M  73, 
74 quantifica o efeito do primeiro choque do petróleo sobre a margem de lucro 
das empresas. 

A equação (4.3) do quadro 2 mostra o resultado da estimação da equação 
de variação salarial. Observe-se que a variação salarial é basicamente explicada 
pela regra de indexação institucional do salário, sendo que a variação corrente 
da inflação 70,7% do comportamento corrente do salário nominal, e a inflação 



passada explica 28,7%. Essa maior influência da inflação corrente é motivada 
pelo incremento do número de reajustes anuais de salário desde 1979. Obser- 
ve-se que a soma dos coeficientes f, e f, é igual a I, dentro do intervalo de con- 
fiança a 5% de significância estatística. Apesar de apresentarem os sinais es- 
perados, o hiato do produto e DUM apresentam coeficientes não significativa- 
mente distintos de zero. 

A equação (4.4) descreve o resultado da estimação da variável de custo 
financeiro. Note-se que o hiato do produto tem importância capital para a ex- 
plicação do comportamento do fator de endividamento financeiro. O aumento 
do hiato influencia principalmente a necessidade do financiamento bancário, 
não apenas pela redução da necessidade de financiamento da atividade ope- 
racional, como induziu as firmas a racionalização das estruturas de custos. 
No apêndice C é mostrada a relativa insensibilidade da taxa de juros ao hiato 
do produto, o que justifica a nossa proposição. A cada elevação de 1 % no hiato 
do produto, o fator do custo financeiro decresce 1.014%. O hiato do produto, ao 
invés de atuar sobre o comportamento dos salários nominais ou sobre o mark- 
up desejado, atuou na forma de redução da dependência a recursos bancários, 
fazendo cair o valor do fator de despesa financeira. Por outro lado, uma varia- 
ção de 10% na taxa de variação da taxa de juros de empréstimo faz o fator de 
custo financeiro crescer 2,8%. A inclusão da variável DUM79, por motivos 
expostos anteriormente, é justificada pela significância estatística do último 
termo a direita da equação (4.4). 

Apresentam-se duas equações para o comportamento do câmbio, (4.5.1) e 
(4.5.2). A estatística de Durbin-Watson encontra-se na região inconclusiva para 
a equação (4.6.1). Observe-se que, ao corrigirmos a equação pelo método de 
Cochrane-Orcutt 1, a equação passa a, conclusivamente, não apresentar auto- 
correlação, porém os resultados dos coeficientes permanecem praticamente os 
mesmos, a exceção do coeficiente relativo a inflação norte-americana. Por esse 
motivo, utilizaremos para efeito do cálculo da equação final da forma reduzida 
a equação (4.5.1). Os resultados encontrados indicam que a política cambial segue 
de forma bastante aproximada o critério de paridade do poder de compra, prin- 
cipalmente se for considerado que a aceleração inflacionária, geralmente não 
esperada pela autoridade econômica, cria uma pequena defasagem ao final de 
de 12 meses, que apenas irá ser reposta no próximo ano. 

Por fim, o quadro 2 mostra que o IPA-DI anual foi, em média, formado por 
77,3% dos preços industriais e 22,7% dos preços agrícolas. A soma dos coeficien- 
tes a, e a, foi exatamente igual a I. 

4.2.2 - O modelo B 

O modelo B foi estimado pela técnica dos MQ2E. Foram utilizadas, como 
instrumentos, as variáveis DUM, DUM 73,74, o preço de importação dos insumos, 
o hiato do produto, a variável de choque cambial, o indicador de produtividade 
do trabalho, o diferencial da inflação esperada, a taxa de juros de empréstimo, 



a inflação agrícola e a inflação defasada. Ao nível de 5%, as estatísticas de 
Durbin-Watson indicam que as equações estimadas não apresentam distúrbios 
auto-regressivos. 

O modelo B incorpora a suposição anterior de que a taxa de juros seja um 
dado exógeno as firmas, mais a suposição de que a regra de reajuste cambial des- 
considere a inflação observada nos Estados Unidos. 

No  quadro 3, estão apresentados os resultados da estimação econométrica 
do modelo proposto. Como no modelo anterior, inicialmente foi estimada a equa- 
ção de preços industriais sem fixação de valores para o coeficiente c,, para 
depois fazê-lo. Os resultados obtidos com a estimação da taxa de variação do 
preço industrial apresentam valores próximos aos observados na estimação da 
equação (4.1) do quadro 2. Novamente, a soma dos coeficientes c, e c, inclui em 
seu intervalo de confiança o valor 1, a 5% de significância. 

Em relação as equações (4.2), (4.3), (4.4) e (4.6). as alterações observadas nos 
valores estimados em comparação com o modelo A são marginais, a exceção do 
coeficiente de hiato do produto da equação estimada de taxa de variação do 
termo de custo financeiro. Concornitantemente a queda do coeficiente estima- 
do, ocorreu também a queda do valor da estatistica t. Todavia, o valor obtido 
ainda se encontra dentro do nível previamente estipulado para aceite da signifi- 
cância estatística. 

Ao admitirmos que a inflação norte-americana não influencia a regra de 
variação da taxa de câmbio, o valor do coeficiente g, passa a 0,956. Sobre a va- 
riável re', que é qualitativamente diversa da utilizada no modelo anterior, ela passa 
a incorporar que tudo o que divirja do termo referente a inflação corrente são 
elementos aleatórios, que vimos chamando de choque externo. 

4.2.3 - Análise comparativa das equações de preços 
na forma reduzida 

São apresentados os coeficientes da forma reduzida dos modelos A e B no 
quadro 4. Os resultados para os dois modelos são apresentados, também, para 
os valores 0,25 e 0,30 do coeficiente de participação dos insumos importados no 
custo direto total. 

O fator de inércia inflacionária decorrente da regra de política salarial tem 
representado apenas de 25% a 30,4% da variação corrente do IPA-DI. Todavia, 
ao considerarmos exógeno o componente de inflação agrícola e supondo a au- 
sência de qualquer distúrbio ou choque, pode-se admitir como uma medida apro  
ximativa do fator de inércia total a soma dos coeficientes de inflação agrícola 
e de preço defasado. Nesse caso, o componente inercial teria seu efeito reper- 
cutido em algo próximo a 80% sobre a inflação corrente. A parcela do termo 
constante não ponderada por D, pode ser também considerada como resíduo 
inercial. Alguma precaução, contudo, deve ser tomada com a parcela do termo 
constante associada ao resíduo do  mark-up desejado, pois o resíduo caracteriza 
a estimação dessa variável mesmo quando não havia ainda sido identificada 
uma correlação entre o comportamento da margem de lucro incidente sobre os 



QUADRO 3 

Resultados da estimativa: 1970-87 
Modelo B 

MQ2E -Variáveis instrumentais: Dum; Dum 73, 74; prodt; pot; pat; p(-1)t; re; it; 
h; Dpet.D3 

4.1. Taxa de variação do preço industrial (pit) 
- 

Ea. Constante zt.D3 cft wt (et+ootl Dum R2 R2 SE DW 

4.2. Taxa de variação do 'mark-up' desejado (zt) 
zt  = 0,057 - 0,302. prodt + 0,003.h + O,O27.Dpet.D3 - 0,080. Dum 73,74 

(3.1 29)(-1,350) (0,029) (2,092) (-2.500) 
R' = 0.65; R 2  = 0,55; SE = 0,04; DW = 2,067 

4.3. Taxa de variação salarial (wt) 
wt = 0,137 + 0,736. p t  + 0,250. p(-1)t - 0,781. h 

(1,442) (9,686) (2,421) (-0,885) 
R2 = 0.93; R 7 = 0,92; SE = 0,25; DW = 2,163 

4.4. Taxa de variação do termo de custo financeiro (cft) 
cft = 0,097 - 0,869. h + 0,280. it + 1,943. Dum 79 

(0,931 ) (-1,325) (8.1 78) (4,932) 
R2 = 0,88; R2 = 0,86; SE = 0,25; DW = 2,176 

4.5. Taxa de variação cambial (et)*++ 
et = 0,956. pt + 1,000. re' 
(46.255.209) (7.415.635) 
R2 = R2 = 1.00; SE = 1 x 10-5; DW = 1,639 

4.6. Composição da taxa de inflação (pt) 
pt = 0,772. pit + 0,229 . pat 

(44,29) (1 3.45) 
R2 = R 2 = 0,99; SE = 0,03; DW = 1.406 

+ Os valores entre parênteses indicam as estatísticas t de Student. .. Os coeficientes de participaçdo do custo de insumos importados no total do custo variável não apresentam estatisticas t 
em 4 12 e 4 1 3  por terem sido fixados a prior* com as demais variáveis independentes se ajustando ao valor fixado. 

+ +  * O valor unitário do coeficiente de determinaçdo da taxa de variaçdo cambial é conseqüência de ter sido definida a variável 
re'como a diferença entre as taxas de variaçdo efetiva e estimada de câmbio, reincorporando-se à equação os residuos de- 
correntes do processo econométrico (ver apêndice E )  

custos e a inflação. Como o mark-up após 1983 é explicado preponderantemen- 
te pelo fator de expectativas, o termo de erro ponderado por Dj pode, eventual- 
mente, estar superestimando o efetivo termo constante. O mesmo problema de 
superestimação pode estar acontecendo com a variável de produtividade do tra- 
balho, entendida aqui como proxy de aprimoramento tecnológico e gerencial. 



Como observado nos quadros 2 e 3, o hiato do produto apenas repercute 
de forma importante sobre o termo de endividamento financeiro com a ativida- 
de operacional (ou com capital de giro). Desse modo, se os resultados de políticas 
de contração do ritmo de crescimento econômico obtiveram algum sucesso sobre 
a redução da importância do fator de custo financeiro, sobre as demais variáveis 
estes efeitos foram desprezíveis. Isto explica a obtenção de coeficientes de hiato 
do produto no quadro 4 que justificam a proposição de "pessimismo deflacio- 
nista". Além do mais, o efeito do hiato do produto tende a cair ainda mais a 
medida que as firmas se aproximam do limite de endividamento bancário igual 
a zero. 

Em virtude do comportamento do mark-up desejado, a cada 100% de ace- 
leração inflacionária esperada a inflação corrente tende a crescer em cerca de 
28%. Não é de estranhar, portanto, que, numa situação onde existe limitado raio 
de manobra para redução dos prazos de venda de produtos, as empresas que 
trabalham com hipótese de inflação em acelerada ascendência vejam suas 
expectativas, ao menos parcialmente, se materializarem. Admitindo-se a não pas- 
sividade dos demais agentes econômicos a esta situação, estão criadas as condi- 
ções necessárias e suficientes para a observância do processo de aceleração 
contínua do patamar inflacionário, mesmo na ausência de choques externos e 
de gargalos importantes no abastecimento interno. 

Nota-se no quadro 4 que, para todas as equações estimadas, a taxa de va- 
riação da taxa de juros tem efeito positivo, porém relativamente discreto sobre 
o ritmo inflacionário. Isto parece estar associado a duas razões básicas. Em pri- 
meiro lugar, a estrutura de gerenciamento de recursos das firmas parece ser 
bastante sensível ao ritmo de atividade econômica e a perspectiva de comporta- 
mento dos juros. A perspectiva de aumento dos juros nominais funciona de modo 
que a firma dose a base financeira de sua operacionalização e expansão a dis- 
ponibilidade de recursos próprios. A possibilidade de se ver as voltas com uma 
situação de elevada inflação adicionalmente à contração do ritmo de expansão 
do produto não deve entusiasmar ninguém a se expor ao endividamento bancá- 
rio. Em segundo lugar, associada a deterioração da situação financeira do setor 
público, observou-se o redirecionamento da carteira de ativos das firmas a favor 
de títulos financeiros, atraídos pela remuneração oferecida. Como parcela im- 
portante destes títulos está vinculada, direta ou indiretamente, a rolagem da dívida 
pública (interna e externa), verificou-se importante transferência de recursos do 
setor público ao setor privado na forma de pagamento de juros. A obtenção des- 
sa forma de renda não operacional contribuiu de modo importante a que as firmas 
absorvessem o comportamento da taxa de juros de empréstimo com o seu fluxo 
de receita financeira, pois este apresentava-se em volume superior ao de dispên- 
dio financeiro para a maioria dos agentes do  setor privado. 

Em relação aos termos componentes da equação de câmbio, a cada 10% 
de aumento de preço dos insumos importados a inflação se eleva entre 4,61% 
e 6.94%. Naturalmente, maior o coeficiente c, maior o efeito final do aumento 
do  preço de insumos importados sobre a inflação. Dado o valor unitário do 
coeficiente da variável de choque exógeno da taxa de câmbio, o efeito dessa 
repercute de forma idêntica à variável de preço de insumos importados. 



QUADRO 4 

Valores dos coeficientes da forma reduzida (pt) 

COEFICIENTES 

VARIAVEIS MODELO MODELO MODELO M O D E L O  MODELO MODELO 

AI A, A3 61 62 B3 

constante 0,149 + 0,144 + 0,133 + 0,114 + 0,179 + 0,127 + 
0,597D3 0,612.D3 0,607.D3 0.590.D3 0,606.D3 0,598.D3 

pat 0,5293 0,4896 0,5033 0,5403 0.51 26 0,5246 

p(-l)t  0,2645 0,3043 0,2902 0,2500 0,2804 0,2662 

prodt.D, -3,1669 -3,2458 -3,2202 -3,1260 -3,2090 -3,1690 

h -0,1956 -0,2198 -0,2103 -0,1868 -0,2072 -0.1 982 

Dpet.D, 0,2831 0,2902 0,2874 0,2796 0,2896 0,2833 

i t  0,0542 0,0610 0.0583 0.0620 0,0668 0,0639 

D U M  -1,2094 -1,3472 -1,2975 -1,211 2 -1,3289 -1,2751 

P't -0,6225 -0,3739 -0,4612 - - - 
Pot 0,6939 0.41 68 0.51 42 0,6521 0,4320 0,5305 
r e 0,6939 0.41 68 0.51 42 - - - 
re' - - 0,6521 0.4320 0,5305 

Fontes 

Modelo A,: quadro 4.2 - equações (4.1.1) e (4.2) a (4.6) 

D ó 1  = 2,3317 

Modelo A*: quadro 4.2 - equações (4.1.2) e (4.2) a (4.6) 

Modelo A,: quadro 4.2 - equações (4.1.3) e (4.2) a (4.6) 

Modelo B,: quadro 4.3 - equações (4.1.1) e (4.2) a (4.6) 

D ó  = 2,3593 

Modelo B2: quadro 4.3 - equações (4.1.2) e (4.2) a (4.6) 

D ó 1  = 2,2385 

Modelo 8,: quadro 4.3 - equações (4.1 3) e (4.2) a (4.6) 

4.3 - Simulação dos modelos de preços 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados da simulação da 
taxa de variação do índice de preços pt (IPA-DI), a partir da equação final dos 
modelos de equações simultâneas do quadro 4.431. 

Os quadros 5 e 6 apresentam os resultados, respectivamente, dos modelos 
A e B e suas variações. Além do período da amostra (1970-87), estimou-se, tam- 



bem, a taxa de variação do índice de preços para 1988, de modo a tornar possí- 
vel verificar o potencial dos modelos estimados para explicar o comportamen- 
to recente da taxa de inflação. 

Em termos gerais, verifica-se que os modelos estimados apresentam resul- 
tados bastante satisfatórios, se forem considerados a relativamente grande 
dispersão dos valores da amostra e os diversos graus de indexação a que a eco- 
nomia esteve sujeita, o que altera significativamente o impacto dos fatores exó- 
genos sobre preços. 

A exceção de cinco anos (1972,1973, 1974, 1980 e 1983), observou-se um 
ajustamento entre valores efetivos e estimados bastante bom, caracterizando, 
inclusive, a boa capacidade do modelo econométrico para explicar o comporta- 
mento dos preços de 1984 em diante, até mesmo no ano do Plano Cruzado e na 
extensão do modelo para 198832. Como é visto nos quadros 5 e 6, optou-se por 
calcular a diferença entre os valores efetivos e estimados pela variação relativa 
entre ambos. Tal opção é resultado da necessidade de se homogeneizar o efeito 
da grande dispersão dos valores introduzidos no modelo, o que claramente não 
seria obtido pela simples diferença aritmética dos valores. 

A superestimação dos valores estimados de 1972 a 1974 decorre de o mo- 
delo incorporar um grau de indexação médio da economia e a conseqüente re- 
percussão dos choques exógenos acima daquele observado no período inicial de 
amostra. A intervenção do  Estado, em amplo sentido, serviu para amenizar os 

QUADRO 5 

Valores observados da taxa de variação do índice agregado de preços (pt), 
valores estimados de pt pelas equações finais do modelo A e 

diferença entre valores observados e estimados* 

(A) (B) (C) (D) (E1 (F) (C) 

Ano p t  pt-A, 1 pt-A, 
lOO+(A) lOO+(A) 

1970 18.5 21.8 0,028 22.5 0,034 21 .O 0,021 
1971 21.4 25.2 0,031 25.2 0,031 23.9 0,021 
1972 15.9 35,l 0.166 31.4 0.1 34 31.4 0.1 34 
1973 15.3 33.3 0,156 29.7 0,125 29.7 0,125 
1974 29.1 66.6 0,291 53,3 0.1 87 56,7 0,214 
1975 29.3 37.7 0,065 37.9 0,067 36.5 0,056 
1976 44.9 55,8 0,075 55.7 0,074 54.4 0.065 
1977 35,5 45,l 0,071 45,2 0,072 43.9 0,062 
1978 43.0 43.2 0,001 45.0 0,014 43.1 0.001 
1979 80,l 86.0 0,033 77.5 -0.01 5 79,2 -0,005 
1980 121.3 89,l -0,145 94.3 -0,122 91,2 -0.1 36 
1981 94.3 95.7 0,007 93,4 -0.004 92.9 -0.007 
1982 97,7 82.9 -0,075 83.1 -0,074 81.7 -0,081 
1983 234.0 360,6 0,379 338.6 0,313 345.0 0,332 
1984 230.3 239,7 0,029 243.5 0,034 240.8 0,032 
1985 225.7 258,9 0,102 256.0 0.093 255.7 0,092 
1986 62,6 49.6 -0,080 51.2 -0,070 49.4 -0,080 
1987 407.2 390.9 -0,032 389,9 -0,034 388.6 -0,032 
1988 1050.0 977.6 -0,063 957.8 -0,080 962.9 -0,076 

r Os valores rimulados resultaram da multiplrcação por 1W do resultado obtido pelo modelo na iorma reduz~da - quadro 4 



QUADRO 6 

Valores observados da taxa de variação do índice agregado de preços (pt), 
valores estimados de pt pelas equações finais do modelo B e diferença 

entre valores observados e estimados* 

(A) (61 (C) (D) (E) (0 (C)  

Ano 100 + (8) -1 pt pt-B, - 100+ (F) -1 E?!m-l P~-B, 
1 o0 + (A) pt-B2 100+(A) 100+ (A) 

1970 18.5 18,9 0,003 26.4 0,066 20,7 0.01 9 
1971 21.4 22,3 0,007 29,l 0,063 23,7 0,019 
1972 15,9 31,3 0.1 33 35.3 0,167 31,2 0,131 
1973 15.3 29.4 0.1 23 33,5 0,158 29.4 0.1 22 
1974 29.1 61.9 0,254 58,2 0,226 57.5 0.220 
1975 29.3 34.7 0,042 413 0,097 36.3 0,054 
1976 44,9 53.7 0,061 60,6 0,108 55.1 0,071 
1977 35.5 42.0 0,048 48.9 0,099 43.5 0,059 
1978 43.0 40.9 -0.01 5 49.2 0,043 43.1 0,001 
1979 80.1 83.0 0.01 6 83.1 0.01 6 80.7 0,003 
1980 121,3 88.9 -0,146 99.9 -0,097 92.6 -0,130 
1981 94.3 92.4 -0,010 97.2 0,015 92.6 -0.009 
1982 97,7 80.7 -0,086 87,6 -0,051 82.1 -0,079 
1983 234,O 359,7 0,376 349.9 0,347 351.7 0,352 
1984 230.3 238.8 0,026 248.8 0,055 241.6 0,034 
1985 225.7 257.5 0.097 262,l 0,111 257.5 0,097 
1986 62.6 44.4 -0,112 52.1 -0,065 46,3 -0,100 
1987 407.2 400,l -0.01 4 406,O -0,002 400.1 -0.01 4 
1988 1050.0 985.2 -0,056 980,2 -0,061 979.1 -0,062 . Os valores simulados resultaram da rnultiplicaçáo por 100 do resultado obtfdo pelo modelo na forma reduzida - quadro 4 

efeitos de choques exógenos e conter as formas de reação dos diversos setores 
e segmentos sociais. Salienta-se também que o modelo não capta a queda do 
mark-up desejado em 1973 e 1974, como visto no gráfico 1. 

O ano de 1980 também apresentou um desvio significativo entre os valores 
observados e estimados. 0 s  quadros 5 e 6 demonstram que, menor o coeficiente 
de custo de insumos importados, melhor o grau de ajustamento. Além disso, o 
impacto da mudança do patamar de indexação salarial de anual para semestral 
foi subestimado nesse ano. Provavelmente, o coeficiente médio relativo a custos 
com insumos importados do modelo econométrico superestima o que, de fato, 
foi observado em 1980. 

O outro ano de maior divergência entre valor estimado e observado foi 1983. 
Basicamente, dois motivos explicam tal comportamento. Nos quadros 5 e 6, nota-se 
que menor o coeficiente de insumos importados, menor o erro nesse ano. Isso 
aponta para o fato de o coeficiente médio de insumos importados estar sendo 
superior aquele efetivo no ano. No entanto, o fator que em maior destaque expli- 
ca o erro estatístico é a superestimação do efeito das expectativas sobre preços 
neste ano. Observe-se, pelo gráfico 1, que o aumento do mark-up em 1983 foi 
relativamente discreto em relação ao salto da inflação da casa dos 100% para 
os 200%. Desse modo, a reação efetiva das firmas 6 oscilação de preços esteve 
aquém do coeficiente representativo do efeito do erro de expectativa, além de 



a simulação ter incorporado o termo constante resultante da hipótese de mar- 
gem de lucro variável. A razão de mark-up, como visto anteriormente, cresce de 
forma acentuada a partir deste ano. 

A capacidade de simulação de um modelo depende do potencial explicati- 
vo para todos os anos da amostra e não de alguns isoladamente. Desta forma, 
devem ser aplicados alguns dos testes usuais de verificação da relação valores 
observados e valores estimados. Para tanto, calcula-se a regressão simples entre 
a variável p t  e a versão do modelo estimado e o coeficiente de desigualdade de 
Theil (U)33. Em virtude da relativa semelhança dos valores estimados nos mode- 
los A e B, optou-se por realizar os cálculos para as versões A, e B,, apenas. 
O resultado de tais cálculos encontra-se no quadro 7. 

Os resultados obtidos indicam que os coeficientes angulares das equações 
estimadas englobam o valor unitário ao nível de 5% para ambas as equações. 
Além disso, os coeficientes U de Theil estão abaixo do teto de aceitabilidade es- 
tatística usualmente seguido. Assim, evidencia-se que os modelos estimados 
simulam de forma satisfatória a evolução do IPA-DI da FCV 

QUADRO 7 

Testes de capacidade de simulação: 1970-87 
Modelos A, e B, 

- -- 

a) pt = 0,0167 + 0,8804 pt - A, 
(0,162) (13,578) 

-2 
R 2  = 0.92, R = 0,915, SE = 0,31, DW = 1,868 
U de Thei l  = 0,1133 

b) pt = 0,0502 + 0,8663 pt - B, 
(0,516) (14,224) 

-2 
R' = 0.93; R = 0,92; SE = 0.30, DW = 1,886 
U de Theil = 0,1104 



5. O modelo teórico do crescimento econômico 

5.1 - Características do  modelo teórico 

Em seqüência ao objetivo de elaborar um modelo de cunho neo-estrutu- 
ralista para a economia brasileira, apresenta-se o modelo teórico representa- 
tivo da evolução da variável de crescimento econômico. O modelo segue, em 
essência, a formulação de Taylor (1983) que, conforme assinalado anteriormen- 
te, realiza uma sintetização das diversas contribuições teóricas, a luz do atual 
estágio de conhecimento econômico, que demonstram a relativa ineficácia das 
propostas de política econômica vinculadas ao marco teórico usualmente segui- 
do pelo Fundo Monetário Internacional em contextos institucionais/estruturais 
próximos aos de fato observados em países semidesenvolvidos, nas últimas duas 
décadas. 

O marco teórico neo-estruturalista tem como principal atrativo a formula- 
ção de modelos logicamente consistentes que prescindem de determinadas hi- 
póteses normalmente associadas a abordagem neoclássica, tais como: 
a) comportamento racional maximizador dos agentes econômicos; 
b) capacidade de os agentes econômicos terem conhecimento preciso ou perfei- 

tamente antecipável de eventos econômicos futuros; 
c) concorrência perfeita; 
d) perfeita substituição de fatores de produção ou ausência de restrição tecnoló- 

gica; e 
e) pleno emprego de fatores de produção. 

Em capítulos anteriores, foram apresentadas e descritas as equações relati- 
vas a dinâmica inflacionária. Neste capítulo, busca-se apresentar as equações 
determinantes dos níveis de produto, renda e poupança agregada dos agentes 
econômicos considerados, que irão formar o modelo de crescimento econômico. 

O nível de atividade econômica é determinado segundo o princípio da 
demanda efetiva e a taxa de crescimento econômico é basicamente determinada 
pela equação de demanda por investimento, dada a condição de equilíbrio entre 
renda e produto. 



O modelo teórico pretende dar ênfase a questão da distribuição de renda 
e alocação de ativos nas formas de renda a serem consideradas. Nesse sentido, 
o modelo teórico desenvolvido realiza a distinção da renda em três categorias 
básicas: salário, lucro e juros. Apesar de ser corriqueiro que empresas ou indiví- 
duos recebam proventos oriundos de duas das categorias acima, tal divisão é 
importante para a suposição adotada de que a decisão de investir é resultado 
do retorno com a atividade produtiva ou operacional das firmas, e não do lucro 
montante, operacional e não operacional. Supõe-se, portanto, que as fontes 
específicas de recursos tenham uma destinação também específica. Com isso, 
tenta-se captar o efeito decorrente do fluxo de poupança ligado a renda de juros 
dentro do mecanismo da "ciranda financeira", no qual o fluxo de renda na for- 
ma de juros pagos pelo governo federal retornava e realimentava a especulação 
financeira, constituindo-se num vazamento a órbita produtiva. 

O efeito resultante do movimento de recursos entre agentes superavitários 
e deficitários intermediados pelo sistema financeiro é captado, ao menos parcial- 
mente, pela introdução do custo dos empréstimos como um dos fatores de deci- 
são para a determinação da demanda de investimentos. A ausência de oferta de 
financiamentos de longo prazo dentro do  Sistema Financeiro Nacional, a exce- 
ção do Sistema BNDES, demonstra claramente a pouca eficiência do mecanis- 
mo de intermediação financeira para potencializar gastos em capital fixo, em que 
pese o seu relativo sucesso no tocante ao aumento de gastos em bens de consu- 
mo, fazendo elevar o poder de compra médio das famílias através da concessão 
de crédito, e seu virtural efeito sobre o lucro operacional das unidades produtivas. 

Em outros termos, o modelo pretende captar, apesar da ausência de um 
conjunto de equações representativo do lado financeiro da economia, o efeito 
dual da alocação de recursos entre ativos produtivos (estoque de capital) e 
ativos financeiros, títulos da dívida pública federal, principalmente. No curto 
prazo, a poupança financeira é vazamento ao lado produtivo se o recurso não 
é canalizado para a intermediação financeira de agentes superavitários e defi- 
citários privados. Na ótica da acumulação de capital a longo prazo, a poupan- 
ça financeira, independente da categoria de renda de que é resultante, poten- 
cializa o crescimento do produto pela melhor fluição do crédito bancário e re- 
duz o custo de empréstimo bancário as firmas. O elemento de curto prazo é 
geralmente negligenciado pela observância de complementaridade entre capi- 
tal produtivo e ativo financeiro e a eficiência do sistema financeiro na distribui- 
ção dos recursos. Ocorre que, no período de grande instabilidade vivenciado no 
País, a referida ineficiência do sistema financeiro somou-se a concorrência entre 
estoque de capital e títulos da dívida pública, além de dólar e ouro, para a 
formação dos portfolios individuais, fomentada num cenário de crise financeira 
do setor público. 

Numa economia onde o fenômeno inflacionário está presente e a recom- 
posição da perda inflacionária dos salários não se processa de forma contínua 
e instantânea, observa-se a transferência de parcela da renda salarial para ou- 
tras formas de renda. Esse fenômeno, conhecido como "poupança forçada", é 
usualmente apresentado pelos estruturalistas e neo-estruturalistas como decisi- 
vo para a acumulação de capital e crescimento econômico. Todavia, a medida- 



que a dinâmica inflacionária toma proporções críticas, cria-se riscos de desor- 
ganização dos mercados e aversão das firmas ao risco decorrente da imobiliza- 
ção de recursos, pois torna-se incerta a resposta futura do mercado em termos 
de nível de demanda agregada. Ademais, não deve ser ignorado o comportamento 
da firma diante da perspectiva de estar sujeita aos riscos de perda no caso de 
uma política de combate a inflação rigorosa. Assim, em contraposição a "pou- 
pança forçada", haveria um movimento em direção oposta, no sentido de se criar 
um desestímulo a imobilização de recursos. No caso da economia brasileira, es- 
se processo parece estar vinculado a crise financeira do Estado, conforme será 
discutido neste capítulo e nos dois próximos. 

5.2 - O modelo teórico 

5.2.7 - Função da produção 

As formulações neo-estruturalistas de Bacha (1981) e Taylor (1983) assumem 
que seja observado na economia o fenômeno do desemprego estrutural. Nesse 
caso, o único fator limitativo da expansão do produto seria o estoque de capital 
a disposição das firmas34. 

onde X é o nível de produto, e K é o estoque de capital corrente. O coeficiente 
u', por sua vez, é igual a a.(l -h). O coeficiente a expressa o fator tecnológico mé- 
dio e prevalecente na economia, enquanto o termo entre parênteses expressa o 
nível de utilização da capacidade instalada da economia, onde h é o hiato do 
produto efetivo em relação ao potencial. A formulação como apresentada incorre 
na suposição de que mesmo a produção agrícola esteja vinculada ao estoque 
de capital existente. 

5.2.2 - Formação do produto nominal 

A formação do produto nominal, por hipótese, é resultado da valorização 
nominal do produto físico pela equação de preços segundo a regra do mark-up: 

onde: 
. P = nível de preços 
. ti = alíquota média de tributação indireta 
. z = taxa de rnark-up 
. i .  m = taxa de juros multiplicada pela razão entre o volume de empréstimos 

para capital de giro e o custo de produção 
. w .  b.  X = massa salarial 



. e .  P,. a,. X = valor das importações 
w = taxa salarial média 

. e = taxa de câmbio 

. P, = preço de importação 

. b, a, = coeficientes de utilização média de insumos. 

A caracterização da equação de produto nominal, como descrita acima, rea- 
firma a suposta prevalecência de uma economia organizada em bases industriais. 
Para efeito de determinação da taxa de crescimento econômico, não será feita 
distinção entre produtos industrial e agrícola. 

5.2.3 - Equações de consumo/poupança 

Supõe-se aqui a validez do suposto kaleckiano de que trabalhador conso- 
me tudo o que ganha: 

(5.3) P.C, = Ywd + f? TRANSE 

onde Ywd é a massa salarial corrente subtraída do imposto direto incidente so- 
bre salários, Ywd = w . b .  X (I -td), onde td é a taxa de tributação direta. TRANSF 
é a transferência governamental de assistência e previdência. A suposição de pro- 
pensão a poupar dos trabalhadores igual a zero é pouco realista, porém uma me- 
dida relativamente próxima da situação efetiva. Além do mais, a suposição de 
propensão a poupar igual a zero se mostra bastante útil, quando se pretende 
estimar um modelo de natureza.kaleckiana, ao menos de forma experimental. 
Fixar para a propensão a poupar valores diferentes de zero seria um procedimento 
igualmente arbitrário, pois não se dispõe de meios efetivos para se estimar a pou- 
pança dos assalariados isoladamente das demais classes de renda. Resta-nos a 
convicção de que a propensão a poupar da renda de salários é efetivamente 
menor que a das demais categorias de renda. 

A equação de consumo da categoria juros é dada por menos a propensão 
a poupar multiplicada pela renda de juros disponível. Assumindo-se por simpli- 
ficação que sobre a renda de juros não incida tributação diretaj5, define-se esta 
como: 

[i.rn (w .b .  + e.P,.a,) X + (i,. 6-,-dB)], 

onde o primeiro termo entre colchetes já é conhecido. O segundo termo repre- 
senta o pagamento de juros da dívida pública federal (taxa de juros da dívida 
pública, i,, que multiplica o estoque da dívida mobiliária federal no início do 
período, 6-,), subtraído do volume de recursos que os agentes privados desti- 
nam a aumento real de dívida pública em seu poder (d6). O direcionamento de 
renda de uma categoria de rendimento para o acúmulo de títulos representa a 



abstenção temporária de consumo privado, significando, portanto, redução do 
volume disponível para gastos. Esse volume de recursos seria normalmente utili- 
zado para financiamento do setor público elou para reequilibrar a situação de 
liquidez da economia. Quando o efeito líquido do vazamento de renda for ne- 
gativo (injeção de renda), dependendo da taxa de juros e da sensibilidade da 
decisão de gastos quanto a esta variável, o resultado final pode ser tanto a 
expansão quanto a contração do nível de demanda. 

Como dB = B -B-,, o termo referente aos juros da dívida pública inter- 
na pode ser reescrito como B-,. (1 +i,-+), onde + é igual a 1 mais a taxa de 
variação do endividamento do setor público para com o setor privado. Assim, 
se a soma de 1 mais a taxa de juros média incidente sobre a dívida pública federal 
(1 + i,) for inferior a I mais a taxa de variação desse endividamento (+), ocorre- 
rá contração de demanda e uma pressão deflacionária e vice-versa. Escreve-se 
abaixo a equação de consumo da categoria de juros. 

sb é a propensão a poupar da renda de juros 

A equação do consumo da renda de lucros é dada abaixo: 

(5.5) P . Ck= (1 -sk) . (r* .PK) 

onde: 
. Ck = consumo da renda de lucro 
. sk = propensão a poupar da renda de lucro 
. r* = taxa de lucro deduzida a tributação direta 

O termo (r* .F!K), por definição, é igual ao produto do coeficiente de mark- 
up e a soma dos fatores de custo direto, deduzida a parcela da tributação direta 
incidente sobre o lucro operacional. A relação causal que importa no curto pra- 
zo, para os neo-estruturalistas, é que a taxa de lucro seja função do mark-up: 

onde u' = ( I  - h).a. 

E facilmente verificável que o resultado da diferenciação parcial da taxa 
de lucro antes da respectiva tributação direta (r) em relação ao mark-up é 
positivo36. A suposição da inversão causal implicaria que a queda da lucrativi- 
dade, ceteris paribus, resultaria na redução do mark-up incidente sobre os cus- 
tos de produção. 



5.2.4 - Equação de tributação 

A equação (5.6) discrimina a arrecadação tributaria em dois termos com- 
ponentes: a parcela correspondente a tributação indireta (primeiro termo a di- 
reita da equação (5.6) e a correspondente a tributação direta (segundo termo a 
direita da equação (5.6). 

5.2.5 - Equilíbrio entre renda e despesa 

O equilíbrio entre renda e despesa é dado pela situação de excesso de 
demanda igual a zero, ou seja: 

onde P.1, P.C e P.E são, respectivamente, os valores nominais de investimen- 
to, consumo final do governo e exportação de bens e serviços finais. Embora 
a economia seja aberta, admite-se que o resultado das contas externas seja 
exógeno. 

Substituindo-se as equações de (5.1) a (5.6) em ( 5 . 3 ,  e dividindo o resultado 
por PK, temos que: 

+ (y -t) + (E* - M*)  = O 

onde: 
. g = PI1P.K 
. y = (P.(G + TRANSF))/PK 
. t = P.T/P.K 
. E* = PE1P.K 
. M *  = e.P;.a,.X/P.K 

5.2.6 - Equação de demanda por investimento 

A equação de demanda por investimento é expressa em termos da taxa de 
crescimento do estoque de capital: 



A taxa de crescimento do estoque de capital aparece vinculada ao ânimo 
vital dos capitalistas (g,), ao estágio inflacionhrio em perspectiva (PE) e suas 
repercussões sobre o ambiente econômico, ao diferencial entre a taxa de lucro 
operacional e o custo alternativo a produção, a taxa de juros real de emprés- 
timo i* e ao nível de utilização da capacidade instalada ( I  -h). A taxa de juros 
de empréstimo deve estar incorporando tanto o custo alternativo a produção 
quanto o custo de obtenção de financiamento a produção por refletir a taxa de 
retorno média dos títulos bancários mais a margem de lucro do intermediário 
financeiro. 

Em relação ao ânimo vital dos capitalistas, argumenta-se que o nível ascen- 
dente de inflação tende a criar crescente grau de incerteza sobre a realização 
futura do produto, influenciando negativamente o investimento. Esse efeito vem 
contrabalançar, em situações de altas taxas de inflação e correlata incerteza, a 
transferência de renda da categoria de salário para a categoria lucro decorrente 
da "poupança forçada" que acompanha o fenômeno inflacionário. No Brasil, tal 
fenômeno parece estar também relacionado a crise financeira do Estado e sua 
conseqüente incapacidade de financiar novos investimentos no ritmo verificado 
nos anos 70. Salienta-se que a relação linear no tocante a PE é um artifício sim- 
plificador, já que a especificação econométrica será distinta da utilizada na 
equação (5.8). 

5.2.7 - Equação final da taxa de crescimento do estoque de capital 

É facilmente observável que a taxa de lucro deduzida de tributação direta 
é obtida a partir da forma desenvolvida da condição de equilíbrio entre formas 
de dispêndio e fontes de poupança. Substituindo o resultado na equação (5.8), 
obtém-se a equação de crescimento do estoque de capital em sua forma final: 

h2 . (E* - M*) 



A condição de equilíbrio do modelo exige que o denominador seja maior 
que zero. Observe-se que o crescimento da participação da renda de juros reper- 
cute, ceteris paribus, como um esvaziamento da taxa potencial de crescimento 
econômico por transferir renda na forma de pagamento de juros que não será 
convertida, pela categoria recebedora, em investimentos em máquinas e equi- 
pamentos. O resultado final, contudo, dependerá da reação da decisão de inves- 
tir as novas condições da liquidez da economia. 

A injeção ou vazamento de recursos oriundos de juros sobre a divida públi- 
ca interna repercute sobre o nível de demanda agregada, além do efeito da taxa 
de juros real sobre a decisão de gastos em investimento. A equação acima serve 
para demonstrar que a política monetária afeta, de um lado, a decisão de gastos 
pela mudança de um dos preços referenciais da economia (a taxa de juros) e, de 
outro, pela opção do setor privado de poupar na forma de títulos públicos e 
financiar as formas de gasto do  governo. A poupança do  setor privado, ao ser 
direcionada a títulos públicos, não volta aos agentes deficitários do setor priva- 
do via intermediação financeira, podendo o volume de recursos ser retido na 
órbita financeira sem que seja convertido em dispêndio em bens e serviços durante 
um determinado prazo. 

É evidente que a implicação extraída da equação final de crescimento tem 
sérias conseqüências quanto a determinação do nível de preços. Além da duali- 
dade dos efeitos custo e demanda da taxa de juros3', assinala-se também o efei- 
to deflacionário decorrente do aumento do  endividamento do governo (C$) e o 
efeito inflacionário decorrente do aumento dos juros da dívida interna. O que 
difere a análise aqui proposta das convencionais é o abandono da suposição de 
que o fluxo de juros da dívida interna seja compensado pela ação da política 
monetária e pelo prazo mais dilatado das cláusulas de resgate dos títulos da dívida 
pública. 

Da equação (5.1) é visto que a taxa de crescimento do estoque de capital 
é igual ao crescimento do produto, quando o fato tecnológico e o nível de utili- 
zação da capacidade instalada permanecem constantes, situação de reduzida 
probabilidade de ocorrência numa economia não-estacionária. 



6. O modelo de crescimento econômico - versão 

econométrica 

6.1 - O modelo econométrico 

A versão a seguir apresentada representa a adaptação do modelo teórico 
de determinação da taxa de crescimento econômico a disponibilidade de infor- 
mações do sistema de estatística do Brasil. As mudanças principais referem-se 
ao abandono da suposição de três categorias de renda com respectivas e dife- 
renciadas estruturas de consumo e poupança. As taxas de lucro e de crescimen- 
to do estoque de capital Iíquido passam a ser calculadas pelo estoque de capital 
físico defasado de um ano e introduziram-se pequenas alterações na forma de 
apresentação das equaçóes. Deixa-se de supor que a decisão de consumo da ca- 
tegoria juros seja distinta da categoria lucro, passando a se considerarem estas 
duas na categoria de renda de capital. Manteve-se a suposição de que a propen- 
são a poupar da categoria salários e transferências seja igual a zero. Ao contrá- 
rio do modelo teórico, o estoque de capital corrente passa a ser variável endógena. 

A grande dispersão da taxa de variação nominal de preços, em contraposi- 
çáo a bem menor variabilidade da variável de crescimento do estoque de capi- 
tal Iíquido, ocasionou a irrelevância da inflação como explicativa do clima de 
incerteza e de aversão ao risco de imobilização de recursos. Optou-se, então, por 
caracterizar de forma aproximativa tal efeito através da introdução da variável 
dummy, de termo unitário a partir de 1983, de modo a captarem-se as consequên- 
cias da crise externa e correlata crise financeira do Estado como fatores de retra- 
ção da própria inversão estatal em capital fixo, e a reação dos agentes privados 
a tal situação. Inclui-se, também, numa forma alternativa de modelo, que a arreca- 
dação tributária (direta e indireta) seja função do nível de utilização da capa- 
cidade instalada (1 -h) e da inflação média durante o período, esta última 
hipótese conhecida na literatura econômica como Efeito Olivera-Tanzi ou Efeito 
Tanzi (Tanzi, 1977). 

Apresenta-se adiante o conjunto de equaçóes simultâneas que permitirá 
estimar a taxa de crescimento do estoque de capital Iíquido da economia: 



(6.2) K = K (-1) + I - DEP 

(6.4) C, - Ywd + TRANSF 

(6.5) C, = C, + C, . RCAP; O < C, < 1 

(6.7) t = to + t, . (I-h) + t, . (lC P-M) 

onde t = T/k(-I); t, > O e t, < O 

(6.10) RCAP = Y,, + JURDIV - DDIVPR + SIFINR 

O modelo de determinação da taxa de crescimento do estoque de capital 
Iíquido e formado por 9 ou 10 equações. Por termos fixado a priori a propensão 
a poupar dos trabalhadores igual a zero, restariam duas ou três equações a 
serem estimadas econometricamente, dependendo de a versão do modelo 
considerar a arrecadação tributária (equação (6.7)) exógena ou endógena. As de- 
mais são equações de definição ou identidades; logo, não passíveis de serem 
estimadas. 

A equação (6.1) representa a equação de determinação do produto nomi- 
nal que não nos traz maiores novidades. 

A equação definicional do estoque de capital Iíquido é apresentada em (6.2). 
O apêndice de Fonte e Metodologia dos Dados explica em detalhes a constru- 
ção dessa e de outras variáveis. 

A equação (6.3) estabelece a condição de equilíbrio entre renda e despesa 
que, conjuntamente com a equação de nível de preços, determina a forma mais 
desenvolvida da condição de equilíbrio macroeconômico. Inclui-se aí Pdstock 
correspondente i variação de estoques, conforme o disposto nas contas sociais. 

A equação (6.4) é a definição de consumo da renda de salários e transfe- 
rências da previdência pública. Como explicado anteriormente, a ausência de da- 
dos estatísticos que façam diferenciação das despesas de consumo por catego- 
ria específica de renda obriga-nos a aceitar a hipótese kaleckiana de que 
trabalhador gasta tudo o que ganha. 



A equação (6.5) estabelece o consumo dos capitalistas como função de 
sua renda específica. Utiliza-se aqui um conceito mais amplo de renda de capi- 
tal (RCAP), exposto na equação (6.10), de forma a se incorporar a renda dos 
rentistas e o ganho da intermediação bancária. Definiu-se RCAP de tal forma que 
é igual ao excedente operacional bruto deduzida a tributação direta incidente 
(Ykd), mais o fluxo Iíquido de juros resultante da dívida mobiliária interna do 
governo federal (JURDIV-DDIVPR) e o serviço de intermediação financeira 
(SIFINR). Todos os valores expressos em preços constantes. A forma de cálculo 
de CK, RCAP e seus componentes encontra-se no apêndice Fonte e Metodologia 
dos Dados. 

Seguem-se duas hipóteses no tocante a estimativa econométrica da equa- 
ção de consumo da renda de capital. A primeira assume a hipótese de que parte 
do consumo seja explicada autonomamente. Nesse caso, espera-se que o termo 
constante seja positivo e que sua importância a explicação do consumo médio 
decresça a medida que a renda de capital se eleve. A segunda hipótese assume 
que a função de consumo dos capitalistas não disponha de intercepto, partin- 
do a função diretamente do  ponto geométrico de origem, ou seja: Ck = O se 
RCAP = 038. Como será vista adiante, a utilização de tal especificação estatís- 
tica decorreu de sua superior capacidade de simulação. 

A equação(6.6) é a definição do consumo total da sociedade como a soma 
do  consumo das duas categorias de renda consideradas. 

A equação (6.7) representa a arrecadação tributária endógena, logo passí- 
vel de ser estimada estatisticamente. Optou-se por duas formas alternativas de 
estimação do modelo. Uma versão que assumisse a exogeneidade da arrecada- 
ção tributária e outra que levasse em consideração a equação (6.7). Observe-se 
que, em virtude das características do  modelo desenvolvido por Taylor (1983), 
a arrecadação tributária é especificada pela arrecadação de tributos dividida pelo 
estoque de capital real defasado de 1 ano. A arrecadação tributária é explicada 
pelo nível de atividade e pela inflação média do  ICP-DI, este últ imo caracteri- 
zando o Efeito Tanzi. 

A equação de demanda por investimento Iíquido é apresentada em (6.8). 
A interpretação teórica usual do termo constante é que tal represente o fator 
autônomo, vinculado ao ânimo vital dos capitalistas. Todavia, o significado estatís- 
tico da constante difere de sua interpretação teórica. Estatisticamente, a constante 
é o componente residual da capacidade explicativa das variáveis independen- 
tes, o que não caracteriza de forma satisfatória a constante como o componente 
autônomo da decisão de investir. 

A variável r* é a taxa de lucro sobre o capital físico investido, deduzida a 
tributação direta. A forma pela qual a variável foi  obtida está no apêndice Fonte 
e Metodologia dos Dados. Note-se que, quando da dedução da equação final 
na forma reduzida, a taxa de lucro r* é substituída a partir da condição de equi- 
líbrio renda-despesa. A variável i* é a taxa de juros real de empréstimo, cuja 
interpretação numa equação de demanda por investimento é imediata. 

A variável (1 -h) ou I menos o hiato do produto efetivo em relação ao pro- 
duto potencial é utilizada aqui como indicador do nível de utilização da capaci- 
dade instalada. Essa variável reflete a influência do nível de atividade sobre a 



decisão de investir, um indicador de oportunidade futura de lucratividade. Quanto 
maior o nível de utilização da capacidade produtiva supostamente menor o ris- 
co de não realização do nível planejado de demanda agregada. Incorre-se aqui 
numa importante abstração, ao considerarmos o nível de utilização da capaci- 
dade instalada como variável exógena num modelo de determinação da taxa de 
crescimento econômico. Assume-se a exogeneidade pelo seguinte motivo: 1 me- 
nos o hiato do produto pode ser utilizado como proxy da expectativa corrente 
do nível efetivo de utilização da capacidade instalada, assim passível de ser 
considerado exógeno por depender da percepção média das firmas, supostamente 
aleatória. 

Utiliza-se a variável dummy DUM 83, 87 para caracterizar o efeito da infla- 
ção em desorganizar os mercados e criar aversão ao risco de imobilização de 
recursos, e evidenciar os efeitos da crise financeira do setor público, mais clara- 
mente notada com o fechamento do mercado internacional de credito para o Pais. 

O gráfico 2 mostra o comportamento da variável taxa de crescimento do 
estoque de capital líquido. Note-se que a taxa de crescimento do estoque de ca- 
pital na década de 70 foi significativamente maior que o observado de 1980 a 
1987, tendo g atingido o seu maior valor em 1975. De 1979 a 1984, o indicador 

Fonte Ver apêndice fonte e Metodologra dos Dados 



QUADRO 8 

Coeficientes do modelo de crescimento do estoque de 
capital Iíquido na forma reduzida 

VARIÁVEIS MOU~LO) 
E X ~ C E N A S  A e B  

constante (1-C,) g, + C, / PK (-1) 

(1 -c,-g,) 
PG/PK (-1) gl/(l -cl -gl) 
PTRANSFIPK (-11 gl/(l -cl-gl) 
(JURDIV-DDIVPR) (glcl) 1 (1 -cl-gll 

K (-11 
PT / PK (-1) -& 1 (1 -c, -gll 
dstocklK (-1) g1Nl -cl-&) 
DEPIK (-1) gl/(l -cl -&) 
PEIPK (-1) gl/(l -cl -gl) 
PMIPK (-1) -&/(I  -cl -%I) 
i* (1 -Cl) g21(l -Cl -gl) 
(1 -h) (1 -C1) g3/u -Cl -g,) 
D U M  83,87 (1 -Cl) g4/( l  -cl -gl) 
IGP-M -k1t2)  1 (1 -c1 -&I 
SIFINR -(gl (1 -cl) 1 1 (1 -cl -gl) 

Observações 
A variavel ICP M não faz parte do modelo A enquanto PJ/PK não se inclul como variavel exogena do modelo B Note se arnda 
que se admtt~u SIRNR = I m [w b T e P , â , ) X  

de crescimento econômico em questão apresentou forte decréscimo e a retoma- 
da da fase ascendente mostrou fôlego reduzido de 1984 a 1987. A variável dummy 
empregada busca exatamente caracterizar a observada queda do potencial de 
expansão. Talvez fosse razoável que o ano de 1982 também estivesse incluído 
para captar o deslocamento de g; porém, tal procedimento fez reduzir a sig- 
nificância estatística da variável utilização da capacidade instalada, fator de 
extrema importância na explicação do comportamento dos investimentos no 
biênio 1981-82. 

Os coeficientes algébricos da forma reduzida do modelo de determinação 
da taxa de crescimento do estoque de capital Iíquido estão apresentados no 
quadro 8. 

6.2 - Os resultados da estimativa econométrica 

Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados obtidos com a 
estimativa econométrica. Para fins de análise, são estudados os resultados dos 
modelos obtidos com a exclusão ou não da função de arrecadação tributária 
endógena, que passam a ser chamados, respectivamente, de modelos A e B. 

6.2.7 - O modelo A 

Supondo a arrecadação tributária um dado exógeno, a solução de A neces- 
sita apenas da estimativa econométrica das equações de demanda por investi- 
mento e de consumo da categoria renda de capital. 



O modelo foi estimado pela técnica de Mínimos Quadrados em 2 Estágios 
(MQZE), utilizando-se como instrumentos: a variável dummy, o estoque de capi- 
tal defasado, o gasto do governo na forma de consumo final, transferências da 
previdência social e juros da divida pública; a variação real do estoque de dívi- 
da pública em poder do setor privado, a depreciação do estoque de capital, a 
arrecadação tributária total, os níveis de exportação e importação, a variação 
de estoques, a taxa de juros real de empréstimo, o nível de utilização da capaci- 
dade instalada da economia e o serviço de intermediação financeira. Os resulta- 
dos da estimação encontram-se no quadro 9 e demonstram a inobservância de 
distúrbios auto-regressivos 

A equação de demanda por investimento, como especificada, sofre da 
limitação de não captar de forma adequada o investimento público, normalmente 
dissociado das condições de rentabilidade, liquidez e da fase cíclica da econo- 
mia. A interpretação econométrica da constante é distinta da teórica. No caso, 
a constante negativa e estatisticamente igual a zero reflete a boa qualidade do 
experimento. Todos os coeficientes estimados apresentam os sinais esperados 
teoricamente. 

E notável a grande importância da rentabilidade do investimento(r*) como 
fator explicativo. Isto revela a grande sensibilidade das firmas as condições de 
rentabilidade da atividade operacional. Embora o resultado seja aquele espera- 
do, a inclusão do termo relativo a lucratividade parece-nos ser a grande diferen- 
ça entre esta e outras estimativas de demanda de investimento, realçando o fator 
motivacional do  sistema econômico. 

A taxa de juros real de empréstimo apresenta o sinal teoricamente espera- 
do, e a possibilidade de aceite da hipótese de nulidade de seu coeficiente é algo 

QUADRO 9 

Resultados da estimativa econométrica: 1970-87 
Modelo A 

Variáveis instrumentais: K(-I), C, TKANSF, DDIVPR, JURDIV, DEP, T, E, M,  i*, 
(I -h), dstock, SIFINR e D U M  83,87 

1. Equaçáo da taxa de demanda de investimento líquido (g): 

g = -0,0193 + 0,2210 r *  - 0,0226 I*  + 0,0597 (I -h) - 0,0162 D U M  83,87 
(-0.543)- (3,221) - (1,281) (1,535) - (2,259) 

R 2  = 0.91, R 2  = 0.88, SE = 0,007, DW = 1.509 

2. Equaqão de consumo da renda de capital (C,):* 

2 1) C, = 572,7633 + 0,4733 RCAP 
(3.71 2) (21.1 53) 

R' = 0.96, R2 = 0.96, SE = 224.6, D W  = 2,449 
2 2) C, = 0.551 3 RCAP 

(53.99) - 
R =  00.4, R'  = 0,94, SE = 298.7 DW = 1.458 

Observações 

Os valores entre parêntr5es representam a, estatrsticas I de Student 

* Dr conformidade rom Pindbrk & Rubinfeld(l981 p 791 a euiência de tnterrepto rniplrra que o interralo do resultado do coefi 
ciente de drrrrmina(ao nd0 necrisarismrnrr deva tirar entre O e 1 oraiionando maror diriculdad~ na int~rpreração de R' 



QUADRO 10 

Resultados da estimativa econométrica: 1970-87 
Modelo B 

Variáveis instrumentais: K(-I), C, E, M, dstock, TRANSF, JURDIV, DDIVPR, 
IGP-M, i*, ( I  -h), SIFINR, DEP e DUM 83,87 

1. Equação da taxa de demanda de investimento Iíquido (g): 

g = -0.0197 + 0,2276 r *  - 0,0226 I* + 0,0584 ( I- h)  - 0,0162 D U M  83,87 
(-0,553) (3,275) - (1,271) (1,491) - (2,248) 

R2 = 0.91; R2 = 0.88, SE = 0,007, DW = 1,534 

2. Equaçáo de consumo da renda de capital (C,):* 

2.1) C, = 572,519 + 0,4734 RCAP 

- (3.710) (21,161) 
R' = R 2 = 0,96; SE = 224,6; DW = 2.449 

2.2) C,  = 0.5513 RCAP 
(53.99) - 

R2 = R 2  = 0.94; S E  = 298.7; DW = 1,457 

3. EquaçEo de arrecadaçáo tributária (t) - corrigido por CO-1 

t = 0,0242 + 0.1108 (1 -h) -0,0086 ICP-M 
(0,718) (2,768) - - (3,493) 

R> = 0.97, R 2  = 0,96, SE = 0,004, DW = 1,515 

Observacões 
Os valores entre parênteses representam as estatirticas t de Student 

D e  conformidade com Pindyck & Rubinfeldll981 p 791 a ausência de intercepto implica que o (ntervalo do resultado do coefi- 
ciente de determinação não necessariamente deva frcar entre O e 7 ocasronando maror drficuldade na rnterpretaçáo de R* 

em torno de 11%. No entanto, o valor do coeficiente estimado revela que a 
manipulação da taxa de juros real de empréstimo tem efeito bastante reduzido 
sobre a decisão de investir. A elevação da taxa de juros real em 10%39 ocasiona 
queda da demanda por investimento em apenas 0,226%. Esse resultado parece 
revelar a reduzida importância do financiamento via sistema financeiro em 
condições usuais de mercado. De fato, o único agente financiador de projetos 
econômicos de longo prazo é o Sistema BNDES, que durante a década de 70 
oferecia crédito a taxa de juros subsidiada e a confortáveis prazos de pagamen- 
to. Assim, por se situar relativamente a margem do sistema financeiro privado, 
o recurso a instrumentos clássicos de controle da liquidez tende a pouco afetar 
a demanda de investimento. 

O valor encontrado para o coeficiente da variável nível de atividade con- 
firma a tese de que este pouco afeta a decisão global de investir, em decorrência 
da importância dos investimentos do setor público durante o período analisado. 
A elevação do nível de atividade em 10% ocasiona elevação média da deman- 
da de investimento Iíquido em algo próximo a 0,6%. De fato, após o primeiro 
choque do petróleo, a estratégia do governo federal foi a de implementar um 
vigoroso programa de substituição de importações, que teve clara conotação 
anticíclica. 

A variável DUM 83,87 revela que em virtude da crise financeira do setor 
público, do fechamento do mercado internacional de crédito ao País e pelo re- 



sultado da elevada inflação mais o temor ao risco de imobilização de recursos 
em projetos de grande maturação, a taxa de investimentos sofreu um desloca- 
mento para baixo da ordem de 1,62% entre 1983 e 1987. 

Estimaram-se duas equações de consumo decorrentes de rendimentos de 
capital. A equação (2.1) mostra que o consumo autônomo dos capitalistas foi de 
Cz$ 572.763 milhões a preços de 1980, posto que a unidade de medida é CzB 1 
milhão. Por tal equação, vê-se que a propensão marginal a consumir dos capita- 
listas é igual a 0,4733, poupando pouco mais de 50% de seus rendimentos. A 
equação (2.2) estima a função de consumo na ausência de intercepto. Essa equa- 
ção mostra que, assumindo a não verificação de consumo autônomo, a propen- 
são a consumir é de 0,5513. A estimação de (2.2) justifica-se, pois, quando da 
simulação dos resultados do modelo, notou-se que o termo constante da função 
consumo ocasionava a superestimação da taxa de crescimento do estoque de 
capital. O motivo para tal é simples. O período considerado (1970 a 1987) foi 
notabilizado pelo acelerado crescimento do estoque de capital motivado princi- 
palmente pelos bons resultados da economia doméstica ao início da década de 
70 e a política de desenvolvimento industrial também desenvolvida a partir dessa 
década. Assim, ao efetuarmos a divisão do termo constante pelo valor defasado 
do estoque de capital relativo a cada ano, o resultado obtido pela forma reduzida 
do modelo de equações simultâneas indica claramente um hiato entre o valor 
observado e o valor estimado da taxa de crescimento do estoque de capital Ií- 
quido, que declina a medida que estoque de capital cresce ao longo dos anos. 

Um exercício interessante é verificar qual a contrapartida keynesiana das 
equações estimadas, isto é, qual a propensão a consumir do agregado de indiví- 
duos compatível com o modelo estimado. Para se efetuar tal transformação, op- 
tou-se por tomar como ano referencial 1980, últ imo ano censitário com dados 
disponíveis. A soma das transferências de assistência e previdência mais a mas- 
sa salarial, descontada a tributação direta respectiva, significou 47,50% do PIB 
a custo de fatores subtraída a tributação direta total, assumido como indicador 
de renda disponível. A renda de capital (RCAP) representou 72,69% do PIB a custo 
de fatores abatida a tributação direta total. 

Em virtude de termos definido um conceito de renda de capital que, soma- 
do ao conceito de renda dos trabalhadores, excede o conceito de PI B a custo de 
fatores, tendo sido incorporado em RCAP elementos caracterizadores do nível 
de riqueza dos rentistas e o serviço de intermediação financeira, e por buscar- 
mos através da aplicação de uma simples regra de três proporcional o relaciona- 
mento entre dois conceitos não idênticos, quando se expressa a renda dos traba- 
lhadores e a dos capitalistas em termos do PIB a custo de fatores, a soma das 
partes calculadas excede o valor desse conceito. 

Em relação ao coeficiente da equação (2.1), a propensão a consumir seria 
0,8190 e relativamente a equação (2.2), a propensão a consumir seria 0,8750 em 
1980. O estudo de Rios, Bonelli & Reis (1988) calcula a propensão a consumir so- 
bre a renda pessoal disponível em 0,7879 para o período 1961-1984. No apêndi- 
ce D será visto que 1980 foi um ano de poder de compra salarial relativamente 
alto, o que justifica que a propensão a consumir calculada tenha sido um pouco 
superior aquela encontrada no citado estudo. 



6.2.2 - 0 modelo B 

O modelo B foi estimado pelo Método dos Mínimos Quadrados em 2 Está- 
gios, e a única diferença comparativamente as variáveis instrumentais de A é a 
substituição da arrecadação tributária total pela taxa de variação do IGP-DI mé- 
dio. Os resultados da estimação de B estão expostos no quadro 10. 

Note-se que os resultados das equações de demanda por investimento e 
consumo dos capitalistas de B são bastante próximos aos encontrados no qua- 
dro 9. Dessa forma, concentraremos nossa atenção exclusivamente sobre a equa- 
ção de arrecadação tributária. 

A equação de arrecadação tributária teve que ser corrigida pela técnica de 
Cochrane-Orcutt 1, de modo a solucionar a ocorrência de distúrbios auto- 
regressivos. A correção por CO-1 fez melhorar a qualidade de todas as estatísti- 
cas. Observe-se que todos os coeficientes são significativos a 5% de significân- 
cia, exceto a constante. 

Na situação de pleno emprego (ou h = O), a arrecadação tributária repre- 
senta 11,08% do estoque de capital defasado. Isto corresponde a cerca de 25% 
do PIB corrente40. Em contraposição ao efeito positivo do nível de atividade so- 
bre investimento, ocorre o efeito negativo sobre essa variável em virtude da maior 
arrecadação tributária a um nível de atividade maior. 

O relacionamento linear entre a variável de arrecadação tributária e a taxa 
de inflação média, caracterizando o Efeito Tanzi, mostrou-se bem-sucedido. A 
cada salto de 100% do ICP médio, a participação da arrecadação tributária so- 
bre o estoque de capital defasado de l ano cai 0,86%, demonstrando o poder 
de deterioração da inflação sobre as finanças públicas. 

QUADRO 11 

Valores dos coeficientes estimados da forma reduzida 
VARIAVEIS MODELOS 

E X ~ C E N A S  MODELO A, MODELO A, MODELO 0 ,  MODELO 8,  

constante 1 873.62 + -0,0380 1 914.79 + -0.01 51 

K( - l )  K(-1) 
-0,0333 -0.01 53 

GlK (-1) 0,7229 0,9706 0, 761 2 1,0294 
TRANSFIK (-1) 0,7229 0,9706 0.761 2 1,0294 
TIK (-1) -0,7229 -0,9706 - - 

dstock1K (-1) 0,7229 0,9706 0,761 2 1,0294 
DEPIK (-1) 0,7229 0,9706 0,761 2 1,0294 
E/K (-1) 0,7229 0.9706 0.761 2 1,0294 
MIK (-1) -0,7229 -0,9706 -0,761 2 -1,0294 
I -0,0389 -0,0445 -0,0398 -0,0459 
(1 -h) 0,1029 0.1 176 0.01 86 0.0045 
JUKDIV-DDIVPR 0,3412 0,5351 0,3604 0.5675 

K (-1) 
ICP-M - - 0,0065 0,0089 
SIFINRIK (-1) -0,3808 -0,4355 -0,4009 -0,4619 
D U M  83, 87 -0,0279 -0,031 9 -0,0285 -0,0329 

Fontes 

Modelo A ,  equações (1) e 12 1) do quadro 6 2 Modelo 6, equaçóes (1) 12 1) e (3) do quadro 6 3 
Modelo A, equações (1)  e ( 2 2 )  do quadro 6 2 Modelo 8,  equaçóes (1) (2 2J e 13) do quadro 6 3 



6.2.3 -Análise comparativa dos modelos nas formas reduzidas 

Quando os efeitos da <quação de demanda por investimento são adiciona- 
dos as condições estabelecidas pelo equilíbrio entre renda e despesa, chega-se 
aos coeficientes da forma reduzida. Assim, obtemos o somatório dos efeitos di- 
retos e indiretos sobre a decisão de investir. Os valores dos coeficientes da forma 
reduzida estão expostos no quadro 11. Para chegarmos aos valores contidos nes- 
se quadro, desprezaram-se os coeficientes cujas estatísticas t de Student forem 
inferiores a unidade. 

Dependendo do modelo, o multiplicador de impacto das variáveis exó- 
genas obtidas das contas socias oscila de 0,723 a 1,03 (modelos A, e B2, res- 
pectivamente). Os modelos que levam em consideração as equações (2.1) dos 
quadros 9 e 10 apresentam coeficientes cujos valores são menores que aqueles 
que consideram a equação de consumo capitalista sem intercepto. Nota-se 
que os modelos com três equações apresentaram um efeito multiplicador um 
pouco maior. Além disso, verifica-se que o efeito do recebimento Iíquido de 
juros da dívida pública é menor que o das demais categorias de gastos do 
setor público. 

A taxa de juros real de empréstimo continuou a apresentar pequena capa- 
cidade explicativa da oscilação da taxa de investimento. Uma brusca elevação 
da taxa de juros real em 10% ocasionaria uma queda de 0,39% a 0,46%, resulta- 
do pouco expressivo. 

QUADRO 12 

Taxa de crescimento do estoque de capital líquido, valor calculado e simulação:* 

Ano g g - A2 ( (g-A2)-g) g - B2 ( (8- BJ-g) 

1970 0,0741 0,0674 -0,0067 0,1191 0.0450 
1971 0.081 7 0,0635 -0,0182 0.1 076 0.0259 
1972 0,0877 0,0575 -0,0302 0.1062 0.0185 
1973 0,0988 0,0664 -0,0324 0.1 174 0.01 86 
1974 0,1058 0,0505 -0,0553 0,0955 -0,0103 
1975 0.1094 0,0621 -0,0473 0,1025 -0,0069 
1976 0.0980 0,0740 -0,0240 0.1 049 0,0069 
1977 0,0875 0,0725 -0.01 50 0,0988 0.01 13 
1978 0,0888 0.0707 -0.01 81 0,0947 0,0059 
1979 0,091 3 0,0758 -0.01 55 0,0923 0,001 O 
1980 0,0888 0.0852 -0,0036 0,1055 0.01 67 
1981 0,0728 0.0653 -0,0075 0,0833 0.01 05 
1982 0.0662 0,0559 -0.01 03 0,0790 0.01 28 
1983 0,0443 0,0290 -0,0153 0,0521 0.0078 
1984 0,0422 0,0440 + 0,001 8 0,0653 0.0231 
1985 0,0487 0.0594 + 0,0107 0,0851 0.0364 
1986 0,0576 0,0665 + 0.0089 0.0957 0.0381 
1987 0,0604 0,0543 -0,0061 0,0858 0,0254 
Observa~bes 

Valores der~vador a partrr da estrutura de coeficrentes do quadro 11 

Para efeito de simulação desconsideraram se os termos constantei por rrrern errtatirt,carnente não  d,rtinto5 de zero 



QUADRO 13 

Testes de qualidade de simulação do modelo 

Modelo A, 

g = 0,0223 + 0,894 g - A, 
(1.043) (2,647) - 
R2 = 0.305; RZ = 0,261; S E  = 0,018; DW = 0,382 
U de Theil = 0,160 

Modelo B, 

g = 0.0035 + 0,868 g - B, 
(0.547) (4,032) 
R2 = 0.504; R2 = 0,473, SE = 0,015; DW = 0,536 
U de Theil = 0,122 

O indicador de nível de atividade nos modelos A e B aponta que a situa- 
ção conjuntura1 também não explica de forma importante a oscilação da taxa 
de crescimento do  estoque de capital Iíquido. Ou seja, uma elevação de 10% 
do nível de utilização da capacidade produtiva faz subir a taxa de crescimento 
do estoque de capital de 1 % a 1,2% (modelos A, e A,, respectivamente). En- 
tretanto, quando se passa a supor a endogeneidade de arrecadação tributária, 
a repercussão final desta variável torna-se praticamente irrelevante. 

A inflação, por estar explicitamente relacionada apenas a função de arre- 
cadação tributária, tem seu efeito estimulador do  investimento por reduzir a 
transferência de renda real do setor privado ao setor público na forma de 
impostos. 

E importante notar, no entanto, que a variável DUM 83,87, que acredita- 
mos estar representando os efeitos perversos da elevação da taxa de inflação e 
da crise das finanças públicas, capta um deslocamento negativo da taxa de cres- 
cimento do  estoque de capital Iíquido oscilante entre 2,8% e 3,3%. 

Sobressai, ainda, que o coeficiente representativo da variável SIFINR apre- 
senta coeficientes entre -0,38 e -0,46. Esse resultado caracteriza o efeito ne- 
gativo do serviço financeiro, a curto prazo, sobre a demanda por investimentos 
na medida em que se supõe que esse recurso representa um vazamento ao po- 
tencial de dispêndio daqueles que necessitam incorrer no custo do  serviço ban- 
cário. Tem-se, então, dois movimentos em direções opostas. De um lado, o pa- 
gamento Iíquido de juros da dívida pública federal é um fator de acréscimo da 
renda. De outro, a poupança financeira, por não se reconverter em gastos, re- 
percute como um vazamento do potencial de demanda agregada e redução do 
lucro montante. A ausência de um conjunto de equações representativo do la- 
do  monetáriolfinanceiro da economia encobre o efeito da poupança financeira 
na formação do volume de crédito ofertado, o efeito sobre a estrutura de taxas 
de juros e o estímulo a novos gastos. 



6.2.4 - Simulação da equação de crescimento do estoque de capital 

Para efeito de simulação das equações da forma reduzida, optou-se por 
apresentar apenas os resultados que melhor simularam a variável taxa de cresci- 
mento do estoque de capital líquido. Pelos motivos expostos anteriormente, os 
modelos que incluíram a função consumo dos capitalistas com intercepto não 
apresentaram boa capacidade de reprodução dos valores originais e, por isso, não 
constam dos quadros 12 e 13. 

No quadro 12, demonstra-se que os modelos A, e B, reproduzem de for- 
ma satisfatória os valores de g. Nota-se que o modelo A, apresenta maior preci- 
são nos valores mais recentes, enquanto o modelo B, reproduz com maior pre- 
cisão g na fase inicial e intermediária da série temporal. 

O quadro 13 apresenta os testes indicadores da qualidade de simulação dos 
modelos A, e B,. Observa-se que ambos os coeficientes angulares incluem o 
valor unitário num intervalo de confiança a 5% de significância estatística, 
embora os demais testes calculados, exceto U de Theil, apresentem baixa quali- 
dade estatística. Os indicadores U de Theil revelam a boa qualidade de simula- 
ção do modelo, situando-se abaixo do valor 0,341. 



7. Conclusão e lições de política econômica 

7.1 - A integraçáo teórica dos modelos de preço e quantidade 

Vimos que, para a determinação das equações de taxa de variação do índi- 
ce agregado de preços e de crescimento do estoque de capital líquido, recorre- 
mos a dois blocos distintos de equações para determinação simultânea. Tal 
procedimento reflete claramente o roteiro analítico empregado por Kalecki (1985) 
que, inicialmente, expôs sua teoria de preços e distribuição da renda nacional, 
para, logo em seguida, apresentar sua formulação a respeito da determinação 
do lucro, da renda nacional e do investimento. 

Tal roteiro não implica, absolutamente, a total independência dos proces- 
sos de determinação dos agregados de preços e quantidade. De fato, esta sepa- 
ração importa de forma a deixar nítida a proposição de que as variações de preços 
relativos (e também absolutos) não necessariamente estão associadas as varia- 
ções do produto, de tal maneira que a economia deva tender inevitavelmente para 
o nível de produto compatível com o pleno emprego42. 

Relativamente as equações anteriormente apresentadas, deve ter ficado clara 
a importância da questão distributiva na determinação da taxa de crescimento 
econômico. A abordagem da taxa de crescimento econômico está estreitamente 
ligada a específica formulação da equação de preço, explicitada na equação de 
determinação do produto nominal. Afinal, a equação de preços engloba um ter- 
mo específico, o mark-up, que, através da realização das diversas vendas, irá 
prover os lucros que irão financiar a acumulação de capital. Desse modo, o pro- 
cesso de formação de preços aqui suposto reflete o mecanismo de valorização 
do capital da firma, seja buscando preservar o grau de capitalização necessário 
a sua operação no curto prazo, seja como fundo de recursos para a realização 
de investimentos, fator determinante de sua trajetória no longo prazo. Assim, a 
teoria de determinação do preço pela regra de mark-up está intimamente rela- 
cionada com as condições de rentabilidade das firmas e o ritmo de acumulação 
do capital, além de as equações estimadas terem em comum, na forma reduzi- 
da, o hiato do produto, a taxa de juros e a variável dummy representativa da crise 



financeira do Estado como i n ~ t r u m e n t o ~ ~  Essa última variável, em particular, 
caracteriza o comportamento ascendente, margem de lucro desejada e a redu- 
ção no ritmo de investimentos após 1983. 

Como as firmas individuais sabem por quanto querem vender seus produtos, 
mas não sabem a quantidade que efetivamente será vendida, para a determina- 
ção do fundo de recursos a disposição das firmas contrapõem-se o princípio da 
demanda efetiva e a corrosão inflacionária do mark-up desejado que se assu- 
miu como hipótese nos capítulos 3 e4.  Por isso é que a taxa de lucro operacional 
foi utilizada na especificação da equação da taxa de variação da demanda por 
estoque de capital, e não a taxa de mark-up desejada44 

7.2 - Conclusão e implicaçóes de política econômica 

7.2.1 - O modelo de preços 

Os resultados apresentados no capítulo 4 refletem o que pode ser chama- 
do de "pessimismo deflacionista". As taxas de variação das variáveis nominais 
demonstraram ser pouco sensíveis ao indicador de hiato do  produto utilizado. 
Essa conclusão apenas confirma o que vem se evidenciando desde o final da 
década de 70, que é o relativo insucesso de meras estratégias de restrição ao rit- 
mo  de crescimento econômico no combate a inflação. 

Apesar de termos encontrado indícios de que a inflação passada se mate- 
rializa em 80% de seu valor sobre a taxa corrente de inflação, o ritmo de cresci- 
mento dos preços, nos últimos anos, tem sido contínuo e acelerado, embora 
não tenha ocorrido pressão significativa no custo dos insumos importados e na 
ausência de importantes quebras da capacidade interna de suprimento de pro- 
dutos agrícolas. 

A aceleração inflacionária acarreta perdas reais aos valores fixados nomi- 
nalmente. Não apenas a receita tributária ou os salários nominais estão sujeitos 
as perdas decorrentes do conhecido Efeito Tanzi. As firmas também, pois estabe- 
lecem seus preços nominalmente e recebem pela venda dentro de determinado 
prazo. Entretanto, por se tratar de agentes do tipo price-maker, elas dispõem de 
formas mais ágeis de minimizar suas perdas, seja com a redução do prazo médio 
dos valores a receber, seja pela incorporação junto ao mark-up de um compo- 
nente que capte a expectativa de perdas decorrentes da aceleração inflacionária. 

A medida que vigora uma regra de recomposição salarial pela inflação pas- 
sada que seja razoavelmente bem aceita pela classe trabalhadora, a expectativa 
de inflação ascendente torna-se possível se a firma individual aguarda uma que- 
da de sua lucratividade, em virtude do comportamento daquelas que operam 
como suas fornecedoras, ou se as firmas esperam perdas em relação a outras 
formas de ganhos de capital, tal como os juros, ou perdas decorrentes da redistri- 
buição do produto disponível ocasionada por choques de natureza cambial e 
fiscal. 



Em conseqüência do fechamento do mercado internacional de crédito em 
1982, o País passou a direcionar e subordinou a condução da política monetária 
a obtenção de crescentes superávits da balança comercial. No  entanto, o ajuste 
interno não foi  suficiente para contornar as dificuldades advindas da adminis- 
tração do estoque da dívida externa. No ambiente de elevada incerteza ocasio- 
nada pelo risco de insolvência do País diante das fontes credoras internacionais, 
o fantasma da crise cambial passou a ser elemento formador de expectativas de 
elevação do custo cambial futuro. Ademais, setores com baixo poder de compe- 
titividade externa e aqueles que simplesmente buscavam um maior ganho pas- 
saram a se utilizar da possibilidade de crise cambial como forma de pressionar 
a adoção de desvalorização competitiva da moeda local. Afinal, a regra cam- 
bial e a condução da política monetária foram direcionadas a geração de divi- 
sas cambiais. Ao ser constatada essa fragilidade do  setor público, foram criadas 
as condições para que as unidades exportadoras, por vezes, atuassem de modo 
a induzir a aceleração do processo de desvalorização cambial. 

Do lado interno, os agentes econômicos, diante da situação de aceleração 
inflacionária e a compensadora remuneração dos ativos financeiros de curto 
prazo resultante da crise financeira do Estado, redirecionaram seus ativos a 
favor daqueles de curto prazo de maturação e tomaram uma aversão relativa 
a imobilização de recursos. Tal comportamento resultou também na redução 
do giro do estoque da dívida interna e na adoção de medidas que facilitavam 
a conversão da dívida interna em moeda. Ocorre que, numa situação de ex- 
pectativa de crescimento acelerado de preços e de remuneração do  ativo finan- 
ceiro próxima a de sua atividade operacional, a firma fará o possível para evitar 
ver-se as voltas com problemas de liquidez. A política monetária restritiva terá 
muito pouco efeito caso a necessidade de as firmas recorrerem a empréstimos 
bancários seja pouco significativa. Se a situação de alta incerteza é cronologi- 
camente prolongada, a firma já tem intertemporalmente decidido que não irá 
imobilizar volume importante de recursos de sua estrutura financeira. A taxa de 
juros elevada não irá adiar um gasto que, de qualquer forma, não seria feito. Ao 
contrário, as firmas e as famílias, no caso brasileiro, viram o seu fluxo de renda 
acrescido a custa do Estado. 

Associado ao esgotamento da fonte externa de recursos, observou-se tam- 
bém o gradual esgotamento da capacidade de endividamento interno do setor 
público, demonstrado pelo temor da sociedade em alargar o prazo médio de aces- 
so a conversão do  ativo em moeda. O efeito da política monetária restritiva so- 
bre as despesas financeiras do governo, nessa situação, criou as expectativas de 
que, em alguma medida, o pagamento desse encargo teria que ser financiado 
por emissão de moeda, aumento do endividamento interno elou elevação da carga 
tributária com seus virtuais efeitos de pressão futura de demanda e custos. 

Por se tratar de uma economia sujeita a uma estrutura de mercado oligo- 
polizada, fechada a concorrência externa e indexada, sujeita ainda a alto clima 
de incerteza que impede a transparência dos sinais emitidos pelas forças de mer- 
cado, a aceleração inflacionária é inevitável. Se, de um lado, o conflito capital- 
trabalho impede que se rompa com a rigidez inercial, é o conflito entre capitais 
que explica a aceleraçáo inflacionária no período recente. 



Mesmo que os resultados obtidos pela estimação econométrica tenham re- 
velado uma relação de certa forma discreta entre a taxa de inflação e a taxa de 
variação da taxa de juros, a importância da taxa de juros reflete-se de outra for- 
ma no tocante a antecipação da inflação futura. A situação de alta incerteza e 
a reduzida sensibilidade a repercussão dos sinais de mercado permitiram as fir- 
mas, no período recente, incorporar sobre seus preços e condições de venda um 
elemento que venha compensar o custo alterriativo a produção, através da cor- 
reção nopinal  de seus produtos em estoque e da incorporação de parte do custo 
alternativo de não se desfazer mais rapidamente de seus estoques; quer dizer, 
as firmas puderam até incorporar sobre seus preços a expectativa do que ganha- 
riam aplicando no mercado financeiro. Evidentemente, tal fenômeno só é possí- 
vel de ser observado em situações de extrema incerteza e de confusão entre os 
diversos mercados, nos quais se falar em equilíbrio dos preços relativos reflete, 
mais propriamente, um jargão da profissão que a efetiva capacidade de os agen- 
tes econômicos preverem com precisão as variáveis relevantes que irão direcio- 
nar seu comportamento futuro. 

Os resultados descritos no capítulo 4 apontam para a ineficácia da política 
de controle de preços do  governo e para a necessidade de uma melhor coorde- 
nação da evolução dos preços privados e públicos, conjuntamente ao combate 
aos fatores que engendraram o clima de incerteza observado: a crise financeira 
do Estado e seus focos principais - as dívidas externa e interna. 

Sob a ótica da análise aqui proposta, a ação de governo deveria se orientar 
no sentido do aperfeiçoamento dos mecanismos de controle de preços, acom- 
panhamento permanente dos diversos mercados e utilização, de forma eficien- 
te, do instrumento de estoques reguladores, de modo a melhorar a qualidade 
das informações disponíveis ao mercado. Nesse sentido, a abertura comercial 
do  País descortina-se elemento fundamental não apenas a transparência do 
mercado, como tambéin para redução do poder de fixação de preços dos oli- 
gopólios, embora o déficit estrutural do  balanço de pagamentos inviabilize a 
abertura total da economia. Nesse aspecto, a liberação dos preços controlados 
num ambiente de alta incerteza e sem o risco da concorrência externa, como 
demonstrou a experiência de 1988, não deve resultar em reversão da tendência 
inflacionária. 

Em que pese ser necessário um mais detalhado estudo dos diversos setores 
de atividade, uma drástica mudança na expectativa de evolução dos preços, que 
deve vir associada a criação de mais eficazes mecanismos de comunicação e coor- 
denação inter e intramercados, pode servir como importante instrumento de 
combate a inflação. Como está nítido no gráfico 1, as margens de lucro deseja- 
das após 1983, na média, estiveram acima da tendência observada no período 
1965-83. Assim, existe um raio de manobra sobre o qual seria possível agir. Como 
as margens de lucro desejadas estavam ajustadas a um ritmo inflacionário mais 
elevado, se a perda decorrente do ritmo inflacionário reverte-se, são criadas as 
condições para que as margens de lucro sejam desinfladas e que as empresas 
passem a operar a prazos maiores, permitindo a melhor fluição dos estímulos 
de mercado. Porém, é improvável que as firmas cedam de uma só vez a parcela 
do mark-up correspondente a expectativa de corrosão inflacionária. As firmas 



provavelmente devem utilizar uma margem inicialmente maior que a considera- 
da normal de forma a reduzir o impacto da contração do nível de atividade 
econômica sobre a rentabilidade média, dada a expectativa de redução do nível 
de atividade gerada por políticas clássicas de estabilização de preços. Além disso, 
a firma deve se utilizar dessa folga eventual para absorver um impacto maior 
de custos, principalmente as reivindicações salariais. 

De fato, desde que não seja observada a redução em cadeia vertical do mark- 
up desejado, a materialização do suposto efeito deflacionista pode tornar-se 
pouco plausível. Essa rigidez pode resultar numa estrutura distributiva mais 
regressiva que a anteriormente observada, resultando na queda do multiplica- 
dor keynesiano e seu virtual efeito sobre a capacidade de expansão da economia. 

Resta, por fim, saber como romper com o estado de expectativas acelera- 
cionistas. Esse ponto envolve um componente subjetivo de fundamental impor- 
tância. No contexto brasileiro, os dois problemas-chave que precisam iniciar um 
processo de solução são a dívida externa e a crise financeira do Estado, já assi- 
nalados anteriormente. Sobre essas duas questões têm girado os fatores que 
supomos estarem condicionando as expectativas. O déficit público, em particular, 
passou a ser inflacionário não porque haja uma pressão de demanda setorial- 
mente localizada de efetiva relevância, mas porque se passou a acreditar que 
esta era a causa objetiva da inflação. Os indivíduos tenderam a sobrepor suas 
crenças individuais as razões do mercado, em virtude da alta incerteza. A elimi- 
nação do déficit passou a ser atribuído o poder da panacéia, capaz 
de curar todos os males da economia. 

Mesmo admitindo-se a eventualidade da solução dos problemas acima um 
fato, o máximo que a economia irá alcançar será o retorno ao tipo de inflação 
inercial, mantidos os mecanismos de indexação da economia. 

7.2.2 - O modelo de crescimento econômico 

No capítulo 6, foi demonstrada a estimação econométrica de um modelo 
do lado real da economia de natureza tipicamente kaleckiana, chegando-se a 
um resultado que reflete a curva IS  dos modelos agregados macroeconômicos. 
A ausência de um conjunto de equações que refletisse o aspecto monetáriolfi- 
nanceiro (curva LM) ocasiona uma menor inter-relação entre as diversas variá- 
veis. Todavia, em virtude de as equações do lado real incorporarem elementos 
que caracterizam o fenômeno financeiro (taxa de juros, fluxo de renda decorren- 
te de títulos da divida pública e renda dos bancos e rentistas), o modelo econo- 
métrico estimado capta, ao menos de forma parcial, os efeitos da existente 
estrutura financeira. 

Verificou-se que a demanda por investimento tem na taxa de lucro seu 
principal determinante. Tal resultado revela a importância do autofinanciamen- 
to para concretização de inversões produtivas. O coeficiente relativamente pou- 
co importante da taxa de juros real de mercado revela a reduzida resposta da 
demanda de investimento as condições de liquidez corrente, refletida no custo 
do dinheiro. 



Em virtude de o dispêndio dos assalariados traduzir-se preponderantemente 
em consumo, mobilizando e ativando uma série de setores de atividade, este re- 
percute de forma importante na geração do faturamento das empresas, mesmo 
que localizadas setorialmente, que, por sua vez, irão utilizar seus ganhos na com- 
pra de produtos de outros setores, garantindo a seqüência do ciclo produtivo. O 
aumento do salário real, ao elevar o poder de compra da classe trabalhadora des- 
tinado, por hipótese, totalmente ao consumo, reflete-se em aumento de lucrati- 
vidade das firmas, propiciando a formação de reservas para investimento. Nesse 
sentido, o aumento do poder de compra da classe trabalhadora é fator de estí- 
mulo a lucratividade da economia e expansão do  estoque de capital 

Esta conclusão encontrada choca-se com a estratégia de contração do pre- 
ço real do trabalho para estimular a lucratividade e, por conseguinte, o investi- 
mento, principalmente quando o custo salarial já perdeu destaque como fato de 
vantagem comparativa internacional em contraposição a incorporação tecno- 
lógica. 

Verificou-se, também, que o fator exógeno representativo da crise do Esta- 
do ocasionou um deslocamento negativo da taxa de crescimento do estoque de 
capital líquido em 1,6% na equação de investimento na forma estrutural e cerca 
de 3% na forma reduzida. A superação de tal fator exógeno e estrutural, além 
de não trivial, absolutamente não garante um salto automático do ritmo de cres- 
cimento econômico. 

A razoável capacidade de simulação da variável g indica que os resultados 
do modelo estimado são consistentes. De fato, por se tratar de um modelo de 
natureza experimental no qual diversas hipóteses tiveram que ser assumidas tan- 
to na determinação das equações do modelo quanto na metodologia de cons- 
trução das variáveis, certa cautela, natural a todo modelo econométrico, deve 
ser assumida ao se buscar extrapolar os resultados obtidos em termos de medi- 
das de política econômica. No entanto, os resultados da estimativa econométri- 
ca e os indicadores distributivos revelam ser factíveis as estratégias de crescimento 
econômico que contemplem a elevação simultânea do fundo de autofinancia- 
mento (taxa de lucro) e da taxa de salário real médio, o que descaracteriza a 
contração salarial como fator necessário a acumulação de capital. Afinal, a 
expansão planejada da capacidade de oferta deve acompanhar o potencial de 
crescimento da demanda interna e da demanda externa. 

Embora haja necessidade de compatibilizar a trajetória de crescimento da 
capacidade de oferta com a disponibilidade doméstica de insumos e infra- 
estrutura básica, a opção de direcionamento da produção ao mercado externo 
pela contração do mercado doméstico, se resolve os problemas de curto prazo, 
torna a economia nacional sujeita as flutuações cíclicas dos grandes mercados 
consumidores internacionais, pois, em que pese a tendência de maior inserção 
das nações no comércio internacional, o lastro que permite a estabilização e a 
sustentação do desenvolvimento das nações no longo prazo é o mercado interno. 



Apêndices 

A - Os enfoques teóricos de Frenkel e Kandir 

A.7 - Um breve resumo da análise de Frenkel 

O que Frenkel(1979) busca ver é o comportamento do produtor na determi- 
nação do preço de venda em condições de incerteza. O conceito de incerteza 
é similar ao de Knight4', significando que se está numa situação de incerteza 
quando não é possível uma estimação probabilística objetiva da ocorrência de 
um evento, fundamentando-se na experiência prévia. As estimativas de eventos 
passam a ser suposições lastreadas na experiência, na intuição ou na adivinha- 
ção. Do mesmo modo, os riscos envolvidos nas decisões estariam sujeitos a uma 
avaliação onde o componente subjetivo estaria presente. 

O ambiente econômico suposto pelo citado autor impõe determinadas con- 
dicionalidades a que estão sujeitas as firmas: a não instantaneidade das transa- 
ções (produção e comercializaçáo) e das informações decorrentes do conjunto 
de decisões econômicas em relação aos mercados específicos; a imperfeita elas- 
ticidade das curvas de demanda que enfrentam os vendedores; o tempo e o custo 
necessários para se obter uma informação. Nessas circunstâncias, as firmas 
incorrem em incerteza por dois motivos: 
1. o produtor não tem perfeito conhecimento da quantidade que pode colocar 

no mercado a um dado preço; 
2. os processos de produção e comercialização requerem tempo, de modo que 

em sua decisão estão sendo consideradas as magnitudes futuras das variáveis 
relevantes. 

Os elementos assinalados acima já são suficientes para a determinação dos 
riscos de perdas a que estão sujeitas as firmas. Esclarece-se que, de modo a se 
evitar a reprodução da extensa demonstração matemática realizada por Frenkel, 
limitar-nos-emos a descrição dos fundamentos de seu modelo, não nos atendo 
a especificidade de suas equações que estão suficientemente explicadas e desen- 
volvidas no texto do referido autor. 



As firmas estão sujeitas a dois tipos de risco de perda. O primeiro t ipo de 
risco de perda de rendimento decorre da incapacidade de a firma vender a quan- 
tidade de produto produzida no período de significância econômica anterior4" 
ao preço que é oferecido no presente. Esse é o risco de perda I. O segundo tipo 
de perda, ou risco 11,  é decorrente da subestimação do preço futuro do insumo. 

Ao se estipular que o objetivo da firma é a minimização das perdas totais 
(I + 11), verifica-se que, quando a experiência passada mostra certa regulari- 
dade, o empresário terá tido oportunidade de aprender com seus erros e de 
passar a estimar as magnitudes pretendidas ao nível de incerteza normal sobre 
expectativas. Tal caso englobaria a situação de estabilidade de preços e a situa- 
ção de inflação inercial típica (seja ela resultante de expectativas ou de inde- 
xação da economia), onde variações da taxa de inflação seriam resultado de 
movimentos aleatórios da economia; logo, não seriam passíveis de serem to- 
talmente antecipados. Tratando-se de uma situação de estabilidade de preços, 
a perda total seria desprezível. Quando o processo inflacionário, mesmo que 
crônico, se caracteriza pela taxa de inflação considerada normal, as eventuais 
perdas devem ser compensadas pelos também eventuais ganhos num prazo 
mais longo. Assim, a determinação de um mark-up constante seria a escolha 
racional. 

O caso mais importante de decisão de preços é aquele onde existe a expec- 
tativa de aceleração da inflação e o nível de incerteza se encontra anormalmen- 
te alto, isto é, a experiência passada por si só não fornece elementos para se efe- 
tuar uma estimativa confiável da evolução futura das variáveis relevantes. Esse 
caso traz implícito que a taxa de inflação prevista e o grau de incerteza associa- 
do a esta expectativa não são independentes. Mantida a hipótese de minimiza- 
ção do risco de perda total, Frenkel encontra o resultado mais importante49 de 
seu modelo: 

"I. .)Ante una expectativa inflacronána alta e incierta, Ia consideración de 10s riesgos 
de ptrdida respecto a1 oblectivo de benefícios normales puede implicar decisiones 
de precio que sobreestimen Ia inflación. La obtención de benefícios normales 
requiere calcular e/ precio como una determ~nada proporción normal de mark-up 
sobre /os custos ajustados por Ia tasa de inflación esperada. La minimización de 
r~esgos puede requerir a/  aumento de e5e coeficiente "" 

Assim, quando se generaliza o comportamento individual da firma para to- 
das as demais da economia, a forma mais provável de minimizar suas perdas e 
manter os seus ganhos ao nível normal corresponde ao comportamento de supe- 
restimar as expectativas de evolução dos custos. 

Outro aspecto importante se refere a um tema que foi destacado por 
Leijonhufvudsl, e diz respeito a capacidade de previsão ou transparência do mer- 
cado. Mesmo que o mercado seja composto por um número relativamente gran- 
de de pequenas firmas, o processo inflacionário, numa situação de alta incerte- 
za, reduz o grau de confiança e a velocidade de circulação das informações no 
mercado. O tempo e o custo para obtenção de informações cresce numa situa- 
ção de inflação acelerada. A alta inflação torna a necesidade de informação mais 
contínua e faz com que as informações recolhidas sejam menos confiáveis 



por se tornarem obsoletas mais rapidamente. Desse modo, a perda de trans- 
parência torna a reação dos vendedores a estímulos de demanda mais lenta, 
pois suas ações passam a depender de suas próprias expectativas. Enfim, a 
confusão que se instala nos diversos mercados impede que a reação aos es- 
tímulos do mercado se dê na velocidade esperada, mesmo em mercados que 
operem normalmente em um sistema concorrencial próximo ao da concorrência 
perfeita. 

Em outras palavras, numa situação de desequilíbrio, as empresas decidem 
manter seus preços de oferta, enquanto investigam as novas condi~ões do mer- 
cado. Quanto menor a capacidade de os agentes anteverem e interpretarem con- 
fiantemente os movimentos cíclicos da economia através das informações pro- 
venientes da mudança conjunta de preços absolutos e relativos, menos sensíveis 
se tornam a ajustes de demanda. 

A.2 - A formulação teórica de Kandir 

Em recente publicação, Kandir (1989) realiza um rigoroso exame das teo- 
rias de formação de preços e dinâmica inflacionária monetarista, novo-clássica 
e neo-estruturalista (a inercialista, principalmente), para depois apresentar sua 
formulação teórica. Basicamente, sua formulação teórica representa a retoma- 
da do  arcabouço teórico pós-keynesiano inserido num contexto de alta instabili- 
dade, onde o elemento que explicaria em maior grau a aceleração inflacionária 
seria o mark-up através do termo relativo ao custo de uso dos bens público-fiscais, 
como será visto a seguir5*. 

Kandir vislumbrou a necessidade de uma elaboração teórica que englobasse 
os mecanismos que, em condições de alta instabilidade, tendem a levar os mark- 
ups desejados a assumir o papel de aceleradores fundamentais dos preços, não 
obstante a possibilidade de choques exógenos. Para tanto, seria preciso repensar 
o processo de formação de preços. 

Segundo o próprio autor, 

"( ...) os preços não correspondem a ajustes de oferta e de demanda, nem a um ajuste 
entre fluxos de custos e receitas correntes. Trata-se, na verdade, de uma variável 
crucral no processo de acumulação de capital. (...I É necessário construir uma me- 
diação teórica que permita analisar a formação de preços de maneira conectada 
com a lógica relativa ao processo de valorização do caprtal, que, num contexto 
de elevada instabilidade, rmpóe àquele processo determinações que uma simples 
regra de mark-up fixo não pode representar " (Kandir, 1989, p. 85-6) 

Partindo do pressuposto de que o processo de formação de preços se cons- 
t i tui numa dimensão do processo de valorização dos capitais, e que é a partir 
dos aspectos essenciais deste que devem ser construídos os processos de forma- 
ção dos preços e do mark-up, Kandir passa a distinguir três aspectos básicos quan- 
to a composição do  mark-up desejado: 



I .  estratégico - significando o fator que irá viabilizar a expansão dos oli- 
gopólios, ou seja, explicitando que as decisões de investimento estão in- 
ter-relacionadas com as decisões de preço e programa de produção. 

2. estrutural - refletindo a estrutura de organização industrial da econo- 
mia e suas barreiras à entrada. 

3. temporal - o fator explicativo da decisão de mark-up diante da situa- 
ção de incerteza. A dimensão temporal da produção capitalista impõe 
um caráter especulativo quanto a evolução futura das relações pre- 
çolcustos. Assim, as decisões de produção e preço são também decisões 
de uso de capitais cuja perspectiva de valorização é incerta, estabelecendo 
margens de proteção contra perdas potenciais de capitais decorrentes de 
seu uso. 

Em relação ao último componente, diz o autor: 

"Num contexto de alta incerteza, essa dimensão tende a assumir o papel prepon 
derante da formação de preços "(Kandir, 1989, p 99). 

Parece-me claro que é com este mesmo elemento que Frenkel desenvolve 
sua abordagem, apesar de estar preocupado apenas com o comportamento fu- 
turo das matérias-primas. 

A seguir, apresentam-se o conceito de custo de uso de Keynes (1985) e o modo 
como Kandir incorpora tal conceito em sua abordagem. 

O estudo dos aspectos básicos das decisões capitalistas foi uma das maio- 
res contribuições de Keynes em sua Teoria geral. O estudo e a elaboração do con- 
ceito de custo de uso, desenvolvido no apêndice do capítulo 6, insere-se nessa 
linha de preocupações. Dentro de sua análise, 

"Trata-se de elemento fundamental de cálculo para as decisões de curto prazo, que 

dizem respeito a definição dos preços e do  nivel de utilização de um 'equipamen- 
to de capital' resultante de decisões de investimento e produção tomadas no 
passado " (Kandir, 1989. p 99) 

O conceito de "equipamento de capital" de Keynes engloba tanto bens de 
capital fixo quanto bens de capital circulante. 

Segundo Keynes, o custo de uso é um dos elos que ligariam o presente ao 
futuro pois, quando da decisão de produzir, o produtor depara-se com o dilema 
de utilizar imediatamente seu equipamento ou conservá-lo para utilização pos- 
terior. O que determina o custo do uso é exatamente o sacrifício de lucros futu- 
ros decorrente da utilização imediata do equipamento de capital. 

Ao definir custo de uso como a redução de valor sofrida pelo equipamento 
em virtude de sua utilização, comparada com a que teria sofrido caso não tives- 
se havido tal utilização, levando em consideração o montante de gastos que te- 
ria que incorrer, ele conclui: 

"O custo de uso atual é igual ao máximo dos valores descontados dos rendim~ntos 
potenciais ecperados em todas as datas futuras " (Keynes. 1985. p 58) 



É necessário salientar que o conceito de custo de uso engloba a expectati- 
va de depreciação do estoque de capital fixo e a expectativa de manutenção do 
nível de capitalização das firmas no tocante a manutenção do nível desejado 
de poder de compra de insumos (capital circulante). A decisão de variação do 
nível normal de estoque de produto (bem acabado) não pode ser imputado ex- 
clusivamente ao vendedor; ao contrário, será o nível de demanda que explicará 
o estoque do produto observado. Dessa forma, o conceito de equipamento de 
capital relevante para a determinação do custo de uso desenvolvido no apêndi- 
ce do  capítulo 6 difere ligeiramente daquele previamente caracterizado por 
K e y n e ~ ~ ~ ,  onde equipamento de capital incluiria tanto os estoques de bens não 
acabados como os estoques de bens acabados. 

Com o conceito de custo de uso de Keynes, Kandir incorpora a dimensão 
expectacional a seu modelo, fazendo com que os termos de custo de sua equa- 
ção de preço nominal sejam multiplicados pelo índice de custo de uso, ou seja, 
o máximo índice de valorização efetiva esperada do  bem correspondente ao ca- 
pital especificamente considerado. 

Em direção a explicação do fenômeno inflacionário do  Brasil, Kandir esta- 
belece que o fator explicativo da aceleração inflacionária seria o custo de uso 
dos bens público-fiscais e cambiais, o qual estaria estreitamente vinculado ao 
conceito de fragilidade financeira do  setor público, resultado da combinação de 
elevação do  endividamento global do  setor público e da exaustão dos esquemas 
de financiamento de seu endividamento. Tal conceito nada mais é que conse- 
qüência direta da abordagem qualitativa e quantitativa de uma equação de res- 
trição orçamentária do setor público. 

Do modelo algébrico desenvolvido no capítulo 6 de Kandir (1989), é possí- 
vel deduzir que o citado autor supõe que os produtores detêm uma refinada ca- 
pacidade de antecipar o comportamento corrente das finanças públicas, ante- 
vendo e qualificando em "sintonia fina" os esforços de ajuste e os conseqüentes 
efeitos. 

A.3 - Considerações as formulações de Frenkel e Kandir 

As formulaçóes teóricas de Frenkel (1979) e Kandir (1989) inserem-se, sem 
dúvida, dentre as mais importantes contribuições ao entendimento da dinâmica 
inflacionária, por se ocuparem da investigação das decisões de preço e mark-up 
num ambiente de elevada incerteza. 

Ambas as formulações, como visto anteriormente, procuram se aprofundar 
na questão da incerteza ocasionada pela temporalidade da produção, da forma 
como foi tratada por Keynes (1985). 

De conformidade com o capítulo 3, onde foi  apresentada a nossa versão 
para a interpretação do fenômeno de inter-relacionamento mark-up-expectativas- 
aceleração inflacionária dentro do  marco teórico neo-estruturalista, serão levan- 
tadas considerações que visam a explicar os motivos que nos levaram a seguir 
um roteiro de análise distinto de Kandir (1989), porém próximo dos teóricos da 
inflação inercial. 



Foi objetivo do presente trabalho não apenas formular um modelo teórico 
alternativo, como também verificar a plausibilidade empírica do modelo atra- 
vés de testes estatísticos. Para tanto, incorreu-se em certas abstrações diretamen- 
te relacionadas com a incapacidade de se abraçarem todas as particularidades 
e especificidades do "mundo real" através de um modelo de equações simultâ- 
neas. Contudo, tais equações devem ter retratado os elementos supostamente mais 
importantes no tocante a determinação da dinâmica inflacionária. 

No modelo de preços desenvolvido anteriormente, ficou nítida a opção por 
uma formulação derivada de Frenkel(1979), que se explica não apenas pela maior 
capacidade de operacionalização de seus conceitos, quanto também a nossa dis- 
tinta visão, em relação a Kandir (1989), do modo de se investigarem as formas 
de determinação do mark-up desejado e suas relações causais com outras variá- 
veis relevantes. São apresentadas, a seguir, as razões que nos apontaram nessa 
direção: 
1. A utilização do conceito de custo de uso insere-se perfeitamente bem numa 

análise de viés pós-keynesiano. Todavia, é um conceito de dificílima quan- 
tificação para f im econométrico, e também suscita dúvidas quanto ao fato 
de ser realmente o critério utilizado pelas firmas quando ao mesmo teni- 
po cresce a necessidade de informações e essas informações tendem a se 
tornar obsoletas mais rapidamente em virtude da aceleração da inflação. 
De fato, isso dificultaria as firmas realizar o cálculo como proposto por 
Keynes 

2 .  Enquanto o critério de custo de uso é estabelecido a prior; como o máximo 
índice de valorização efetiva esperada do bem correspondente a um determi- 
nado tipo de capital, o critério de Frenkel 6 justamente o inverso, pois busca 
verificar o comportamento do vendedor diante da situação de alta incerteza. 
A superestimação da evolução futura dos custos é o resultado que se espera 
observar quando o objetivo do vendedor é a minimização dos riscos de perda 
numa situação de alta incerteza. 

3. Embora a situação suposta seja de alta instabilidade, o critério de determina- 
ção do custo de uso baseia-se apenas em um ponto: o máximo. Como Keynes 
tem objetivo declarado de utilizar o instrumento marginalista, é justificável 
a utilização deste critério. No entanto, parece ser mais plausível que as firmas 
trabalhem dentro de intervalos de valores que julgam ser os mais prováveis. 
Nesse sentido, o critério empregado por Frenkel parece ser o mais realista, em 
virtude de trabalhar com o intervalo de valores que superam o custo nominal 
dos insurnos no período anterior. 

4. Nas equações do capítulo 4 de Kandir, o termo correspondente ao custo de 
uso é totalmente repassado a preços. Não está claro quais as implicações de 
um erro de expectativa para mais ou menos e as formas de correção. Assim, 
a ausência explícita de forma de correção de expectativas mais o critério de 
determinação do custo pelo ponto de máximo do índice de valorização espe- 
rada faz com que sua formulação de custo de uso seja próxima a das expecta- 
tivas racionais, o que parece seria objetivo de Kandir rechaçar juntamente com 
o arcabouço teórico walrasiano. As expectativas racionais fora do arcabouço 
walrasiano trazem implicações bastante diversas daquelas propugnadas pela 



corrente dos Novos Clássicos. Numa economia sujeita a alto padrão de indexa- 
ção, a suposição de as expectativas de aceleração inflacionária se concretiza- 
rem e ocasionarem efetiva aceleração de preços parece-nos bem razoável, ten- 
do sido, inclusive, usada como hipótese para a estimativa econométrica. 
5. A exceção das equações de custo de uso, o modelo para formulação geral do 

mark-up desejado no capítulo 4 de Kandir é composto basicamente por equa- 
ções de identidade e de definição. Dada a generalidade com que são tratadas 
as únicas equações de comportamento do modelo - as equações de índice 
de custo de uso - , que carecem de uma maior desagregação dos fatores que 
as afetam, o modelo parece sofrer do risco da ambigüidade, tendo em vista 
que a manipulação das equações resulta numa tautologia, onde a direção cau- 
sal pode ser diversa daquela proposta. Além da estimação econométrica não 
ser possível sem equações de comportamento, não se pode assumir como ver- 
dadeira, por exemplo, a relação inversamente proporcional entre nível de uti- 
lização da capacidade instalada e mark-up desejado, isto é, a redução do ní- 
vel de utilização da capacidade instalada fazendo aumentar o mark-up dese- 
jado, visto que não está absolutamente clara a reação das equações de custo 
de uso a queda do nível de emprego da economia. Seria importante que fos- 
sem incluídas as formas de reação dos outros agentes econômicos e mesmo 
a desagregação por setores para se obter uma equação final bem mais confiável. 

6. A sofisticação quanto a efetiva capacidade de antecipação dos elementos de- 
terminantes do custo de uso dos bens público-fiscais, implícita no modelo de 
determinação da inflação do capítulo 6 de Kandir, faz parecer que, apesar da 
alta incerteza, as firmas atuam em "sintonia fina" com a evolução das finan- 
ças públicas e a condução da política econômica pelas autoridades econômi- 
cas, chegando mesmo a avaliar se uma política de reorganização financeira 
do setor público é forte ou fraca demais para atingir os resultados propostos, 
apesar do ambiente de alta instabilidade no qual os próprios intérpretes da con- 
juntura econômica costumam apresentar conclusões bastante diferenciadas 
entre si. Esta nossa interpretação está estreitamente relacionada ao que já havia 
sido afirmado no item 4. O enfoque incorporado ao nosso modelo foi próximo 
daquele propugnado por Frenkel, no qual as firmas tendem a agir de acordo 
com suas crenças e não em "sintonia fina". Nesse sentido, a crença, arraigada 
na cultura empresarial, de que o déficit público é a raiz de todos os males, 
sinaliza que não apenas é necessária a tomada de medidas corretivas como 
deve ter a confiança dos agentes econômicos, fator de extrema subjetividade. 

7. Existe um fator que curiosamente não foi explorado por Frenkel e Kandir, ape- 
sar da importância dada a dimensão temporal da produção, no sentido de que 
uma das formas possíveis de reação das firmas é a redução do prazo de ven- 
das, ao invés da elevação do  mark-up desejado. A bem da verdade, Kandir in- 
troduz a questão da redução dos prazos contratuais, quando de sua análise 
da fragilidade do  sistema financeiro, sem que tenha incorporado a redução 
do prazo de vendas como forma de reação das firmas, mas como fator de ele- 
vação do custo de uso dos bens p ú b l i c o - f i ~ a i s ~ ~ .  

8. O modelo de Kandir é mais adequado a modelos multissetoriais com instru- 
mental de insumo-produto, e não econométrico e de equações simultâneas. 



B - Os coeficientes da equação de preço industrial 

Dada a equação de preço industrial, P = (1 + z + im) (w . b + e P, . a,), 
cujos significados dos componentes são conhecidos, a taxa de variação do índi- 
ce de preços industrial, tomando por base o período corrente, é dada por: 

onde: 

c, = z / ( l  + z + i.rn) . c, = w.b / (e .  P,. a, + wb) 

c2 = i.m/ ( I  + z + i.m) I . C, = e. P,. a,/ (e. Po. a, + wb) 

Para se calcular a taxa de variação pela base defasada de um ano, multiplica- 
se o lado esquerdo por P-,/P-, e o lado direito por Z_~/Z- , ,  w-,/w-, etc. Como 
uma forma de manter a relação linear que propicie a particularização dos efei- 
tos de cada variável exógena independentemente das demais, optou-se por tra- 
balhar comi a variação conjunta das variaveis de custo cdmbial e custo de im- 
portações em dólares, assumindo, contudo, que a variação conjunta seja satis- 
fatoriamente expressa pela soma da variação dos dois custos para efeito da es- 
timativa econométrica. Tal procedimento nos parece plausível pois o compor- 
tamento do custo em dólares das importações foi discreto na grande maioria 
dos anos da amostra. Assim, passamos a chamar a variável custo de importa- 
ções de CEXT. 

Ao multiplicar ambos os lados da equação de preços por P/P-,, chega-se a: 

d P  - - - dz 
c(, .- 

CEXT + c,,.-i + cf,.b" + 
P - ~  (mil-, W - ~  CEXT-, 

onde: 

p CEXT-, 
c14 = c4 . - . - 

P-, CEXT 

Como foi observado que a taxa de inflação cresceu de forma muito mais 
intensa que o mark-up, o coeficiente c', maior que a unidade é o resultado al- 
gébrico esperado e confirmado pela estimação estatística. Assumindo-se que, no 
longo prazo, a tendência que se espera observar, numa situação de normalida- 
de, é que a taxa de variação dos custos salarial e de importação seja bastante 
próxima a taxa de variação do indicador de preços, seria de esperar que a soma 

de c', e c', fosse igual ou bastante próxima a unidade. 



C - O termo de custo financeiro e a taxa de juros 

A equação de preços suposta para a economia é: 
P = (1 + z + i.m) . (w . b + e . P, . a,). O significado de cada variável 

é facilmente apreendido pela notação utilizada anteriormente. 
O termo de custo financeiro é caracterizado por i.m, onde i é a taxa de ju- 

ros de empréstimo e m é o coeficiente que relaciona o volume de empréstimos 
para capital de giro em relação ao custo de produção das mercadorias. A taxa 
de variação total do termo de custo financeiro, que vimos chamando de cft, 
é igual a: 

c.1) cf t  = (1 + it) X (1 + mt) -1 = it + mt  + (it . mt). 

A letra t é utilizada aqui significando taxa de variação, como foi esclareci- 
do anteriormente. Como evidenciamos que as variáveis taxa de juros de emprés- 
t imo e coeficiente de capital de giro apresentam taxas de variação relativamen- 
te altas, o últ imo termo a direita da equação c.1) não pode ser admitido como 
igual a zero. 

Ao estimarmos a taxa de variação da taxa de juros por empréstimo pelas 
variáveis aceleração inflacionária (DDPT), taxa de variação da dívida mobiliária 
federal em relação ao PIB (CAPT), hiato do produto (h) e dummy para 1986, pela 
técnica dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), obtemos o seguinte resultado: 

i t  = -0,354+1,365. DDPT + 1,165. CAPT + 0,057.h + 0,719 DUM 
(-1,565) (10,803) (2,0321 (0,031) (0,937) 

Como a taxa de juros estimada mostra o coeficiente de hiato do produto 
estatisticamente não diferente de zero, a reação da variável de custo financeirc 
ao hiato do produto apenas pode estar sendo explicada pela variação do coefi 
ciente de endividamento financeiro. mt. 



D - Uma breve digressão sobre distribuição, crescimento 
e rentabilidade 

A metodologia empregada, embora sujeita a diversas suposiçóes, permitiu 
o cálculo de séries indicativas da taxa de lucro, de mark-up desejado e da taxa 
de salário real médio e, desse modo, relacioná-las entre si e com a variável de 
crescimento econômico. Tal procedimento nos permitirá uma visão mais ampla 
da questão distributiva e as implicações de crescimento econômico. 

O gráfico 3 mostra a trajetória evolutiva da variável taxa de lucro (r*) 
Verifica-se que a taxa de lucro média na década de 70 foi significativamente maior 
que a média observada para a década de 80. De fato, a partir de 1981 nenhum 
valor da série chegou a igualar o menor valor calculado para a década de 70. 
Enquanto a maior taxa de lucro verificou-se em '1973, últ imo ano do "milagre 
brasileiro", a menor aconteceu em 1982, reflexo do impacto recessivo sofrido pela 
economia. 

A evolução da variável taxa de salário real (w*) está no gráfico 4. Em virtu- 
de da descontinuidade da série de dados disponíveis a respeito da proxy utiliza- 
da para mão-de-obra empregada55, dispõe-se de uma série continua apenas de 
1976 em diante. Os outros valores são para 1970 e 1973. Os pontos para esses 
dois anos não foram interligados aos demais por não se conhecer a trajetória evo- 
lutiva de w* nos intervalos anuais, o que poderia distorcer a verdadeira trajetó- 
ria no período 1970-76. Note-se que, segundo a metodologia empregada, o salá- 
rio real por trabalhador sofre pequeno decréscimo de 1976 a 1977, passando de- 
pois a crescer continuamente até 1980, onde atinge seu maior valor. A partir daí, 

CRÁFICO 3 

Taxa de lucro resultante da atividade operacional 

-it 

Fonte Ver apêndice Fonte e Metodoiogia doi Dados 



CRÁFICO 4 

Taxa de salário real médio por pessoal ocupado 

TEMPO 

Fonte Ver apêndrce Fonte e Metodoloyra do* Dados 

o salário real declina continuamente até 1984, ponto em que se verifica o menor 
valor durante o período de análise O salário real por trabalhador volta a crescer 
em 1985 e 1986, declinando em 1987. 

Embora não seja objeto do presente estudo a busca minuciosa das razões 
que levaram a observância conjunta de queda nas taxas de lucro, salário real e 
de crescimento do estoque de capital na década de 80, tal processo está intima- 
mente ligado ao ritmo declinante de modernização e de obtenção de ganhos de 
produtividade nas atividades produtivas, caracterizando a perda de eficiência e 
competitividade da média do capital produtivo nacional relativamente ao exte- 
rior. Sem dúvida, o direcionamento dos ativos aqueles de curto prazo de matura- 
ção estimulado pelo agravamento da crise financeira do setor público e a crise 
da dívida externa, e a transferência de volume significativo de recursos ao exte- 
rior mais a restrição imposta a importação de bens necessários a modernização 
da economia nacional, foram fundamentais para o atingimento da situação cons- 
tatada. De fato, a transferência de recursos ao exterior esteve alicerçada, no pe- 
ríodo em consideração, na contração da renda doméstica disponível e na políti- 
ca de depreciação 

Modelos teóricos de curto prazo e que se fundamentam na hipótese de e c o  
nomia estacionária, fechada e em pleno emprego geralmente chegam a conclu- 
são de que o aumento da taxa de lucro apenas pode ser obtido com a contração 
do salário real médio e vice-versa. Contudo, a plausibilidade de tais modelos es- 
barra, por vezes, na dinâmica da economia real, onde as hipóteses adotadas nos 
modelos de estática comparativa usualmente não se confirmam. 



O gráfico 5 relaciona o comportamento conjunto da taxa de lucro e do sa- 
lário real médio. Pela disposição dos pontos, nota-se que o trade-off proposto pelos 
modelos distributivos de economia estacionária não representa de forma satis- 
fatória a situação brasileira. Apenas em quatro períodos observou-se, de um ano 
para outro, a ocorrência do trade-off: 1977-78,1982-83,1983-84,1985-86. 0 s  dois 
períodos intermediários refletem parte de uma fase recessiva, onde, em decor- 
rência da redução do PIE per capita, o conflito distributivo capital-trabalho ten- 
de a ser mais forte. A queda da taxa de lucro e o aumento do salário real médio, 
de 1985 a 1986, reflete o impacto distributivo do Plano Cruzado. A queda da taxa 
de lucro, em 1986, está diretamente ligada a retenção artificial de preços então 
observada. 

Na maioria dos 12 anos sequenciais, salário real e taxa de lucro caminha- 
ram na mesma direção e isso não é surpreendente. Como o salário reverte-se prin- 
cipalmente em consumo, maior o salário real; logo maior deverá ser, ceteris pari- 
bus, o nível corrente de demanda agregada e o faturamento global das diversas 
firmas. Assim, crescer com concomitante aumento de taxa de lucro real e taxa 
de salário real não apenas é possível, como reflete a recente experiência brasileira. 
Todavia, a distribuição da renda entre capital e trabalho realmente apresenta um 
trade-ofí, pois a soma das partes não pode superar o produto disponível. Desse m o  
do, uma melhor distribuição da renda deve suscitar não apenas os valores das 
taxas de lucro e de salário, mas também o contingente de mão-de-obra empregada 
e o tamanho e grau de eficiência relativa do estoque de capital fixo da economia. 

Relação taxa de lucro x taxa de salário real médio 

bontr Ver apêndice Fonte e Metodologra dos Dados 
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Taxa de crescimento do estoque de capital liquido x taxa de salário real médio 

W' 

Fonte Ver apêndice Fonte e Metodologra dos Dados 

Por fim, no tocante a questão crescimento econômico e salário real médio 
por trabalhador, o exposto no gráfico 6 é bastante esclarecedor. O crescimento 
do estoque de capital liquido acompanhou a mesma tendência do  salário real. 
Se a desaceleração econômica acompanhou a queda do salário real, por essa 
mesma lógica o aumento do  salário real deve impulsionar a retomada da traje- 
tória de crescimento. 

O quadro 3 apresenta a comparação dos valores agregativos da razão de 
rnark-up e taxa de lucro de 1980 a 1987. Os dados foram calculados como indica 
o apêndice Fonte e Metodologia dos Dados. 

O objetivo da apresentação dessa comparação é demonstrar que o aumen- 
to da margem planejada de lucro não ocasionou elevação da taxa de lucro mé- 
dia, calculada sobre o estoque de capital do  País no período recente. Ao contrá- 
r io do que seria de esperar, o conflito distributivo durante a década de 80 não 
resultou no aumento da taxa de lucro. Paradoxalmente, a elevação do  mark-up 
parece ter sido o meio através do qual as firmas recorreram para a manutenção 
da taxa de lucro diante da situação de aceleração inflacionária. 

Ainda que de forma genérica, é possível assinalar os fatores que, em maior 
destaque, estariam explicando o comportamento da taxa de lucro no período. 
Em primeiro lugar, o resultado encontrado deve estar demonstrando o efeito da 
condução da política econômica através do  controle de preços e da rentabilida- 
de das empresas estatais, o que ajudaria a reduzir a taxa de lucro média da eco- 
nomia. Em segundo lugar, a significativa transterência de recursos reais e finan- 
ceiros ao exterior, significando uma tendência de empobrecimento do  Pais em 



QUADRO 14 

Brasil - Razão de mark-up desejado e taxa de lucro: 1980-87 

AKO MARK UP li '! MARK UP 2 ' TAXA DE I U C R O ~ ~ ~  

(1) M a r k  up desejado calrulddo a parttr do metodo de Consrdera (79811 Ver apêndlce Fonte e Mrrodologia doi Dados 
(2) Media aritrnrtica do periodo t e t + l  de Considera (19871 
(31 Taxa de lucro calculada sobre o estoque de capital Ver apêndice Fonte e Metodologia do, Dddoí 

relação ao resto do mundo. Em terceiro lugar, o método de cálculo da taxa de 
lucro desconsidera o resultado deatividades não operacionais, como o resulta- 
do líquido das aplicações financeiras das firmas que não sejam instituições 
financeiras5'. Como é sabido que a taxa de juros real sobre os títulos da dívida 
pública esteve, no periodo recente, bastante atrativa, desviando recursos da ati- 
vidade produtiva para a "ciranda financeira", o ganho nada desprezível obtido 
por meio desta não está captado. Provavelmente, a queda da taxa de lucro ope- 
racional é resultado da maior importância que passou a ter a at~vidade não ope- 
racional em detrimento da operacional. Afinal, é consensual o fato de que os ga- 
nhos extraordinários obtidos ao longo da década de 80 vieram em maior parte 
da "ciranda financeira" sustentada pela fragilidade do setor publico. 



E - Fonte e metodologia dos dados 

E. I - O modelo de preços 

07. p t  - taxa de variação do  IPA-DI.FGV. Conjuntura econômica, diversos núme- 
ros. Utiliza-se a taxa acumulada em 12 meses. 

02. pit - taxa de variação acumulada em 12 meses do IPA-OC produtos indus- 
triais. Conjuntura econômica, diversos números. 

03. pat - taxa de variação do IPA de produtos agrícolas - Oferta Global. Conjun- 
tura econômica. Valor acumulado em 12 meses. 

04. - pot - taxa de variação média em USB ao índice de Preços de Importação. 
Até 1985, a fonte foi  Conjuntura econômica. Para 1986 e 1987, os dados utiliza- 
dos foram extraídos do índice de comércio exterior do Banco Central - Departa- 
mento de Economia. Para o ano de 1988, utilizou-se a taxa de variação do índice 
de Preço Médio das Importações Globais disponível em Balança comercial e ou- 
tros indicadores, no 113, jan./fev., 1990, Funcex. 

05. p't - taxa de variação média do  IPA dos Estados Unidos. Até 1985, os dados 
foram extraídos de Cavalcanti (1988, p. 34). Para os demais anos, recorreu-se a 
Conjuntura econômica. 

06. et - taxa de variação acumulada em 12 meses do  câmbio com o dólar. Bole- 
tim e relatório do Banco Cen tral do Brasil. diversos números. 

07. c f t -  taxa de variação do termo de custo financeiro. Calculado a partir da divi- 
são da rubrica Despesa Financeira pela rubrica Custo de Produtos e Serviços do 
Demonstrativo de Resultados Consolidado para as 500 maiores sociedades anô- 
nimas não financeiras do  Brasil, de 1973 a 1978. De 1979 a 1987, tomou-se por 
referência o Resultado Consolidado das 1.000 maiores sociedades anônimas não 
financeiras, suplemento especial da revista Conjuntura econômica. 

Em decorrência de os valores utilizados para montar a variável c f t  só esta- 
rem disponíveis na Conjuntura econômica -As 500 melhores a partir de 1974, foi 
suposto que o coeficiente de capital de giro de 1970 a 1972 tenha sido idêntico 
ao calculado para 1973. 

08. CAPT -variável indicativa da precariedade financeira do governo federal. Foi 
utilizada como proxy a taxa de variação da Dívida Mobiliaria Federal em rela- 
ção ao PIB. 

09. h - indicativo do  hiato do  produto potencial em relação ao produto efetivo. 
Calculado a partir da tendência log-linear do  índice de Produto Real, ajustado 
ao pico observado em 1976, para o período 1966 a 1987. Os valores da taxa de- 



crescimento do PI B real foram obtidos da Conjuntura econômica, diversos nú- 
meros, e Brasil-Programa econômico, abril de 1988, publicação do Bacen do 
Brasil. O valor do hiato para 1988 foi obtido por extrapolação da referida equação. 

10. wt - taxa de variação salarial acumulada em 12 meses. De 1970 a 1972, foi 
utilizada a taxa de variação do índice de Variação Salarial do pessoal ligado a 
indústria de transformação - Estatísticas históricas do IBCE. Para os anos res- 
tantes, foi utilizada a taxa de variação do salário médio da Abdib publicada em 
diversos números da Conjuntura econômica. Tal procedimento se deveu a obser- 
vada descontinuidade da publicação do indicador do IBCE a partir de meados 
de 1985. Em busca de uma maior consistência dos dados utilizados, preferiu-se 
priorizar a utilização do indicador da Abdib. Esclarece-se, contudo, que, para o 
período onde os dois indicadores estão disponíveis, os valores são semelhantes. 
Isto decorre do processo de como foi institucionalizada a regra de indexação sa- 
larial na economia brasileira. 

I ? .  i t  - taxa de variação da taxa de juros de empréstimo. Para a formação da 
série temporal dessa variável, usamos até 1973 os dados utilizados por Assis 
(1981), cuja fonte foi o Banco Central do Brasil. De 1974 em diante foram 
utilizados os dados da taxa de empréstimo para capital de giro da revista Ce- 
nários - Análise e projeção econômica de setembro de 1987 e de julho de 
1989. No  primeiro número citado, a responsabilidade editorial era de Análi- 
se Editora; no segundo supracitado, a responsabilidade editorial cabia a Edi- 
tora BBT. 

12. Dpet - diferencial da inflação esperada em relação a inflação do período an- 
terior (pet-p(-1)t). Em virtude de o processo de indexação dos preços da eco- 
nomia estar institucionalizado durante o período considerado, foi suposto que 
as firmas, e somente elas, tenham meios de antecipar a inflação futura. Ciente 
de essa condição de antecipação de preços se dar de forma desigual entre as 
diversas empresas, utiliza-se aqui o expediente das expectativas racionais (pet= 
pt), que não tem aqui a conotação de compensação contínua dos mercados e 
rapidez de ajustamento proposta pelos adeptos da corrente conhecida como No- 
vos Clássicos. Foi suposto que o índice referencial para as firmas é o ICP-DI, por 
ser um tradicional e bem aceito termômetro do comportamento dos preços pelo 
setor privado da economia. De fato, o ICP-DI é o índice de preços que teve maior 
relevo como referencial da evolução dos preços durante o período aqui analisa- 
do. Foi suposto que o congelamento de preços em 1986 não é antecipado pelas 
firmas. Para efeito de completar a série temporal, admitimos que a inflação es- 
perada para 1986 era de (1 +0,14)12 = 381,8. A taxa de 14% ao mês corresponde 
a um arrendondamento da expectativa inflacionária de 14,3% ao mês embutida 
na tabela de deflatores ("tablita") dos contratos durante o Plano Cruzado (valor 
citado por Simonsen & Cysne, 1989, p. 440). Observe-se que foi  desconsiderada, 
para 1987, a correção do erro de expectativa de taxa de inflação para 1986. Isso 
se deve a alta situação de incerteza observada e o temor por novo congelamen- 
to de preços. 



13. zt - taxa de variação do mark-up desejado. Para a obtenção de tal indicador 
recorreu-se a metodologia de Considera (1981), completando sua série temporal 
calculada até 1980. Inicialmente, é importante uma rápida descrição da meto- 
dologia empregada. Nas palavras de Considera: 

"I ... ) toma-se um ano-base para o qual se disponha de informações a respeito da 
estrutura de custos diretos, dos custos totais e do mark-up. Mudando-se, neste ano, 

a base dos índices originais das variáveis de custos diretos, de forma a igualar o 
custo da mão-de-obra e da matéria-prima as suas respectivas participações nos cus- 

tos diretos (no caso, 13 e 87 em 1970), e mudando-se tambem a base dos preços, 

cons~derando a razão do mark-iip do ano-base sobre os custos diretos (no caso, 

7,70.100 = 170 em 1970), obtêm-se séries de índices de preços e custos, possíveis 

de serem operados entre si; calculam-se, então, pelas defin~ções usuais, o mark-up, 

o valor adicionado e as parcelas da distribuição funcional de renda."58 

A razão de mark-up é definida pelo autor pela razão entre o índice de Pre- 
ço Total da Indústria e um índice salarial dividido pela produtividade mais o ín- 
dice de Preço Total das Matérias-primas. 

A série temporal de Considera foi completada seguindo os critérios do au- 
tor sempre que os dados por ele utilizados continuaram disponíveis, tendo que 
se fazer algumas adaptações quando determinado dado deixou de estar dispo- 
nível. Vamos aos procedimentos: 

Preço industrial - índice de Preço Total da Indústria dos índices Econô- 
micos Nacionais da FCV (antiga coluna 26 e depois 27). 

Custo do salário-salário/produtividade - Salário: de 1981 a 1985, a série 
temporal foi  completada pelo índice de salário mensal médio (anualizado) em 
Estatísticas históricas do IBCE. De 1986 a 1988, utiliza-se o índice de salário mé- 
dio da Abdib disponível em Conjuntura econômica. Produtividade do trabalho: 
de 1981 a 1984, o valor foi calculado pela divisão do Valor de Transformação 
Industrial pela média do pessoal ocupado na indústria em t e  t - I .  A base sobre 
a qual a variação foi  calculada são os valores censitários para 1980. Os demais 
dados foram obtidos no Anuário estatístico do Brasil 1987-88, Fibge. Após 1984, 
a série de produtividade do trabalho foi calculada pela divisão do índice de Pro- 
dução da indústria de Transformação pelo indicador de pessoal ocupado da Fiesp. 
Ambos dados são encontrados na Conjuntura econômica. O Valor de Transfor- 
mação Industrial fo i  deflacionado pelo índice de Preço Total da Indústria (colu- 
na 27). 

Preço das matérias-primas - índice de Preço Total das Matérias-Primas, 
índices Econômicos Nacionais da FCV (coluna 09). 

Assumindo que tanto sobre preços industriais como sobre custo das matérias- 
primas incidam os custos financeiros, a razão de mark-up desejado incorpora um 
resíduo decorrente da diferença na incidência de tributos e da desigual necessi- 
dade de capital de giro entre os agregados considerados. Todavia, a estimativa 
econométrica não apresentou problemas de multicolinearidade entre zt e cft. 

Os dados utilizados na estimação econométrica do modelo referem-se a 
valores acumulados durante o ano e a metodologia de Considera emprega valo- 
res médios, que seriam uma proxy da variação de julho de um ano em relação 
a julho do ano anterior, por exemplo. De modo a termos uma proxy da razão do 



rnark-up acumulado em 12 meses, tomou-se como medida a média aritmética 
móvel entre os períodos t e  tS1.  Subtraindo 1 dos valores encontrados, obtém-se 
o valor nominal do rnark-up sobre o qual é calculada a taxa de variação. 

14 D, - variável dumrny com valor unitário a partir de 1983 

15 prodt - taxa de variação da produtividade do trabalho. Foi utilizado como 
proxy o inverso do PIB per capita das Contas Nacionais. 

16. ddpt - taxa de aceleração do IPA-DI = pt/p(- l ) t  -1 

17. re - variável de choque cambial. A exemplo de Modiano [1985), essa variá- 
vel foi construída a partir do resíduo entre a taxa de câmbio efetiva e a estima- 
da, levando-se em consideração a taxa de inflação norte-americana. Para efeito 
da construção do quadro 5 admitiu-se que a defasagem cambial em relação a 
regra proposta tenha sido de 17.66% em 1988. 
18. re' - construída de forma análoga a re, a exceção de desconsiderar a taxa 
de inflação dos Estados Unidos. Para efetivo da construção do quadro 6, admitiu- 
se que a defasagem cambial em relação ao IPA-DI tenha sido de 13.96% em 1988. 

E.2 - O modelo de crescimento econômico 

Todos os valores reais abaixo mencionados foram deflacionados pelo De- 
flator Implícito do Produto, ano-base 1980. A série utilizada é aquela disponível 
no Anuário estatístico do Brasil 1987, Contabilidade Social, F i  bge. 

I. DEP - Valor da Depreciação do Estoque de Capital a preços de 1980. Segue- 
se aqui o procedimento de Assis (1981), que estima o Valor da Depreciação em 
4,76% do PNB real corrente. Como o próprio Assis assinala, tal critério incorpora 
certa dose de arbitrariedade; porém, é o mesmo que o Centro de Contas Nacio- 
nais da FCV anteriormente empregava para o cálculo da Depreciação. A partir 
de 1987, quando as Contas Nacionais passaram a ser responsabilidade da Fun- 
dação IBCE, a série histórica para depreciação deixou de ser apresentada, con- 
comitantemente a algumas alterações do método de estimação de algumas Contas 
de Contabilidade Nacional. 

2.1 - Valor da formação bruta de Capital Fixo a preços de 1980. Os valores no- 
minais foram extraídos no Anuário (op. cit.) . 
I = I,+ DEP, onde I ,  = investimento Iíquido. 

3. X - Produto Interno Bruto (a preços de mercado) de 1980. Anuário (op. cit.). 

4. K - Valor do Estoque de Capital Fixo a preços de 1980. O procedimento utili- 
zado para a estimativa do estoque de Capital Fixo foi derivado de da Silva (1988). 
Inicialmente, estabelece-se a relação entre o Estoque de Capital e o PIB líquido 
pela equação do acelerador de Harrod-Domar: 

(1) K,= V. (PIB - DEP), 



onde K, é a única desconhecida. 
Tomando-se a diferencial de primeira ordem da equação (I), obtemos: 

( 3 )  ( 1  - DEP),= v . d  (PIB - DEP), 

A equação (4) acima nos fornece a relação incremental capital-produto em 
termos de variáveis que temos em disposição. Como se sabe, a variável v é afeta- 
da por um termo que expressa a relação tecnológica e por outro que indica a 
utilização da capacidade instalada. De forma a isolar o efeito do nível de ativi- 
dade sobre o fator de aceleração (v), calcula-se o valor do estoque de capital pa- 
ra aquele ano em que tiver presumidamente ocorrido utilização plena de capa- 
cidade. Como visto no apêndice Fonte e Metodologia dos Dados, esse ano foi 
1976. O coeficiente v calculado para 1976 foi igual a 2,0930 permitindo o cál- 
culo do estoque de capital líquido. Com esse valor inicial, foi possível estimar 
os demais valores do  Estoque de Capital da Economia, pela equação (5) abaixo: 

5. Ywd - Renda salarial líquida de impostos diretos a preços de 1980. (Ywd),= 
(W.  N),.(I - td,), onde W = salário médio pago em um determinado ano, N é o 
contingente de mão-de-obra assalariado ou empregado, td, é a parcela de tribu- 
tação direta média no PI B a custo de fatores. Apenas nos anos de Censo Econô- 
mico é que se obtém a participação do PIB a Custo de Fatores entre Remunera- 
ção dos Empregados (ou massa salarial) e Excedente Operacional Bruto (ou Massa 
de Lucro, por simplificação). 

Descreve-se a seguir os procedimentos que nos levaram a estimar a partici- 
pação do PI B a Custo de Fatores. Conhecido o valor da massa salarial em t, pode-se 
obter uma estimativa da massa salarial em t+ l  através da equação abaixo: 

(W.  N),,, = (W.  N), . (1 +W) . (1 +r?), 

onde fi e r? são valores disponíveis da taxa de variação salarial e da taxa de va- 
riação do indicador disponível de pessoal ocupado. De 1971 a 1974, os valores 
obtidos foram estimados através da taxa de variação do  salário médio anual do 
pessoal ocupado na indústria de transformação encontrado em Modiano (1985), 
cuja fonte é o IBCE, e da taxa de variação do hiato do produto anteriormente 
estimado. Isto se deve basicamente a ausência de estimadores de pessoal ocupado 
para este período. Além do mais, ao utilizarmos o hiato do produto no intervalo 
de tempo em consideração, estamos admitindo uma relação como a proposta 
pela conhecida Lei do Okun. 

Conhecido o valor da Remuneração dos Empregados no ano censitário de 
1975, inicia-se a extrapolação de valores de 1976 a 1979, a partir deste. Tal proce- 
dimento é uma correção de rumo, que busca reduzir a margem de erro da meto- 



dologia utilizada. Para o período em consideração foi utilizada a taxa de varia- 
ção do índice de salário médio do pessoal ligado a indústria de transformação 
do IBCE encontrado na publicação Estatísticas históricas. Como indicador de 
n, foi utilizada a taxa de variação do índice de pessoal ocupado na indústria de 
transformação do IBCE - Estatísticas históricas. 

Conhecido o valor da Remuneração dos Empregados em 1980, repete-se o 
procedimento de correção de rumo referido no parágrafo acima. De 1981 a 1985, 
são utilizados os mesmos indicadores de variação salarial e de emprego referi- 
dos no parágrafo anterior. Lastimavelmente, o IBCE deixou de publicar tais indi- 
cadores a partir de 1986. De forma a completarmos a série, passamos a utilizar 
a taxa de variação do índice de salário médio da Abdib e a taxa de variação do 
índice de pessoal ocupado da Fiesp, cujos valores são publicados na Conjuntura 
econômica. 

O coeficiente td é igual a participação da arrecadação de tributos diretos 
no PIB a custo de fatores, em cada t. 

6. T - Arrecadação tributária a preços de 1980. Os valores de tributos diretos 
mais indiretos foram extraídos da conta corrente das administrações públicas das 
Contas Nacionais, publicada em Anuário estatístico do Brasil 1987 e 1989. 

7. Ykd - Massa de lucro Iíquida de tributos diretos. O valor estimado é o resí- 
duo da massa salarial Iíquida de tributos diretos (item 5). A massa de lucro ou 
excedente operacional bruto é igual ao PI B a custo de fatores menos a remune- 
ração total dos empregados. Multiplica-se o resultado por (I - td), onde td é igual 
ao volume de carga tributária direta sobre o PIB a custo de fatores. 

8. C - Consumo final das administrações públicas a preços de1980. Contas Na- 
cionais. Anuário (op. cit). 

9. TRANSF - Transferência de Assistências e Previdência a preços de 1980. Con- 
tas Nacionas. Anuário (op. cit). 

10. dstock - Valor da variação de estoques a preços de 1980. Contas Nacionais. 
Anuário (op. cit.). A partir de 1984, os valores referentes a variação de estoques 
passaram a ser incorporados no valor do Consumo Final das Famílias. Contabili- 
dade Social. Anuário estatístico do Brasil 1987, p. 558. 

11. E - Valor das exportações de bens e serviços a preços FOB, incluindo, por- 
tanto, o custo de produção e comercialização interna até o porto de saída das 
mercadorias. Contas Sociais. Anuário (op. cit.). 

12. M - Valor das importações de bens e serviços a preços de 1980. Contas So- 
ciais. Anuário (op. cit.). 

13. IURDIV - Valor dos juros da dívida pública interna a preços de 1980. Conta 
Corrente das Administrações Públicas. Anuário (op. cit.). 



14. DDIVPR - Variação real da dívida mobiliaria do governo federal a preços 
de 1980. Para obter uma estimativa dessa variável recorreu-se aos seguintes pro- 
cedimentos: inicialmente, calculou-se o fluxo anual de endividamento público 
federal de julho de um ano a julho de outro. No caso, o valor estimado para 1970 
foi calculado pela variação do endividamento nominal de julho de 1970 em re- 
lação a julho de 1969, e assim por diante. Os títulos federais em consideração 
são: ORTN, LTN, OTN e LBC. Como um segundo passo, os valores obtidos foram 
deflacionados pelo Deflator Implícito do Produto - ano-base 1980. O resultado 
incorpora tanto a variação do endividamento do setor público federal como tam- 
bém a variação da correção monetária. Para se retirar deste resultado o efeito 
da correção monetária, dividiu-se o resultado deflacionado por 1 mais a taxa de 
variação da ORTN (ou OTN) no período. Em decorrência de a OTN em julho de 
1986 encontrar-se "congelada", utilizou-se como referencial a OTN de março de 
1986 = Cz6 106,40. Do mesmo modo, o cálculo da taxa de variação da OTN em 
julho de 1987 foi feito por este valor "congelado". 

O procedimento empregado incorpora a abstração da ocorrência de qual- 
quer fenômeno sazonal sobre o endividamento de títulos públicos e supõe que 
o endividamento entre dois anos seja satisfatoriamente descrito por uma trajetó- 
ria linear e constante. 

15. SIFINR - Valor do serviço de intermediação financeira a preços de 1980. Es- 
te valor é "equivalente a diferença entre receita e despesa de juros de atividade 
financeira". Anuário (op. cit., p. 558). 

16. h - Hiato do produto efetivo em relação ao potencial. Ver apêndice Fonte 
e Metodologia dos Dados. 

17. r* - Taxa de lucro deduzido o imposto direto. 
r* = Ykd/PK (-1). 

18. i* - Taxa de juros real de empréstimos. .Um mais taxa de juros de emprés- 
timo dividido por 1 mais a taxa anual de variação do IGP-DI. A variável de 
juros nominal foi explicada anteriormente no apêndice Fonte e Metodologia 
dos Dados. 

19. RCAP = Ykd+ JURDIV - DDIVPR + SIFINR 

21. w* - Taxa de salário real médio em Cz$ 1.000 de 1980 foi calculada pela 
divisão de Ywd pela População Economicamente Ativa (PEA) nos anos em que 
tal informação estiver disponível. A PEA foi utilizada como um artifício para se 
chegar a taxa de salário real médio na ausência de outros indicadores mais apro- 
priados. De fato, além de captar parte da economia informal fora do cálculo do 
PIB, Martines & Arias (1985) apresentam uma série de fatores limitativos da utili- 
zação dos conceitos de ocupação: 



a) mudanças de definição ou de conceito através do tempo; 

b) falta de mecanismos de controle que assegurem uma cobertura de 100% das 
unidades que devem responder; 

c) mudança na data dos levantamentos ou a inadequação dessa data aos propó- 
sitos do levantamento; 

d) omissões elou duplicações de ocupados devido a falha metodológica do far- 
mulário de declaração; 

e) problemas nas estimativas; 

f) imprecisão das medições, e 

g) tipos de respondentes 

Ademais, a divulgação do conceito da PEA pelo Censo Demográfico e Pes- 
quisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) foi bastante descontínua, 
obtendo-se uma série anual ininterrupta apenas a partir de 1976 - Ver Anuário 
estatístico (op. cit.) e Estatísticas históricas do Brasil, vol. 3, I BC E. Desse modo, 
justificam-se os procedimentos tomados pela própria precariedade do Sistema 
Brasileiro de Estatística. Contudo, acreditamos aue o método utilizado permite 
que se chegue a tendência correta da taxa de salário real médio, o que é o bas- 
tante para o presente objetivo. 



QUADRO 15 

Variáveis do modelo de precos: 1970-87 

obs pt pit pat pot ~ ' t  

obs et cf t CAPT h wt 

1970 0.1 380 
1971 0.1 380 
1972 0.1 990 
1973 0,001 O 
1974 0,1890 
1975 0,2200 
1976 0,3520 
1977 0,3040 
1978 0,2970 
1979 0,9270 
1980 0,6170 
1981 0,9530 
1982 0,9580 
1983 2,8620 
1984 2,1850 
1985 2,3120 
1986 0,4620 
1987 3.6380 
1988 

Fonte Ver apend~ce E 



QUADRO 15 

Variáveis do modelo de preços: 1970-87 
[contrnuaçãol 

obs it Dept. D3 zt prodt 

1970 -0.0001 0.0000 0.01 3900 0,070000 
1971 0.0000 0.0000 0,043200 0,086000 
1972 -0,0660 0.0000 -0,002600 0.094000 
1973 -0,1727 0,0000 -0,0461 O0 0.1 13000 
1974 0,1324 0,0000 -0,053900 0,065000 
1975 0,031 2 0.0000 0,002900 0,028000 
1976 0,3325 0.0000 0,0481 O0 0,072000 
1977 0,1285 0.0000 0,075700 0,022000 
1978 0.1 792 0,0000 0,058800 0,024000 
1979 0.1 860 o.c@oo 0,009800 0,048000 
1980 0,0539 0,0000 0,030000 0,067000 
1981 0,6102 o,c@oo 0.1 21 300 -0,053000 
1982 0.1 31 3 0,0000 0,104300 -0,012000 
1983 0,6444 1,1130 0,023200 -0,050000 
1984 0,3066 0,1280 0,045900 0,034000 
1985 -0,0987 0,1130 0,063700 0,061 O00 
1986 -0,8027 1,4670 0.1 20500 0,058000 
1987 8,0387 3,5080 0,155800 0,008000 
1988 6.21 80 -0,023000 

obs DDPT re re' p(- l) t  

Fonte Ver ap8ndice E 
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QUADRO 16 

Variáveis do modelo de crescimento econômico: 1970-87 

obs DEP I 

1970 259.2000 1036.771 
1971 288.5000 1209.906 
1972 323.2000 1392.629 
1973 368.6000 1678.792 
1974 402.1000 1944.779 
1975 420.7000 2184.1 21 
1976 461.4000 2213.311 
1977 482.2000 2199.826 
1978 501.8000 2396.979 
1979 536.0000 2659.1 33 
1980 581.8000 2835.319 
1981 558 1000 2568.216 
1982 557.2000 2517.993 
1983 539.0000 1938.075 
1984 570.3000 1964.327 
1985 620.9000 2294.720 
1986 676.3000 2755.228 
1987 702.8000 3008.1 70 

obs T C dstock E 

Fonte Ver apêndoce E iconttnoa) 
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QUADRO 16 

Variáveis do modelo de crescimento econômico: 1970-87 
(continuagãol 

obs M JURDIV DDIVPR w * SIFINR 

obs r* i* RCAP g I C P M  

Fonte Ver npBndice E (contrnua] 
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Q U A D R O  16 

Variáveis do modelo de crescimento econômico: 1970-87 

obs Ywd 

1677.082 
1856.565 
2034.1 90 
2187.874 
21 87.673 
2631.980 
2854.054 
2964 221 
3265.786 
3430.865 
3801 105 
3721.949 
3722.743 
3112.022 
2904.400 
3287 275 
3792.922 
3395.11 3 

TRANSF 

452.1 530 
429.9294 
500.41 50 
550.7085 
540.8961 
629.2953 
71 0.6586 
746.5481 
875.6697 
887.8270 
962.2770 
1004.444 
1098.715 
989.2483 
974.3327 
971.2509 
11 33.307 
1037.790 

Fonte Ver apéndrce E 





Notas 

'FRENKEL, Roberto. "Decisiones de precio en alta inflación". Desarrollo Económico, v 19, no 

75. octubre-diciembro, 1979. 

*KANDIR, Antônio. A dinâmica da inflaçáo São Paulo, Ed. Nobel, 1989 

jTAYLOR, Lance. Structuralist Macroeconomics. New York, Basic Books, 1983. 

4Ernbora seja razoável a hipótese de poupança oriunda da renda dos assalariados, a pro- 
pensão a poupar deles deve ser necessariamente pequena, pois, caso esta seja tão elevada que 
Ihes permita acumular mais rapidamente do que os capitalistas, a participação do capital dos 
trabalhadores no capital total aumentará indefinidamente, e tenderá assintoticamente para a 
unidade Nessa situação, os trabalhadores dominarão a economia e os capitalistas tornar-se-ão 
irrelevantes. A tal pouco provável cenário Pasinetti (1979, p. 160-1) chama de "eutanásia" dos 
capitalistas. 

?A análise que se segue é a que consubstancia o capitulo 2, de Taylor (1983). Ademais, optou- 
se por uma apresentação do conteúdo das equações sem explicitá-Ias, pois estas serão alvo de des- 
crição e análise nos capítulos seguintes, evitando-se, assim, uma exposição exaustiva de repetidas 
equações. 

%er apêndice A 

'KEYNES, John M. Teoria geral do  emprego. do juro e da moeda. São Paulo, Nova Cultural, 1985 
(Série Os Economistas) Em particular, os capítulos 2, 3, 19 e 20. 

8Esse aspecto é alvo ae análise na seção A . l  do apêndice A 

9A noção da periodicidade variável ou endógena dos reajustes salariais aqui utilizada é aque- 
la exposta em Lopes (1985) 

'ONaturalrnente, existiram claras exceções a essa regra, como o relativo sucesso inicial de con- 
trole de preços com o Plano Cruzado, e mesmo relativamente a algumas formas de ganho de capi- 
tal, tal qual o aluguel imobiliário, cujo prazo de reajuste nominal chega a ser anual. 

"No presente contexto, o termo nível de equilíbrio tem uma clara conotação de posição esta- 
cionária ou de acomodação, n3o se caracterizando necessariamente como a situação ótima para 
todos os agentes econômicos envolvidos. 



'*Refere-se ao endividamento vinculado a cláusulas de correção monetária, tais como a dívi- 
da mobiliária e os empréstimos obtidos junto ao mercado financeiro 

'31sso por alguma rigidez do fluxo de caixa resultante das particularidades do setor de ativida- 
de. por dificuldade financeira ocasional ou mau gerenciamento da área financeira 

14No capitulo seguinte, quando da estimativa econométrica do modelo. passa-se a admitir a 
decomposição do indice agregado de preços em preço industrial e preço agrícola. Os procedimen- 
tos necessários à decomposição setorial da economia são aqueles assinalados por Bacha (1982). 
cap 3, Taylor (19831, cap. 3 e 9. e Cardoso (1981) 

15isto é, e. 1 = &. 1 = 2; &f e 1 = W etc. 
t P t z t w  

Note-se que t significa tempo 

16~bstrai-se da formulação acima um termo que reflita a influência do erro de expectativa infla- 
cionária passada sobre a determinação corrente do valor de aceleração da inflação em termos de 
sua ação sobre a expectativa de inflação e o valor do rnark-up incidente sobre os custos Por exem- 
plo: (pe- p-l) + (P-'  - pe,). No caso da equação (3 4), admite-se que as taxas de inflação passada 
foram perfeitamente antecipadas pelas firmas. Observe-se, ainda, o fato de que (ee - p-,) >O 
durante um período significativamente continuo de tempo implica a fragilidade da unidade mo- 
netária domestica como referencial de expressão de valor A incorporação da expectativa de ace- 
leração inflacionária sobre os preços vem justamente compensar a desvalorização esperada do 
poder de compra da moeda 

l 7  Seções A 2 e A 3 do apêndice A 

l9 Note-se que a equação determinante da taxa de lucro depende de que z *  = z 

2 0 ~  exemplo das experiências recentes com a escala móvel de salários durante o Plano Cruza- 
do. a utilização da URP com o Plano Bresser e a política salarial de reajustes mensais pela taxa 
de inflação do mês anterior após o Plano Verão 

*'Refiro-me ao conceito de expectativa racional associado ao arcabouço teórico walrasiano 

L2Pelo menos até março de 1990 

23Note-se que o critério de cálculo da taxa de variação das variáveis nominais do presente 
capítulo é distinto do apresentado no capitulo 3. o que torna necessária a nova apresentação das 

equações do modelo de preços. 

24No apêndice B são demonstradas as implicações da equação (4.1) supondo a variável defa- 
sada de um ano como base de variação. 

2sVer apêndice Fonte e Metodologia dos Dados. 

2bComo indicador da inflação esperada, foi suposto que as firmas. em sua média. e somente 
elas, antecipem plenamente a inflação futura na ausência de fatores não aleatórios. Essa suposi- 
ção nos parece bem razoável, admitindo-se a institucionalização da regra de indexação de preços 
(ver apêndice metodológico e o modelo teórico) 

Conforme assinala Nelson (1975), o procedimento de determinação da taxa esperada de varia- 
ção do índice agregado de preços (ou qualquer outra variável), da forma como é aqui empregado, 



é do tipo quase racional (weakly rational) e, tal qual os outros métodos extrapolativos de deter- 
minação da expectativa de preços futuros, sofre do risco de inconsistência do estimador de ex- 
pectativas. Mas, como o próprio autor afirma: "Life would be very much simpler i f the weakly 
rational extrapolative predictor could serve as a proxy for the 'fully rational' expectation." (Nel- 
son, p. 558). Embora McCallum (19761 tenha sugerido um método para a superação do risco de incon- 
sistência do estimador, a sua aplicação tornaria inviável o presente trabalho, em virtude do ele- 
vado custo computacional associado. Desse modo, como procedimento prático, admitido pelo 
proprio Nelson (p. 559). assume-se a fraca correlação entre o termo estocástico de p t  (na forma 
reduzida) e a variável Dpet.D3. Conforme se assinala no apêndice E, p t  é medido pelo IPA-DI, 
enquanto Dpet pelo IGP-DI, o que aumenta a probabilidade de que esta correlação seja efetiva- 
mente fraca. Ademais. a boa qualidade das diversas estatísticas e a razoável qualidade de simula- 
ção da variável p t  pela forma reduzida, verificado mais adiante, sinalizam a favor do pragmatismo 
da atitude assumida. 

Barbosa (1983) realizou estimativas da relação taxa de inflação e expectativa de aceleração dos 
preços utilizando procedimento semelhante ao aqui empregado, chamando-o de expectativa ple- 
namente antecipada. De fato, este autor faz a devida ressalva quanto ao risco de inconsistência 
do estimador de expectativa inflacionária quando a citada relação é estimada pelo método de 
Mínimos Quadrados Ordinários (Barbosa, 1983. p. 172-3). 

27Ver apêndice Fonte e Metodologia dos Dados 

28A variável DUM79 não foi incluída como instrumento, pois, como será visto adiante, a quali- 
dade da simulação da equação de preços na forma reduzida para 1979 foi muito boa, apesar de 
sua ausência. 

290 indicador de Silva e Locatelli refere-se aos componentes do índice de preços dos produtos 
manufaturados exportáveis que tendem a empregar parcela superior de insumos importados com- 
parativamente a manufaturados para o mercado doméstico. 

'OVer apêndice B. 

31C~mo salientado anteriormente, os coeficientes do quadro 4 foram obtidos desprezando-se 
os coeficientes estimados cujas estatísticas t de Student foram iguais ou inferiores d unidade. 

320 valor de p t  para o ano de 1988 foi obtido através de extrapolação das equações finais es- 
timadas, dados os valores das variáveis instrumentais conforme apêndice Fonte e Metodologia 
dos Dados. 

3 3 ~  fórmula de cálculo encontra-se em Pindyck & Rubinfeld [1981, p. 364). Os autores indicam 
o valor U < 0,3 como referencial de aceitabilidade da estatística (P. 365). 

34Com um maior rigor formal, a função de produção deveria ser expressa 

X = min (Lr  E1 , onde, em virtude do desemprego estrutural da mão-de-obra, apenas o capital 
a 0 

seria fator restritivo à expansão da produção. 

351sso porque a tributação sobre ganhos financeiros é normalmente feita sobre o valor que ex- 
cede a correção monetária, o que tornaria o modelo ainda mais extenso e complexo. 

36Tal qual mostra em procedimento análogo Taylor (1983. p. 22-3) 

37Ver Taylor (1983. cap. 5). O procedimento para obtenção da equação de preços é análogo à 
deste autor. Não se apresenta a equação de preços por juizo de conveniência. 

3BAckley (1961) classifica as funções de consumo sem intercepto como de longo prazo. Contu- 
do, observe-se que o conceito de renda de capital aqui empregado difere do conceito de renda per- 



manente friedmaniano, embora RCAP incorpore elementos característicos do estoque de riqueza 
dos capitalistas, e.g., juros da dívida pública. Ao contrário da presente formulação, o conceito de 
renda permanente leva em consideração as rendas passadas, as expectativas quanto a renda futu- 
ra, alem de a equação de consumo ser decomposta nos diversos termos, admitidos como variáveis 
explicativas. Como demonstram Rios, Bonelli & Reis (1988). após alguma manipulação algébrica. 
a renda permanente pode ser expressa em termos da renda disponível corrente e do valor do con- 
sumo defasado de um periodo. 

39Como a taxa de juros é medida em termos percentuais, a elevação dessa em 10% significa 
o acréscimo de 10 unidades ao seu valor original e não um aumento relativo de 70% - passar 
de 0.10 a 0.11, por exemplo. Note-se que isso ocorre também com outras variáveis. 

40Valor deduzido da série calculada de estoque de cdpital e da 5érie de Produto Interno Bruto 
das contas sociais. 

41Ver nota 33. 

42Sobre esse aspecto e particularmente interessante a análise de Shapiro (1977) 

43A dificuldade de se relacionar taxa de inflação com taxa de crescimento do estoque de capi- 
tal na forma reduzida reside no fato de ambas serem variáveis endógenas. A especificação algébrica 
obtida por Bacha (1982, p 82). entre as duas supracitadas variáveis, decorreu de duas hipóteses 
assumidas por este autor: I )  o investimento corrente é determinado exclusivamente pelo ânimo vi- 
tal dos capitalistas; 2) o mark-up desejado é igual ao realizado. Contudo, parece plenamente facti- 
vel a obtenção de uma relação algébrica entre nível de preços e de crescimento econômico, tal 
qual mostra Taylor (1983, p. 90). Todavia, tal expressão é obtida a partir da hipótese de que no mé- 
dio prazo o mark-up se ajusta as condições de demanda da economia, resultado contrário ao indi- 
cado através da estimação econométrica do capitulo 4. 

44A questão da divergência entre mark-up desejado e realizado e as implicações desse as- 
pecto na determinação da taxa de lucro operacional. alPm de uma visão global do inter-rela- 
cionamento das variáveis distributivas, calculadas para o presente trabalho, entre si e com o 
indicador de crescimentoeconômico, são remetidas ao apêndice D, que fornece importante supor- 
te lógico a seção 7.2. 

45Tal aspecto reveste-se de um caráter tão subjetivo que nem ao menos é nítido qual o concei- 
to de déficit público mais adequado a tentativa de convencimento da sociedade. tratando-se mes- 
mo de um exercício de persuasão. 

4 6 ~  leitura do apêndice D, com a verificação da relação observada entre taxa de lucro e taxa 
de salário real, é bastante elucidativa no tocante a tal proposição. 

47KNIGHT, Frank. Risk, uncertainty and profit. Houghton Mif f l in Co., 1927 

48Tal periodo de significância econômica se refere ao tempo real necessário para o desenrolar 
da produção e das transações, que variam de firma para firma, de setor para setor etc. O próprio 
autor informa que, no tocante ao conceito de temporalidade da produção, sofreu influência do 
capitulo 5 da Teoria geral de Keynes (Frenkel, 1979, p. 302). 

490 resultado é matematicamente desenvolvido da página 308 a 314, e anexos matemáticos 
I e I I do texto de Frenkel, 1979. 

5oFRENKEL, Roberto, op  cit., p. 314. 

51LEIJONHUFVUD, Axel. On  keynesian economics and the economics o f  Keynes. New York, Ox- 
ford University Press, 1968, cap. 2. 



52Da mesma forma que procedemos quando da síntese da formulação de Frenkel, evitaremos 
reproduzir suas equações, apenas reproduzindo os fundamentos de sua teoria. 

53Ver Keynes (1985, p. 47). 

54Ver Kandir (1989, p. 144) 

55Ver apêndice Fonte e Metodologia dos Dados 

56Esse últ imo aspecto é confirmado em recente trabalho de Silva & Locatelli (1990). 

57Veia a definição do conceito de Excedente Operacional Bruto em IBCE (1988. p 89) 

58Considera, Claudio M. (1981). O autor atribui a metodologia empregada a sugestão de P. Sylos- 
Labini (p. 680). 
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Abstract 

The present dissertation aims at investigating the inflationary proccess and 
the capital accumulation dynamics under the neo-structuralist approach, appl- 
ying the statistical tools for examining the plausibility of theoritical propositions. 
Concluded for the interrelation of those two above referred economic phenome- 
non linked through the distributive way, and those were perversely influenced by 
the very high uncertain environment generated by the deterioration proccess of 
public finances. 
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