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DE PRODUTIVIDADE (*) 
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Gra9a Leao Fernandes(***) 

1 - lntroduc;ao 

A exploraQao das inter-rela<;:oes entre a polftica de rendimentos ao nfvel 
macroecon6mico e a polftica de performance das empresas ao nfvel microe
con6mico tem constitufdo uma das vias possfveis de abordagem do problema 
do conhecimento dos mecanimos de repartiQao do rendimento necessaria a 
elabora<;:ao de uma polftica de rendimentos. 

A empresa, centro de decisao de questoes que, afectando as agentes eco
n6micos que com eta mantem rela<;:oes, tem impacte nas variaveis de polftica 
econ6mica global, tornou-se hoje alva privilegiado dos estudos neste domfnio. 

A diversidade de destines possfveis dos ganhos de produtividade das 
empresas dadas as repercussoes importantes ao nfvel macro, nomeadamente 
no domfnio da reparti<;:ao de rendimentos, suscita um diffcil problema de esco
lha. Escolha essa que supoe previamente resolvidos as problemas de obser
va<;:ao do modo como esses ganhos sao gerados e do procedimento de parti
lha dos mesmos. 

0 metoda da conta de excedente, ao analisar o modo como a empresa 
organiza o seu processo produtivo com vista a cria<;:ao de um excedente de 
produtividade, tendo em conta restri<;:oes tecnol6gicas, de mercado e institu
cionais, e dirige o processo de reparti<;:ao desse excedente pelos seus parcei
ros C), permite tornar mais claras as inter-rela<;:oes entre as decisoes produ
tivas decorrentes de uma estrategia ao nfvel micro e as decisoes de reparti<;:ao 
assentes numa analise macro. 

Este metoda apresenta como inova<;:ao a utiliza<;:ao do conceito de produ
tividade global, o que obriga a medir o efeito de uma maior eficiencia na com-

(*) Este artigo e uma versao condensada da tese apresentada pela autora para obtenc;:ao 
do grau de mestre em Economia pelo lnstituto Superior de Economia, sob orientac;:ao da Prof. • Maria 
Manuela Silva. 

(* *) Este trabalho s6 foi possfvel grac;:as a amavel colaborac;:ao da empresa PORTUCEL
Empresa de Celulose e Papel de Portugal, E. P., a cujo conselho de gerencia manifesto o meu 
agradecimento. 

(* * *) Assistente do lnstituto Superior de Economia. 

(1) Por parceiros da empresa entenda-se o conjunto de agentes econ6micos com quem a 
empresa mantem relac;:oes no decorrer da sua actividade produtiva. 
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bina9ao do conjunto dos factores de produ9ao, independentemente do acres
cimo de volume utilizado de urn factor particular. 0 seu ca.lculo baseia-se numa 
compara9ao entre a varia9ao do volume de produ9ao e o conjunto das varia-
96es de volume dos factores utilizados a pre9os constantes, obrigando a dis
sociayao dos valores da produ9ao e dos factores em volumes e Indices de 
pre9os. 

Como aspecto positivo do metoda, Vincent (1969-b) e Masse, Bernard 
(1969), apontam tambem o seu caracter de evidencia contabilfstica, visando 
mostrar como se cria e reparte urn excedente sem formular quaisquer hip6te
ses acerca de possfveis rela96es de causalidade entre o funcionamento da 
empresa, a existencia de melhorias na produtividade ou a evolu9ao das condi-
96es de fixa9ao de pre9os e remunera96es 

2 - Descric;ao geral do metoda 

0 metoda da conta de excedente parte do conhecimento da conta de 
explora9ao geral ou de demonstra9ao de resultados lfquidos da empresa para 
o estudo do excedente de produtividade global e sua reparti9ao, descrevend.o 
ordenadamente os seguintes passos: 
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1. o Constata9ao da igualdade contabilfstica traduzida pela conta de 
demonstra9ao de resultados para urn dado ano: 

~pPi= ~fiFi+B 

onde: 

Pi - pre9o do bern i produzido; 
Pi - volume produzido do bern i; 
fi- pre90 do factor utilizado j; 
Fi- volume utilizado do factor j; 
8 - resultado lfquido; 

(I) 

2. o Transforma9ao da equa9ao anterior numa equa9ao as diferen-
9as entre o perfodo t + 1 e o perfodo t, traduzindo o objectivo 
de estudar o excedente e sua reparti9ao entre os dois perfodos: 

~ (P;+1 P;+1-p;P:) = ~ (t;+1 F;+1-t;F{) + (Bt+1- Br) (II) 
j 

3. o Decomposi9ao de cada urn dos desvios em valor num desvio 
pre9o e num desvio volume: 

~i [(p;+ 1-p:) p;+ 1 + p; (P;+ 1-P; )] = 
= ~J(t~+1- t;} F;+1-t;(F;+1-F{)] + (Bt+1- Br) (Ill) 



4. o Distin<;:ao entre cria<;:ao e repartic;:ao do excedente, procurando 
realc;:ar a interdependencia entre as duas acc;:oes. Para esse 
efeito, interpretam-se as variac;:oes de volume como medida de 
criac;:ao do excedente e as variac;:oes de prec;:o como meio de 
repartir esse excedente. Reagrupam-se, consequentemente, no pri
meiro membra as variac;:oes de volume e no segundo as varia
c;:oes de pre<;:os, obtendo-se: 

~,(P~+1-P;)p;- ~i(F{+1-F{)f~= 

= ~~- (P;+1P;) P;+1 + ~i(t~+1-t{) F{+1 + (Bt+1-Bt) (IV) 

0 primeiro membra da igualdade (IV) mede o excedente de produtividade 
global e pode ainda escrever-se: 

on de: 

n m 

(V) 
i=1 i=1 

EPG- excedente de produtividade global; 
IJ.P,- varia<;:ao entre os anos t e t + 1 do volume produzido do 

bem i; 
IJ.Fi- variac;ao entre os anos t e t + 1 do volume utilizado do fac

tor j; 
n - numero de produtos; 

m - numero de factores. 

0 segundo membra mede as vantagens ou desvantagens dos agentes eco
nomicos com quem a empresa mantem relac;:oes e pode ainda escrever-se: 

I n m 

~ a-k = ~ -IJ. p, (P, + IJ. P,) + ~D fi (Fi + IJ. Fi) + IJ. 8 
k=1 1=1 i=1 

com I= m + n; onde: 

a-k-vantagem ou desvantagem do parceiro k; 
IJ.p,-variac;:ao entre os anos t e t+ 1 do prec;:o do bern i; 
IJ.fi- variac;:ao entre os a nos t e t + 1 do pre<;:o do factor j. 

Considera-se que determinado agente econ6mico k se apropria de uma 
parte do excedente sempre que seja negativa a variac;:ao de prec;:o de um pro
duto i ou positiva a variac;:ao de prec;:o de um factor j. Caso contrario, diz-se 
que o agente econ6mico contribui para a formac;:ao do excedente a repartir 
(soma do excedente gerado pela actividade produtiva da empresa e das des
vantagens dos parceiros). 

A igualdade entre o excedente a repartir e a soma das vantagens dos 
parceiros da empresa, a que se chega por via analftica, e traduzida contabilis
ticamente na conta de excedente, onde se inscrevem a debito os recursos de 
que a empresa dispoe (excedente positive e desvantagens de parceiros) e a 
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credito as aplica<;:oes desses mesmos recursos (excedente negative e vanta
gens de parceiros). 

A elabora<;:ao da conta de excedente exige a dissocia<;:ao em volumes e 
pre<;:os das varia<;:oes dos valores das rubricas dos documentos contabilfsticos 
a reter. A partida, estes documentos fornecem apenas os valores das rubri
cas para os dais anos em estudo: 

onde: 

V = vV 
V + A. V = (v + A. v) (V +A. V) 

V-valor da rubrica; 
v-pre<;:o; 
V-volume. 

para o ana t 
para o ana t + 1 

0 problema consiste em dissociar a varia<;:ao de valor numa varia<;:ao em 
volume e numa varia<;:ao em pre<;:o. A varia<;:ao em valor (A. V) pode escrever-se: 

A.V=(V+A.V)-v 
= (v + A.v) (V + A.V)-vV 
= vA.V + A.v (V + A.V) 

A varia<;:ao de volume a pre<;:os constantes do ana t pode tambem 
esc rever-se: 

vA.V= v (V + A.V)-vV= V~V 

A varia<;:ao de pre<;:os a volumes constantes do a no t + 1 sera: 

A.v (V +A. V) = (v + A.v) (V +A. VV)-v (V + A.V) = (V + A.V)-V' 

Tem-se assim as termos necessaries a elabora<;:ao da conta de excedente 
expresses em valor. Subsiste o problema do calculo de V,' valoriza<;:ao dos 
volumes do ana t + 1 a pre<;:os do ana t. E um problema resoluvel se conheci
das as quantidades e pre<;:os nos dais anos ou os Indices de evolu<;:ao de quan
tidades e pre<;:os de um para outre ana (2). 

3 - Principais problemas a nivel metodologico 

Os principais problemas e) na aplica<;:ao do metoda surgem com o tra
tamento da infla<;:ao e a escolha do nfvel de agrega<;:ao e com a dissocia<;:ao 
de rubricas que nao resultam de trocas com o exterior (varia<;:ao de existen-

(2) Para uma analise mais completa, consulte·se CERC, Document, n.08 55/56 (1980), p. 142. 
(3) Outros tipos de problemas, como o do tratamento de produtos novas ou desaparecidos, 

das varia<;:6es de qualidade, da determina<;:ao do perfodo a estudar ou a analise da aplica<;:ao do 
metoda a uma sucessao de perfodos, podem ser vistas nos varios numeros dos documentos do 
CERC. 
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cias) ou nao tern existencia ffsica real (despesas e receitas financeiras, amor
tiza96es e resultado lfquido). 

Se bern que a determina9ao do excedente e sua reparti9ao possa ser feita 
a pre9os correntes, os resultados obtidos serao parcialmente incorrectos, na 
medida em que traduzem a compara9ao entre dados expresses em unidades 
monetarias diferentes, e tanto mais incorrectos quanto mais altos forem os 
nfveis de infla9ao. Torna-se, pois, interessante estudar de que modo seriam 
afectadas as vantagens ou desvantagens pela considera9ao da evolu9ao do 
nfvel geral de pre9oS, ja que o excedente, sendo calculado com base em volu
mes, manter-se-ia inalterado. 

Essa a razao por que se aconselha a priori a correc9ao da infla9ao com 
base num fndice de evolu({ao do nfvel geral de pre({os dos valores dos regis
tos contabilfsticos a considerar (4). 

Quante ao nfvel de agrega9ao a reter, deve ser tal que seja possfvel man
ter uma certa permanencia de ano para ano e, simultaneamente, calcular Indi
ces de volumes e pre9os que deem urn significado tao clare quanto possfvel 
as vantagens que a partir deles sao determinadas. Tal equilfbrio e tanto mais 
diffcil de manter quanto ha que ter em considera({ao nao s6 a homogeneidade 
ffsica, mas igualmente a homogeneidade em termos de preQos de cada grupo. 
Demonstra-se que o excedente e subestimado sempre que o grau de desagre
ga<;:ao de produtos e factores nao e suficientemente fino (CERC, 1969). 

0 tratamento das existencias de factores e produtos exige a dissocia({ao 
da varia9ao entre os anos t e t + 1 da varia9ao anual de existencias, o que 
levanta problemas delicados devido a diferenciaQaO de produtos e factores e 
do estado de acabamento dos primeiros. 

As rubricas com caracter nao ffsico suscitam tres tipos de problemas: 
o do indicador de volume a utilizar, o da defini({ao dos parceiros a quem se 
destinam as vantagens e o de saber como ter em devida conta a erosao mone
taria. 

As receitas e despesas financeiras sao, regra geral, dissociadas por urn 
dos processes seguintes: 

Tomar como indicador de volume o endividamento nominal e como 
indicador de pre<;:o a taxa de jure corrigida, o que se torna pouco 
coerente com a inten<;:ao de ter em considera<;:ao a erosao mone
taria; 

Tomar como indicador de volume o endividamento a pre({os cons
tantes e o mesmo indicador de pre<;:o do processo anterior, o 
que se torna mais coerente como o objective proposto. 

A coerencia exigiria tamb8m o exame da deprecia<;ao do capital empres
tado; opera9ao que suscitaria, no entanto, novos problemas, por alterar o resul-

(4) Outros metodos de defla<;:ao podem igualmente ser utilizados, como se pode ver em 
Neves (1983). 
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tado do exercfcio e por dever ser acompanhada por um calculo de amortiza
<{6es susceptfvel de reconstituir o capital a pre<{OS constantes. 

Em presen<{a da infla<{ao, a escolha do criteria de calculo de amortiza
<{6es e dissocia<{ao dos seus valores e feita, em muitos estudos, entre o custo 
hist6rico, o custo hist6rico indexado ou o custo de substitui<{ao (Vincent, 1969-b, 
e Martory, 1976). Os tres criterios diferem quanta ao pre<{o de amortiza<{ao 
considerado, utilizando o mesmo indicador de volume - o valor das imobiliza
<{6es brutas reavaliadas a pre<{os constantes e agrupadas por classes com dura
<{ao de vida homogenea. 

Para o tratamento do resultado lfquido existem diversas modalidades de 
dissocia<{ao no ambito da conta de excedente: agrupar o resultado e as des
pesas financeiras, considerando como indicador de pre90 uma taxa de remu
nera<{ao unica e convencional; considerar o resultado como remunera<{ao de 
um factor de produ<{ao; considerar o resultado como um saldo a nao disso
ciar. Esta ultima solu<{ao e a mais correntemente utilizada e a que menos crf· 
ticas tem suscitado. 

A escolha do sistema de pre<{os a adoptar constitui outro domfnio em que 
diversas sao as hip6teses e complexa a escolha. Os dais principais problemas 
relacionam-se com a op<{ao entre o sistema de pre<{os do a no t ou t + 1 e entre 
um sistema de pre<{os reais ou normativos. 

Ao determinar o excedente de produtividade global, e corrente escolher
·se como sistema de pre<{os de referencia o do ano t, por ser o que mais facil
mente se conhece. 

Outro problema deriva da existencia de pre<{os que nao correspondem a 
custos econ6micos reais e do interesse em estudar a possibilidade de consi· 
dera<{ao de um sistema de pre<{os normativos que melhor reflicta a escassez 
e utilidade dos recursos disponfveis e bens produzidos para a colectividade. 
Vincent (1971) e Masse, Bernard (1969), desaconselham, no entanto, a utiliza
<{ao de um sistema de pre<{os normativos, por tornar pouco claro o sentido 
da atribui<{ao de vantagens ou desvantagens. 

4 - Aplicac;ao a uma empresa 

Sera aqui exposta a aplica<{ao do metoda da conta de excedente a uma 
empresa, mediante o calculo, rubrica a rubrica, da parcela do excedente e das 
vantagens auferidas por cada grupo de parceiros da empresa (5). Para cada 
rubrica sera explicado o processo de obten<{ao dos resultados a analisar. 

Em termos gerais, as parcelas do excedente gerado e as vantagens obti· 
das foram calculadas a partir da dissocia<{ao em volumes e pre<{os dos valo· 
res da contabilidade geral, nomeadamente do terceiro movimento do balan
cete da conta consolidada para os anos de 1983 e 1984. Quando necessaria, 

(5) Uma descri<;:ao mais pormenorizada pode ser vista em Fernandes (1986). 
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recorreu-se ainda aos sistemas de informa<;:ao e gestao da empresa (6), parti
cularmente para os dados dos volumes. 

Para considera<;:ao dos efeitos da infla<;:ao foi utilizado como deflaciona
dor uma estimativa do Departamento Central de Planeamento do fndice de 
varia9ao dos pre<;:os implfcito no PIB entre 1983 e 1984. 

Na elabora<;:ao da conta de excedente, dado que a estrutura da empresa 
e caracterizada por uma integra<;:ao vertical, foram tidas em conta as transfe
rencias de rendimentos entre os varios sectores. Estas transfen3ncias sao 
detectadas no calculo das vantagens relativas as cedencias de materias-primas 
de uns sectores para outros. Sendo as cedencias a unica fonte de tranfen3n
cias entre os varios sectores, o metoda permite a sua detec<;:ao sem que seja 
necessaria recorrer a uma imputa<;:ao sector a sector de todos as outros cus
tos e proveitos da empresa. 

0 calculo da parcela do excedente gerada pelas vendas e varia<;:ao de 
existencias de produtos acabados e em curso e respectivas vantagens nomi
nais e reais e feito considerando distintamente para as duas rubricas as vale
res e os volumes dos produtos fabricados. 

Uma altera<;:ao das rubricas consideradas nas contas de compras e varia
<;:ao de existencias entre 1983 e 1984 inviabilizou o tratamento destas rubri
cas nos mesmos moldes que as anteriores. Optou-se aqui pelo tratamento da 
rubrica «Consume», tendo presente a igualdade contabilfstica entre o consume 
e a soma das compras e da varia<;:ao de existencias. Esta analise global apre
senta o inconveniente de nao permitir distinguir as beneficiaries das vanta
gens - fornecedores por urn !ado e a propria empresa par outro. 

T endo-se provado pouco via vel a dissocia<;:ao dos val ores das sub-rubricas 
da conta de fornecimentos e servi<;:os de terceiros em volumes e pre<;:os, optou
·se por considerar globalmente os fornecimentos, por um !ado, e os servi<;:os, 
par outro. A parcela de excedente e as vantagens foram determinadas mediante 
a utiliza<;:ao de um termo (1) que representa a valoriza<;:ao das quantidades 
adquiridas no ano de 1984 aos pre<;:os de 1983. 

No tratamento da rubrica de despesas com o pessoal foram implementa
das tres variantes, que se distinguem pelo indicador de volume utilizado para 
a dissocia<;:ao dos valores das remunera<;:oes dos trabalhadores. As horas tra
balhaveis (correspondentes a dura<;:ao normal do trabalho descontadas das 
horas de terias) na 1. a variante, as horas trabalhadas (diferen<;:a entre as horas 
trabalhaveis e as horas de ausencia) na 2. a variante e a soma das horas tra
balhadas, normais e extraordinarias, na 3. a A considera<;:ao das tres variantes 
teve por objective real<;:ar as consequencias do absentismo (variante 2) e do 

(6) Os sistemas de informa<;:ao e gestao da empresa contem informa<;:oes de natureza para
contabilistica que ajudam a melhor compreender os dados da contabilidade. 

(1) Este termo foi obtido a partir do fndice de varia<;:ao dos pregos implfcitos no PIB para 
a industria, no caso dos fornecimentos, e do mesmo fndice para os servigos, no caso dos servi
<;:os de terceiros. 
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impacte dos efeitos de sinal contrario do absentismo e do trabalho extraordi
nario (variante 3). 

Quanta aos valores das remunera9oes a dissociar, teve-se por mais cor
recto trabalhar com os valores das remunera<;:oes totais para o calculo do exce
dente e dos valores que constituem remunera<;:oes directas aos trabalhadores 
para o calculo das vantagens. 

Foi retida, para efeitos de constru<;:ao da conta de excedente, a 3. a va
riante, por se pensar ser a que melhor traduz a realidade. Para nao quebrar 
o equilfbrio contabilfstico da conta de excedente tomaram-se as vantagens cal
culadas tendo em conta as remunera96es totais dos trabalhadores (remunera
({6es directas e indirectas). 

Aplicando a empresa taxas de amortiza({ao lineares e dispondo da desa
grega({ao das imobiliza<;:oes brutas por grupos de duragao de vida homoge
nea, a dissocia<;:ao dos valores das amortiza<;:oes foi feita tomando como indi
cador de volume o valor das imobiliza({6es brutas a pre({OS constantes. 

No tratamento da rubrica de despesas financeiras foram construfdas tres 
variantes, em que o indicador de volume e o endividamento medio anual a pre-
90S correntes na 1. a e a pre({os constantes nas 2. a e 3. a 0 indicador de pre-
90S e a taxa de juro anual media nominal (B) nas variantes 1 e 2 e a taxa de 
juro real na variante 3. Foram desprezadas as receitas financeiras, visto que 
constituem uma parcela nao significativa das receitas totais do exercfcio erri 
qualquer dos anos. 

Para a construQao da conta de excedente reteve-se a variante 2, visto 
ser a que melhor se compatibiliza com o modo como sao tratadas as amorti
zaQoes, por utilizar o mesmo tipo de indicador de volume. 

Na impossibilidade de proceder a uma afecta({ao de cada imposto ao con
sumo a que diz respeito, ja que, na generalidade, os impastos constituem custos 
sem contrapartida directa, tomou-se como indicador de volume dos impastos 
directos o valor ou quantidade sobre que recafa cada urn deles. Os impostos 
indirectos foram dissociados globalmente, tomando como indicador de volume 
o VAS da empresa em ambos os anos. 

Visto nao se poder afirmar a constancia das taxas de imposto sobre o 
lucro, considerou-se um volume constante e, consequentemente, toda a varia
<;:ao do imposto como vantagem do Estado. A parcela de excedente nesta 
rubrica e por construc;:ao nula. 

(B) A taxa de juro anual media nominal para os emprestimos internes foi determinada pelo 
quociente entre as despesas financeiras contabilizadas e o endividamento media anual. Para os 
emprestimos externos e a media das taxas medias de mercado interne dos varies emprestimos 
ponderadas pelo valor do capital em dfvida do emprestimo respective. As taxas medias de mer· 
cado interne foram obtidas mediante analise do custo media de cada emprestimo externo e sao 
fun9ao do montante do emprestimo, do seu tempo de vida, da sua taxa contratual e do efeito 
da desvaloriza9ao do escudo face a divisa em que se encontra expresso o emprestimo. (Este estudo 
foi efectuado pelo sector de analise dos financiamentos da empresa.) 
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0 resultado ap6s impasto nao e dissociado, o que corresponde a consi
derar urn indicador de volume igual a unidade. A vantagem nominal sera igual 
a diferenc;:a entre os resultados ap6s impasto em 1984 e 1983. 

Ha ainda que chamar a atenc;:ao para o facto de nao terem sido integra
des na conta de excedentes os valores das parcelas de excedente e as vanta
gens relativas as trocas entre sectores no interior da empresa. Aparecendo 
estas trocas a debito de um sector e a credito de outro, os seus valores neces
sariamente se anulam quando se toma a empresa no seu todo. 

No quadro 1 apresenta-se uma conta de excedente em que a debito se 
inscrevem os recursos de que a empresa disp6s no perfodo estudado (vanta
gens negativas) e a credito as aplicac;:oes desses recursos no mesmo perfodo 
(excedente negative e vantagens positivas). 

A diferenc;:a nao significativa entre o debito e o credito deve-se a adop
c;:ao de algumas hip6teses simplificadoras no tratamento de certas rubricas e 
a arredondamentos efectuados. 

Considerando quatro areas principais de decisao ao nfvel da empresa (mar
keting, produc;:ao, pessoal e financiamento), abordar-se-ao, na analise da conta 
de excedente, as estrategias seguidas em cada uma delas, as razoes que as 
fundamentaram e os resultados a que conduziram em termos da formac;:ao do 
excedente e das vantagens ou desvantagens conseguidas pelos parceiros da 
empresa. 

Confrontada com uma procura cujo crescimento de 1983 para 1984 foi 
de 2% e com uma conjuntura inflacionista nos mercados nacional e interna
cional de pastas, a empresa teve por estrategia mais acertada o aumento do 
prec;:o das pastas, pese embora os desvios de comercio que naturalmente ocor
reriam em virtude de a empresa nao deter uma situac;:ao monopolista no mer
cado internacional de pastas. 

Tal decisao teve como efeito, par um lado, uma quebra no volume de ven
das de pastas e consequente reduc;:ao do excedente gerado na empresa e, 
par outro, um aumento do excedente a repartir resultante da forte contribui
c;:ao dos clientes (vantagens negativas) de pastas. Contribuic;:ao essa igualmente 
constatada para os clientes de outros produtos (papel, embalagem e madeira), 
embora com menor peso. 

Os acrescimos no volume de vendas destes produtos, pelo seu reduzido 
peso relative nas vendas da empresa, nao conseguiram gerar uma parcela de 
excedente que compensasse a parcela tortemente negativa associada a venda 
de pastas. 

Um elevado volume de existencias de produtos acabados e outra conse
quencia da quebra no volume de vendas, permitindo acrescentar uma parcela 
positiva ao excedente gerado e a apropriac;:ao pela empresa de uma parte do 
excedente a repartir merce da valorizac;:ao dessas existencias. 

As decisoes na area da produc;:ao parecem ter sido orientadas por uma 
estrategia visando conseguir economias na utilizac;:ao de factores produtivos, 
cujo resultado positive pode ser avaliado pela contribuic;:ao globalmente posi
tiva dos consumes para a formac;:ao do excedente. 
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OUADRO I 

Conta de excedente da empresa- 1983·1984 

(a pre~os correntes) 

Vantagens negativas: 

Clientes de pastas 10 790 568 
Clientes de papel 3 418 628 
Clientes de embalagem 1 945 116 
Clientes da florestal 2 334 

16156 646 

Excedente: 

Venda de pastas . 
Venda de papel .. 
Venda de embalagem .. 
Venda de madeiras. 
Varia<;:ao existencias: 

Produtos acabados .. 
Produtos em curso . 

Consumos pi pastas ... 
Consumos pi papel . 
Consumos pi embalag .. 
Consumos sec<;:ao florest. 
Fornecim. de terceiros . 
Servi<;:os de terceiros 
Impastos. 
Despesas com pessoal 
Despesas financeiras .. 
Amortiza<;:oes ... 

Total excedente 

(1 03 escudos) 

812 074 
433 901 
113118 

8 159 

238 198 
-1200811 

-1 219 509 

127 244 
275 039 

30 647 
63 392 

477 405 
428 104 

32 888 
110 197 

- 1 693 312 
259 236 

425 336 

negativo ..... (- 794 173) 

Excedente a repartir . 16156 646 
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Vantagens positivas: 

Varia<;:ao existencias: 

Produtos acabados .. 
Produtos em curso .. 

Forneced. pi pastas 
Forneced. pi papel .. 
Forneced. pi embalag. 
Forneced. sec<;:ao florest. 
Fornecim. de terceiros . 
Servi<;:os de terceiros .. 
Estado (impastos) 
Trabalhadores 
Prestamistas ..... 
Amortiza<;:oes .. 
Resultados ap6s impastos . 

Total vantagens 
positivas. 

Vantagens repartidas 

724 757 
417 991 

2 921 005 
1 438 652 

31 868 
267 294 
320 146 

1 063 643 
99 101 

1 219 455 
2 227 650 
1 959 734 
2 671188 

15 362 484 

16156 657 



QUADRO II 

Conta de excedente da empresa- 1983-1984 

Desvantagens: 

Clientes de pastas 
Clientes de papel 
Clientes de embalagem 
Clientes da florestal 
Forn. prod. qufm. a pastas 
Forn. da florestal 
Forn. de servi<;:os 

Total de des
vantagens .. 

Excedente a repartir. 

(a pret;os corrigidos) 

1 088 078 
5 374 988 

688 649 
42 166 

451 679 
34 120 
41 648 

7 721 328 

7 721 328 

(103 escudos) 

Excedente: 

Venda de pastas.. 812 074 
Venda de papel . . . . 433 901 
Venda de embalagem . . . 113 118 
Venda de madeiras . 8 159 
Varia<;:ao existencias: 

Produtos acabados . . . 238 198 
Produtos em curso . . . - 1 200 811 

-1219509 

Consumes p/ pastas . 
Consumes p/ papel .. . 
Consumes pi embalag .. . 
Consumes sec<;:ao florest. 
Fornecim. de terceiros . 
Servi<;:os de terceiros . 
Impastos .. 
Despesas com pessoal 
Despesas financeiras ... 
Amortiza<;:oes .. 

Total excedente 

127 244 
275 039 

30 647 
63 392 

477 405 
428 104 

32 888 
110 197 

- 1 693 312 
259 236 

425 336 

negativo . . . (- 794 173) 
Vantagens: 

Varia<;:ao existencias: 

Produtos acabados .. 
Produtos em curso .. 

Forneced. p/ pastas . 
Forneced. pi papel .. 
Forneced. p/ embalag .. 
Fornecim. de terceiros . 
Estado (impastos) 
Trabalhadores 
Prestamistas 
Amortiza<;:oes .. 
Resultados ap6s impastos . 

Total vantagens 

Vantagens repartidas 

460 671 
166 286 

468 897 
655 059 

1 002 204 
29884 
39 423 
57 779 

926 010 
935 032 

2 185 923 

6 927 168 

7721341 

0 processo de reparti<;:ao do excedente e, nesta area, muito condicionado 
por uma conjuntura geral inflacionista, que permitiu aos fornecedores 
apropriarem-se de uma parte significativa do excedente a repartir. Uma com-
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para9ao com a conta de excedente a pre9os corrigidos (quadro 11) mostra, no 
entanto, que, em termos reais, alguns fornecedores foram penalizados por 
terem praticado pre9os inferiores a infla9ao (passam a contribuir para o exce
dente a repartir). 

Dada a integra9ao vertical que caracteriza a empresa, um outro domfnio 
em que as decisoes de produ9ao sao importantes e o que se refere a area 
plantada (area utilizada como indicador de volume na dissocia9ao dos valores 
das exist€mcias de produtos em curso). 

A dificuldade na obten9ao de terras par arrendamento au compra esta 
na origem da op9ao pela redu9ao da area plantada, com consequencias nega
tivas para a forma9a0 do excedente. A valoriza9a0 dos terrenos plantados cons
titui para a empresa uma fonte de vantagens positivas. 

No departamento de pessoal, a estrategia da empresa teve por objective 
uma melhoria da produtividade, traduzindo-se em ac96es de reciclagem, de 
rejuvenescimento da massa !aboral e de refor9o dos premios de produtividade 
e assiduidade, que permitiram uma redu9ao das horas trabalhadas normais e 
extraordinarias, contribuindo com uma parcela positiva para a forma9ao do 
excedente. 

Uma analise comparativa das variantes (quadro Ill) permite concluir que 
o excedente na variante 2 e menor que na variante 1, devido a uma diminui-
98.0 do absentismo de 1983 para 1984, e na variante 3 maior que em qual
quer da outras, como resultado de a redu9ao do numero de horas de trabalho 
extraordinario ter sido superior a redu9ao do absentismo. 

OUADRO Ill 

Excedente e vantagens nas variantes de tratamento das despesas com pessoal 

(103 escudos) 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Excedente ... . ... - 84 267 -34 200 -110197 
Vantagens nominais 890 109 85 028 900 912 
Vantagens reais .. ... 30160 - 9 648 40 748 

No que respeita as vantagens nominais, pode dizer-se que os trabalhado
res beneficiaram de vantagens em qualquer das variantes, embora sejam redu
zidas com a considera9ao do absentismo e compensadas com o rendimento 
resultante do trabalho extraordinario. Cabe notar que as vantagens reais se 
mantem, excepto na variante 2. Globalmente, a parte dos trabalhadores no 
excedente a repartir e relativamente pequena em termos nominais, deixando 
de ter significado quando deflacionada. Esta situa9ao deve-se a uma polftica 
de conten9ao de salaries imposta pelo Governo como medida de polftica eco
n6mica de combate a infla9ao. 
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Para o financiamento, as prioridades definidas apontaram para uma dimi
nui<;ao dos emprestimos ao exterior, tornados onerosos devido a tendencia 
altista do d61ar e dos emprestimos a curta prazo, que os bans resultados obti
dos e o fraco investimento realizado tornaram desnecessarios. A conta de exce
dente aponta para um resultado positivo em termos da forma<;ao do excedente. 

As entidades prestamistas nacionais ou estrangeiras aparecem na conta 
de excedente altamente beneficiadas na reparti<;ao do excedente, devido as 
altas taxas de jura praticadas a coberto da conjuntura inflacionista ja referida. 

Comparando as variantes implementadas (quadro IV), constata-se ser o 
excedente maior na variante 2, par se atribuir ao endividamento em 1984 o 
seu valor real, e menor na variante 3, em virtude de se ter tido em conta a 
deprecia<;ao do capital emprestado. As vantagens nominais seguem a tenden
cia do excedente, devido ao facto dena variante 2 se terem expurgado dos efei
tos da infla<;ao a taxa de jura em 1984 e na variante 3 se terem tornado taxas 
de jura reais. As vantagens reais sao, na variante 3, menos negativas que na 
variante 1, dado o facto de a considera<;ao completa da infla<;ao ter reduzido 
a varia<;ao das taxas de jura entre os dais anos. 

QUADRO IV 

Excedente e vantagens nas variantes de tratamento do financiamento 

(1 03 escudos) 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Excedente: 

lnterno . -588 351 -1 332 494 280 697 
Externo ..... . ..... - 40 379 - 360 818 - 36 844 

Vantagens nominais: 

lnternas 991 461 1 735 604 397 347 
Externas . .. 171 608 492 046 - 6 029 

Vantagens reais: 

lnternas 45 236 789 379 339 378 
Externas ... - 183 808 136 631 - 30 852 

Do excedente a repartir coube ainda a empresa uma parcela importante, 
relativa as vantagens associadas as amortiza<;oes e resultado ap6s impastos. 

A finalizar, pode concluir-se, da analise da forma<;ao do excedente, terem 
sido globalmente positivos os resultados das estrategias par que a empresa 
optou nas diversas areas e, da analise da reparti<;ao do excedente, que esta 
depende, no fundamental, de decisoes de polftica econ6mica que escapam ao 
controle da empresa. 
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