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1 - lntrodu~ao 

1-A) A taxa de actualiza.,ao e taxa de juro 

A taxa de actualizac;:ao de uma afectac;:ao de recursos e a taxa a que os 
valores economicos futuros perdem valor relativamente ao presente. Os recur
sos possuem valor no tempo, valor esse que e independente da inflac;:ao. Sendo 
a tomada de decisao relativa a afectac;:ao de recursos efectuada no presente, 
haven~ que actualizar os valores futuros relativamente ao presente, de forma 
a poder-se comparar valores que correspondem a perfodos distintos. A taxa 
de actualizac;:ao e a taxa que permite actualizar os valores futures relativamente 
ao presente, de forma a torna-los comparaveis. 

A taxa de juro e a taxa a que o aforrador cede o direito de utilizac;:ao 
das suas poupanc;:as e que o utilizador das mesmas esta disposto a pagar. 

Num mercado de concorrencia perfeita, estas diferentes taxas sao uma 
e a mesma coisa. Num projecto especffico que utilize capitais proprios e capi
tais alheios, o investidor compete no mercado pelos capitais alheios necessa
ries ao lanc;:amento do projecto, tendo de pagar a taxa de jura esperada pelos 
agentes fornecedores do capital alheio. A taxa de jura esperada pelos agen
tes que contribuem para a estrutura financeira do projecto e a maxima possf
vel de obter na economia. Essa taxa de jura tera de ser gerada pelo projecto 
de investimento. 0 projecto tera de gerar nao so a taxa de juro esperada pelo 
capital alheio, mas tamb9m a taxa de jura esperada pelo capital proprio. Num 
mercado de concorrencia perfeita nao existem razoes para crer que a taxa 
de jura que remunera o capital proprio seja inferior a taxa de jura que remu
nera o capital alheio, ja que, neste caso, o capital proprio tenderia a fugir do 
projecto e a deslocar-se para aplicac;:oes alternativas mais rentaveis. Nao exis
tem igualmente razoes para que a taxa de juro do capital proprio seja supe
rior a taxa de juro do capital alheio; essa situac;:ao corresponderia a uma utili
zac;:ao alternativa mais rentavel para o capital alheio. Em condic;:oes de 
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informac;;ao perfeita e inexistencia de barreiras a entrada no mercado a taxa 
de juro da economia sera a taxa de juro esperada pelos agentes que contri
buem para a estrutura financeira do projecto, pelo que a taxa de actualizac;;ao 
do projecto sera igual a taxa de juro da economia. Temos portanto que: 

Taxa de actualizac;:ao do projecto =taxa de juro da economia 

Nao se verificando na economia as condic;:oes que definem a concorrem
cia perfeita, havera tendencia para a taxa de juro ser distinta da taxa de actualiza
c;:ao. A igualdade entre as duas taxas constitui a condic;:ao de rentabilidade minima 
para a execuc;:ao do projecto, ja que corresponderia a inexistencia de uma renda 
associada ao domfnio da informac;:ao numa economia de informac;:ao imperfeita. 
Considerando as decisoes de investimento em termos de margem, os investi
mentos de rentabilidade decrescente seriam realizados ate que a taxa de actua
lizac;:ao do ultimo projecto fosse igual a taxa de juro da economia. Analisar 
a taxa de actualizac;:ao e a taxa de juro em termos macroecon6micos consti
tui, por isso, uma e a mesma coisa. 

1-B) Teorias da taxa de juro 

As teorias da taxa de juro dividem-se em dois grandes grupos: as teorias 
reais e as monetarias. Para as teorias reais, a taxa de juro e determinada no 
mercado de bens e servic;;os em func;;ao de caracterfsticas reais da economia, 
nomeadamente da produtividade marginal do capital e das preferencias dos 
consumidores entre consumo actual versus consume futuro. Para as teorias 
monetarias, a taxa de juro e determinada, quer no mercado de tftulos, quer 
no mercado monetario, em func;:ao das caracterfsticas monetarias da econo
mia, nomeadamente da escassez ou excesso de moeda e da preferencia pela 
liquidez. A economia estaria em equilfbrio quando a taxa real fosse igual a taxa 
moneta ria. 

Para os classicos e neoclassicos (1), a taxa de juro de curto prazo e a 
que vigora no mercado monetario e de tftulos, dependendo da escassez ou 
excesso de moeda. A taxa de juro de Iongo prazo e a taxa natural, determi
nada pela rentabilidade dos capitais investidos na produc;:ao de bens e servi
c;;os. Se os factores produtivos sao remunerados em func;;ao da respectiva pro
dutividade marginal, a rentabilidade do capital investido e a produtividade 
marginal do capital. A igualdade entre rentabilidade do capital e produtividade 
marginal do capital e logicamente equivalente a igualdade entre consumo actual 
versus consume futuro (2), na medida em que ambas sao condic;;oes de equi
lfbrio, respectivamente, na produc;:ao e no consumo; o equilfbrio simultaneo na 
produc;:ao e consumo exige simultaneamente a igualdade referida. A economia 
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estara em equilfbrio quando a taxa de juro de curto prazo (monetaria) for igual 
a de Iongo prazo (real). Sempre que as duas forem diferentes, os prec;os varia
rae, restabelecendo-se o equilfbrio. Vejamos o seguinte exemplo: se a taxa de 
juro monetaria for menor que a taxa de juro real, os empresarios obterao mais 
emprestimos para investir. Estando-se numa situac;ao de equilfbrio (pleno 
emprego), esse aumento de procura de bens de investimento originara, ao nfvel 
de prec;os iniciais, um aumento dos prec;os dos bens de investimento, numa 
primeira fase; posteriormente, esse aumento de prec;os generalizar-se-a aos 
restantes bens. No final do processo, a taxa de juro monetaria subira, resta
belecendo o equilfbrio (3). 

Conclui-se, desse modo, que para a teoria classica e neoclassica exis-
1em duas taxas de juro: uma de curto prazo, determinada no mercado mone-
1ario e de tftulos; outra de Iongo prazo, determinada no mercado de mercado
rias e servic;os. Os prec;os asseguram o equilfbrio, tendendo-se para a igualdade 
entre as duas taxas no Iongo prazo. 

Para Keynes (4
), a taxa de juro de curto prazo -a unica que considera 

relevante - e determinada no mercado monetario pela preferencia pela liqui
dez dos agentes econ6micos. Mais precisamente, as variac;oes da massa mone-
1aria originam variac;oes na taxa de juro devido a ilusao monetaria associada 
a procura de moeda por motivo de especulac;ao e a preferencia pela liquidez 
dos agentes econ6micos num contexte de subemprego com rigidez de prec;os 
e salaries. Um aumento da massa monetaria num contexte de prec;os rfgidos 
origina a diminuic;ao da taxa de juro, de forma a restabelecer-se o equilfbrio. 
A taxa de juro inicial existe um excesso de oferta de moeda e um desequilf
brio na carteira de tftulos que e eliminado atraves da variac;ao da taxa de juro. 
A taxa de juro e assim fixada em func;ao da oferta de moeda e da preferencia 
pela liquidez. 

1-C) A politlca economlca de actuac;io sobre a taxa de juro 

A actuac;ao da polftica econ6mica nos ultimos anos, e em particular a da 
polftica monetaria, reforc;ou o domfnio das teorias monetarias sobre as reais. 

(3) A forma como a diferen<;:a existente entre a taxa de juro de curto prazo e a taxa de 
juro de Iongo prazo, ou o aumento da massa monetaria, da origem ao aumento da taxa de juro 
varia de autor para autor. Ricardo, Mill e Fisher consideram que o aumento da massa monetaria 
origina um aumento da procura de bens de investimento, logo dos pre<;:os dos bens de investi
mento; esse aumento do investimento exige um aumento do cn§dito necessaria ao seu financia
mento, logo da taxa de juro do mercado de credito. Para Marshall, o aumento de pre<;:os devido 
ao aumento da massa monetaria faz eclodir o espfrito de confian<;:a no mundo dos neg6cios, o 
qual induz o aumento de credito, logo da taxa de juro. Para Wicksell, a subida do nfvel geral de 
pre<;:os origina a descida da taxa de reserva real dos bancos, o que origina a diminui<;:ao da oferta 
de credito atraves da subida da taxa de juro. 

(4) A teoria keynesiana da taxa de juro e designada na literatura anglo-sax6nica por <<liqui
dity preference theory». 
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Este processo foi mais acentuado nos pafses desenvolvidos que nos semide
senvolvidos e em vias de desenvolvimento, devido ao facto de nestes ultimos 
a preocupac;:ao fundamental da polftica ser o desenvolvimento econ6mico; preo
cupac;:ao esta que decorre da economia real, enquanto nor primeiros a preo
cupac;:ao fundamental se centra sabre a estabilizac;:ao econ6mica. 

No entanto, existem nas economias semidesenvolvidas caracterfsticas que 
acentuam a importancia das teorias monetarias, logo da taxa de jura de curta 
prazo. Entre estas caracterfsticas podem-se referir os desequilfbrios externos, 
a inflac;:ao e a inexistencia de mercado de capitais desenvolvido, as quais indu
zem a fixac;:ao administrativa da taxa de jura e a sua utilizac;:ao enquanto ins
trumento de polftica de estabilizac;:ao econ6mica. Apesar de tudo, o objective 
crescimento-desenvolvimento permanece como a principal prioridade da polf
tica econ6mica, utilizando-se as taxas de jura de Iongo prazo no sector real 
da economia, nomeadamente na avaliac;:ao de projectos de investimento. 

A estimac;:ao do valor da taxa de juro para as economias semidesenvolvi
das e, pelas razoes acima expostas, uma questao importante. A estimac;:ao da 
taxa de juro de curta prazo, sendo diffcil pelo facto de se verificarem varia
c;:oes constantes da oferta de moeda e por a respectiva procura tender a ser 
instavel, e desnecessaria, ja que esta taxa de jura tende a ser, como referido, 
utilizada como instrumento de polftica econ6mica. Nesta situac;:ao nao faz sen
tide estima-la no ambito deste trabalho. Ja a taxa de juro de Iongo prazo pode 
ser estimada e a sua estimac;:ao torna-se mesmo interessante, nao s6 por cor
responder a taxa de juro da economia quando esta se encontra em equilibria, 
mas tambem devido ao interesse que existe na fixac;:ao da taxa de actualiza
c;:ao de projectos. 

A taxa de juro de Iongo prazo e a taxa de actualizac;:ao de projectos ava
liados a prec;:os constantes sao uma e a mesma coisa, nao s6 porque ambas 
decorrem de caracterfsticas reais da economia, mas tambem porque ambas 
se referem ao medio-longo prazo. S6 quando a economia estiver em equilfbrio 
e que esta taxa sera igual a de curta prazo. 

2 - A determina~io da taxa de actualiza~io 

Para a determinac;:ao da taxa de juro de Iongo prazo ou taxa de actualiza
c;:ao, recorre-se, geralmente, a dois procedimentos que se consideram alterna
tives: estima-se a taxa de juro do consume ou a produtividade marginal do capi
tal. Os dois processes conduzem aos mesmos resultados quando a economia 
se encontra em equilibria (5). 

0 calculo da taxa de jura do consume e defendido na actualidade por 
autores como A. Sen, S. A. Marglin, P. Dasgupta, etc. Segundo estes autores, 

(5) V. nota 2. 
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tendendo as geraQ6es futuras a possuir um nfvel de vida (nfvel de consumo) 
superior ao das gera96es actuais, os ganhos adicionais de consumo das gera-• 96es futuras induzem acrescimos de utilidade inferiores aos acrescimos de uti-
lidade que decorreriam do mesmo acrescimo de consumo para as geraQ6es 
actuais. Trata-se, no fundo, de aplicar a lei da utilidade marginal, decrescente 
numa base intertemporal, a diferentes geraQ6es. A taxa de actualizaQao, na 
avaliaQao de projectos, devera descontar o excedente a gerar pelo projecto, 
expresso em termos de consumo, de forma a compara-lo com o consumo das 
gera96es actuais. 

A determinaQao da taxa de actualizaQao econ6mica a partir da produtivi
dade marginal do capital e defendida actualmente por autores como Baumol. 
L. Squire, M. van der Tak, etc. Segundo esta abordagem, a taxa de juro e deter
minada pela produtividade marginal do capital, na medida em que o capital 
investido sera remunerado em funQao da sua produtividade marginal. Numa 
economia com restri96es de capital, qualquer despesa de investimento possui 
o correspondents custo de oportunidade, e um projecto s6 sera implementado 
desde que possua uma rentabilidade identica ao projecto marginal alternative; 
daf que a produtividade marginal do capital seja igual ao seu custo de oportu
nidade. A estimaQao da produtividade marginal e, nestas circunstancias, equi
valents a estimaQao do custo de oportunidade do capital. A forma mais comum 
de obter o custo de oportunidade do capital e atraves da estimaQao de uma 
funQao de produQao. 

0 presente texto preocupar-se-a apenas com a estimaQao da taxa de 
actualizaQao do consumo. Existe neste momenta ja publicado um artigo em 
que se estima esta mesma taxa para a economia portuguesa [v. Kula, E. (1985)]. 
Estando o presente artigo ja conclufdo no momenta em que foi publicado o 
referido artigo de Kula e tendo-se constatado que as estimativas e os objecti
ves dos dois artigos eram distintos, achou-se por bem publica-lo. 

Existindo ja varios trabalhos publicados sobre a estimaQao de funQ6es de 
produ98.0 para a economia portuguesa e encontrando-se outras estimaQ6es 
sobre esta questao em elaboraQao, considerou-se desnecessario determinar 
a produtividade marginal do capital. 

2-A) A determinat;io da taxa de juro do consumo 

A base para a obtenQao da taxa de juro do consumo e uma funQao de 
utilidade social agregada que se representa geralmente por 

onde: 

T -t l -Qt 
U= 1~0U (cr) (1 +e) ou U=JU (cr) e dt 

Cr e o consumo no perfodo t e c 1 > 0; 
U (cr) e a funQao de utilidade que expressa o fluxo de utilidade 

gerado em qualquer data futura t, onde o consumo se supoe 
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positivo e crescente. A fun9ao U (c) e tambem concava, por hip6-
tese com primeiras e segundas derivadas representadas por 

U' (Cr) > 0 e U" (Cr) < 0 

para todos os c r > 0; 
e e a taxa de preferencia pura pelo tempo, por hip6tese maior ou 

igual a zero; 
T representa o horizonte temporal que os consumidores consideram 

nas suas escolhas intertemporais e para o qual estabelecem os 
pianos de consumo. Em termos de formaliza9ao da fun9ao objec
tivo, T pode ser finito ou infinito, mas no contexto deste traba
lho considera-se um horizonte finito e a formaliza9ao discreta. 

A fun980 
T -t 

U = 1~0 U (cr) (1 +e) 

significa assim a soma das utilidades de consumo futuras, descontadas pela 
taxa de preferencia pura pelo tempo (e), e o criteria de escolha intertemporal 
passa pela maximiza9ao dessa fun9ao. 

A taxa de juro do consumo, que se representa pori, define-se entao pela 
taxa marginal de substitui9ao dos consumos entre do is perfodos t e t + 1, tendo
-se portanto 

Segundo este resultado geral, a taxa de juro do consumo e deduzido direc
tamente das preferencias dos consumidores e as maiores dificuldades que se 
colocam a obsten9ao de um valor para aquela taxa, por essa via, situam-se 
ao nfvel do conhecimento da fun9ao de utilidade U (c). Mesmo abstraindo-nos 
completamente da discussao realtiva as dificuldades associadas a defini9ao 
da fun9ao de utilidade social no que respeita a agrega9ao das preferencias 
individuais e se considerarmos apenas um consumidor medio representativo, 
a fun9ao de utilidade nao e susceptfvel de ser conhecida com certeza. A forma 
como, em ultima analise, esta fun9ao e introduzida nos modelos e um tanto 
arbitraria, passando por se estipular a priori um dado tipo de fun9ao que obe
de9a aos requisitos de concavidade. Neste trabalho considera-se o tipo de fun-
980 mais preconizado em estudos sobre a taxa de juro do consumo, a qual 
consiste numa fun9ao de elasticidade constante que se apresenta sob a forma 

onde rJ > 0. 
U (Cr)=-1- ci-~ 

1-t} 

Mesmo optando par esta fun9ao, a formula9ao do modelo base e dife
rente consoante se considere ou nao a taxa de preferencia pura pelo tempo (e). 
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Assim, Squire, L., e Van der Tack (1975) consideram o modelo 

r c1-~ -r 
U= I _r_ (1 +e) 

t=O 1-'1 

o qual, uma vez simplificada a analise para apenas dais perfodos, 0 e 1, par 
exemplo, se apresenta sob a forma 

A C 1 -~ n A C11 -~ 
U= o + 

1-,.., 1-,.., 

onde n e o factor de desconto, igual a - 1
-, e A e um parametro. 

1+Q 
Dasgupta, A., e Pearce, D. W. (1982), nao consideram a taxa de prefe-

rencia pura pelo tempo (e). aparecendo entao aquele modelo na forma 

1-~ 

U=t~ 
t=O 1-1"/ 

As taxas de jura do consumo que se podem deduzir num ou noutro caso 
resumem-se na duas formulas seguintes: 

(1) 

(2) 

i=(1 +g)~-}-1 
i=(1+g)~-1 

onde g e a taxa de crescimento do consumo. 
Daqui se conclui tambem que os parametros fundamentais que determi

nam o valor da taxa de jura do consumo sao a elasticidade da utilidade margi
nal, conjugada com a taxa de crescimento do consumo, e adicionando ou nao 
a preferencia pura pelo tempo. Estes sao, em ultima analise, os parametros 
que se torna necessaria estimar para se obter o valor da taxa de jura do cun
sumo. 

Compreende-se tambem facilmente que, consoante a opc;ao que se adoptar 
relativamene ao tipo de func;ao de utilidade e quanta a considerac;ao ou nao 
da taxa de preferencia pura pelo tempo, se obterao taxas de jura diferentes. 

2-B) Estima~;io dos parimetros 

A func;ao de utilidade especificada anteriormente nao pode ser estimada 
d1rectamente e, desse modo, a elasticidade da utilidade marginal (1!) apenas 
pode ser obtida atraves de processos indirectos, a partir das evidencias empf
ricas do comportamento dos consumidores. 

0 processo que vamos utilizar para a estimac;ao de 11 baseia-se em Fisher 
(1930), Frisch (1932), Fellner (1967) e Kula (1984). Para esse efeito, considera
-se que a func;ao de utilidade anterior U(C) e aditivamente separavel e e defi
nida para dais bens: um bem alimentar e um bem nao alimentar. 
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Segundo Fellner (1967) (6), e possfvel estimar 11 a partir de duas relac;oes. 
A primeira consiste em 

d a log Yc on e e4 = ..,....,_.,..:::..,..:..;'a log Prlp
9 

e: 
Yc - nfvel de rendimento de um escalao de rendimento especffico; 
p, ....:.._ nfvel de prec;os dos bens alimentares; 
p9 - nfvel de prec;os dos bens nao alimentares. 

A estimativa de f! a partir desta relac;ao pressup6e independencia entre 
o bem alimentar e nao alimentar e estabilidade das preferencias expressas atra
ves da func;ao de utilidade. A sua fundamentac;ao assenta no facto de que, 
ao Iongo de um mapa de indiferenc;a com consume constante, a utilidade 
variara na mesma proporc;ao dos prec;os relatives. 

Alternativamente, a segunda relac;ao e: 

on de: 
e,- elasticidade rendimento, procura de bens alimentares; 
e2 - elasticidade prec;o, procura de bens alimentares, ap6s a elimi

nac;ao do efeito rendimento (elasticidade, procura compensada). 

Esta relac;ao fundamenta-se entao no facto de que, para um determinado 
nfvel de rendimento real, o aumento do prec;o relative dos bens alimentares 
origina uma diminuic;ao no consume de bens alimentares na proporc;ao e, e 
um aumento do rendimento real na proporc;ao e1/e2, de forma que o nfvel 
do consume se mantenha ao nfvel inicial. E possfvel obter e, e e2 a partir da 
estimac;ao de uma func;ao procura de bens alimentares 

on de: 

C- procura de bens alimentares; 
y- rendimento disponfvel; 

vindo, finalmente, a elasticidade compensada (e2) dada atraves de uma equa
c;ao de Slutsky formulada em termos de elasticidades: 

sendo a a proporc;ao dos bens alimentares no orc;amento familiar. 

(6) Fellner, W. (1967), pp. 60-61. 
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E esta segunda alternativa que adoptamos nas estima<;:oes efectuadas. 
Contudo, antes de se apresentarem os resultados interessa fazer um esclare
cimento previa. 

Para o ajustamento deste modelo necessitamos de dispor de series his
t6ricas para o consumo privado desagregado por bens alimentares e nao ali
mentares. As series temporais de consumo disponfveis para Portugal foram 
publicadas pelo INE integradas nas antigas Contas Nacionais ate 1976, mas 
ja nao podem ser obtidas com o nfvel de desagrega<;:ao pretendido no novo 
sistema de contas implementado para os anos posteriores. Por outro lado, foram 
tambem efectuados estudos sabre a evolu<;:ao do consumo privado em Portu
gal no DCP, nos quais se pode obter uma serie com a desagrega<;:ao preten
dida, mas tambem s6 para o perfodo 1958-1975. Desse modo, as limita<;:oes 
estatfsticas impedem-nos de apresentar uma estima<;:ao das elasticidades para 
anos mais recentes, o que, tendo em conta as altera<;:oes estruturais verifica
das ap6s 1975, restrings a validade da utiliza<;:ao dos resultados que se obti
veram. Com vista a supera<;:ao deste problema efectuam-se no ponto 3 algu
mas projec<;:oes, efectuadas com base em hip6teses de evolu<;:ao possfvel para 

. parametres. 
No ajustamento do modelo 

log C=log A+e1 log y+e3 log(~;)+U 

efectuado atraves dos mfnimos quadrados ordinaries, utilizaram-se as series 
constantes do quadro 4 e obtiveram-se os seguintes resultados (1): 

log C = 1 ,495 + 0,6399 log y- 0,0338 log (~;) 
t-student (208,447) (714,3146} (-6,2585) 

R2 =0,99 DW= 1,9142 

(1) Na estimac;:ao das equac;:oes poe-se a questao de saber se se deve utilizar o consumo 
agregado e retirar ilac;:oes sabre um agente econ6mico padrao ou se se deve utilizar o consumo 
per capita e retirar ilac;:oes sabre o agente media. Do ponto de vista matematico, no entanto, pode
mos deduzir as relac;:oes que permitem estabelecer a equivalencia entre os resultados, quer se 
utilizem as grandezas per capita ou globais. Para esse efeito, consideremos a func;:ao 

T 
U=! _1_ct-~(1+1})-r 

t=O 1-~ t 

utilizada no texto, onde C1 e o consumo global, e donde se pode obter 

que exprime a variac;:ao da utilidade social, associada a uma variac;:ao marginal do consumo glo
bal na data t. 

Representando o consumo per capita no perfodo t por c; =f. onde Pr e a populac;:ao que 
f 

que se supoe crescente segundo uma taxa media anual {3. 0 consumo per capita pode assim 
exprimir-se atraves de 
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A propor9ao dos bens alimentares no or9amento familiar (a) obtida atra
ves da media aritmetica simples sabre os dados apresentados no quadro 1 
e de 0,481. 

Utilizando as equa96es anteriores, obtem-se e2 = - 0,341 89, donde 
resulta tambem um valor igual a -1 ,8733 para a elasticidade da utilidade mar
ginal (rJ). 

A estima9ao da taxa de crescimento do consume (g) e efectuada, como 
habitualmente, atraves do ajustamento de 

log C=A+gt 

0 ajustamento efectua-se com base na serie de consume de bens alimen
tares apresentado no quadro 4 e permite obter os seguintes resultados: 

ou 

log C = 4,424 37 + 0,017 685 t 
t- student (726,294) (32, 197 4) 

R2 = 0,9848 
F= 1036,69 DW=2,0897 

Efectuando a substituiqao de C1 por c; nas duas primeiras expressoes, obtem·se 

A taxa de jura do consumo per capita, que representamos por i*, define·se entao por 

i* = c,-' P~1 <1 +fll'' (1 + )-1 =(~}~ (1 + ) (1 + a)-~-1 
c,.,' P~~ (1 + Pl'('+') e c, e ,, 

Efectuando as simplificaqoes adequadas, obtem·se 

.• - (1 +g)" (1 +Q) 
I - (1+[J)'l 

e, sendo (1 +g)~ (1 +e)= 1 + i, como se demonstra no texto, tem·se tambem 

Esta expressao, que e sugerida por Dasgupta e Pearce (1972), p. 144, permite·nos assim 
calcular, sempre que necessaria, a taxa per capita, uma vez conhecida a taxa global e vice-versa. 
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Passando a antilogaritmos, obtem-se uma taxa media anual de 4,2 %. 
A estimac;:ao da taxa de preferencia pelo tempo (e) exige a definic;:ao de 

uma variavel <<proxi». Considera-se como variavel «proxi» a probabilidade de 
sobrevivencia de um perfodo para o outre. Com esta variavel <<proxi» esta-se 
a considerar que a preferencia pura que uma comunidade possui pelo con
sumo presente relativamente ao consume futuro esta associada a respectiva 
probabilidade de sobrevivencia. A nao considerac;:ao de outras variaveis <<proxi» 
alternativas, como comportamentos irracionais, miopia, etc., deve-se a dificul
dade pratica associada a definic;:ao destas variaveis. Existem autores que con
sideram incorrecto estimar um valor exacto para e. preferindo definir e atribuir
·lhe um conjunto de valores, os quais vao determinar os intervalos de variac;:ao 
de i. 

A partir da serie apresentada no quadro 5 pode calcular-se uma probabi
lidade media de morte, no perfodo 1958-1983, de 1 ,03%, a qual corresponds 
a probabilidade de sobrevivencia de 0,9897. 0 valor para n foi assim fixado 
em 0,9897. 

{1) 
(2) 

Resumindo, os valores dos parametres a considerar nos modelos sao: 

f)= 1 ,8733; 
g=4,2 %; 
n= 0,9897; 
e=0,0103. 

E, segundo o modele que se considerar, o valor da taxa de juro (1) vem: 

i=9,13% 
i=8,11% 

3 - Projecc;ao dos resultados 

Os valores que acabamos de obter para a taxa de juro do consume 
interpretam-se em termos medics, i. e., sao as taxas medias (constantes) vali
das para o perfodo 1958-1975. Na avaliac;:ao de projectos e mais c6modo tra
balhar com taxas medias constantes do que com taxas instantaneas variaveis; 
e estas ultimas raramente sao calculadas, mas no caso presente torna-se van
tajoso deduzir uma formula que nos permita simular as taxas instantaneas por 
forma a obter taxas medias para horizontes diferentes do considerado, tendo
-se como objective ultimo a projecc;:ao para o perfodo posterior a 1975. 

Assim, sendo 

e considerando que e, e e3 sao conhecidos e constantes, podemos obter fJr 

em func;:ao de a r at raves de 
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onde a r e a propor9ao das despesas alimentares no or9amento familiar que 
efectivamente se verifica no perfodo t. Esta rela9ao permite-nos obter uma elas
ticidade em fun9ao de a,, a qual, por sua vez, pode exprimir-se em fun9ao 
da taxa de crescimento do consumo global. Sendo b a elasticidade do con
sumo alimentar relativamente ao consumo total, a, obtem-se atraves de 

CA(o) ebAt 
a - -a e(b-1)·At 
r- Cr eAt - (O) 

ou, fazendo d=(b-1)A, onde A e a taxa media de crescimento do consumo 
global, aquela expressao simplifica-se para 

at = a (O) e 6 • r, com d < 0 se b < 1 

Considerando taxas de crescimento do consumo variaveis, pode-se utili· 
zar, em alternativa, 

com dr=(b-1){J(r) e !Jt=+ · tg0Ar, onde Are a taxa de crescimento do con

sumo entre t e t + 1 . 
As expressoes anteriores sao apenas a tradu9ao em termos formais da 

conhecida lei de Engel que implica b< 1 e, desse modo, a, decresce com Ar. 
Utilizamos esta formaliza98.0 para obten9ao de a, em alternativa aquela 

que resultaria directamente das equa96es do modelo apresentado no ponto 
anterior e que seria 

A yf' · (Pt/p9)
8

' a r = ___:,.:...._-'---=.:.. 

Cr 

donde se pode obter tambem dt atraves de: 

a£n a r _ e ~ + aen (Pt/pq} aen c, 
at - 1 at e 3 at - at 

pelo facto de esta ultima formaliza9ao nos impossibilitar as projec96es para 
o perfodo posterior a 1975, relativamente ao qual se desconhece a evolu9ao 
dos pre9os relatives Pt/p 9• 

A taxa de juro instantanea (ir) obtem-se entao atraves de 

onde g,=b>.., e n e constante. 
Desse modo, conhecendo-se a taxa de crescimento do consumo global, 

as equa96es anteriores permitem-nos simular os valores das taxas de juro ins
tantaneas para todos os anos da serie considerada. Esse calculo, para alem 
de moroso, nao tern grande interesse, sendo melhor efectuar o calculo de valo
res medios para determinados intervalos e posteriormente efectuar projec96es 
em termos de medias m6veis. 
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Para esse efeito, consideramos um intervale variavel [0, d], com origem 
no infcio da serie (1958), e d assumindo todos os valores 1, 2, ... , T, onde 
T e o horizonte da serie que se considera. 

Utilizando variaveis contfnuas e representando par ad o valor media das 
propor96es do consume alimentar no consume total respeitantes aos interva
los [0, d], tem-se 

- 1 Jd 1 Jd {j t 1 Jd {j .t d ad=(J 0 a, dt=d 0 a(o) e d· dt=d a(o) 0 e d t 

onde od = (b- 1) "Ad, com "Ad igual a taxa media de crescimento do consume 
global no perfodo [0, d]. 

Como od < 0, o integral converge para 

- 1 1 ( {j d 1) ad=- a(o)- e d·-
d 0d 

Pode verificar-se tambem facilmente que, a medida que se faz tender d 
para o limite superior de serie T, se tern 

on de o= lim(b -1)"Ad= (b -1)"A 
d-T 

e de igual modo 

lim g(dl=lim b • A.d=b "A=g 
d-T d-T 

A elasticidade do consume alimentar em rela9ao ao concurso total (b) 
foi estimada em 0, 764 para o perfodo 1958-1975 e a taxa de crescimento do 
con sumo global ("A) e de 5,46 %. Substituindo estes valores nas equa96es ante
riores, podemos verificar que o modelo que se acaba de deduzir para efec
tuar as projec96es permite obter uma boa aproxima9ao dos valores obtidos 
anteriormente para perfodo identico. Assim, 

g=b"A 
o=(b -1)"A 

0,041 638 
= -0,012 862 

a=~.!. (eor_1) = 
T o 

11 = e1/(e3- ae1) = 

i=(1 +g)~..!. -1 
1r 

0,474 2 

1,897 2 

9,16% 
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Simulando o model a para um perfodo qualquer daquele horizonte, por 
exemplo para: 

1958-1970 1970-1975 

Ad 0,049 16 0,671 8 

Qd 0,037 55 0,053 13 

od -0,011 6 - 0,015 85 

ad 0,493 0,440 3 

'T/ 1,832 4 2,027 8 
i(%) 8,10 11,83 

De igual modo, conhecendo-se a taxa de crescimento do consumo global 
para um perfodo posterior a 1975 e admitindo que as elasticidades b, e3 e e1 
sao as mesmas, podemos tambem simular os valores da taxa de juro. 

Neste texto calcularam-se os valores correspondentes aos perfodos 
1970-1981 e 1973-1981. 

Para esse efeito obtivemos a serie do consumo global a pre9os de 1977 
a partir das novas Contas Nacionais publicadas pelo INE e efectuou-se o ajus
tamento de 

lim C= A+ g t 

Os resultados dos ajustamentos sao: 

1970-1981: 

1 In C= 12,699 + 0,037 39t 
t-student (324,4) (7,03151) R 2 =0,8622 

1973-1981: 

1 In C=12,920+0,019229t 
t-student (789,74) (6,613) R 2 =0,831 78 

a que correspondem as taxas medias de 3,8 % e 1 ,94 %, respectivamente. 
lntroduzindo estes valores no modelo, obtem-se: 

1970-1981 1973-1981 

Qd 0,029 032 0,014 833 
dd -0,008 968 -0,004 582 9 

ad 0,436 1 0,436 

l]d 2,045 2,046 
i (%) 7,13 5,17 

Estes resultados permitem entao propor uma taxa de jura do consumo 
para o perfodo posterior a 1975 que se situa rio intervale 5,17% e 7,13%. 
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4 - Conclusoes 

Como ja se referiu, o interesse pelo estudo da taxa de juro do consumo 
em Portugal e recente. Os dois estudos que se conhecem foram efectuados 
por Toscano (1978) e por Kula (1985), ja mencionado. Parece-nos assim 
justificar-se terminar este trabalho com uma analise comparativa dos resulta
dos e metodos utilizados. Para esse efeito, resumem-se no quadro seguinte 
os valores que acabamos de estimar, assim como os resultados obtidos por 
aqueles autores: 

1958-1975 1958-1970 1970-1975 1970·1981 1973-1981 Kula Toscano 

fJ 1,873 1,832 4 2,027 8 2,045 2,046 1,83 1,25 

e 0,010 3 0,010 3 0,010 3 0,010 3 0,010 3 0,001 0,04 

a 0,481 0,493 0,440 3 0,436 1 0,436 0,45 -

g 0,042 0,037 5 0,053 13 0,029 0,014 3 0,032 -

.l. 0,054 6 0,049 16 0,067 18 0,038 O,Q19 4 - -

i 0,091 3 0,081 0 0,118 3 0,071 3 0,051 7 - -

i* 0,081 7 0,071 2 0,107 0,060 4 0,041 02 0,072 0,077 5 

i* = (1 +g)~ (1 +e) - 1 onde {3 = 0,5% (v. nota 7). 
(1 + m~ · 

Considerando estes resultados, pode-se constatar facilmente uma tenden
cia crescente na elasticidade marginal (1!). a qual se explica, segundo a 16gica 
do metodo que utilizamos, pela tendencia em sentido inverso do peso do con
sumo alimentar na despesa de consumo total. Em termos medios, o valor do 
parametro a passa de 0,481 no perfodo 1958-1975 para 0,436 no perfodo 
1973-1981. 

Nas comparac;:oes que se fizerem entre estes resultados e os que cons
tam nas duas ultimas colunas torna-se necessaria ter em conta as diferenc;:as 
metodol6gicas seguidas. Nomeadamente Kula (1985) efectua os calculos das 
elasticidades e restantes parametres com base na hip6tese de «portugues repre
sentative» ou consumidor medio e para o perfodo 1950-1975. A parte estes 
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factos, os procedimentos metodologicos que conduzem a obtenc;:ao das elasti
cidades dos prec;:os relatives (e2) e rendimento (e,), a partir das quais se 
obtem a elasticidade da utilidade marginal ('1). sao os mesmos. 

A particularidade que introduzimos passa pela considerac;:ao de uma elas
ticidade variarel ('1) fundamentada na interacc;:ao entre crescimento de consume 
global e modificac;:ao da estrutura do consume. A comparac;:ao com Kula e 
assim metodologicamente consistente e facilitada pela correspondencia logica 
que se pode estabelecer entre as taxas de juro, global e per capita, atraves 
da relac;:ao deduzida na nota 7: 

i* = (1 +g)~ (1 +e) - 1 
(1 + m~ 

a qual nos permitiu obter os valores que constam na ultima linha do quadro 
a:-~terior. Podemos assim verificar que os resultados que obtivemos para os 
perfodos 1958-1975 e 1958-1970 sao praticamente iguais aos obtidos por Kula. 
As divergencias explicam-se fundamentalmente pelas diferenc;:as nas taxas de 
crescimento do consume. 

0 mesmo ja nao acontece com os resultados obtidos por Toscano (1978) 
para a elasticidade ('1) e taxa de preferencia pura pelo tempo (e). porque o 
metodo seguido e diferente. No que respeita a elasticidade, foi arbitrado um 
valor (1 ,25) com base numa analise que se suporta no «bom senso» ou 
plausibilidade e na comparac;:ao dos valores praticados internacionalmente 
por organizac;:oes como o Banco Mundial. 0 valor da taxa de preferencia pura 
pelo tempo e fixado em 4 % tambem por processo semelhante e com base 
na observac;:ao da evoluc;:ao dos desvios verificados entre as taxas de juro dos 
depositos de prazo superior a um ano e a tres meses praticadas pelo sistema 
bancario portugues no perfodo compreendido entre 1965 e 1977. Torna-se assim 
diffdl aduzir outros comentarios explicativos sobre as divergencias que se veri
ficam e destaca-se apenas, a titulo de curiosidade, que na formula de Tos
cano as diferenc;:as para menos se compensam com as diferenc;:as para mais, 
resultando no final uma taxa de desconto de 7,75 %, a qual se situa ao nfvel 
daquelas que estimamos. 

A analise comparativa que fizemos com Kula (1985) destinava-se, funda
mentalmente, a testar em que medida o metodo que propusemos era suscep
trvel ou nao de alterar significativamente os resultados que se obtem pelo 
metodo geralmente seguido. Neste aspecto pode concluir-se que nao. No 
entanto, as taxas de juro que ate agora se apresentam e que constam no qua
dro anterior tem um significado ex post, no sentido de que expressam tenden
cias passadas, e nao preferencias relativamente a evoluc;:oes futuras. 

A taxa de juro a utilizar no quadro da avaliac;:ao economico-social de pro
jectos de investimento, publicos ou privados na optica social, deve ter urn sig
nificado ex ante, no sentido de que deve exprimir a evoluc;:ao futura desejada, 
e, desse modo, deve ser sempre calculada com base na taxa de crescimento 
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do consumo esperado (per capita ou global). E nesta perspectiva que a refor
mula<;:ao efectuada neste trabalho apresenta vantagens relativamente ao 
metoda geralmente considerado. Por um lado, permite uma melhor adequa
<;:ao operacional ao sistema estatfstico portugues, que, como se referiu, a par
tir de 1975 apenas fornece dados sabre o consumo global. E permite, por outro 
lado, numa situa<;:ao de carencia de informa<;:ao pormenorizada e modifica<;:oes 
nos pre<;:os relativos, como e o caso portugues a partir de 1973, efectuar o 
ajustamento da elasticidade da utilidade marginal em fun<;:ao da taxa de cres
cimento de consumo global. Foi desse modo, por exemplo, que pudemos iso
lar uma taxa de 5,17 % para o perfodo 1973-1981, bastante diferente daquela 
que seria dada pela tendencia ate 1973. E de igual modo os mesmos calculos 
podem ser efectuados para um perfodo futuro, com base numa taxa de cres
cimento do consumo esperado. 

QUADRO N. 0 1 

Consume Consume 
(precos correntes) (prec;:os constantes de 1963) 

Anos 

Total Allmentar 

1958. ....... 52 984 27 647 
1959 ....... 55 712 29 236 
1960 ....... 59 672 31 109 
1961 ... ..... 64 810 33 471 
1962 .... . . . . 66069 33 527 
1963 ....... 71 839 37 495 
1964 ... . . ' . . 77 403 38 697 
1965 . . . . . . .. 86987 42 079 
1966 .... ... 95 903 46 755 
1967 . 101 957 49 761 
1968 ..... 113 366 54 320 
1969 ....... 125 722 60 792 
1970 ........ 138 003 66150 
1971 ...... 152 453 72 598 
1972 ....... 171 780 80428 
1973 .. 206 574 96 704 
1974 .... . . . . 271 026 127 019 
1975 .. 326 173 154 973 

CA- consume alimentar. 
GA- consume nao alimentar. 
CT - consume total. 

Nao 
Total Alimentar Nao 

alimentar alimentar 

25 301 57 054 30121 26931 
26476 59119 31 022 28097 
28563 61 927 32142 29785 
31 339 66898 34897 32 001 
31 542 66 811 34 811 32 001 
34 344 71 839 37 495 34 344 
38 706 76 368 38 512 37 856 
44 909 82399 39497 42 903 
49748 86097 40602 45 595 
52 797 90 140 42 945 47195 
59 047 96 055 44954 51101 
64 980 101483 42 021 54463 
71 853 107 928 49432 58496 
79 855 111 485 49843 61 642 
91 252 118 125 52 594 65 532 

109871 130 572 58008 72 564 
144 007 138 635 60688 77 948 
171 200 143 780 62 073 81 707 

Estrutura 

CA/CT CA/CT 

0,528 0,472 
0,525 0,475 
0,519 0,481 
0,522 0,478 
0,521 0,479 
0,522 0,479 
0,504 0,496 
0,479 0,521 
0,472 0,530 
0,476 0,524 
0,668 0,532 
0,463 0,537 
0,458 0,542 
0,447 0,553 
0,445 0,555 
0,444 0,556 
0,438 0,562 
0,432 0,568 

Fonte: uEvolw;:ao das estruturas de consume 1958·1975n, Planeamento, vol. 1, 1978, 
pp. 59·122, DCP. 
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QUADRO N.• 2 

fndlces de prec;os 

Anos pt/!J< ptlpct 
Con sumo Consume Consume 

total allmentar nao allmentar 

1958 .. .. .. . ....... . . . . . . . 0,928 03 0,917 86 0,939 47 98,198 98,904 
1959 .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 0,942 37 0,942 43 0,962 31 100,01 100,000 
1960 ......... . . . . . . . . . .... 0,963 58 0,967 86 0,958 97 100,93 100,444 
1961 .. . . . ..... . ....... . . . 0,968 78 0,959 04 0,979 31 97,94 99,004 
1962 ........ . . . . . .... 0,988 89 0,963 12 0,985 66 97,714 97,394 
1963 . . ' . . . . . . . . . . . . ... 1,000 1,000 1,000 100,00 100,000 
1964 . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . . 1,013 6 1,0048 1,022 5 98,269 99,131 
1965 .. . . ... .. .. .. . . . . .... 1,055 7 1,0654 1,0468 101,78 100,918 
1966 ....... . . . . . ... 1,1139 1,151 5 1,0911 105,5 103,375 
1967 .. . . ... . ......... 1,1311 1,158 7 1,118 7 103,58 102,440 
1968 . . . . . ... . ' . . . . . . 1,1802 1,2083 1,155 5 104,57 102,380 
1969 . . . ... . ............ 1,2388 1,292 9 1,1931 101,36 104,367 
1970 . .. . ........ 1,278 7 1,338 2 1,228 3 108,95 104,653 
1971 . . . . . .. . . . .. . ......... 1,367 5 1,4565 1,295 3 112,43 106,508 
1972 . . ... . ....... 1,454 2 1,5292 1,392 5 109,82 105,157 
1973 ....... . . . . .. . ...... 1,582 1 1,667 1 1,5141 110,11 105,372 
1974 . . . . . . . . . . . ....... 1,952 9 2,093 1,847 5 113,29 107,173 
1975 ........... ..... . . . . . 2,268 6 2,496 6 2,095 3 119,15 110,050 

Nota. - Os Indices de prec;os implfcitos sao obtidos atraves de consume prec;os correntes: 
cqnsumo prec;os 63 = Ae utilizando as series do quadro n. • 1. 

QUADRO N.• 3 

Con sumo Rendimento lndice Consume Consume Consume Rendimento 

Anos prlvado disponfvel de prec;os prlvado alimentar na:o alimentar disponivel 
(prec;os (prec;os impilcito (pre~os (pre~os (pre~os (pre~os 

correntes) correntes) (consume de 1963) de 1963) de 1963) de 1963) 
total) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1958. ..... 49 237 48447 0,928 03 53 055 28013 25 042 52 204 
1959 .. ...... 51 914 52 266 0,942 37 55 088 28 921 26167 55462 
1960 .. ... .. 55203 57 523 0,963 58 57 289 29 733 27 556 59 697 
1961 . . ..... 61453 60252 0,968 78 63 433 33 112 20321 62193 
1962 . . . . . ... 59991 64 753 0,988 89 60 664 31 606 29058 65 480 
1963 ....... 66400 69491 1,0000 66 400 34660 31 739 69491 
1964 .. 70800 76044 1,013 6 69850 35 204 34 645 75023 
1965 .. 78625 82 389 1,055 7 74 476 35674 38 802 78042 
1966 ... ..... 87 314 91 739 1,113 9 78385 36998 41 387 82 358 
1967 .... . . . . 92 662 104 654 1,131 1 81 922 30 994 42 927 92 524 
1968 ... .... 109 590 117 452 1,1802 92 857 43457 49400 99518 
1969 .. ...... 117 647 126 171 1,2388 94 968 43 970 50 998 101 849 
1970 .. ...... 122 370 143 545 1,278 7 95698 43830 51 868 112 258 
1971 .. ... . . . 141 894 162 038 1,367 5 103 761 46381 57 380 118492 
1972 .. ...... 185 298 193 214 1,454 2 106 792 47 522 59269 132 866 
1973. 191 067 236 928 1,5821 120 767 53620 67146 149 755 
1974 .. ...... 257 407 293 855 1,952 9 131 807 57731 74075 150 460 
1975 ... .... 303 768 349411 2,668 6 133 901 57 845 76 055 154 020 

Fonte: (1) e (2)- INE: «Estudos 46» e Contas Nacionais. 

Nota. - 0 rendimento disponfvel a prec;os de 1963 obteve·se por deflac;ao, utilizando-se, 
para o efeito, o lndice de prec;os impllcitos no consume total. A desagregac;ao do consume total 
em alimentar e nao alimentar foi obtida utilizando os coeficientes de estrutura do quadro n. o 1. 



QUADRO N.• 4 

Rendlmento 

Anos dlsponfvel f. pt/p, Ptlpcr Consumo 
(pre~os allmentar 

de 1963) 

1958 ..... 52 204 98,198 98,904 28013 

1959 .......... 55 462 100,01 100,000 28921 

1960 .... 59697 100,93 100,444 29 733 

1961 . . . . . . . . . . . . 62193 97,94 99,004 33112 

1962 ........... 65480 97,71 97,394 31606 

1963 .. . . . . .. . . . 69491 100,00 100,000 34660 

1964 .. 75023 98,27 99,131 35204 

1965 78042 101,78 100,918 35674 

1966 ... . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . 82358 105,5 103,375 36998 
1967 ... 92 524 103,58 102,440 38994 

1968 ............. 99518 104,57 102,380 43457 
1969. 101849 101,35 104,367 43970 
1970 .. . ............ 112 258 108,95 104,653 43830 

1971 118 492 112,43 106,508 46381 

1972 ......... . ........ 132 866 10982 105,157 47 522 

1973 149 755 110,11 105,372 53620 
1974 ...... ... . . .. . . . . 150 460 113,29 107,173 57 731 

1975 ............. 154 020 119,15 110,050 57 845 

Fonte: Obtido a partir do quadro n. o 3, cotunas (7) e (5), e do quadro n. o 2. 

QUADRO N.• 5 

Anos 
1958 1960 1965 1970 1975 1980 1984 

HMS 

6bitos. ..... ..... .. 91 891 95 007 95187 93 093 97 936 97698 97 227 

Populactiio residente. 8 926 400 8 976 700 9 122 000 9 013 700 9 633 100 9 829 700 10 173 700 

6bidos: populactiio re-
sidente ........... 0,01029 0,010 86 0,010 43 0,010 37 0,01016 0,009 93 0,009 556 

Fonte: Anuario Estatfstico. 
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BARROS, Carlos; BARATA, Joaquim- Taxa de actualizac;io do consumo em 
Portugal 

Neste artigo e deduzida uma taxa de juro do consumo para a economia portuguesa com 
base numa fun9ao de utilidade consumo, independente e definida para dois perfodos. Os parame
tros de que depende esta taxa sao a taxa de preferencia pura pelo tempo determinada pela pro
babilidade de sobrevivencia, a elasticidade da utilidade marginal e a taxa de crescimento do con
sumo alimentar (global ou per capita). Para a estima9ao da elasticidade da utilidade marginal 
utiliza-se o modelo sugerido por Fellner (1967), no qual se assume uma fun9ao de utilidade aditi
vamente separavel em rela9ao a dois bens - um bem de consumo alimentar e um bem de con
sumo nao alimentar. No entanto, a aplica9ao directa deste modelo aos dados da economia portu
guesa apenas e possivel para o perfodo 1958/1975, para o qual se tem series do consumo total 
desagregado em alimentar e nao alimentar. Para superar essa dificuldade e obter estimativas mais 
actualizadas desenvolveram-se as formaliza96es necessarias para obter uma elasticidade da utili
dade marginal variavel e fundamentada na interac9ao entre o crescimento do consumo global e 
modifica9ao da estrutura do consumo. Os varios calculos efectuados permitem fundamentar um 
valor para a taxa de juro do consumo compreendido entre 5,17% e 7,13%. 

BARROS, Carlos; BARA T A, Joaquim - Consumption rate of interest for Por· 
tugal 

In this article we derive a consumption rate of interest for Portugal, on the base of an inde
pendent, two-period consumption utility function. The component parameters of this rate are: a 
mortality-based pure time discount rate, the elasticity of marginal utility and the growth rate of 
food consumption (total or per capita). In order to calculate the elasticity of marginal consumption 
utility a model suggested by Fellner (1967) is employed, in which an additively separable utility 
function is assumed in relation to two commodities - «food» and «non-food». But direct applica
tion of this model to Portuguese economic data is only possible for the period 1958/1975, in rela
tion to which total consumption series are broken down into food and non-food. To overcome 
this difficulty some reformulations of that model are undertaken in order to obtain a variable elas
ticity based on the interaction of total consumption growth and modification of the consumption 
structure. The results obtained point to a consumption rate of interest that falls in the interval: 
5,17% and 7,13%. 
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