
MACROECONOMIA DE CURTO PRAZO: 
UM ESQUEMA DE ANALISE 

Joao Ferreira do Amaral 

lntrodu~ao (1) 

A chamada «revolugao Keynesiana» pode, afinal, considerar-se apenas 
como uma meia revolugao. Na realidade, se Keynes introduziu um corte radical 
na teoria atraves da nova abordagem sabre a procura agregada, a verdade e 
que continuou neoclassico no que respeita a oferta. Este tradicionalismo na 
abordagem da oferta teve pelo menos duas consequencias: o esquecimento da 
rigidez tecnol6gica a nfvel sectorial e a utilizagao de uma fungao de procura de 
trabalho dependente (atraves da produtividade marginal) do salario real quan
do, afinal, em situagao de desemprego Keynesiano; a produtividade marginal e 
superior ao salario real. 

Abordamos estes aspectos em Amaral (1987). No presente trabalho utiliza
mos um esquema de abordagem macroecon6mico que nao ignora a rigidez da 
tecnologia a nfvel sectorial. Nao abordamos, contudo, as questoes relacionadas 
com o mercado de trabalho. 

Nas secgoes 1 a 6 desenvolvemos o modelo em termos de estatica com
parada, em economia aberta ao exterior. Na secgao 7 introduzimos uma anali
se dinamica e af se constatarao as diferengas que resultam da hip6tese de 
rigidez sectorial, nomeadamente no que respeita ao enviesamento inflaccionista 
da economia. 

1 - Enquadramento geral da analise 

Consideremos uma economia em que as componentes da procura agrega
da evoluem de acordo com quatro tipos de comportamento: 

Mantem o seu valor independentemente do nfvel de pregos ou do nf
vel de actividade econ6mica; 

Ajustam-se ao nfvel de pregos; 
Ajustam-se ao nfvel da actividade econ6mica a pregos constantes; 

(1) Agrade<;:o a Dr.~ Luisa Proen<;:a todo o apoio na prepara<;:ao deste trabalho. Agrade<;:o 
tambem todas as sugesti5es e criticas avan<;:adas pelos colegas que estiveram presentes na ses
sao do Departamento de Economia, onde uma versao preliminar deste trabalho foi discutida. 
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Ajustam-se ao nfvel da actividade econ6mica a prec;os correntes. 

Podemos, assim, escrever: 

pY =A+ B(p) + C(Y) + D(pY) 

em que p e o fndice de pregos e Y e o PIS a pregos constantes de um deter
minado perfodo. 

Vamos ainda admitir que estamos a analisar uma situagao de curto prazo 
em que o fndice de pregos se refere ao perfodo seguinte aquele em que tern 
a base p= 1. 

Finalmente, consideraremos as fungoes B(p) e D(pY) lineares, da seguinte 
forma: 

B(p)=bp 
e 

D(pY) = dpY 

com b e d constantes e b > 0. 
Com estas hip6teses podemos escrever: 

A+ C(Y) 
P=---

(1-d) Y-b 

as propriedades desta func;ao p(Y) sao as seguintes: 

56 

a) Se C (-
1 

b d ):.=-A e d < 1 temos uma assfntota em Y = _b_. 
- (1-d) 

SeC ( 
1 

b d)=- A e d<1 entao lim p(Y)= 1C'(~ quando Y 

b . tende para 1 _ d , 

b) Se d < 1 e A + C ( Y) > 0 entao p ( Y) s6 e definida para Y > 1 b d . 

Se A + C( Y) < 0, p ( Y) s6 e definida para 0 < Y < 1 b d . Se d '?:. 

1 e A + C( Y)> o entao p( Y) nao existe; se A + C( Y) <0 entao p( Y) 

e definido para qualquer y > 0; 
c) Se C( Y) for uma fungao constante ou decrescente com Y, se 

A+ C(Y) >0 e se d < 1 entao p (Y) e uma func;ao descrescente com 

b 
Y se Y> 1_d . 



Vistas as propriedades gerais da fungao p(Y) vamos reduzir o nosso am
bito de estudo. Meste trabalho analisaremos apenas os casas em que se veri
fiquem simultaneamente i) e ii) seguintes: 

i) d <1; 
ii) A + C ( Y) > 0, C ( Y) decrescente com Y, o que implica C ( 

1 
b d } > 

-A e portanto p( Y) e definido para Y > 
1 

b d e tem uma assfntota 

em Y= _b_. E decrescente com Y e (conforme veremos a se-
1-d 

guir) convexa em relagao a Y desde que C "( Y) >(1-d) :~ . , 

Com efeito tem-se: 

d
2

p = (C"(Y)-(1-a) dp (1-a) Y-b)-(1-a)(C"(.Y)-(1-a)p) 
dY 2 dY 

(1-a)Y-b)2 

Como C"(Y) > (1-d) (:~ }. :~ < 0 e C"(Y)-(1-d) p < 0 por ser C(Y) decres

cente entao d
2
p > 0 conforme se queria provar. Assim a condigao iii): 

dY 2 

iii) c "( Y) > (1-d) _!!e_ 
dy 

significa que se C(Y) for convexa ou ••pouco, concava entao p(Y) e convexa. 
Se as condig6es i) a iii) forem verdadeiras e se admitirmos, como e nor

mal em analise de curta prazo, que existe um limite maximo Y = Y a capacida
de produtiva da economia (a qual consideraremos determinada pelo perfodo an
terior ao perfodo em analise) podemos representar graficamente a fungao p(Y) 

. b -
no rntervalo [ 

1 
_ d , Y]: 

p 

p* 

b y=-
1-d 

y* 
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Convem referir que esta curva nao e uma curva representativa de uma 
equagao de comportamento. Apenas representa os pares de pontes (p, Y) que 
equilibram a igualdade contabilfstica produto = despesa quando as diversas 
componentes da despesa evoluem segundo o modo atras indicado. 

Para completar o esquema global da analise necessitamos de uma outra 
equagao que traduza urn verdadeiro comportamento dos pregos. E este o ob
jective da secgao seguinte. 

2 - 0 comportamento dos pre~os 

Uma vez que estamos a raciocionar no curta prazo, com capacidade pro
dutiva limitada, e natural admitir que os pregos evoluam tanto mais quanta mais 
proximo se estiver da plena utilizagao da capacidade. 

em que Y1 e a capacidade produtiva maxima, Ut = Yt -Yt e Kt sao os custos 
exogenos de produgao. Como e evidente ~~ > 0 e, como par hipotese p1_1 = 1 
e Yt e dada, podemos escrever, para o perfodo em analise, p = f( Y,K) se 
admitirmos, como e normal, que tambem K1_1 e dado e eliminando, par desne
cessario o fndice t. 

Fixando urn valor para K (custos de produgao) obtemos P= f(Y) como fun
gao crescente de Y. A fungao sera normalmente convexa e podera ser repre
sentada no grafico anterior. 

A questao que se pode par em relagao a esta fungao e se g explica o 
crescimento dos pregos (tal como esta indicado) ou se deveria, antes, explicar 
o nfvel de pregos. 

A interpretagao da formulagao escolhida resulta de uma abordagem 
sectorial. Com efeito, a tecnologia existente na economia tern urn certo grau 
de rigidez. Em termos do modele de Leontief poderemos dizer que os coe
ficientes tecnicos sao fixes ou, pelo menos, nao sao sujeitos a grandes va
riag6es. Desta forma, pode suceder que haja pressao sabre os pregos pelo 
facto de alguns ·sectores atingirem plenamente a sua capacidade, apesar de 
outros se encontrarem abaixo da utilizagao plena da sua propria capacidade 
produtiva. Assim, a capacidade global nao estara totalmente utilizada (uma 
vez que existem sectores funcionando abaixo do maximo) mas existe cres
cimento dos pregos porque outros sectores (em particular entre os de bens 
nao transaccionaveis) atingem o seu limite e repercutem o aumento de pre
gas em todo o sistema economico. Se esse nfvel de utilizagao da capacida
de global se mantiver constante continuara a haver crescimento dos pregos, 
e daf o facto de termos posto do lado esquerdo da igualdade o crescimento 
dos pregos e nao o seu nfvel. 
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Naturalmente que, se houver um aumento da utilizat;:ao da capacidade 
havera mais sectores que atingem o seu limite maximo de produt;:ao (ou mes
mo de oferta no caso de bens transaccionaveis com viscosidade nas importa
t;:6es). 0 crescimento dos pret;:os acelera entao e de forma mais que proporcio
nal devido a acumulat;:ao de efeitos. 

A curva f{Y) = 1 + g(Y) podera ter uma assfntota em Y porque nao existe 
garantia que a capacidade maxima global Y seja susceptive! de ser produzida, 
dada a rigidez da economia (para apoio a toda esta concept;:ao, v. Amaral, 1991 ). 

E evidente que, quando se considera uma economia totalmente adaptavel 
e flexfvel em relat;:ao aos pret;:os (caso neoclassico) nao havera Iugar a um 
crescimento controlado dos pret;:os enquanto Y < Y, uma vez que os sectores 
que atingissem a sua plena capacidade aumentariam os seus pret;:os de venda 
e, par consequencia, os sectores utilizadores substituiriam, no seu processo 
produtivo os produtos desses sectores par outros mais baratos (o que seria 
possfvel admitindo plena flexibilidade de tecnologia). Nao haveria, par 
consequencia, aumento global dos pret;:os - s6 quando Y = Y e que have ria 
Iugar a um aumento geral dos pret;:os (2). 

Voltando ao grafico admitimos que as duas curvas se cruzam, o que e 
necessaria desde que se pos como hip6tese que existiam os comportamentos 
atras descritos. Doutra forma nao existiria nenhum fndice de pret;:os que equi
librasse a igualdade produto = despesa. 

Antes de prosseguirmos, convem tambem chamar a atent;:ao para o facto 
de que para um K1 > K a curva correspondente de comportamento de pret;:os 
tem um deslocamento para cima em relat;:ao a curva anterior. 

3 - A polltica econ6mica 

A polftica econ6mica podera fundamentalmente actuar sabre o termo A da 
funt;:ao p( Y), embora nao fosse totalmente de excluir uma polftica que alterasse 
os pr6prios parametres ou os comportamentos das diversas componentes da 
procura como alias teremos oportunidade de ver mais tarde (sect;:ao 4). 

Nesta sect;:ao, porem, vamo-nos centrar apenas em variat;:6es de A. 

(2) Note-se ainda que, uma vez que estamos a considerar apenas o perfodo seguinte aquele 
em que e baseado o fndice de prec;:os, a analise podera ser vista, por agora, como a aplicac;:ao 
de uma curva de oferta agregada e de uma curva de procura agregada (ver por exemplo Hillier 
1986). Contudo na secc;:ao 6, veremos que esta equivalencia nao se mantem quando se conside
ra uma sucessao de perfodos a partir do ano base dos prec;:os. 
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b ~ . 
Sen do p = p( Y, A) e como Y > 1 _ d tem-se dA >0 e portanto um ma1or 

valor de A significa um deslocamento ascendente da curva p(Y). Trata-se pais 
de uma polftica expansionista 

p2 

p1 

Y1 Y2 

que faz aumentar o rendimento e os pre9os. Mas, se existir ajustamento dos 
custos de produ9ao para cima a situa9ao deixa de ser clara pais depende da 
desloca9ao de t(Y). 

Tem-se: 

e sera: 

P2 Y2 = P1 Y,- (Y,- Y;)p1 + (p2- P1) Y2 
P2 Y2- P1 Y1 = (p2- P1)Y2- (Y,- Y2)P1 

Se estivermos num processo inflaccionista de ajuste de custos ainda antes 
de utilizar uma polftica expansionista podemos deslocar todas as curvas para 
cima na figura e P2 Y2<P1 Y,. 

Neste caso se a velocidade de circula9ao de moeda se mantiver constante 
ou se aumentar com a polftica expansionista (o que e razoavel admitir) entao a 
polftica mais expansionista exigira uma menor massa monetaria do que a polf
tica inicial (desde que exista adapta9ao dos custos aos pre9os). lsto sucede 
porque o efeito real (negativo) mais que compensa o efeito de pre9os. 

Pode tambem p6r-se esta conclusao de forma inversa. Se existir ajusta
mento dos custos aos pre9os e se o crescimento de pre9os for ja relativamente 
elevado embora existindo capacidade produtiva excedentaria, entao uma polfti
ca monetaria restritiva nao e garantia para que uma polftica expansionista ori
gine crescimento real significativo com crescimento moderado dos pre9os. 
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Temos agora o quadro de analise complete. Podemos analis?r a partir dele 
alguns casas particulares com interesse especial. Para analisar estes casas 
faremos as seguintes hip6teses suplementares (3): 

a) As despesas de consumo publico (G) sao fixadas pelo Governo e 
nao se ajustam nem aos pregos nem a actividade econ6mica; 

b) A elasticidade-prego das exportagoes (E) e exactamente igual a 
- 1 e as exportagoes s6 dependem do prego; 

c) 0 consumo privado (C) a pregos correntes depende do rendimen
to a pregos correntes atraves de uma propensao ao consumo b). 
Nao existe consumo aut6nomo; 

d) As importagoes (M*) a pregos constantes dependem do rendimento 
a pregos constantes (Y*); 

e) 0 investimento (/*) a pregos constantes e uma fungao decrescente 
do nfvel da taxa de juro real; 

~ Os pregos internacionais nao se alteram de urn perfodo para o 
outro; 

g) Os custos ex6genos de produgao (com excepgao do prego das 
importagoes em moeda interna) sao os mesmos em todos os ca
sas; 

h) Existem limitagoes em relagao aos fluxos de capitais com o exte
rior. 

4 (1.f!. caso)- Taxas de juro e de cambio nominais fixas com aumento de 
pre(:os internes 

Neste caso podemos imediatamente escrever: 

G = G [alfnea a) da secgao anterior]; 
C = B pY*; 

' 
E= E_ 1 [alfnea b) e alfnea ~.em que E_ 1 representa o valor a pre-

gas correntes das exportagoes no perfodo anterior; 
M * = M( Y*)[alfnea d) e alfnea ~]; 

1*>1_ 1[alfnea e)] e em virtude de diminuigao de taxa de juro real 
(v. nota em apendice); 

(') Os sfmbolos sem asterico referem-se a valores a pre<;:os correntes. Com asterico repre
sentam valores a pre<;:os do perfodo anterior. 
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ou seja, com a notaQao da secQao 1 : 

A=G+E_ 1 +a/* 
B(p) = (1-a)/*p b = (1-a)/*(v. apendice) 
C( Y) = -M( Y") 
d(pY) = BpY" d= B<1 

Em relaQao as alfneas 1) a ii1) da secQao 1 temos verificadas a alfnea 1) 
d<1. Vamos admitir tambem G + E_ 1 - M + ar> 0 (o que parece razoavel salvo 
em situa96es de grande desiquilfbrio externo) e ainda que: 

M"(Y*)<- (1-B) d~* 

ou seja, que· M(Y) nao e ••muito» convexa em relaQao a Y. 
Com estas hip6teses temos verificadas as alfneas 1) a ii1) e a curva p( Y) e 
convexa e vem dada par: 

G+E_ 1+ar-M(Y*) p = __ _.:___ _ ______;.__:_ 
(1-B)Y-(1-a)r 

Podemos avan9ar agora para o segundo caso que comparemos posterior
mente com este. 

4 (2.2 caso)- Taxas de juro e de cambios reais fixas 

Neste caso podemos escrever: 

G=G 
C= BpY" 
E=pE_ 1 

M= pM(Y") 

I= p/_1 

e, par consequencia: 
A=G 

C(Y) = 0 
B(p) = pE_ 1 + p/_ 1 + pM'(Y _ 1)Y _ 1 - p M(Y _ 1) 

b= E_ 1 + /_ 1 + M'(Y _ 1)Y _ 1 - M(Y _ 1) 

d=B-M'(Y_ 1) 

B-M'(Y_ 1)<1 
O(pY) = BpY*- M'(Y _ 1)pY* 

em que se fez usa da aproximaQao: 

M(Y*) = M'(Y _ 1) (Y*- Y _ 1) + M(Y _ 1) 
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e, portanto: 

pM(Y*) = M'(Y _ 1)pY*- pM'(Y _ 1)Y _ 1 + p M(Y _ 1) 

Como A+ C(Y) e necessariamente >0 e b- M'(Y _ 1) e por hip6tese infe
rior a unidade temos ja verificadas as hip6teses t) e il). Finalmente C "(Y) = 0 e 

portanto C "( Y) > (1-o') ~~ uma vez que ~~ < 0. 
Entao tambem se verifica iii), p( Y) e convexa e tem expressao: 

Podemos agora comparar os dois casos, o que faremos na secgao seguinte. 

5 - Compara~ao entre os dois casos 

Feita a resolugao das duas fungoes, temos: 

p2 

G+E_ 1+ai*-M(Y*) 
p1=----~------

(1-B)Y*-(1-a)/* 

G 

(1- B+M'(Y _ 1))Y*- E_ 1 -1_ 1 - M'(Y _ 1)Y _ 1 + M(Y _ 1) 

podemos p6-las na forma: 

G+ai*+S p 1 = -------------
(1-B)Y*-(1-a)/* 

G 
p2=------

(1-B)Y*-S-t_, 

em que S e o saldo da balanga de bens e servigos (4). 

E facil determinar a relagao entre p1 e p2 num caso particular, mas de 
bastante interesse. Com efeito p1>p2 se ar +8> 0 e- (1 - a) r < - S- I_ 1. 

Estas duas desigualdades implicam: 

- s < ar<M-S (111= r -/-1) 

(•) No P caso tem-se E = E _ 1 e o prego das importag6es nao varia, pelo que e possivel 
escrever S=E_ 1 -M(Yj, No segundo caso E=pE_ 1, pelo que E*=E_ 1 eo saldo vem 
S* = E_ 1 - M(Y*) = S. 
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Ou seja, o conteudo importado do investimento do 1.g caso no perfodo em 
referencia tern de ser superior ao defice a prec;os correntes e inferior ao acres
cimo de investimento mais o defice. Nestas condic;6es (que se verificam em 
muitos casos praticos) tem-se p1 >p2. Vamo-nos fixar nele. 

Para comparar os dois casos falta-nos ainda analisar o que sucede as 
curvas p = f( Y). E imediato verificar que se tern f1 ( Y") <f2( Y") uma vez que no 
2.g caso os prec;os dos produtos importados aumentam em moeda nacional 
enquanto nos outros se mantem. Com a hip6tese que os restantes custos (no
meadamente os salariais) evoluem da mesma forma ou mesmo que se adap
tam aos respectivos Indices p1 e p2 esta relac;ao mantem-se. Podemos assim 
representar graficamente: 

p 

y* y 

Os cruzamentos das func;6es f1 e p1 e f2 e p2 dar-nos-ao os nfveis de 
prec;os e de actividade relativos a cada urn dos casos. As suas caracterfsticas 
sao indicadas na secc;ao seguinte. 

6 - Conclusoes da analise estatica 
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Com taxas de juro e de cambia nominais fixas o nfvel de rendimento 
e superior; 



Nada se pode dizer em relavao ao fndice de prevos, tudo dependendo 
da forma das curvas e da capacidade produtiva disponfvel. Se a 
curva p2 = f2. (Y") reagir muito fortemente aos prevos das impor
tav6es entao a primeira hipotese implica um menor aumento dos 
prevos alem de um maior aumento do rendimento. Contudo, ori
ginara tambem um maior defice externo via importav6es. 

Convem no entanto lembrar algumas das hipoteses a validade destas con
clus6es: 

A elasticidade-prevo das exportav6es e - 1; 
Os diversos custo exogenos de produvao, nomeadamente os salariais, 

evoluem da mesma forma; 
0 conteudo importado do investimento verifica a condivao: 

- s <ar <111- s. 

Note-se que dentro destas hipoteses a primeira e a menos fundamentada 
ja que a ultima apenas restringe as situa96es que podem ser analisadas desta 
forma. 

Porem, e facil verificar que as conclus6es se mantem mesmo sem a 
primeira hipotese desde que o conteudo importado do investimento verifi
casse: 

- S- 11E < ar < 111- S 

em que 11E = E- E _ 1 (no 1.2 caso) e sera portanto <0 se a elasticidade
-prevo em modulo for superior a 1. Neste caso, portanto, a condivao sera mais 
restritiva. Se a elasticidade-prevo for, em modulo, inferior a 1 tem-se 11E > 0 e 
a condivao sera menos restritiva do que no caso inicialmente tratado. 

7 - A sucessao de perlodos 

Como e evidente, quando consideramos um segundo perfodo a partir do 
ano base dos prevos, a analise tem que sofrer alguma alterav6es. Continua
mas a admitir, entretanto, que a capacidade maxima de produvao se mantem 
constante, ou seja, que os dois perfodos nao sao suficientes para alterar signi
ficativamente a capacidade disponfvel. 

A funvao p(Y) mantem-se identica desde que A nao varie, uma vez que, 
de acordo com a sua construvao, apenas se considera o nfvel de prevos 
(embora medido atraves de um fndice de base fixa). 

Ja quanto a p = f( Y) existe, de facto, alteravao. Com efeito, tem-se agora 
(com os perfodos 0,1 e 2): 

(p2-p1) (K2-K1) 
p1 = g ( L/2, K1 ) 
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Supomos, como se disse acima, a capacidade produtiva maxima constante, 
L!2. = Y.2 - Y e nao ha alterac;:ao do argumento da func;:B.o. Da mesma forma, e para 
_ . f . d . d" od (1<2- K1) (K1 - KO) 

nao m1sturarmos e eitos e ongem 1versa, p emos supor K
1 

= Ko , ou 

seja: 

(L!2. (1<2- K1) = (Y (K1- KO)) 
g' K1 g, KO 

e temos a mesma fungao para os perfodos 1 e 2. Assim, podemos escrever: 

p2 = p *1 [(1 + g(Y.2)] 

e como p1* = 1+g(Y1*): 

p2 = [1 + g(Y1*)][1 + g(Y.2)] = f(Y1*)f(Y.2) 

em que (p1 *, Y1 *) e o ponto de equilfbrio no perfodo 1. Se houver um cresci
mento de pregos entre 0 e 1 (que e a situagao mais interessante de analisar), 
p1 *> 1 e, portanto, no segundo perfodo ha uma deslocagao da fungao f( Y) para 
a esquerda e para cima. Desta forma, o ponto de equilfbrio em 2 corresponde 
a um maior valor de p, p2*> p1* e a um menor valor de Y2, Y2* <Y1*. Este 
ultimo resultado era de esperar, uma vez que se mantem A constante, ou seja, 
em termos reais, a parte ex6gena da procura reduz-se. 

Terfamos uma situagao de estagflacgao, uma vez que os pregos continua
riam a subir, embora a ritmo inferior ao do perfodo anterior. Com efeito: 

p2* = f( Y1*) f( Y2*) fl( Y.2*) f( Y1 *) = p1* 
p1* f(Y1*) < pO 

Um eventual aumento de A no segundo perfodo, ou seja o ajuste da pro
cura ex6gena aos pregos do ano anterior, deslocaria a curva p ( Y) para a direi
ta, podendo, neste caso, Y.2* tornar-se superior a Y1 *, embora a custa de um 
novo aumento de pregos e a ritmo superior ao do ano anterior. 

Constatamos, assim, o enviesamento inflaccionista: uma desaceleragao da 
inflacgao com expansao da actividade econ6mica pressuporia uma redugao do 
ritmo de crescimento dos custos ex6genos e ou um aumento rapido da capa
cidade produtiva maxima. Esta ultima possibilidade chama a atengao para a 
necessidade de evitar que as medidas anti-inflaccionistas afectem a realizagao 
do investimento produtivo. 

Conclusao 

0 esquema de analise utilizado permite estudar com simplicidade a opgao 
entre taxas de cambia nominais fixas e taxas de cambia reais fixas. Permite, 
tambem, identificar com clareza o dilema inflacgao/crescimento. No entanto, a 
sua extrema simplicidade leva, necessariamente, a uma perda de realismo 
(por exemplo, nao consideragao dos aspectos monetarios do mercado de tra
balho, ou do fluxo de capitais externos), que podera contudo, ser superada no 
futuro se o presente trabalho se revelar util. 
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APENDICE 

Nota sobre o investimento 

Consideramos que o investimento a pregos constantes sera superior ao do perfodo anterior 
uma vez que, sendo a taxa de juro nominal fixa, urn aumento de pregos significa que a taxa de 
juro real desce, com efeitos positivos sabre o investimento. 

No entanto, por razoes de simplificagao, nao consideramos uma fungao /*(r) com r taxa de 
juro real. Assim a decisao investimento sera apenas ou investir r = /_ 1 (no caso da taxa de juro 
real nao variar) ou investir urn outro valor r caso se espere que a taxa de juro real diminua. 

lntroduzimos assim um elemento de expectativas. 
Por outro lado, convem assinalar que o fndice de pregos implfcito no investimento (p ~ nao 

e o mesmo que o fndice de pregos p. Na realidade pode escrever-se p 1 = r:xpM + (1 - a) p em 
que r:x e o conteudo importado do investimento e pM o fndice de pregos da importagao em 
moeda interna. Como pM = 1, vem p 1 = r:x + (1-r:x)p. Por consequencia, o investimento a pregos 
correntes sera dado por: 

ou seja: 

I= r:xl* + (1-r:x)/*p 

o que permite escrever a igualdade da secgao 4. 
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