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VARIANTES DO METODO DE BRUNO, FACTORES 
DE CONVERSAO E CRITERIOS DE INVESTiMENTO: 
UMA DISCUSSAO GERAL 

Joao Cravinho C) 

1 - lntroduc;ao 

Um dos metodos de avalia<;:ao de projectos de investimento mais em evi
dencia entre n6s e o chamado metodo de Bruno, assim designado por o seu 
teorizador ter sido o economista Michael Bruno (2). Contribuiu para tanto a 
visita que Bruno efectuou a Portugal no infcio de 1978, a convite do Banco 
de Portugal, para alem do inegavel interesse do metodo. 

Tendo tido oportunidade de participar em trabalhos preparat6rios da sua 
aplica<;:ao sistematica em Portugal, af.igurou-se util proceder a uma discussao 
geral da sua posi<;:ao, quer relativamente a outros, quer no que toea aos meri
tos e demeritos das suas diversas variantes. 

Com efeito, sucede com alguma frequencia que a favor deste ou de outros 
metodos de avalia<;:ao, desta ou daquela variante, se alinham argumentos de 
vantagem comparativa irrelevantes ou pouco fundamentados. E evidente que 
algo devera separar as diversas aproxima<;:oes ao problema da avalia<;:ao do 
investimento. Mas o que esta em causa e saber a natureza e grau dessas diver
gencias, bem como o modo como elas influenciam a decisao de aprova<;:ao 
ou rejei<;:ao do projecto. As notas a seguir reproduzidas visam discutir alguns 
aspectos dessa confronta<;:ao, centrando-a sobre o metodo de Bruno. 

A sec<;:ao 2 discutira a interpreta<;:ao econ6mica das variantes do metodo 
de Bruno. A sec<;:ao 3 esclarecera a questao da equivalencia dos varios crite
rios de investimento. A sec<;:ao 4 procedera a uma compara<;:ao sumaria do 

(1) Na epoca em que escreveu esta nota, o autor era director do Grupo de Estudos Basi
cos de Economia Industrial (GEBEl), Ministerio das Finanoas e do Plano. Actualmente, e deputado 
a Assembleia da Republica. 

(2) As contribuiooes fundamentais de Bruno encontram-se em [6], [7], (8] e [9]. Tambem 
deram contribuiooes significativas para a perspectivaoao do interesse do metoda. entre outros. 
Balassa e Krueger (v. bibliografia). 

Nota do autor. - Este artigo reproduz integralmente uma nota escrita em 1978 e entao cir
culada num grupo restrito de tecnicos. Nessa epoca, par iniciativa do Dr. Silva Lopes, governador 
do Banco de Portugal, estava em estudo a aplicaoao do metoda de Bruno a avaliaoao de projec
tos para efeitos de bonificaoao do credito de investimento. Cumprida a modesta funoao que nesse 
contexto lhe coube, a nota ficou perdida em arquivo entre varios outros papeis. 0 seu destino 
normal seria nunca mais dai sair. Todavia, a funesta ressurreioao do err6neo metoda do sa/do 
em divisas, entronizado recentemente como um dos criterios de investimento do PCEDED, levou
-me a pensar que continuava a ser util recordar o enquadramento te6rico dos varios metodos de 
avaliaoao do investimento. 86 o PCEDED logrou motivar a publicaoao deste modesto papel, acom
panhado da publicaoao, na revista da Associaoao Portuguesa dos Economistas (APEC) de 
Janeiro/Maroa de 1988, de um outro artigo onde se toma posioao sabre o criteria do coeficiente 
capital-produto, tambem entronizado no citado programa. 
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metoda de Bruno com os metodos de Little-Mirrlees, do Banco Mundial, da 
UNIDO, dos «efeitos», da taxa de correc9ao efectiva e do saldo em divisas. 

lgualmente, a sec9ao 5 apresentara as conclusoes deste exame da ten
tativa geral do metoda de Bruno. 

0 interesse pratico deste estudo nao necessita de ser real9ado, uma vez 
que se encara a possibilidade de utilizar uma das variantes do metoda de Bruno 
para efeitos de avalia9ao expedita do metoda dos projectos face ao esquema 
de bonifica9ao do credito ao investimento. Tambem nao se quer deixar de cha
mar desde ja a a:ten9ao para a crftica feita em 4.5 ao chamado metodo do 
saldo em divisao, actualmente muito em voga entre n6s. A conclusao a que 
se chega e a de que o referido metoda, nas suas versoes habituais, nao s6 
carece de base te6rica como e susceptive! de conduzir a resultados absur
dos, pelo que se recomenda a sua imediata exclusao. 

2 - L6gica econ6mica das variantes do metodo de Bruno 

0 metoda de Bruno e geralmente aplicado sob a forma de um racio que 
traduz o custo em recursos internos do ganho lfquido, ou a poupan9a lfquida, 
de 1 d61ar. Esta forma traduz as condi96es de cambia implfcitas no projecto. 
Mais recentemente tern sido avan9ada uma outra variante que traduz o merito 
econ6mico do projecto em termos da produtividade marginal do trabalho afecto 
ao empreendimento. 

Como o proprio Bruno tern posto em evidencia, a partir de um mesmo 
sistema de pre9os, e possfvel calcular racios diferentes, mas conduzindo a 
resultados equivalentes. A escolha de uma dessas formas s6 pode ser feita 
em termos de conveniencia empfrica ou de vantagem pedag6gica associada 
a sua utiliza9ao pratica e difusao generalizada. 

Nesta sec9ao recolhem-se diversas interpreta9oes de racios custos/bene
ffcios (ou seus inversos), procurando par em evidencia quer a sua racionali
dade especffica quer a sua equivalencia. 

2.1 - lnterpretac;oes baseadas nas condic;oes implicitas de cimbio 

Para simplificar o raciocfnio, admitir-se-a um projecto cuja dura9ao e igual 
a um perfodo. 
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Seja: 

7; - o trabalho de tipo i (i = 1 ,2) directa e indirectamente incorporado 
na produ9ao unitaria do projecto, considerando os custos de 
investimento e de explora9ao; 

Wi - o pre90 de mercado do trabalho de tipo i; 
ai - o factor de conversao do pre90 de mercado do trabalho de 

tipo i a pre9o sombra; 
K;- o custo de oportunidade, a pre9os sombra, do capital par pro

du9ao unitaria; 



p- o ganho bruto, ou poupan9a bruta, em divisas, por produ9ao uni
taria; 

M- a componente externa, em divisas, directa e indirectamente 
arrastada pela produ9ao unitaria; 

qo - a taxa de cambio oficial. 

Excluindo a possibilidade de contribui9ao de trabalho expatriado ou de 
interven9ao directa de capital estrangeiro no investimento, a;W;/; e K: repre
sentam custos de afecta9ao de recursos internos avaliados a pre9os sombra. 
E (jj- M) representa o ganho lfquido, em divisas, associado a obten9ao de 
uma unidade. Para converter este ganho lfquido a pre9os internos bastara mul
tiplicar pela taxa de cambio oficial, q0 . 

Agregando custos e beneffcios, de acordo com o criteria geral de investi
mento, sabe-se que o projecto, para ser vantajoso, deve verificar a seguinte 
desigualdade: 

ou ainda: 

q _ a1 W1/1 + a2W2/2 + K;< - qo 
p-M 

(1) 

sendo q a taxa de cambio propria do projecto. Nesta variante compara-se o 
custo em recursos internos do d61ar ganho ou poupado atraves do projecto 
com a taxa de cambia sombra. 

Contra esta variante tem-se levantado a objec9ao de nao haver conve
niencia em explicitar a taxa de cambio sombra. 

Ora, e possfvel alterar (1) em varias direc96es alternativas, no sentido de 
obviar, de algum modo, ao problema levantado. 

Assim, sendo a taxa de cambio sombra 

onde q' e a taxa de cambio oficial e {3 e 0 premio de cambio apropriado a 
nossa situa9ao econ6mica, poder-se-a calcular o seguinte racio, aferido para 
um ponto crftico de corte igual a 1: 

(2) 0!1W1/1 +a2W2l2+K; < 
1 

/3q' (p-M) 

Neste caso, a interpreta9ao de (2) e que o projecto s6 sera benefico se 
o valor social do ganho lfquido das divisas por ele angariadas for superior ao 
custo social dos recursos internos por ele mobilizados. A enuncia9ao deste 
criteria suscita certamente a questao de se saber como foi avaliado o valor 
social do ganho lfquido de divisas. Estaremos, assim, reconduzidos ao caso 
da expressao (1 ). Ate aqui a liga9ao entre a taxa de cambio sombra e o valor 
limite do racio e relativamente simples de encontrar. Essa liga9ao pode ser 
despistada mediante esquemas interpretativos mais rebuscados, mas ainda sus-
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ceptfveis de explicac;:ao em termos de uma 16gica econ6mica inteligfvel para 
o homem comum. Vejamos alguns deles. 

(3) 

Consideremos o seguinte racio: 

! X(a1W1/1 +a2W2l2+K~ 
~~--------------<1 

q'(p-M) 

Trata-se de uma pequena modificac;:ao de (1 ). 
Esta variante utiliza, aparentemente, o calculo das divisas a prec;:os de 

mercado, enquanto os restantes elementos sofrem correcc;:oes. Com efeito, 
o denominador avalia o ganho lfquido de divisas de acordo com a taxa de cam
bia oficial e o numerador, a exemplo do que ja sucedia em (2), parte dos cus
tos a prec;:os de mercado, multiplicando-os por factores de conversao, ou fac
tores contabilfsticos, apropriados, de que cx1/{3 e cx2/(3 sao explicitac;:oes, para 
os casas do trabalho qualificado e nao qualificado, respectivamente. 

Nesta versao, a eliminac;:ao aparente do prec;:o sombra das divisas recai 
sabre o prec;:o sombra dos factores primaries nacionais, alterando-os, de modo 
que os custos respectivos possam ser convertidos no equivalente em divi
sas expressas em moeda nacional a taxa de cambia oficial q'. Com efeito, 
para o trabalho de tipo 1, em vez de cx1, utilizar-se-a cx 11(3, e assim 
sucessivamente. 

Na realidade, o que se fez foi aplicar um factor tfpico de conversao, 

igual a 2, aos custos em recursos internos quando estes ja estavam expressos 
~ 

de acordo com um dado sistema de prec;:os sombra. A aplicac;:ao desse factor 
tfpico de conversao tornou-se necessaria a manutenc;:ao da consist€mcia do sis
tema de prec;:os sombra quando se resolveu altera-lo, na apar{mcia, de modo 
a explicitar o ganho ou poupanc;:a em divisas a taxa de cambia oficial q', como 
se esta ultima taxa fosse a expressao exacta do prec;:o social das divisas. 

0 que acaba de ser feito e apenas uma aplicac;:ao particular da teoria dos 
factores gerais de conversao que Little-Mirrlees elaboraram no seu manual de 
avaliac;:ao de projectos. Dada a importancia deste tema, convira desenvolve-lo 
um pouco mais. 

Comecemos par recordar o conceito de factor gera/ de conversao. Dado 
um certo sistema de prec;:os, por este conceito define-sa um factor de conver
sao dos custos dos bens nao comercializados internacionalmente no equiva
lents em divisas. Ora, nos numeradores de (1 ), (2) ou (3) o que se representa 
exactamente e o custo social dos bens nao comercializados internacionalmente. 
Portanto, se se dividir os numeradores de (1 ), (2) ou (3) par facto res tfpicos 
de conversao apropriados a cada caso, teremos os custos sociais internos 
expresses no seu equivalents em divisas. 

Par outro lado, sabe-se da teoria econ6mica que o factor geral de con
versao FCG e o inverso da taxa de cambia sombra: 

FCG = _..!_ = -1
-

Go ~q' 
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Evidentemente que o factor tfpico de conversao mais generalizado na pra
tica e 0 inverso da taxa de cambia oficial: 

FCG' = 2. 
q' 

0 factor tfpico de conversao que da o equivalente dos recursos internos 
em recursos externos quando aqueles sao avaliados a pre<;:os sombra e estes 
se exprimem em moeda nacional a taxa de cambia oficial e: 

1 
FCG" =-

{3 

Note-se que FCG pode ser considerado um factor composto multiplificati
vamente pelos do is outros facto res, pois FCG = FCG' x FCG". 

Do exposto resulta que: (1) se multiplicar os lados de (1) pelo facor de 
conversao geral, FCG, (i1) ou se multiplicar o numerador e o denominador de 
(2) pelo mesmo parametro, FCG, (ii1) terei sempre o mesmo resultado: 

(4) FCG X (0!1 W~/1 + ~2W2f2 + K;) < 1 
p'-M 

lsto e, o ganho lfquido em divisas - por exemplo, d61ares - deve ser 
superior ao equivalente em d61ares (3) dos recursos internos necessaries para 
esse efeito. 

0 nexo directo entre a taxa de cambia sombra e o racio (4) passa por 
uma teoriza<;:ao do conceito de factor geral de conversao que ja nao esta ao 
alcance de qualquer. Por outro lado, e possfvel explicar o significado econ6-
mico do factor geral de conversao, FCG, e do racio (4), sem falar directamente 
da taxa de cambia sombra, muito embora continue a parecer-me que nao 
havera vantagem em iludir eternamente a discussao da racionalidade do valor 
que lhe e atribufdo. 

0 facto de se utilizar um factor geral de conversao, diffcil de ser ligado 
por um leigo a taxa de cambia sombra implfcita nesse factor, bem como a 
utiliza<;:ao explfcita da taxa de cambio oficial, refor<;:am a protec<;:ao procurada. 

Deste ultimo modo, poder-se-a ate insinuar a ilusao de que apenas se cor
rigem os pre<;:os de mercado do trabalho e outros recursos internos, aceitando
-se ao mesmo tempo a taxa de cambia oficial sem correc<;:oes. 

A partir de (3) e tambem possfve/ regressar a uma interpretac;ao seme
lhante a express a por (1 ), mas centrada sobre a taxa de cambia oficial. Para 
esse efeito bastara passar q' para o !ado direito. Para o mesmo efeito pode
-se tambem multiplicar (1) por 1/{3 (4). 

(3) Com a taxa de cambia igual a q0 = {3q· 
(4) V. (13) no final de 2.4. · 
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2.2 - lnterpreta.;oes baseadas no pret;o ou na produtlvldade marginal do trabalho 

Na linha de procura de soluc;oes que afastem a especulac;:ao do problema 
da taxa de cambia sombra, podemos construir outros racios, que, aparente
mente, centram o criteria de comparac;:ao nos prec;os sombra ou de mercado 
de qualquer outro factor produtivo, ou ainda nas suas produtividades margi
nais, expressas sob varias formas. 

Par exemplo, se tormarmos para referencia o trabalho, e fa.cil deduzir para 
essa referencia os racios custos/beneffcios equivalentes as interpretac;:oes ante
riores ou desenvolver novas interpretac;oes de fndole semelhante: 

(5) 
Qo (p-M)-K7 
~--=-------'----::-_--' >a 1 W 1 

/1+FCW2.1/2 

0 numerador representa a fracc;ao de valor acrescentado, a prec;os som
bra, imputavel ao trabalho, qualificado e nao qualificado. 0 denominador repre
senta a quantitade total de trabalho, em unidades ffsicas, qualificado e nao 
qualificado, de que o projecto necessita. 

Note-se que em (5) o trabalho de tipo 2 foi homogeneizado em termos 
de quantidades ffsicas de trabalho de tipo 1. Uma unidade ffsica de trabalho 
de tipo 2 e equivalente a FCW 2.1 unidades de trabalho de tipo 1. FCW 2.1 e um 
factor de conversao igual aos racios dos prec;os sombra destes dais tipos de 
trabalho: 

FCW =a2W2 
2.1 C¥1W1 

Logo, (5) estabelece que a produtividade do trabalho a prec;os sombra 
implfcita no projecto deve ser superior a produtividade marginal social do tra
balho, indiciada esta ultima pelo salario sombra do trabalho de tipo 1. 

De (5) podem tirar-se numerosos outros racios equivalentes, dos quais 
salientamos apenas os principais: 

(6) 
Qo {p- M)- K7 

_:_,..,.,..:-.,..----:-:-:--c- > 1 
a1W1 /1 +a2W2 /2 

Exprime-se assim que o projecto s6 deve ser aceite se, a prec;os sombra, 
o valor acrescentado imputavel ao trabalho for superior ao seu custo social: 

(7) 
p- M- FCG x K7 a 1 W 1 
-------->--

/1+FCW2.1 /2 Qo 

Segundo (7), o valor acrescentado, expresso em d61ares, imputavel ao tra
balho par unidade ffsica de trabalho, isto e, a produtividade do trabalho em 
d61ares par hora, ou dia, deve ser superior a produtividade marginal, expressa 
igualmente em d61ares par hora, ou dia, de trabalho. 
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Como e evidente, e possfvel construir um racio do tipo do anterior em 
que: o ganho lfquido em divisas e expresso a pre<;:os internos de acordo com 
a taxa de cambio oficial; os custos indirectos de capital sao reavaliados no 
seu equivalente em divisas em conformidade com a taxa de cambio oficial, 
e, no lado direito da desigualdade, a produtividade marginal e expressa em 
d61ares, igualmente em conformidade com a taxa de cambio oficial, por hora, 
atraves da reavalia<;:ao do salario sombra em d61ares, tambem em conformi
dade com a taxa de cambio oficial. Seja esse racio 

(8) 
q'(p- M)- FCG" x K1 a,W, 
------->--

t,+FCW2.1 /2 (3 

Resta, finalmente, chamar a aten<;:ao para a inegavel possibilidade - e 
interesse- da utiliza<;:ao de factores gerais de conversao para homogeneiza-
980 das diferentes parcelas de custo em termos de trabalho. Com efeito, o 
conceito de factor geral de conversao nao e apenas aplicavel a conversao de 
beneffcios e custos varios em beneffcios e custos em divisas. Obviamente, 
podem ser usados factores gerais de conversao referidos a outros factores. 

ou 

(9) 

Assim, por exemplo (6) pode ser transformado em 

Qo IP- M> ----------------->a,w, 

Qo {P-M)XFCW1 ----------->1 
!, +(a2W2/2+ Knx FCW, 

onde FCW, = -
1

- e o factor geral de conversao dos beneffcios e custos em 
a1W1 

termos de unidades equiva/entes de trabalho de tipo ·1. lsto e, o equivalente 
em trabalho do ganho lfquido de divisas deve ser superior ao equivalente dos 
custos tambem em trabalho. 

Passando FCW, x Qo para o segundo membro da desigualdade (9), temos 
um teste de investimento semelhante ao testo do racio (7): 

(1 0) p- M >0!1W2 

!,+(a2W2/2+KnxFCWt Qo 

Podemos combinar os diversos factores de conversao de modo a obter 
custos e beneffcios em fun<;:ao de factores compostos. Note-se, por 
exemplo, que no numerador de (9) FCW, Qo e igual a FCW,IFCG ou a 

(FCW', x FCW")I(FCG' x FCG "), onde FCW', = --1 e FCW" 1 = --1 e os res-
W' a 1 

tantes sfmbolos tem os significados ja conhecidos. 
Assim, em (9), se estivessemos interessados em explicitar o ganho lfquido 

de divisas a taxa de cambio oficial, bem como os custos de trabalho, qualifi-
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cado e nao qualificado, tambem a salarios de mercado, aplicar-se-ia o seguinte 
esquema de conversao: 

t) 0 trabalho de tipo 1 seria reavaliado mediante o factor FCW" 1; 
it) 0 trabalho de tipo 2, mediante o factor FCW /FCW II 2; 

iit) 0 ganho lfquido em divisas, mediante o factor FCW /FCG II. 

Como ja se escreveu, expressoes similares podem ser obtidas em re
la<;:ao a qualquer outro sistema consistente de reavalia<;:ao de beneffcios e 
custos, quer considerados agregadamente, quer ao nfvel de determinados com
ponentes que se torna necessaria homogeneizar. Par exemplo, ja anteriormente 
se recorreu a homogeneiza<;:ao dos inputs de trabalho, convertendo as quanti
dades de trabalho de tipo 2 no seu equivalente de tipo 1, mediante o factor 
de conversao FCW2.1. Ora FCW2.1 e um factor composto de factores gerais 
de conversao do trabalho de tipo 1 e 2, como se ve pela rela<;:ao 
FCW2.1 = FCW1/FCW2. 

Deste modo, sao muito variadas as possibilidades de jogar com factores 
de conversao apropriados a tim de concentrar, ou desviar, a atenc;ao geral 
de certos prec;os sombra aplicados realmente no calculo efectuado. 

2.3 - Os rilclos de Bruno e a parametriza~;io dos pre~;os sombra 

A primeira vista, poder-se-a pensar que expressoes como (7) ou (1 0) se 
encontram desfavorecidas face a um racio que apenas considere um unico 
tipo de trabalho: 

(11) 

sen do 
m- o conteudo das importa<;:oes directas e indirectas dos inputs 

correntes; 
Mk- o conteudo total, directo e indirecto, de importa<;:oes do 

investimento flecessario a produ<;:ao de uma unidade de 
input; 

Lk e L - trabalho, directo ou indirecto, incorporado na fase de inves
timento e na fase de funcionamento, em unidades ffsicas, 
obtidos dividindo todos os custos de trabalho, qualificado 
e nao qualificado, par um pre<;:o de mercado padrao W. 

Uma das vantagens apresentadas a favor desta formula e a possibilidade 
de parametrizar o !ado direito, de tal modo que, sem necessidade de recal
cular o racio, se possa verificar a robustez do projecto a diferentes valores 
do salario sombra e da taxa de caf)'lbio sombra, determinantes, par sua vez, 
de diferentes produtividades marginais do trabalho. 
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A possibilidade de parametrizar o !ado direito sem necessidade de alterar 
o !ado esquerdo e fundamentada no facto de, aparentemente, o !ado esquerdo 
ser expresso em unidades que sao independentes dos pre<;:os sombra. 

lgual vantagem nao poderia, assim, ser atribufda a (7), pais, obviamente, 
quer o seu numerador, quer o seu denominador, estao dependentes dos pre
c;:os sombra que se querem parametrizar. 0 mesmo se pode dizer de (1 0), 
embora referido ao denominador. 

Do exposto resultaria uma inegavel vantagem da formula acima mencio
nada sabre as expressoes do tipo (7) ou (1 0). Todavia, uma reflexao mais pro
funda mostra que essa vantagem e perfeitamente ilus6ria, nao havendo, par
tanto, cabimento para afirmar;oes nesse sentido (5). 

E importante notar que o problema surge com o mesmo tear conceptual 
i ndependentemente de se considerarem ou nao os custos de capital indirec
tos. Com efeito, mesmo que K,* seja nulo (7) e (1 0) reduzir-se-ao a: 

(12) p-m-Mk >ar,W, 

T, +a2W2f2X-1- qo 
a,w, 

E o denominador de (12) continua sendo, obviamente, dependente do racio 
a2W2/a,w,. 

Aparentemente, em (11) evita-se este problema. Note-se, porem, que o 
trabalho, qualificado e nao qualificado, e homogeneizado em (11) mediante a 
aplica<;:ao aos custos de mao-de-obra de um factor de conversao igual ao 
inverso de um salario de mercado standard. lsto e, as taxas de substitui<;:ao 
implfcitas nesse calculo sao, tipo de trabalho a tipo de trabalho, dadas pelo 
produto do respective salario de mercado por um factor de conversao igual 
ao inverso de um pre<;:o de mercado standard. 

Se for W o salario de mercado standard, e 6vio que T, horas de trabalho 
de tipo 1 e T 2 horas de trabalho de tipo 2 sao, respectivamente, aproximadas 

por w, !, e w212 em termos de trabalho de tipo 1 homogeneo. Trata-se de 
w w 

uma aproxima<;:ao. Com ~feito, por um !ado, a medida do trabalho de tipo 1 
e exactamente igual a /,. Por outro, atendendo-se ao sistema de pre<;:os 
a que se faz a avalia<;:ao do projecto, uma unidade de trabalho de tipo 2 deve 

ser equivalente a a 2 w 2 unidades de trabalho de tipo 1, e nao a W2/W, uni-
a, W 1 

dades. lsto e, nao s6 nao e exacta a medida do traba/ho de tipo 1, como tam
bern nao e correcta, de acordo com o sistma de prer;os adoptado, a taxa de 

substituir;ao w 2 entre trabalho de tipo 1 e tipo 2. 
w, 

(5) Este problema s6 surgiu aquando dos ensaios de aplica<;:ao. A orienta<;:ao tomada por 
Bruno em (9) compreende-se e justifica-se perfeitamente em face de um desejo evidente de sim
plifica<;:ao. Mas, havendo a possibilidade de resolver empiricamente um modele mais complicado, 
possibilidade que era ignorada por Bruno a data da sua nota, surgiu a duvida debatida nesta sec<;:ao. 
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0 que se faz em {12) e considerar que as taxas de substitui<;:ao correctas 
sao aquelas que estao implfcitas no sistema de pre<;:os que se adoptar e que 
com ele sao consistentes. E o simples facto de se tomarem taxas de substi
tui<;:ao arbitrarias que faz que o I ado esquerdo de {11) seja, aparentemente, 
independente de W a. Mas isso e, em sf mesmo, um resultado arbitrario, em 
consequencia de uma hip6tese tambem arbitraria. Essa hip6tese podera ser 
conveniente e suficientemente aproximada, mas o seu resultado nao e, evi
dentemente, uma propriedade intrfnseca do racio (11 ). 

De um ponto de vista pratico, se o arbftrio das taxas de substitui<;:ao usa
das em {11) pode ser aceitavel e, se em conjuga<;:ao com ele, se da o passo 
seguinte, parametrizando o lado direito de {11), tambem podera ser perfeita
mente aceitavel e suficientemente aproximado que, dentro de certos limites 
de varia<;:ao de a1 W1, se parametrize o lado direito de (12) sem recalcular 
o lado esquerdo. E tudo uma questao de grau suficiente de aproxima<;:ao, quer 
se trate de {11 ), quer de {12). Em qualquer caso {12) e uma expressao teo rica
mente cor recta, o que nao sucede com (11 ). Finalmente, note-se que {1 0), ao 
contrario de (7), pode ser utilizado sem problemas desta Indole quando a para
metriza<;:ao incide apenas sabre a taxa de cambia sombra, Qo. Com efeito, no 
lado esquerdo, tanto o numerador como o denominador sao independentes 
desse parametro, fora a questao mais geral da consistencia global dos outros 
pre<;:os sombra e da nova taxa de cambia. Se a parametriza<;:ao incidir sabre 
o salario sombra a1 W1, ficando invariante Qo, pode-se obter um racio inde
pendente de W1. Para isso havera que isolar, por um lado, o valor acrescen
tado imputavel ao trabalho de tipo 1 e, por outro, a quantidade do mesmo tra
balho utilizado pelo projecto. 

2.4 - Um exemplo de aplica~io de interpreta~oes alternativas 

Ja se disse que, de entre os varios racios de Bruno possfveis, a escolha 
de um deles correspondente a certa interpreta<;:ao econ6mica especffica e uma 
questao de conveniencia empfrica e, sobretudo, de vantagem pedag6gica, vista 
que esses racios sao perfeitamente equivalentes. Nao convira, porem, minimi
zar a pondera<;:ao das vantagens ou desvantagens pedag6gicas associadas a 
cada um desses racios quando se tem em vista a sua aplica<;:ao generalizada 
a centenas de casos mediante razoavel descentraliza<;:ao do processo de ava
lia<;:ao, como tera necessariamente de suceder no caso dos pequenos projec
tos. Vejamos um exemplo. 

Trata-se de avaliar um projecto cuja produ<;:ao unitaria necessita de 
20 horas de trabalho e produz um ganho lfquido de divisas de 10 d61ares. As 
20 horas tanto podem traduzir o custo total, em equivalente de trabalho de 
certo tipo, dos recursos internos necessaries como referir-se aos custos numa 
situa<;:ao particular em que apenas o trabalho e as divisas tem pre<;:os sombra 
nao nulos. 0 salario horario de mercado e igual a 45$ e a taxa de cambio 
oficial e de 40$ por d61ar. Admita-se que os 6rgaos de decisao aceitam que 
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o custo social do trabalho e 60 % do salario de mercado e o prec;:o sombra 
das divisas e 50 % superior ao cambia oficial. lsto e, a 1 = 0,60 e {3 = 1 ,50. 

Se se escolher o racio (1), a avaliac;:ao conduz-se comparando a taxa de 
cambia propria do projecto com o prec;:o sombra. Ou seja: 

54 = 0,60 X 45 X 20 < 40 X 1 ,50 
10 

0 projecto deve ser aceite, vista que o cambia nele implfcito e de 54$ 
par d61ar, valor 10% mais favoravel que o cambia de referencia- 60$- con
siderado como limite maximo admissfvel. Trata-se de uma proposic;:ao cla~a e 
de significado aceitavel a toda a gente, par mais Jeiga que seja, desde que 
se saiba que o governo s6 considera inaceitaveis as projectos implicando cam
bios mais desfavoraveis que as 60$ par d61ar, apesar de o cambia oficial estar 
fixado a 40$. 

A aplicac;:ao deste racio tem, obviamente, o efeito de p6r a nu a discre
pancia entre o cambia oficial e o prec;:o de referencia, com todas as conse
quencias daf decorrentes. 0 racio (2), que conduz ao teste favoravel 
0,90 < 1 ,00, tambem pode ter indirectamente as mesmas consequencias. 

No sentido de evitar esse efeito, o governo decide aplicar o racio (7), tendo 
comunicado previamente como valor de referencia o (mfnimo) da produtividade 
horaria do trabalho, neste caso 45 centimos: 

0 50 = ~ > 0,60 X 45 = 0 45 
' 20 1 ,50 X 40 ' 

lsto e, a produtividade horaria do trabalho caracterfstica deste projecto 
e de 50 centimos (112 d61ar), valor mais favoravel que o mfnimo exigido pelo 
governo para aceitar o projecto. 

Em alternativa, o mesmo fito de desviar a atenc;:ao da discrepancia entre 
o cambia oficial e o cambia de referencia, o governo poderia aplicar outre racio 
de significado mais imediatamente acessfvel para um leigo. Par exemplo, um 
racio obtido a partir de (3), passando q', a taxa de cambia oficial, para o lado 
direito da desigualdade. lsto e, compara-se o cambia implfcito no projecto com 
a taxa de cambia oficial, reavaliando consistentemente as custos em recursos 
internes. 

Assim, o governo comunicara que o factor de conversao a aplicar ao 

salario de mercado e 0,40, ~ = 0•
60 = 0,40, suposta unica discrepancia a cor-

f3 1 ,50 

rigir entre prec;:os de mercado e prec;:os sociais. Segue-se o calculo: 

36 = 0,40 X 45 X 20 < 40 
10 

lsto e, o projecto deve ser aceite porque a sua taxa de cambia propria 
e de 36$ por d6/ar, valor 10% mais favoravel que a taxa de cambia oficial. 
[Note-se que (3) conduz ao teste 0,90 < 1 ,00.] 
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Nao sofre duvida que esta interpretac;:ao e muito mais acessfvel a um leigo 
que a alternativa baseada na produtividade marginal do trabalho. Quando se 
trata de dar aprovac;:oes, podera nao fazer grande diferenc;:a, vista que, nessas 
circunstancias, o beneficiario nao pedira grandes explicac;:oes sabre a razao 
de escolha de uma produtividade horaria mfnima equivalente a 45 centimos. 
Mas sucedera o mesmo quando se trata de rejeic;:oes? Com efeito, suponha
mos que o projecto em causa necessita de 24 horas de trabalho, em vez de 
20, permanecendo invariante tudo o resto. 

Nessas condic;:oes, o criteria de comparac;:ao com a produtividade margi
nal do trabalho rejeitara o projecto porque a produtividade nele implfcita e de 
42 centimos, ou seja, 3 centimos menos que a norma estabelecida. Mas e certo 
que aos olhos do observador menos advertido o mfnimo de 45 centimos apa
recera como um valor sem qualquer correspondencia com as ideias e noc;:oes 
aceites ao nfvel do quotidiano. Oaf ate taxar o criteria de irracional vai um passo 
muito facil, independentemente da justic;:a da senten<;:a, tao facil que serao raros 
os preteridos que o nao darao. 

Ja as coisas poderao seguir curso diferente se a comparac;ao for estabe
lecida com a taxa de cambia oficial. Entao o projecto sera rejeitado sob a ale
gac;:ao que a taxa de cambia implfcita e de 43$ por d61ar, 0 que toda a gente 
sabe imediatamente ser mais desfavoravel que o cambia quotidianamente feito 
nas mais diversas transacc;:oes. 

E evidente que uma analise mais apurada revelara que as duas avalia
c;:oes sao equivalentes. 

As percepc;:6es 16gicas imediatas que delas terao os que lhes vao sofrer 
as consequencias e que nao serao, certamente, equivalentes. 

Assim, uma vez decidida a adop<;:ao de uma formula menos transparente, 
em certas circunstancias podera haver vantagem em preferir ao racio baseado 
na produtividade marginal do trabalho, de tipo (7), um outro do seguinte tipo: 

1 - -
-(3 (a 1 W 1 / 1 +a 2 W 2 I 2 + K ;) 
'----------- < q I (13) 

p-M 

de tal modo que ~ nem sequer seja explicitado, o que se obtem reavaliando 
apropriadamente os salarios e outros prec;:os internos, conforme tecnica ja abor
dada. 

Em alternativa, se nao houver preocupac;:ao com a discussao a volta do 
prec;:o sombra das divisas e se os ganhos lfquidos em divisas forem expressos 
em escudos a taxa de cambia oficial, poder·se-a utilizar com vantagem o racio 

(14) 
a, w, T, +a2 w2 l2+K; 
-------- <{3 

q' (j)-M) 

A racionaliza<;:ao de (14) pode ser feita em termos de criteria de raciona
mento de recursos internos escassos numa economia aberta ao comercio inter
nacional, mas o tecnico informado logo se apercebera do significado real do 
{3. No exemplo exposto o racio (14) seria igual a 1 ,46 < 1 ,50. 
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3 - A equivalencia dos criterios de investimento 

Tendo em atenc;:ao o que se escreveu anteriormente, convem tambem por 
em evidemcia a equivalencia (6) dos criterios baseados em taxas de rentabili
dade de factores e o criteria geral do valor lfquido dos beneffcios e custos 
atribufveis a um dado projecto, supondo suficientemente validas as hip6teses 
necessarias a reconduc;:ao do caso dinamico a versao estatica. 

A equivalencia dos criterios de investimento e um resultado bem conhe
cido dos economistas (1). Como e 6bvio, a digressao seguinte nao se destina 
a estabelecer esse facto. 0 seu objectivo e o de sublinhar que a compreen
sao do criteria de Bruno por parte de nao especialistas podera ficar muito faci
Jitada se se aproveitar o paralelo com o criteria da taxa de rentabilidade do 
capital. 

3.1 - Criterio geral 

Seja: 

p - prec;:o do produto referenciado pelo fndice; 
a - coeficiente input-output referenciado pelo fndice; 

qo- prec;:o sombra das divisas; 
p,- prec;:o sombra do factor produtivo f; 
ri;- coeficiente total (directo ou indirecto) de incorporac;:ao do pro

duto j no produto i; 
r,;- idem, de factor f; 
m - fndice de importac;:6es. 

No que se segue os prec;:os do produto referenciados pelos Indices i sao 
prec;:os mundiais expressos em moeda convertfvel. Par exemplo, d61ares. Os 
restantes prec;:os sao em moeda nacional. 

0 beneffcio do projecto R;, avaliado a prec;:os sombra, sera 

{15) 

0 projecto deve ser aceite se R; > 0 e rejeitado no caso contrario. 
Todavia, e bam nao esquecer que, de acordo com o criteria de investimento 
mais conhecido dos empresarios, o projecto deve ser aceite ou rejeitado em 
func;:ao da sua taxa de rendibilidade, uma vez feita a comparac;:ao com uma 
dada taxa de referencia. Convira, portanto, proceder ao rearranjo de (1) nesse 
senti do. 

(6) Admitindo que os projectos sao compatfveis, como sucede com os investimentos em 
apre<;:o. 

(?) V., designadamente, o artigo de Bela Balassa [1]. 
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3.2 - Crlterlo da rendlbllidade do capital 

Seja K a referencia generica do capital. Se o projecto i * for o projecto 
marginal de referencia, para efeitos do estabelecimento da linha divisoria, o 

pre90 sombra do capital, r, deve ser tal que 

(16) 

(17) 

- r E E aki ri = 0 
i k 

Entao verificar-se-a: 

P Go- E E ri ami Pm Go- E E ri ati Pt 
i m i f*k 

r = ---------------------------
E E ri aki 
i k 

Se um projecto i for mais ou menos vantajoso que o projecto marginal 
de referencia, entao verificar·se-a R;~O. 

(18) * R; = p; Qo-E E ri; ami Qo-E E rii a,i p,- rim aki rii ~0 
i m i 1-

*k 

Seja r; a taxa de rendibilidade do capital proprio de um projecto i qual-
quer: 

(19) 

Como e bem sabido, de acordo com o habitual criteria de rendibilidade, 
o interesse do projecto e medido pela compara<{ao da sua taxa de rendibili
dade propria com uma taxa ja estabelecida, seja ela a taxa de jura do mer
cado ou a taxa sombra do capital calculada par qualquer metoda relevante 
para o caso em apre({o. 

Designando par A e B, respectivamente, o numerador e o denominador 
de (19), extrai-se de (18) e (19), com toda a generalidade, que: 

ou seja: 

* A-R; R; r = ---- = r;--
8 8 

f;= f + R; 
8 

Oeste modo e evidente a racionalidade do criteria geral, tomando como 

padrao a rendibilidade do capital, pais R; ~ o implicara r; ~!. 
< < 
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3.3 - Criterio da taxa de cimbio implicita 

Em vez de se tamar a compara<;:ao da taxa de rendibilidade com o pre<;:o 
sombra do capital, pode-se proceder a avalia<;:ao do projecto comparando a 
taxa de dimbio implfcita no fluxo de beneffcios e custos do projecto com o 
pre<;:o sombra das divisas. Para esse efeito, rearranja-se (15) de modo a expli
citar o beneffcio lfquido do projecto em termos de divisas ganhas ou poupa
das e do seu custo em termos de recursos internos necessarios a realizac;ao 
do projecto: 

> R; = qo (p;-E E ri; ami Pm)-E E ri; a1i P1 = 0 
i m i I < 

Semelhantemente, se se denotar par * o projecto marginal, o pre<;:o sam
bra das divisas sw3 

EErj•8iiPI+R· 
qo = _,i--'--1 ---

p;-E E fj• 8mi Pm 
i m 

E a taxa de cambia implfcita no projecto i, ou taxa de cambia propria do 
projecto, sera 

(20) 
E E aliPiri; > 
i I q; = = qo 

p;-E E amiPm fji < 
i m 

A · >o · 1· , > ss1m, r; = 1mp 1cara qo = q;. 
< < 

Como e sabido, o numerador de (20) traduz o valor, a pre<;:os sombra, dos 
recursos internos envolvidos na produ<;:ao unitaria do produto i. 0 denomina
dor representa o ganho lfquido de divisas, no caso de urn projecto de exporta
c;ao, ou a poupan<;:a lfquida, no caso de urn projecto de substitui<;:ao de impor
ta<;:oes. Oeste modo, (20) exprime o custo em recursos internos do d61ar ganho 
ou poupado e q; identifica-se com uma taxa de cambia especffica, a compa
rar com a taxa de cambia sombra q 0 , tal como anteriormente r; fora compa
rado a r. 0 projecto deve ser aceite se q;<qo. 

3.4 - Criterios de investimento em func;ao da rendibilidade de outros factores 

As expressoes {19) e (20) dao-nos os criterios de investimento em fun<;:ao 
da produtividade marginal do capital e das divisas, iguais aos seus pre<;:os sam
bra respectivos. Ora, na mesma linha 16gica, e possfvel exprimir o criteria de 
investimento de modo equivalente, mas em termos de qualquer outro factor 
produtivo. Assim, suponhamos que entre os factores primarios se escolhe para 
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esse efeito, por exemplo, o trabalho de tipo 1. Seja f1 o respective sfmbolo 
e w1 o respective prec;:o. A rentabilidade implfcita no projecto e 

(21) 
P; p o E E ami p m q o r ii- E E a fi p t r ii 

W _ i m j f;<t, 
1i-

Eat, jri; 

Portanto, o projecto deve ser aceite se W 1i > W 1 e rejeitado no caso 
contra rio, vista que W 1 expressa a rendibilidade marginal referente ao traba
lho de tipo 1 quando a avaliac;:ao se faz a prec;:os sombra. A extensao a qual
quer outro factor produtivo segue-se imediatamente. 

4 - Comparac;ao com outros metodos 

E frequente tratar os diferentes metodos como se fossem totalmente estra
nhos uns aos outros. A realidade e bem diferente, na medida em que e possf
vel estabelecer entre eles relac;:oes de semelhanc;:a, a um nfvel geral, ou ate 
de correspondencia, quando se verificam determinadas situac;:oes particulares. 
Tal facto nao invalida que subsistam entre eles divergencias, devido aos meto
dos empfricos preconizados para a construc;:ao dos respectivos sistemas de 
prec;:os, ou devido a divergencias substantivas em areas delimitadas. De qual
quer modo, e importante compreender o que tem de comum entre si, para uni
ficar e reduzir a mesma 16gica raciocfnios conduzidos segundo metodos dife
rentes, bem como aquila que os diferencia, a fim de evitar que dissemelhanc;:as 
bastante relativas sejam arvoradas em oposic;:oes absolutas. 

4.1 - Little-Mirrlees 

Os que estao familiarizados como metoda advogado por lan Little e James 
Mirrlees (L-M} ter-se-ao apercebido de uma certa convergencia de 6pticas atra
ves do uso dos factores de conversao. 

L-M apenas recorrem a factores gerais de conversao em casas especiais, 
designadamente para converter no numeraire que adoptam os consumos dos 
diversos estratos sociais e o valor de mercado dos bens nao comercializados 

' 
internacionalmente. 

De preferencia, L-M advogam o calculo de factores de conversao para 
cada bem, de modo a tornar tao limitado quanta possfvel o uso de factores 
gerais. Comparando o seu metoda com outros que utilizam um unico prec;:o 
sombra para dar o equivalente em divisas a prec;:os internos, L-M lembram que 
a taxa de cambia sombra nao e mais que uma media de prec;:os na fronteira 
e prec;:os internos construfda tendo em vista a totalidade da economia. Supondo, 
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por hip6tese, que essa media da uma taxa de cambio de 10 rupias por d61ar, 
eis o problema que esses autores levantam (8): 

The question arises as to wether it is reasonable to esti
mate that the foreign exchange cost of spending 10 rupees on 
domestic inputs for our project should be estimated to cost the 
economy one dollar, just because some overall average expen
diture of 10 rupees would cost the economy one dollar. The ans
wer is that such an estimate may be a very bad one: our pro
ject's expenditure of 10 rupees may be for a particular item 
whose use can be directly estimated to cost the economy as 
much as, say, $3 (or as little as, say, 50 cents). 

The difference between the shadow exchange rate method 
(anyway as sometimes used) and the methods we advocate is 
like between a blunderbuss and a sniper's rifle. 

[ ... ] 
The upshot is that our method advocates using direct esti

mates of foreign exchanges use or earnings for all important 
inputs, wether of domestic provenance: and that we resort to 
conversion factors, which are inverted shadow exchange rates, 
only where the use of averages seems appropriate. It is the inap
propirate use of a single shadow exchange rate, or general blun
derbuss, which we deprecate [ ... ] 

Para L-M ha desde logo uma primeira diferenc;:a assinalavel entre o seu 
metodo eo metodo de Bruno, na medida em que para passar de prec;:os inter
nos a d61ares o segundo usa um factor geral de conversao e o primeiro usa 
uma diversidade de factores contabilfsticos, cada um deles calculado especifi
camente para o produto ou servic;:o em causa. No dizer pitoresco de L-M, a 
diferenc;:a sera da ordem daquela que se podera estabelecer em materia balfs
tica entre um bacamarte (blunderbuss) e uma espingarda de precisao (sniper's 
rifle). 

Descontado algum exagero, fica de pe, sem qualquer duvida, que o metodo 
de Bruno e um metodo aproximado relativamente ao metodo L-M (9), tanto 
mais que a analise econ6mica e, de um modo geral, muito mais refinada nas 
aplicac;:oes do segundo que do primeiro. 

Um segundo aspecto a assinalar e a diferenc;:a entre factores contabilfsti
cos devido a diferenc;:as de numeraire. 0 numeraire de Little-Mirrlees e «rendi
mento disponfvel (para qualquer uso) em poder do governo em moeda conver
tfvel». 

Assim, o ganho lfquido em divisas, segundo L-M, deve ser medido em d61a
res, ou qualquer outra moeda convertfvel, em poder do governo. Oeste modo, 

(8) I. Little e J. Mirrlees, [14], pp. 353 e 354. 
(9) E, no entanto, possfvel fazer uma extensao do metoda de Bruno incorporando a formali

zac;:ao de taxas de cambia especfficas do output e do valor acrescentado. 
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dado o numeraire escolhido, um d61ar de ganho lfquido em divisas em poder 
de um particular s6 em circunstancias singulares podera ter o mesmo valor 
que um d61ar disponfvel em poder do governo, havendo que converter o pri
meiro ao numeraire. 

Ora, o ganho lfquido de divisas no metoda de Bruno e contabilizado usual
mente em d61ares, independentemente dos compromissos de utilizac;:ao que 
sabre eles impendem. Todavia, e clara que e possfvel contabiliza-lo de acordo 
com o numeraire adoptado por L-M. 

Basta que para isso o FCG seja definido em conformidade com o nume
raire de L-M ou, identicamente, que ao ganho lfquido de divisas em escudos, 
a taxa de cambia oficial, seja aplicado um factor de conversao definido na 
base do numeraire acima referido. Outros prec;:os sombra e factores gerais de 
conversao teriam de sofrer adaptac;:oes conformes. Em principia, o numeraire 
escolhido nao influencia a se/ecc;ao ou rejeic;ao dos projectos. 0 que ele influen
cia e o nfvel absoluto e o significado econ6mico dos factores contabilfsticos 
que devem ser aplicados aos diferentes beneffcios e custos para os converter 
ao numeraire escolhido. A aceitac;:ao ou rejeic;:ao do projecto apenas depende 
dos prec;:os relativos, os quais nao sao influenciados pelo numeraire (1°). 

A questao de fundo nao esta, assim, nas diferenc;:as dos factores de con
versao devidas ao numeraire. Indo direito ao essencial, se for ultrapassada a 
diferenc;:a de rigor, de modo a que a analise dos custos e beneffcios seja sem
pre levada suficientemente Ionge, a racionalidade econ6mica do metoda de 
Bruno nao e diferente dado metoda de Little-Mirrlees, como se mostra a seguir. 

Recordemos a expressao 

(17) (p-M-FCGK; >cx1W1 

t,+FCW2.1/2 qo 

No numerador o primeiro termo e o ganho ou poupanc;:a em divisas. 
Designemo-lo por X. 0 segundo termo pode ser interpretado como o produto 
do capital directa e indirectamente necessaria. avaliado em d61ares, por uma 
taxa de rendibilidade social apropriada. Par conveniencia de notac;:ao, desig
nemos esse termo por rk. 0 denominador do lado esquerdo e o trabalho envoi
vida no projecto em unidades ffsicas. Seja W (1 1) a sua medida ffsica. No lado 
direito a,. W,/q 0 eo salario sombra, reavaliado em d61ares. Designemo-lo por 
SWR. 

Dentro da notac;:ao referida acima, o metoda L-M procede ao seguinte 
teste: 

(22) X-W(SWR)>r 
K 

(10) Este ponto esta subjacente as exposi<;:oes efectuadas em 2.1, 2.2 e 2.3 sabre o uso dos 
factores de conversao. 

(11) Nao confudir com W, nota<;:ao ja usada para definir o salario standard. 0 uso deste 
metoda sfmbolo aqui justifica-se a fim de se poder estabelecer rapidamente o confronto com o 
texto original de Little-Mirrlees. 
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Ora, o criteria de Bruno procede ao mesmo teste, pais de facto (7) e equi
valente a (22), vista que de acordo com a mesma nota9ao (22) pode escrever
·se da forma seguinte: 

(23) 

(23) conduz exactamente ao mesmo resultado que (22) ou (7). 

0 desenvolvimento que acaba de ser apresentado foi feito par L-M ao por 
em evidencia a equivalencia da 16gica geral dos dais metodos (1 2), facto que 
nao e mais do que uma consequencia da equivalencia de criterios de investi
mento ja documentada em 2.1 . 

Da exposi9ao anterior resulta clara que a avalia9ao segundo a metodo/o
gia de Little-Mirrlees tambem pode ser expressa segundo racios varios retira
dos da inequaqao fundamental da avaliaqao do projecto: 

X - W(SWR) - rK > 0 

racios esses que sao passfveis de interpreta96es econ6micas, de acordo com 
as linhas ja expostas a prop6sito do metoda de Bruno. 

4.2 - Metodos de Squire-van der Tack (Banco Mundial) e da UNIDO 

0 metoda Squire-van der Tack segue tao de perto, nos seus princfpios 
essenciais, o metoda de Little-Mirrlees que nada ha a acrescentar. 

Quanta ao metoda da UNIDO, o usa par ele feito de uma taxa de cambia 
facilita o encontro das suas linhas de semelhan9a com o metoda de 
Bruno (13). Ha ainda diferen9as formais, devidas quer ao numeraire utilizado 
pelo manual da UNIDO, quer a certas hip6teses de calculo econ6mico. Toda
via, nao sendo essas diferen9as suficientes para fazer divergir substancialmente 
os metodos de L-M e da UNIDO, tambem nao o sao relativamente a compara-
9ao UN I DO-Bruno (1 4). 

(12) V. L-M [14], pp. 363 e 364. 
Cabe tambem dizer que nessas paginas L-M fizeram algumas objecc;:oes injustificadas ao 

metoda de Bruno, nomeadamente o considera-lo como metoda estatico e que nao entra em conta 
com o desequilfbrio no mercado de trabalho. Estas crfticas devem antes referir-se ao modo como 
foi aplicado em Israel, mas nao a teorizac;:ao feita par Bruno, bern antes da publicac;:ao do livro 
de L·M. 

(13) Nao obstante a possibilidade, ja referida na nota da p. 161 de desenvolver a 16gica de 
Bruno de modo a considerar taxas de cambia especfficas do output e do valor acrescentado. 

(14) Para uma discussao amplamente elucidativa, v. L-M, [14], pp. 358 a 362, em especial 
a sua conclusao. 
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4.3 - Metodo dos efeitos 

Entre OS tecnicos portugueses parece que 0 metodo dos efeitos (1 5) 

ganhou recentemente alguma popularidade. lmporta, por isso, discutir esse 
metodo. 

0 metodo dos efeitos e largamente utilizado pelos economistas france
ses. Na sua essencia, o metodo procura tra<;:ar a sequencia dos efeitos de 
uma perturba<;:ao da economia, representada pelo projecto de investimento, 
segundo um esquema de interdependencia alargada, que abrange nao s6 a 
interdependencia da cadeia de produ<;:ao, mas tambem o processo de afecta
<;:ao dos rendimentos gerados ao Iongo da citada cadeia de produ<;:ao (1 6}. 

Como e evidente, o criteria de Bruno pode tambem ser aplicado num con
texto de interdependencia alargada aos efeitos decorrentes da afecta<;:ao de 
rendimento, na sequencia daqueles que se inscrevem no ambito da analise 
input-output classica. Todavia, e justo dizer que, tipicamente, o criteria de Bruno 
queda-se pelos efeitos de encadeamento da produ<;:ao. Oeste modo, o metodo 
dos efeitos parece revestir-se de uma superioridade que, em ultima analise, 
pode tambem ser atribufda ao criteria de Bruno se se quiser estender o estudo 
a afecta<;:ao do rendimento. 

Tal extensao sera objecto de uma nota propria, limitando-me por agora 
a salientar a possibilidade de anular a diferen<;:a entre os dois metodos no que 
toea a esse aspecto. No que se segue centrar-se-a a discussao como se os 
dois metodos assumissem a mesma posi<;:ao face a esse problema, alinhando, 
por razoes de simplifica<;:ao, o metodo dos efeitos pelo metodo de Bruno, tal 
como este foi exposto anteriormente (1 7}. 

A semelhan<;:a entre os dois metodos abrange tambem o modo como 
ambos contabilizam os beneffcios do projecto. Exactamente a exemplo do que 
sucede com Bruno, Prou e Chervel contabilizam os beneffcios do projecto em 
termos de poupan<;:a lfquida ou ganho lfquido de divisas, muito embora se refi
ram a algo aparentemente diferente. De facto, no metodo dos efeitos o bene
ffcio do projecto e o aumento do valor acrescentado directo e indirecto permi
tido pelo projecto, lfquido da varia<;:ao de rendimento alfandegario, considerando 
os efeitos directos e indirectos associados a substitui<;:ao de importa<;:6es. (No 

(15) Para exposic;:ao do metoda, v. Charles Prou e Marc Chervel, [15], e Marc Chervel e 
Michel Le Gall, [11]. 

(16) 0 conceito de interdependencia alargada integra numa unica matriz inversa os efeitos 
de interdependencia associados aos multiplicadores de Leon~ief e de Keynes, a que Kalecki acres
centou uma nova dimensao ao considerar explicitamente a repartic;:ao do rendimento. Tal como 
a matriz inversa de Leontief representa os efeitos de interdependencia na produc;:ao, assim a matriz 
inversa de Leontief-Keynes-Kalecki representa os efeitos da interdependencia alargada, abrangendo 
a interdependencia dos processes de produc;:ao, de distribuic;:ao do rendimento e da sua afecta
c;:ao. 0 estudo das matrizes alargadas deste ultimo tipo para a economia portuguesa foi feito num 
meu trabalho nao publicado. 

(17) Para uma analise critica que informar a parte restante desta secc;:ao e a exposic;:ao 
desenvolvida no anexo, v. Bela Balassa, [3] e [4]. 
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caso de se tratar de um produto de exporta9ao, o subsfdio a exporta9ao e 
transformado no seu equivalente tarifario com o nfvel apropriado.) Ora, o incre
mento de valor acrescentado, assim definido, e igual ·a poupan9a lfquida ou 
ganho lfquido de divisias (1 8). Portanto, neste domfnio tambem nao ha dife
renya essencial entre os dais metodos. 

Onde os dais metodos se podem diferenciar e na contabilizayao dos 
custos. Com efeito, Prou e Chervel, na obra citada, consideram tres possfveis 
alternativas para a contabiliza9ao dos custos do projecto. Assim, os custos 
poderiam ser identificados com: 

1) A perda lfquida de receitas estaduais; 
if) 0 valor dos recursos internos necessaries ao investimento; 

ii1) 0 valor das importa96es incorporadas no investimento. 

A alternativa a escolher dependeria da natureza dos estrangulamentos 
caracterfsticos da economia em questao. A primeira alternativa corresponde
ria a considerar dominantes as deficiencias de receitas do sector publico, a 
segunda a domina9ao da escassez de recursos internos e a ultima a prepon
derancia da escassez de divisas. 

Ora, qualquer das tres alternativas conduz a criterios incorrectos. 
Par um lado, a identifica9ao ,dos custos com a perda de receitas alfande

garias conduz a um racio custos/beneffcios igual a taxa de protec9ao efec
tiva (1 9). Como se vera em 4.4, a taxa de protec9ao nao e, geralmente, um cri
teria recomendavel para estabelecer o ordenamento de projectos compatfveis. 

Par outro lado, considerar apenas o valor dos recursos internos, ou s6 
o valor das importa96es, incorporados no projecto e inconsequente. Em pri
meiro Iugar, a atribuir ao capital o beneficia do projecto, haveria que subtrair 
ao ganho lfquido em divisas a contribui9ao de outros factores de produ9ao, 
nomeadamente trabalho. Foi o que se fez em 2.1, ao apresentar-se correcta
mente o metoda da taxa de rendibilidade do capital. Nao procedendo assim, 
o metoda dos efeitos esta implicitamente a atribuir a esses factores um pre9o 
sombra igual a zero. Em segundo Iugar, nem sequer os custos de investimento 
seriam contabilizados na sua totalidade, mas apenas pela sua componente 
interna ou externa. 

Deve-se dizer, em abono da verdade, que nada obsta a que se utilize a 
metodologia essencial do metoda dos efeitos contabilizando os custos de inves
timento na sua totalidade e deduzindo ao ganho bruto os custos reais dos fac
tores acima contabilizados com um pre90 sombra igual a zero. 

Na pratica, M quem entenda deste modo o metoda dos efeitos. Ora, se 
e verdade que estas correc96es anulam as inconsequencias anteriormente pon
tadas, tambem e verdade que, nas novas condi96es, o metoda dos efeitos se 
reduz exactamente a expressao do criteria geral de investimento, do criteria 

(18) Para prova, v. anexo. 
(19) V. prova no anexo. 
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de Bruno ou do criteria da rendibilidade de qualquer factor interno, consoante 
a formalizac;:ao que se lhe quiser dar. 

Ressalvadas as objecc;:oes anteriormente mencion~das, e inegavel que o 
metoda dos efeitos exerce um certo apelo sabre os praticos, na verdade, o 
mesmo tipo de apelo que o criteria de Bruno pode exercer - constituindo ainda 
um excelente ponto de passagem para a avaliac;:ao de beneffcios e custos em 
termos de uma valorizac;:ao diferenciada das aplicac;:oes dos rendimentos indu
zidos pelos projectos. E ainda justa salientar que a indagac;:ao sequenciada que 
esta na base do metoda dos efeitos permite detectar situac;:oes de desequilf
brio ao Iongo da cadeia de consequencias atribufveis a realizac;:ao do projecto, 
obrigando a encarar explicitamente o significado econ6mico de tais situac;:oes. 

Em pafses como o nosso, dada a importancia que pode assumir o dese
quilfbrio de certos mercados, trata-se de uma faceta que abona a favor da inves
tigac;:ao econ6mica tfpica do metoda dos efeitos. Essa e, talvez, a principal van
tangem que pode resultar da sua aplicac;:ao conscienciosa, corrigidas que sejam 
as deficiencias ja anotadas (2°}. 

4.4 - A taxa da protecc;iio efectiva 

A taxa de protecc;:ao efectiva foi defendida par Balassa e Schydlowsky (21
) 

como sendo superior ao criteria de Bruno para efeito de ordenamento de pro
jectos, porque este penaliza os novas projectos, par forc;:a da ineficiencia dos 
seus fornecedores nacionais. Este problema sera tratado no capitulo 6. 

De qualquer modo, interessa neste momenta estabelecer, par um lado, 
a relac;:ao existente entre o criteria de Bruno e a protecc;:ao efectiva e, par outro, 
referir brevemente as limitac;:oes da taxa de protecc;:ao efectiva como criteria 
de investimento. 

Como demonstram Balassa e Schydlowsky (22), o racio custos em recur
sos internos/ganho lfquido em divisas e igual a unidade- acrescida de uma media 
ponderada das taxas efectivas de protecc;:ao referentes aos diversos estadios 
de produc;:ao pastas em jogo pelo projecto. Nessa media ponderada serve o 
peso para cada estadio a proporc;:ao do valor acrescentado total, directo e indi
recto, -a prec;:os mundiais. 

Para facilitar a confrontac;:ao com o artigo citado, designe-se par B; o 
citado racio, do tipo do racio (1) referido em 4.1, par Vi o valor acrescentado 
da actividade j a prec;:os internacionais, par Zi a protecc;:ao efectiva concedida 
a j e par ri; o coeficiente total denotado em fndice. 

(24} 
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Nestes termos, prova-se que 

V· r .. 
8;=1+fZi"~ 

i 

(20) Este ponto foi posto em evidencia por Rui Sergio num comentario a presente nota. 
(21) Bela Balassa e Daniel M. Schydlowsky, [4]. 
(22) V. prova no anexo. 



Por esta expressao e patente que 8; sera tanto maior, e tanto mais des
favoravel, quanta mais pesada for a protecc;ao efectiva oferecida aos seus for
necedores nacionais, como e intuitive. Esta expressao foi deduzida para uma 
avaliac;ao a prec;os de mercado. Sendo, como convem, a avaliac;ao conduzida 
a prec;os sociais, ou de eficiencia, a protecc;ao efectiva a considerar e a pro
tecc;ao efectiva social, avaliada de acordo com esse sistema de prec;os, e o 
raciocfnio mantem-se. 

Quanta ao segundo aspecto, a taxa de protecc;ao efectiva como criteria 
de investimento, a crftica decisiva que se lhe pode fazer e que a taxa de pro
tecc;ao efectiva considera apenas o valor acrescentado, que e uma medida 
do produto nao relacionada com o seu custo real. Vejamos um exemplo ilus
trativo dado por Little-Mirrlees (23}. Dais projectos, A e B, necessitando do 
mesmo investimento e utilizando a mesma mao-de-obra, tem valores acrescen
tados a prec;os internes, traduzidos em d61ares, a taxa de cambia oficial, de 
$40 e $20, respectivamente. A prec;os internacionais o seu valor acrescentado 
seria, respectivamente, de $20 e $16. Supondo que ambos os projectos ape
nas utilizam um unico servic;o nao comercializado - trabalho -, de acordo 
com os metodos de Bruno e de L-M, o primeiro projecto poupa $20 eo segundo 
$16, para um mesmo investimento e um mesmo input de trabalho. Logo, o 
primeiro e preferfvel. Todavia, a taxa de protecc;ao efectiva do primeiro 
-100%- e muito superior a do segundo -25% -, o que, pelo criteria 
da protecc;ao efectiva, implica a conclusao inversa. 

4.5 - 0 metodo do saldo em divisas 

Um outro metoda muito em voga entre n6s e o da contabilizac;ao exclu
siva das divisas. Este metoda admite duas variantes. Segundo a primeira, apura
-se a soma algebrica das entradas e safdas de divisas proporcionadas pelo 
projecto, sendo devidamente actualizada a corrente de fluxos. De acordo com 
a segunda, apura-se a rendibilidade do investimento em divisas, ou calcula-se 
o pay-back, relacionando as divisas despendidas no investimento com as divi
sas ganhas ou poupadas durante o funcionamento do projecto. 

Qua/quer destas duas variantes e totalmente errada e conduz a resulta
dos absurdos. Por isso, devem ser ambas pastas de parte o mais urgentemente 
passive/. 

Com efeito, abstraindo agora de aspectos menos essenciais, como os que 
se referem ao uso da informac;ao fornecida pelo perfodo de pay-back, os fac
tos fundamentais que levam a anterior conclusao sao dais. 

Em primeiro Iugar, ambas as variantes consideram implicitamente que os 
prec;os sombra dos recursos internes sao iguais a zero (24}. A referida pre-

(23) (14], p. 365. 
(24) Na sua essencia, esta hip6tese foi ja criticada a prop6sito do metoda dos efeitos. Alias, 

como se podera concluir de 4.3, o metoda do saldo em divisas e assimilavel a uma das variantes 
tradicionais do metoda dos efeitos. 
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missa e periogosamente falsa, tao perigosamente falsa que, a aceitar-se a sua 
validade, provavelmente s6 seriam rejeitados os projectos obviamente absur
dos. Com efeito, consideremos o criteria de Bruno sob a forma, por exemplo, 
de um racio, em que se explicita o saldo lfquido em divisas, a taxa de cambio 
oficial, q' 8, os custos em capital, K,, e os custos em trabalho, W, do 

seguinte modo: 
q' B-.2. Kr 
__ ....:.!3_> 1 

.2.aw 
{3 

Ora, o metodo do saldo em divisas, em vez de fazer o teste anterior ou 
o seu equivalents: 

(25) 

faz simplesmente o teste 

(26) 

q'B > (aW + K,) X..!. 
{3 

q'B > 0 

De acordo com a nota<;ao que e seguida na interpreta<;ao econ6mica do 
metodo de Bruno, o metodo do saldo de divisas parte da desigualdade 

Go (p- M)>O 

em vez de partir da desigualdade 

Go (p- M)-:- a,W,/,- a2W2/2- K~ >0 

Assim, e muito diffcil encontrar projectos que nao satisfac;am o metoda 
do sa/do em divisas, tal como este vem sendo praticado. Por exemplo, se deter
minado projecto que apenas recorre ao factor trabalho tiv~r um saldo em divi
sas, segundo este metodo, de 1 000 d61ares, o teste q' B > 0 evidentemente 
que e sempre positivo, independentemente do volume de trabalho necessaria 
para obter esse resultado. Assim, o projecto sera considerado aceitavel, quer 
ten ham sido necessarias para o efeito 10 horas de trabalho, ou 1 000 horas, 
ou 1 milhao, 0 que e absurdo. 

Em segundo Iugar, ambas as variantes consideram impllcitamente nao s6 
que os financiamentos externos utilizados pelo projecto sao especfficos desse 
projecto - isto e, se o projecto nao se realizasse, um credito equivalents nao 
poderia ficar a disposi<;ao de outros empreendimentos -, como consideram 
tambem que a concessao de creditos especfficos nao afecta a capacidade de 
dfvida do pafs. 

Excep<;oes ressalvadas, sabe-se que os financiamentos e as garantias de 
credito a exporta<;ao dados pelos pafses industrializados sao alvo de p/afonds 
globais, o que na situa<;ao de racionamento de credito externo implica a pos
sibilidade de as referidas premissas serem simplesmente invalidas, mesmo no 
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caso de um ou outro grande projecto (25). De qualquer modo, bastaria o facto 
de este metoda considerar os recursos internos como perfeitamente livres para 
se recomendar que ele seja rapidamente descontinuado, dadas as situa<;oes 
absurdas a que leva, como se tem vista na pratica. 

S6 em situa<;oes particulares e que o custo dos recursos internos podera 
ser considerado insignificante, e, ainda assim, mais em fun<;ao das quantida
des envolvidas do que em resultado dos pre<;os sombra especfficos da situa
<;ao. No primeiro caso, poderao estar projectos envolvendo quase que exclusi
vamente importa<;oes e ou exporta<;oes. No segundo poderao estar situa<;oes 
que mobilizam predominantemente capacidades ja disponfveis, mas sem qual
quer uso alternative. 

4.6 - Uma deficiencia comum: a analise de equilibria parcial 

Os varios metodos comparados anteriormente tem todos em comum a 
adop<;ao de tecnicas pr6prias a analise econ6mica num contexto de equilfbrio 
parcial. Esse ponto de vista e suficientemente valido para perturba<;oes da eco
nomia de caracter marginal, como e o caso de pequenos e medias projectos 
isolados. 

Todavia, esses metodos, para alem das diferencia<;oes que entre eles se 
estabelecem noutros pianos, sao todos vulneraveis a crfticas quando aplicam 
uma analise de equilfbrio parcial a projectos que, pelas suas caracterfsticas, 
excedem o ambito dessa analise. Nesses casas impoe-se a condu<;ao do estudo 
de beneffcios e custos num contexto de equilfbrio geral dinamico. E o que 
sucede, designadamente, com certos grandes projectos actualmente em pre
para<;ao em Portugal. 

Nessas circunstancias, quer o metoda de Bruno, quer mesmo os meto
dos de Little-Mirrlees, de Squire-van der Tack e de Dasgupta-Sen-Marglin, 
sofrem de deficiencias, cuja gravidade sera variavel, de caso para caso (26). 

(25) No caso de as premissas referidas serem validas, o financiamento ligado pode ser tra
tado de modo a considerar a entrada dos bens de capital em associa<;:ao com o custo dado pelas 
safdas reais de capital e dos juros segundo o calendario acordado. 

(26) As referencias basicas neste domfnio sao: 

L. Westphal, Planning Investments with Economies of Scale, North Holland, 1971; 
L. M. Goreux e A. 8. Manne (edst.) Multilevel Planning: Case Stroding in Mexico, North 

Holland, 1973; 
C. Blitzer, P. Clarke L. Taylor, Economy-Wide Models and Development Planning, Oxford 

Univ. Press, em beneffcios do Banda Mundial, 1975; 
L. M. Goreux, Interdependence in Planning. Multilevel Programming Studies of the Ivory 

Coast, a World Bank Research Publication, The Tohus Hopkios University Press, 
1977. 

Uma discussao da situa<;:ao em Portugal, nesta 6ptica, pode ser vista no relat6rio «Invest
ment programming systems: a view from Portugal», que apresentei ao seminario da OCDEIBanco 
Mundial, realizado na Jugoslavia em 1976, sabre programa<;:ao industrial. 

Uma equipa do GEBEl construiu o modelo EDIPO-Sines, que foi especialmente concebido para 
analisar, com bastante pormenor, grandes projectos de investimento num contexto de equilfbrio geral. 
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Porem, na medida em que estejam em jogo pequenos e medias projectos ou 
se pretenda uma primeira aproximac;:ao na abordagem de um grande investi
mento, a analise de equilibria parcial e perfeitamente justificada. 

5 - Conclusoes 

Verificamos na secc;:ao 3 que para um mesmo sistema de prec;:os sao equi
valentes as decisoes de investimento baseadas nos diversos criterios de inves
timento desde que estes respeitem a identidade contabilfstica basica que rela
ciona beneffcios e custos. 

A ilac;:ao fundamental que se retira desta conclusao e que a atenc;:ao dos 
decisores politicos deve centrar-se, antes de mais, no sistema de prec;:os pre
conizado para efeitos de avaliac;:ao social. A formalizac;:ao do criteria que enqua
dra o processo de avaliac;:ao e importante do ponto de vista da clareza e peda
gogia da interpretac;:ao econ6mica do resultado. Porem, o problema da 
valorac;:ao social do investimento centra-se, como pareceria 6bvio, na defini
c;:ao de um sistema de prec;:os consistente que entrelace as preferencias sociais 
com as realidades econ6micas. 

Par outro lado, o metoda de Bruno e susceptfvel de ser formalizado 
segundo diversos esquemas equivalentes entre si. A analise efectuada mostra 
como cada um desses esquemas corresponde a escolha de numerarios espe
cfficos compatfveis com certa interpretac;:ao da 16gica econ6mica do respec
tive teste de Bruno. Desde que se utilizem factores de conversao apropriados, 
as decisoes de investimento nao variarao consoante o teste de Bruno efec
tuado. 

A escolha do numerario, e do sistema de factores de conversao que lhe 
esta associado, obedece a razoes de conveniencia, mas nao influencia a deci
sao de investimento. 

Entre as motivac;:oes que deverao ser tidas em conta na escolha da 
variante do metoda de Bruno destaca-se a transparencia do significado do teste 
efectuado. 

Sao muito variadas as possibilidades de jogar com o sistema de factores 
de conversao a fim de chamar a atenc;:ao ou desvia-la de certos prec;:os sam
bra aplicados no calculo realmente efectuado. A orientac;:ao acima apontada 
deve conduzir a testes de significado facilmente compreensfvel para os inves
tidores. A taxa de cambia implfcita no projecto e, apesar de tudo, uma das 
noc;:oes que mais facilmente ajudarao a compreender a 16gica global do metoda 
de Bruno. 

Na secc;:ao 4 comparou-se o metoda de Bruno com varios outros. Relati
vamente aos metodos de Little-Mirrlees, da UNIDO e do Banco Mundial, os 
testes de Bruno constituem, na sua forma habitual, testes aproximados. Toda
via, e possfvel desenvolve-los de modo a dar-lhes ambito similar. Quanta aos 
metodos dos efeitos e da protecc;:ao efectiva, estabeleceu-se a relac;:ao entre 
eles mediante o recurso a estudos efectuados par Balassa, entre outros. 
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Finalmente, o exame do chamado «metoda do sa/do das divisas», actual
mente muito utilizado em Portugal, prova que se trata de um metoda sem qua/
quer fundamento te6rico ou re/evancia pratica. Por isso, conclui-se que ele deve 
ser totalmente rejeitado. 

ANEXO 

0 metodo dos efeitos, protecr;iio efectiva e criterio de Bruno 

1 - Metodo dos efeitos (I) 

1.1 - 0 prer;o do produto a prer;os internos 

q' -taxa de cambia oficial; 
P; (m) - prer;o do mercado mundial de i (m); 
Pr - pre9o do mercado mundial do factor primario f; 
a - coeficiente input-output referenciado em fndice; 
ri; - coeficiente total, directo e indirecto, referenciado em fndice; 
t; (m) - taxa de protec9ao nominal relativa a i (m); 

e supondo que o pre90 interne dos bens comercializaveis e igual ao pre90 mundial acrescido dos direi
tos pautais, au seus equivalentes, a decomposi9ao do pre90 interne do produto a produzir e dado por 

(1) q' Pi (1 +ti)=q' T ~ami Pm (1 +tm) rii+T T ati Pt rii 

No lado direito, o primeiro termo representa, em moeda nacional, a componente devida as impor
ta96es directas e indirectas de bens intermedios e o segundo a componente em recursos internes, expressa 
igualmente em moeda nacional. 

1.2 - Os beneficios do projecto 

De (1) podemos retirar a seguinte expressao: 

(2) q' (pi- f ~ ami Pm fii)=T f ati Pt fji- q' (pi ti- f ~ ami Pm fm fii) 

0 lado esquerdo de (2) representa o ganho lfquido au a poupan9a lfquida em divisas, como se 
sabe. E o lado direito e igual a diferen9a entre o valor acrescentado directa e indirectamente devido 
a realiza9ao do projecto e a perda lfquida em termos de rendimento aduaneiro devida igualmente a rea
liza9ao do projecto. 

Fica assim demonstrada a proposi9ao referida no texto, ao afirmar-se que o metoda dos efeitos 
avalia os beneffcios do projecto em termos do ganho lfquido ou poupan9a bruta em divisas. 

No caso de um projecto de substitui9ao de importa96es, se estas estivessem sujeitas a restri96es 
quantitativas, a perda de lucros anteriormente possfveis face as restri96es quantitativas devem ser tra
tadas como se de rendimentos alfandegarios se tratasse. Par outre lado, se a substitui9ao for acompa
nhada de aumento de direitos ou imposi9ao de quotas, o calculo deve ser realizado como se os novas 
direitos au restri96es ja estivessem em vigor antes da realiza9ao do projecto. 

1.3- Os custos do projecto e o racio custoslbeneficios 

Pron e Chervel, autores do metodo dos efeitos, sugerem que as custos do projecto podem ser 
identificados com: 1) o custo em recursos internes do projecto; it) o conteudo de importa96es do investi
mento; iit) a perda lfquida de receitas aduaneiras. A escolha de uma destas tres possibilidades depende
ria do estrangulamento verificado na economia em que o projecto se insere. No primeiro caso tratar-se
·ia de uma pressao determinada pela escassez de recursos internes, no segundo de divisas e no terceiro 
de receitas estaduais. 

Se as custos dos projectos forem identificados com a perda lfquida de rendimento alfandegario, 
0 racio CUStos/beneffcios e igual a taxa de proteCyaO efectiva. 

(3) 

on de 

(4) 

(5) 

Com efeito, a taxa de protec9ao efectiva e 

Z = _v.cc.N'='--_v..::'"::.' 
Vlnt 

VNac e Vtnt representam o valor acrescentado a pre9os internes e a pre9os internacionais. 
De (1) conclui-se que 

VNac=q' Pi (1 +ti)- q' T ~ami Pm (1 +tm) fji 

Quante a Vtnt sabe-se que 
Vtnt=q' Pi-T Ji ami Pm fii 

(
1
) Esta sec9ao baseia·se em Bela Balassa, «The effects method of project evaluation•, Oxford Bulletin of Economics and 

Statistics, vol. 38, n.' 4, Novembro de 1976. 
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De (3), (4) e (5) resulta que 

(6) 

Ou seja, o racio 
Perda liquida de rendimento alfandegario 

Ganho liquido de divisas 

e igual a taxa de protec((aO efectiva. 

2 - Protec~iio efectiva (2) 

Seja Z; a taxa de protec((ao efectiva referente a actividade j e Bi o inverse do racio de Bruno, 
considerando este sob a forma ganho liquido em divisaslcustos em recursos internes. lsto e, Bi e racio 
beneficioslcustos imputavel a actividade i. Seja ainda m; o coeficiente de importa((oes, a pre((os mun
diais, da actividade j. 

(7) 

De acordo com a nota((ao anteriormente adoptada: 

Bi 
f VNac i fji 

Pi-Im1 rli" 

Ora, por defini((ao, o valor acrescentado racional e igual a 

(8) VNac i = Vtnt (1 + Zi) 

e o pre9o mundial e igual a 

(9) 

Conjugando (7), (8) e (9): 

(10) 

Bl BLIOG RAFIA 

[1] BALASSA, B.- «Estimating the shadow price of foreign exchange in project appraisal>>, OEP, 26, 
n. o 2, Julho de 197 4. 

[2] BALLASSA, B. - «The effects method of project evaluation», Oxford Bulletin of Economics and Statis
tics, 38, n. o 4, Novembro de 1976. 

[3] BALASSA, B. -«The method of project evaluation once again», Oxford Bulletin of Economics and 
Statistics, 39, n. 0 4, Novembro de 1977. 

[4] BALASSA, B., e SCHYDLOWSKY, D.- «Effective tariffs, domestic cost of protection and the equili
brium exchange rate», JPE, 76, Maio-Junho de 1966. 

[5] BALASSA, B., e SCHYDLOWSKY, D. -«Domestic resource cost and effective protection once again», 
JPE, 80, Janeiro-Fevereiro de 1972. 

[6] BRUNO, M. -Interdependence, Resource Use and Structural Change in Israel, Jerusalem, Bank of 
Israel, 1963. 

[7] BRUNO, M.- «The optimal selection of export-promoting and import-substituting projects», in Plan
ning the External Sector: Techniques, Problems and Policies, Nova lorque, UN, 1965. 

(8] BRUNO, M. - «Domestic resource cost and effective protection: Clarification and synthesis», JPE, 
80, n. 0 1, 1972. 

(9] BRUNO, M.- Export Promotion and Employment Creation (Draft Outline of an Investment Criterion 
and Subsidy Scheme), Mimeo., Janeiro de 1978. 

[10] CHERVEL, M.- «The rational of the effects method: A reply to Bela Balassa», Oxford Bulletin of 
Economics and Statistics, 39, n. o 4, Novembro de 1977. 

[11] CHERVEL, M., e LE GALL, M.- Manuel d'evaluation economique des projets: La methode des effets, 
Ministerio da Coopera((ao, Paris, 1976. 

[12] KRUEGER, A. - «Some economic costs of exchange control: The Turkish case», JPE, n. o 5, Outu
bro de 1966. 

[13] KRUEGER, A- «Evaluating restrictionist trade regimes: Theory and measurement>>, JPE, n. o 1, Janeiro 
de 1966. 

[14] LITILE, 1., e MIRRLEES, J.- Project Appraisal and Planning for Developing Countries, HEB, 1974. 
[15] PROU, C., e CHERVEL, M.- Etablissement des programmes en economie sous-developpee, t. 3, 

Dunod, 1970. 
[16] SQUIRE, L., eVAN DER TAK, H.- Economic Analysis of Projects. A World Bank Research Publi

cation, The Johns Hopkins Univ. Press, 1975. 
(17] UNIDO- Guidelines for Project Evaluation, Nova lorque, UN, 1972. 

(2) Esta secc;:a.o baseia-se inteiramente em Bela Balassa e L. Schydlowsky, nEffective tariffs, domestic cost of foreign exchange, and 
the equilibrium exchange rate,,, Journal of Political Economy, val. 76, n. 0 3, Maio-Junho de 1968. 

172 


