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0 CONTEUDO DE INFORMACAO DE UMA TECNOLOGIA 

Joao Ferreira do Amaral (*) 

1 - lntrodu~ao 

Janos Kornai em Antiequilibrium (um livro da decada de 70, mas cujas 
ideias ainda nao se encontram plenamente desenvolvidas) distingue duas esfe
ras no sistema econ6mico: a esfera da produ9ao, em que tem Iugar os pro
cesses ffsicos de transformac;:ao de bens e servic;:os, e a esfera de controlo, 
onde tem Iugar processes de troca de informac;:ao. 

Dentro desta esfera de controlo sao notaveis os impropriamente chama
dos algorftmos de descentralizac;:ao, em que o que esta em causa eo seguinte 
problema geral: 

Dados n + 1 agentes, cada um com um conhecimento parcial 
da realidade, em que medida e possfvel definir um conjunto de regras 
para a troca de informac;:ao entre esses agentes de forma que ao 
fim de um numero grande de iterac;:oes seja possfvel a um dos agen
tes (o agente «central») tamar uma decisao equivalents aquela que 
tomaria caso tivesse no infcio todo o conhecimento que se considera 
repartido pelos n + 1 agentes. 

Bem entendido, estao exclufdas (porque nesse caso o problema 
seria trivial) trocas de informac;:ao que tivessem como conteudo 
directo a transmissao do proprio conhecimento relevante de cada um 
dos agentes e que se supos desconhecido dos outros. 

0 problema pode ser assim simbolizado: 

Sejam n + 1 agentes (um dos quais o agente «central»), cada 
um com um conjunto de conhecimentos C; 
(i = 1 ... n + 1). 

0 problema esta em definir um conjunto de regras de troca de 
informac;:ao tal que, existindo uma variavel de decisao X a cargo do 
agente «~entral», se tenha ao tim de T momentos de dialogo X:::: X, 
em que X e o valor da variavel de decisao que o agente «central» 
escolheria num dado momenta caso tivesse nesse momenta o con
junto de conhecimentos U ; C;. 

Estao exclufdas trocas de informac;:ao cujo conteudo sejam ele
mentos de C ;-

(*) Professor associado do ISE. 
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Par regras de troca de informa<;ao entendemos um conjunto de 
variaveis para as quais, em cada momenta do dialogo, os agentes 
tern de atribuir valores e comunica-los ao agente «central». 

Temos, assim, tipicamente um agente pivot (o agente «central»}, 
que em cada momenta t do dialogo recebe n vectores de informa
<;ao (I~ dos outros n agentes. 0 agente «central» com base na infor
ma<;ao recolhida e nos seus pr6prios conhecimentos atribui um valor 
X1 a sua variavel de decisao e transmite esse valor [ou alguma 
variavel f (X~ directamente com ela ligada] aos outros n agentes de 
forma que estes possam, no momenta de dialogo seguinte, transmi
tir novas vectores de informa<;ao lf+ 1 obtidos com base na variavel 
ou variaveis que o agente «central» lhes comunicou no momenta de 
dialogo anterior. Teremos assim em cada momenta t e seguintes os 
fluxos de informa<;ao: 

Fluxos dos agentes para o agente <<cen
tral». 

Usa da informa<;ao dentro do agente 
<<central». 

Fluxo do agente <<central» para os res-
tantes. 

Usa da tinforma<;ao par parte dos outros 
agentes. 

n I 

l 
xr xr+1 

l l 
f(X~ t (xr+1) 

l l 
It+ 1 

I 
I t+2 

I 

Como e evidente, para que este processo de troca de informa-
2_ao tenha exito e necessaria que os valores de X1 se aproximem de 
X (o valor que o agente <<central» escolheria caso tivesse todo o 
conhecimento relevante) e que o agente <<central» saiba em certo 
momenta do dialogo que esta suficientemente proximo de X, ainda 
que desconhecendo este valor. 

Se o agente <<central» for o agente n + 1 , tem-se: 

Se considerarmos C 1, ... , Cn+ 1 constantes, isto e, que o con
junto de conhecimentos originados fora do processo de dialogo nao 
se altera para cada um dos agentes, tem-se, em ultima analise: 

xr = h (XI-1) 

o que permite estudar formalmente os algorftmos atraves de siste
mas de equa<;6es as diferen<;as. 



Este estudo dos algoritmos de descentralizac;;ao do ponto de vista mate
matico esta feito em muitos casos onde e efectivamente possfvel encontrar 
urn conjunto de regras com as propriedades acima referidas C). Pode, par
tanto, nestes casos estudar-se um algoritmo deste tipo do ponto de vista do 
seu conteudo de informac;;ao, na medida em que o seu desenvolvimento se des
tina a suprir falta de conhecimentos por parte de alguns agentes e todo o algo
ritmo faz parte da esfera da informac;;ao. 

Por outro lado, em algumas ciencias da natureza tern vindo a considerar
-se o conteudo de informac;;ao de certos processos. Por exemplo, em relac;;ao 
aos organismos vivos e frequente tentar definir e quantificar a quantidade de 
informac;;ao (agora considerada de um ponto de vista objectivo) existente num 
determinado organismo. Poder-se-a, l.egitimamente, par a questao de saber se 
nao sera possfvel definir tambem um conteudo de informac;;ao para os proces
sos que tern Iugar num dado sistema econ6mico e eventualmente um conteudo 
de informac;;ao para o proprio sistema econ6mico. 

0 presente trabalho tentara dar uma resposta a esta ultima questao. Na 
secc;;ao 2 recordar-se-ao alguns conceitos de teoria de informac;;ao, na secc;;ao 3 
aplicar-se-ao esses conceitos a definic;;ao do conteudo de informac;;ao de um 
algoritmo e na secc;;ao 4 tentar-se-a definir o conteudo de informac;;ao de uma 
tecnologia. 

2 - 0 conceito de entropia em teoria de informac;io 

Comec;;aremos por recordar o conceito de entropia e). 
Seja um sistema caracterizado por uma variavel aleat6ria continua X de 

func;;ao de densidade f (x). 
A incerteza associada a este sistema e, por definic;;ao, a entropia do sis

tema, H Ax (X) assim definida: 
+oo 

H~.x (X)=- f_~ (x) log f (x) dx-log Ax 

em que Axe a precisao com que se determina o estado do sistema X (como 
e evidente, tratando-se de uma variavel continua se se pretender determinar 
o sistema com total precisao Ax-+ 0, teremos uma incerteza a tender para 
infinito). 

Obviamente, se recebermos uma informac;;ao sobre o estado do sistema 
X, a incerteza reduz-se apenas a log Ax, que e, conforme se disse, a precisao 
(escolhida mas fixa ap6s a escolha) com que se determina o estado do sistema. 

(1) V., por exemplo, Johansen (1978), Heal (1973) e Amaral (1983). 
(2) Em qualquer livro que contenha elementos de teoria da informar;:ao se encontra o trata

mento deste conceito. V., por exemplo, Ventsel (1973). 
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Entao, se definirmos a quantidade de informaQilo da comunicaQilo sobre 
o estado do sistema como a varia<;:ao da entropia resultante dessa informa
<;:ao (que permitiu passar de um estado de incerteza a outro de menos incer
teza), teremos, designando a quantidade de informa<;:ao par I (X): 

I (X)=- J_~(x) log f (x) dx-log A. x-(-log A.x)= 

+«> 

= - J _'.., (x) log f (x) dx 

valor que nao depende do grau de precisao A.x escolhido. 
E facil de verificar que, se tivermos n sistemas independentes, a informa

<;:ao associada ao estado destes n sistemas e dada par: 
n 

J (X,, ... , Xn) = _L I (X;) 
1=1 

Um caso particularmente importante e aquele em que X tem uma distribui<;:ao 

uniforme num intervale x 0 <x<x,. Neste caso, f(x)=x, 
1 

x
0

x0 <x<x,, f(x) = 0 

para os restantes casas. Tem-se, neste caso, como e facil de ver: 

I (X) = log (x, - x 0)(
3

) 

Podemos agora utilizar estes conceitos para determinarmos sucessiva
mente o conteudo de informa<;:ao de um algoritmo e o conteudo de informa
<;:ao de uma economia. 

3 - 0 conteudo de informa(:ao de um algoritmo de descentraliza
(:SO- Um exemplo 

Para exemplificarmos esta aplica<;:ao vamos considerar um algoritmo muito 
simples e conhecido baseado na analise input/output (4). 

Consideremos uma economia de n sectores com uma tecnologia de Leon
tief, isto e, de coeficientes tecnicos constantes. Existe um 6rgao central de 
planeamento (OCP) que pretende determinar o vector X da produ<;:ao necessa
ria para satisfazer um determinado vector da procura final Y dado como objec
tive. Supoe-se que o OCP nao conhece a tecnologia A = [a;) e, par conse
quencia, tera de proceder a uma troca de informa<;:ao com n sectores de forma 
a suprir esse desconhecimento. 

(3) Admite-se que Ax<x 1 - x 0, como e normal. A precisao escolhida nao poderc~ ser supe
rior ao proprio intervale de variaQao nao nula de x. Desta forma garante-se que H(X)>O. Por outro 
lado admite-se que x 1>x0 +1. 

(4) V. Johansen (1978). 
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Como e sabido, ao fim da t esima itera<;:ao (t = 1, 2, ... ) o OCP propoe aos 
sectores um vector da produ<;:ao que e identico ao que resultaria do calculo 
(se fosse possfvel ao OCP conhecer a matriz A) dado pela formula: 

Xt= (I+A+ ... +At-1) y 

Com condi<;:oes realistas para A (5) pode garantir-se que lim X1 = X = 
t=oo 

= (1- A) - 1 Y, o que significa que, efectivamente, o algoritmo se vai aproxi
mando do valor pretendido que seria aquele que o OCP determinaria desde 
o infcio se conhecesse a matriz A. Satisfaz, pois, este algoritmo as condi<;:oes 
que se consideraram na introdu<;:ao. 

Como e evidente, como A ~ (0], tem-se A 1 ~ [OJ e, por consequencia, 
com t1 < t 2 X 1

' ~ X1
'. 

Suponhamos que o OCP, embora desconhecendo o vector X= (I -A)-1 Y 
conhece um vector X* ~X. Poderao existir muitas circunstancias em que isto 
e possfvel. Um exemplo e aquele em qu~ o OCP, desconhecendo a matriz A, 
conhece uma matriz B tal que 8 ~ A. 

Com efeito (Woods, 1978, p. 41 ), desde que a matriz 1-8 tenha uma diago
nal quase dominante (o que sucedera quase certamente se for uma matriz de 
coeficientes tecnicos), tem-se: 

(/-B) ~ (I- A) e (I- A)-1 ~ (I- B)-1 

Entao, X= (I- A)-1 Y ~ (1- B)-1 Y =X*, o que significa tratar-se de 
uma situa<;:ao em que o OCP conhece um vector X* ~ X. Repare-se, no entanto, 
que, para isso, o OCP tem de conhecer 8 ( ~ A) e tem de saber que esta rela
<;:ao existe, o que pode nao ser facil pelo facto de desconhecer A. 

Seja em que termos for, admitindo que o OCP conhece X* ~ X, podera 
considerar em cada itera<;:ao t que cada componente i de X tera uma 
distribui<;:ao uniforme no intervalo [x/ x;"]. Nestas condi<;:oes, de acordo com 
o que ficou dito na sec<;:ao anterior, a incerteza associada ao sistema X1

, isto 
e, na itera<;:ao t, da origem a uma quantidade de informa<;:ao igual a: 

n 
I (X~ = .l: log (X/- x/) 

t= 1 

e na itera<;:ao t + 1: 

Como X'~ X 1+1, tem-se: 

(5) Basta garantir, por exemplo, que em todos os sectores o valor acrescentado e sempre 
positive para produc;:oes nao nulas. 
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lsto e, uma informac;ao sabre o verdadeiro valor de X na t + 1 - esima itera
c;ao tem menos valor informativo que o mesmo tipo de informac;ao na iterac;ao t. 

Este decrescimo de valor e dado par: 

n 
1I (x/ -X;~ 

A.,+, = I (X~ - I (Xt+ ,) = log ..:.i_=...:...1 --
n 
n (x/-x/+ 1

) 
i=1" 

Este valor A.,+, e, par definic;ao, o conteudo informativo da iteraqao t + 1. 
Quando !J.t+, < A.,, (t = 1, 2, ... ), se suposermos que cada iterac;ao tem 

um custo Q (sempre identico em todas as iterac;oes), entao se o OCP decidir 
. parar a troca de informac;ao na iterac;ao T o custo par unidade de incerteza 
(suposto constante) e avaliado de forma aproximada como: 

Q 
C !J. T = Q OU C = - (6) 

Ar 

Vista o conteudo de informac;ao de urn algoritmo, podemos passar agora 
a definic;ao do conteudo de informac;ao de uma tecnologia. 

4 - 0 conteudo de informa~ao de uma tecnologia 

Para estudar o conteudo de informac;ao de uma tecnologia consideremos 
n sectores e duas tecnologias alternativas A, B, com B ~ A. 

Poderemos demonstrar o seguinte teorema: 

Teorema. - Seja B ~ A e um vector da procura final y. 
Entao, para qualquer iterac;ao t tem-se: 

t . t 
[(/-B)_,-.~ 8 1] y ~ [(/ -A}-1 -.~ Ai] y 

J=O i=O 

Demonstraqao. - Como se sabe, tem-se para qualquer matriz quadrada C: 

t . 
(/-C).~ C' = /-C 1

+
1 

. i=O 

No caso de (I- C)_, existir, 

(
6

) Se considerarmos na expressao de A1+ 1 logaritmos de base 2, o custo c e o custo 
monetario por bit. 
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Donde 

e 

t u- 8)-1- .I 81 = o- 8r1 81+1 
J=O 

(/-A)-1- _i: Ai = (/-A)-1 At+1 
J=O 

Como B E:: A, tem-se I - 8 ~ I -A e (/ - 8)-1 E:: (I - A)-1 (Woods, 
1978, p. 41). 

Por outro lado, como BE:: [O] e A E; [0), 8 E:: A~ e1+ 1 E:: A 1+ 1
• 

Entao, como (/- 8)-1 E:: [OJ e (I- A)-1 E:: [0], vern (/- a)-1 

ar+ 1 y E:: (/- A)-1 At+ 1 y, que era o que se queria provar. 
Com este teorema se ve que, numa dada iterac;ao t, uma informac;ao sobre 

X 8 = (1- 8)-1 y e mais importante do que sobre XA = (/- A)-1 y, uma vez 
que, neste caso, na iterac;ao t, se esta mais proximo do resultado final. 

Ou seja, em cada momenta do dialogo a incerteza no que respeita a tec
nologia 8 e superior a referente a tecnologia A. 

Podemos entao dizer que, se B E:: A, em cada iterac;ao t a quantidade de 
informac;ao sabre X8 e superior a quantidade de informac;ao sabre XA. Dize
mos, neste caso, que o conteudo de informac;ao da tecnologia B e superior 
ao conteudo de informac;ao da tecnologia A. 

Este conteudo estara directamente ligado a complexidade das relac;oes 
que se estabelecem entre os sectores produtivos. Relac;oes mais complexas 
(isto e, maiores coeficientes da matriz de relac;oes interindustriais) significam 
maior informac;ao cristalizada nessa tecnologia. 

Uma medida possfvel desta complexidade sera o maior valor proprio da 
matriz de coeficientes tecnicos. 

Com efeito, sabe-se que se B E; A E; [0], entao A* (B) E:: A* (A), onde A* 
e o maior valor proprio da matriz. Podemos, assim, adiantar a seguinte defi
nic;ao: 

Defink;ao. - 0 conteudo de informac;ao de uma tecnologia A e medido 
por A.* (A}, ou seja, pelo maior valor proprio de A. 

Esta definic;ao podera ser ·uti! fundamental mente para comparar duas tec
nologias ligadas pela relac;ao de ordem parcial «E;». 

5 - Conclusoes 

Neste trabalho chamou-se a atenc;ao para a possibilidade de utilizac;ao 
de conceitos da teoria de informac;ao para a avaliac;ao de algorftmos de des
centralizac;ao e para a definic;ao do conteudo de informac;ao de uma tecnolo
gia. Neste ultimo caso o conceito esta ligado ao de complexidade das rela
c;oes intersectoriais. 
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A analise permite aplicac;:oes empfricas, embora nao seja claro ate que 
ponto esta abordagem, em termos da teoria de informac;:ao, sera ou nao 
fecunda do ponto de vista te6rico e das aplicac;:oes praticas. Em qualquer caso, 
e de admitir que sera sempre util a abordagem de factos identicos atraves 
de conceitos e «teorias» diferentes. 
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