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DETERMINACAO DE PRECOS DE EQUILfBRIO 
PELOS CUSTOS 

Joao Ferreira do Amaral(*) 

lntrodu~ao 

A determina<;ao de pre<;os de equilfbrio de um dado sistema econ6mico 
a traves dos custos tem-se revel ado uti I do ponto de vista te6rico 
- demonstrando que os pre<;os relatives sao em muitos casas inteiramente 
determinados pela tecnologia - e do ponto de vista da polftica econ6mica, 
uma vez que tem constitufdo o suporte de diversos modelos empfricos utiliza
dos para a defini<;ao de polfticas e ou negocia<;oes com os parceiros sociais. 
Sao exemplos destes ultimos os chamados modelos escandinavos que, em 
Portugal, deram origem aos modelos MODEP e MENFIS utilizados pelo De
partamento Central de Planeamento, sequencialmente, desde 1977. 

No entanto, algumas questoes nao tem sido abordadas de modo satisfa
t6rio pela teoria, nomeadamente no que se refere a considera<;ao das taxas 
de Iuera. 

0 objective do presente trabalho e o de contribuir para o desenvolvimento 
de alguns aspectos da analise te6rica tomando como ponto de partida a contri
bui<;ao de Brody (1970). 

Na sec<;ao 1 far-se-a um resumo desta analise, seguindo-se na sec<;ao 2 
o desenvolvimento de um algoritmo que permite atingir pre<;os de equilfbrio 
sem que exista nenhum agente que tenha conhecimento integral da tecnolo
gia de economia. Finalmente, na sec<;ao 3 abordar-se-ao algumas questoes re
lativas a unicidade da taxa de Iuera. 

1 - Determina~ao de pre~os de equilibria segundo a analise de Brody 

Resumiremos nesta sec<;ao aspectos deste tema desenvolvidos em Brody 
(1970). Trata-se apenas de um resumo de uma parte da analise de Brody, que 
e muito mais completa e estimulante do que este breve sumario da a entender. 

Consideremos uma economia de n sectores, incluindo nestes o trabalho hu
mano, como nesimo sector. 

Para cada par de sectores (i, j) define-se o coeficiente aij (considerado 
constante) que representa o fornecimento originado no sector i destinado a 
produ<;ao de uma unidade do sector j. No caso de este sector ser o trabalho, 
aij sera a quantidade de bens de consumo originados no sector i necessaries 

(*) Professor auxiliar convidado do ISG. Director-geral do Departamento Central de Planea
mento. 
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a reproduc;:ao de uma unidade da forc;:a de trabalho. Quando o sector i e o 
trabalho, aij e o inverso da produtividade media em relac;:ao a produc;:ao no sec
tor j. 

Admite-se que o trabalho -e homogeneo e que tern urn prec;:o W. Por outro 
lado, o prec;:o de produc;:ao pi de cada sector i e o mesmo qualquer que seja 
o sector de utilizac;:ao j. 

Se existir urn orgao central de planeamento (OCP) que pretenda fixar pre
c;:os de equilfbrio de tal forma que em todos os sectores exista a mesma taxa 
de lucro A sobre os custos (nao considerando nestes o capital), tem-se: 

p. N 
pi = Z aji pj + A ( Z aji PJ) pp. = w 

j = 1 j = 1 

ou, em termos matriciais, p = Ar p + AN p, onde N e a transposta de A e 

-
1

- p = N p, pelo que -
1

- sera o maior valor proprio de A, ao qual corres-
1+.1. 1+.1. 

ponde (pelo teorema de Perron-Frobenius) urn vector proprio p* de prec;:os de 
equilfbrio nao negativos. Calculando o maior valor proprio de A, p., poderemos, 
assim, obter o vector p* de prec;:os de equilfbrio e o valor da taxa de lucro A, 
dado por 

1 1 1-JL -- = If. OU A = --
1+.1. 1-L 

A conclusao mais importante a tirar desta analise e que, com as hipote
ses referidas, o OCP nao e livre de fixar urn qualquer valor para a taxa de 
lucro de todos os sectores. Se o OCP pretender, como e o caso, que todos 
os sectores tenham a mesma taxa de lucro, entao esta tern de ser fixada num 
unico valor possfvel, que e resultante directo da tecnologia da economia. Ou
tro qualquer valor nao permite chegar a urn vector de prec;:os de equilfbrio. 

Face a esta conclusao, e sem por em causa as hipoteses de partida so
bre o trabalho e a constancia dos coeficientes tecnicos, pelo menos duas ques
toes se podem por: 

a) Em que medida sera realista pensar que o OCP tern conhecimento 
da matriz A para poder calcular a taxa de lucro e que formas exis
tem de ultrapassar uma eventual falta de informac;:ao sobre essa 
matriz; 

b) Qual o sentido que tera impor-se a todos os sectores a mesma taxa 
de lucro sobre os custos, excluindo o capital. 

Vamos abordar sucessivamente estas duas questoes. 

2 - Conhecimento por parte do OCP da matriz A 

Como se viu, este conhecimento. e indispensavel para se obter o valor 
da taxa de lucro e o vector dos prec;:os de equilfbrio. No entanto, mesmo que 
se admita que o OCP nao tern o conhecimento de toda a matriz A, e possfvel 
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construir urn sistema de regras de dialogo entre o OCP e cada urn dos n sec
teres de forma que, ao tim de urn numero suficiente de mementos do dialogo 
ou itera96es, o OCP tenha o conhecimento de urn vector p de prectos de 
equilfbrio razoavelmente proximo do verdadeiro vector de prectos de equilfbrio. 

Para construir esse sistema de regras vamos considerar tres hipoteses 
adicionais: 

1) Cada sector conhece a sua estrutura pordutiva. lsto e, cada sec
tor i conhece os coeficientes aji para todo o sector. Esta hipotese 
so levanta algumas dificuldades quando o sector i e o trabalho. 
Admite-se que existe uma entidade (talvez o proprio OCP} que 
conhece atraves de estudos e inqueritos ao consumidor as ne
cessidades da forcta de trabalho; 

it) Nao e possfvel ao OCP obrigar todos os sectores a comunicarem
·lhe os valores dos respectivos coeficientes tecnicos. Caso isso 
fosse possfvel, o problema deixaria de ter qualquer interesse, na 
medida em que o OCP passaria a dispor da totalidade do conhe
cimento necessaria e estarfamos de novo na situactao analisada 
na secctao anterior; 

iit) A matriz A e indecomponfvel. 

Vamos, pois, imaginar urn processo de troca de informactao entre o OCP 
e os sectores de modo a suprir a falta de conhecimento de tecnologia. 

Para isso convem reproduzir o seguinte teorema de analise numerica, cuja 
demonstractao, alias muito simples, se pode encontrar em Scheid (1968) C): 

Teorema.- Seja A uma matriz quadrada de ordem n com urn valor 
proprio dominante p.. Entao, sendo X urn vector arbitrario, a ra
tio de qualquer componente de Am+ 1 X sabre o valor da com
ponente homologa de Amx tende para p. quando m-+CXJ. Para 
alem disso, p.- m Am X converge para o respectivo vector pro
prio. 

Com este teorema poderemos imaginar o seguinte sistema de dialogo, 
desde que se admita que a matriz A e indecomponfvel: 

a} 0 OCP comunica urn vector arbitrario p 0 (correspondente ao vec
tor X do teorema} de prectos de productao. A cada sector e comu
nicada a totalidade dos pre9os. Ao mesmo tempo o OCP solicita 
que cada sector lhe responda qual o custo unitario que tera de pa
gar pela sua prodw;:ao com os pre9os indicados; 

(1) P. 350. Exige-se que a matriz A tenha n vectores pr6prios independentes para o que 
basta ter n valores pr6prios distintos. Por outro lado, tera de apresentar urn valor proprio domi
nante, o que e caso, desde que A seja indecomponivel. 
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b) Cada sector i responde, portanto, com uma componente dada por 
Z aji p 0 j, onde pj 0 e a componente j de p 0

; 

I 
c) 0 OCP na segunda iteraQao comunica um segundo vector de pre

QOS em que a componente i (i = 1, 2, ... , n) e dada por p'i = z aji 
j 

p0 j, ou seja, pelo custo unitario enviado pelos sectores. 0 dialogo 
precede como na alinea a) e, na iteraQao m), o OCP comunicara 
o vector P'" = ATmpo; 

d) Ao tim de um numero M grande de iteracoes, o OCP calcula o 
valor aproximado de p, fazendo a ratio de duas componentes de 
pM e pM- 1 (ou de todas elas, fazendo depois a media); 

e) Com o valor de p, assim calculado, pode obter os precos de equili-

bria at raves de p* = f.l-M pM (ou pM, pais s6 interessam os pre

cos relatives) e o valor da taxa de Iuera atraves de l = 1 
- ll. 
/l 

Como se ve, o conjunto de regras de dialogo e muito simples, muito mais 
simples do que na obtencao de um equilibria geral walrasiano. 

Por exemplo, Morishima (1977) descreve um processo de tatonnement tipo 
Walras que permite afirmar a existencia de um vector de preQos de equilfbrio 
no duplo sentido de equilibria pelos custos e de equilibria entre oferta e a pro
cura. Em cada momenta do tatonnement os precos da producao aumentam 
ou diminuem consoante, respectivamente, existe excesso de procura ou oferta. 

0 modele que aqui apresentamos e diferente, na medida em que nao con
sidera funQ5es de procura nem a reaccao d~ oferta ao lucro excedentario, que 
e um dos canais por onde se estabelece o equilfbrio no tatonnement (um lu
cre excedentario da origem a um aumento da oferta, o qual faz baixar o prec;:o 
e seguidamente o lucro excedentario). 

Nao existem, por consequencia, ligacoes ao nivel efectivo de produc;ao, 
o que torna o processo imune a limitac;oes de capacidade produtiva. No en
tanto, perde-se um efeito importante que resulta da influencia da procura so
bre os precos. 

Vista a primeira questao que tfnhamos posto na secc;ao 1 podemos abor
dar agora a segunda questao, que tern a ver com a utilizac;ao de uma unica 
taxa de Iuera, tipo mark-up. 

3 - A considera.;io de uma (mica taxa de lucro 

Como e evidente, a hip6tese de uma (mica taxa de Iuera e demasiado 
restritiva, se considerarmos a taxa de lucro tal como foi definida, isto e, como 
uma taxa tipo mark-up. Com efeito, como se sabe, o lucro de cada sector de
pende fundamentalmente do capital empregue para a produQao desse sector. 

Por isso, seria muito mais realista admitir que em cada sector i o lucro 
seria dado par li = ai ki onde ai e a taxa de Iuera e ki o capital empregue no 
sector. Este e, alias, o processo utilizado por Brody na obra citada. 
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No entanto, e facil de ver que esta formulac;:ao leva a certas dificuldades, 
u ma vez que, para cada sector, as equac;:oes de equilfbrio se escreviam agora 

pi xi = Z aji pj xi + a Z bji pj xi 
1 j 

em que bji seria o coeficiente de capital do sector j para o sector i, ou seja, 
a quantidade de capital oriundo do sector j que o sector i necessita para pro
duzir uma unidade. A dificuldade resulta de se avaliar o capital oriundo do sec
tor j ao mesmo prec;:o pj a que se avalia a produc;:ao do perfodo. Tal significa
ria que nao haveria obsolescencia do capital e que o valor de mercado dos 
t>ens de capital no momenta actual seria identico aquele que os empresarios 
utilizam para calcular o seu Iuera (2), o que sabemos nao ser verdade. Assim, 
d ificilmente poderemos utilizar uma taxa de Iuera sabre o capital igual para 
todos os sectores. Podemos, no entanto, analisar a questao por outro processo. 
Seja a expressao 

n 

pi = (/ + al) Z aji pj 
j =I 

em que consideramos taxas de mark-up diferentes consoante os sectores, de 
modo a permitir valores de intensid~de de capita) diferentes. 

Em termos matriciais vern P = B Np, com B diagonal. . A 

Para haver equilfbrio tera o maior valor proprio de B AT de ser igual 
a 1 ou seja, 11 - B Nl = 0. 

Como ~ obvio, esta expressao nao chega para determinar os elementos 
(/ + al) de B que a verificam, uma vez que temos uma equac;:ao do tipo cp 
(a1, ... , an)= 0, ou seja, n- 1 graus de liberdade. Supoe-se entretanto 
ai ~ 0 para todo o i. 

No entanto, no caso de A ser indecomponfvel, algumas conclusoes se po
dem tirar, sabre a variac;:ao da taxa de Iuera de um sector em relac;:ao as ou
tras, conforme se expressa no seguinte teorema: 

Teorema. - Se A for indecomponfvel, o valor maximo de ai e atin
gido quando aj U-:#:1) forem nulas para todo o sector j. 

Este valor maximo nao e inferior a 

1-Zaji 
a r = --'1'-. -

Zaji 
j 

Demonstra9ao. - Para demonstrar a primeira parte do teorema, lembre
mos que se A for indecomponfvel e se A ~ B ~ [0], entao A* (A) > A* (B) 
onde A* e o maior valor proprio (v. Woods, p. 23). 

Pelo teorema de Perron-Frobenius, o maior valor proprio de 8 AT tera de 
ser igual a 1 e, por consequencia, dadas aj = aj U-:l:i, /), -a, e at com a,> a~ 

(2) V., por exemplo, a excelente analise de Salter (1960). 
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se se tivesse a;~ at, em que a; e arsao tais que rp (a,, ... , a;, ... , an)= 0 e 
" " " " qJ (ah ... ' at, ar. ... ' an)= 0, entao a, AT~ a2 AT em que a, = a, (a,, ... ' a;, 

" - -) a -a(- * * -) a,, ... , an e 2fi 2 a, ... ,"a;, a,, ... , an. 
Don de A* (a, A 1) >A* (a2 A 1) = 1, o que seria absurdo. En tao a;< a r. o 

que prova a primeira parte do teorema. 
Para provar a segunda parte, consideremos todos os aj = 0 (j=F1). Entao, 

como 1 ~ z ajk para todo o k, a AT tera uma diagonal dominante desde que 

j 

1 > (1 + a;) Z aji, ou seja, 
j 

desde que a;< 1-Z aji =a~ 
j 

Zaji 
j 

Por outro !ado, dadas duas matrizes C e D com diagonais dominantes, 
se C ~ D, cij ~ 0 e dij ~ 0, i=Fj, entao ICI ~ IDI > 0 (v. Woods, p. 41). Desta 
forma, corn,_ a;< ar e ai "(j=F1) = 0, tem-se, com 13 {a)) e 13 (a7), q~e para 
a)> a71- a(a))AT ~ /- a(a7)AT, pelo que 0 < I/- a(a))ATI ~I/- a(a7)ATI. 

fl. 

Portanto, nunca podera ser 11- a (a,) ATI = 0, a nao ser que a;~ at, conforme 
se queria provar. 

Conclusoes 

Neste trabalho mostra-se que e possfvel desenvolver um algoritmo muito 
simples para a determina<;ao de pre<;os de equilibria. Esta simplicidade resulta, 
contudo, do facto de o (mica aspecto relevante a ser tratado para a determi
na<;ao dos pre<;os ser o dos custos, nao entrando, portanto, com considera
<;oes de procura. S6 assim, alias, e tambem possfvel chegar a conclusao da 
ultima sec<;ao, ou seja, que para um sector dado a melhor situa<;ao resulta 
quando as taxas de Iuera dos restantes sectores sao nulas. Como e evidente, 
entrando com considera<;oes de procura e de nfvel de produ<;ao, esta conclu
sao seria provavelmente infirmada. Mas este constituiria um problema diferente, 
que nao foi objecto deste trabalho. 
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