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1 - lntroduc;io 

As elevadas taxas de inflac;:ao que se tem feito sentir na maior parte dos 
pafses ocidentais principalmente a partir de 1973 tem provocado um renovado 
interesse nesse fen6meno e o aparecimento de vasta literatura que se propOe 
analisar as suas causas e as medidas para a sua reduc;:ao ou eliminac;:ao. 0 
concomitante e evidente sucesso de teses monetaristas em certos pafses tem 
mesmo levado alguns governos (par exemplo no Reina Unido) a adoptar como 
unico objective de polftica econ6mica a reduc;:ao do ritmo de crescimento dos 
prec;:os. Tal esforc;:o s6 pode ser compreendido se houver o reconhecimento 
de que taxas de inflac;:ao elevadas tem consequencias altamente gravosas para 
a economia de um pafs. Paradoxalmente, relativamente poucos estudos se tem 
debruc;:ado sabre a investigac;:ao empfrica dessas consequencias. 

Tradicionalmente resume-se os efeitos da inflac;:ao dizendo-se que ela 
introduz uma redistribuic;:ao do rendimento regressiva, arbitraria e significativa, 
conduz a defices externos e a afectac;:Oes de recursos ineficientes. Ainda no 
que respeita a distribuic;:ao de rendimentos sublinha-se que os que tem 
rendimentos nominais fixos (par exemplo pensionistas, velhos) perdem com a 
inflac;:ao (o que e verdadeiro par definic;:ao); que os devedores ganham em 
relac;:ao aos credores (com a implicac;:ao que as taxas de jura nominais nao 
acompanham as taxas de inflac;:ao) e algumas vezes que os Iueras aumentam 
a custa dos salaries (hip6tese vulgarmente conhecida par wage-lag). Se e 
verdade que praticamente todos os estudos confirmam a hip6tese de os 
devedores ganharem em relac;:ao aos credores, ja o mesmo nao acontece com 
a hip6tese do wage-lag, onde ainda permanece uma certa controversia e onde 
talvez seja mais frutuoso tentar verificar a hip6tese a nfvel sectorial e nao a 
nfvel nacional. 

E tambem ponto assente que o Estado e um dos principais beneficiaries 
com a inflac;:ao (pelo menos em termos financeiros) nao s6 porque e o principal 
devedor como tambem porque os sistemas fiscais foram normalmente 
concebidos para situac;:Oes de estabibilidade de prec;:os, do que resulta receitas 
adicionais em impastos. 

Recentemente grande atenc;:ao tem sido dada as consequencias de taxas 
de inflac;:ao mais elevadas em relac;:ao aos parceiros comerciais e aos efeitos 

(*) Este artigo foi apresentado como comunicac;:ao a 2. • Conferencia Nacional dos 
Economistas da APEC em Dezembro de 1984. 

(* *) Professor auxiliar do ISE. Membro do CISEP. 
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negativos que sao induzidos nas taxas de cambio e nos desequilfbrios nas 
contas com o exterior. Outro facto tambem frequentemente citado e o 
agravamento da incerteza no funcionamento da economia, que podera levar 
por exemplo a adopc;:ao de investimentos de curto prazo em detrimento dos 
de Iongo prazo. 

No entanto nem sempre se tern acentuado o lado negativo da infla<;:ao. 
No campo do desenvolvimento econ6mico salienta-se por vezes que taxas 
moderadas de inflac;:ao poderao ajudar a financiar o desenvolvimento 
econ6mico. Esta ideia que tern a sua origem em Keynes e Kaldor pressupoe 
a inflac;:ao por excesso de procura e a existencia do wage-lag, com o 
consequente acrescimo de lucros, aumento de investimento e crescimento da 
produc;:ao. A verificac;:ao empfrica deste facto tern sido inconclusiva e tern sido 
normalmente baseada em estudos de cross-section de varios parses. Alguns 
estudos sugerem que taxas de inflac;:ao de 8 % a 1 0 % seriam favoraveis a 
urn crescimento mais rapido do produto, mas nao existe de maneira nenhuma 
consenso quanto a este aspecto. 

0 problema de medir as consequencias da inflac;:ao ainda mais complicado 
se torna porque em rigor se deveria contrapor os custos da inflac;:ao com os 
custos da nao existencia dessa inflac;:ao. Se por exemplo existe urn trade-off 
entre inflac;:ao e desemprego, os custos de uma menor inflac;:ao deverao ser 
aferidos pelos custos de urn maior desemprego. Daqui se deduz da dificuldade 
e complexidade com que se debatem os estudos sobre as consequencias da 
inflac;:ao. 

Uma caracterfstica de quase todos esses estudos e a hip6tese de todas 
as famflias em cada pals e num dado perfodo experimentarem a mesma taxa 
de inflac;:ao- representada quer por urn fndice de prec;:os no consumidor (IPC), 
por urn fndice de prec;:os a retalho ou mesmo por urn fndice de prec;:os implfcito 
no produto (embora os dois primeiros Indices sejam os mais utilizados). 

0 IPC e publicado na maior parte dos pafses por urn organismo estatal 
e normalmente tern periodicidade mensal. E urn fndice de uma media ponderada 
de acrescimos de prec;:os em que os ponderadores estao normalmente 
relacionados com a proporc;:ao de despesa total de consumo gasta nos varios 
itens pelas chamadas famflias ou populac;:ao de referencia. A populac;:ao de 
referencia e os ponderadores sao normalmente extrafdos de inqueritos as 
despesas familiares cuja principal finalidade e precisamente fornecer a 
informac;:ao basica para a construc;:ao de urn fndice de prec;:os. 

A populac;:ao ou famflias de referencia podem e tern diferido de pafs para 
pals e dentro do mesmo pafs em diferentes perfodos (1). 0 criteria de escolha 

(1) A popula<;:ao de referencia do actual IPC para Portugal e extrafda do inquerito as 
despesas familiares de 1973/1974, e e constitufda pelas «familias que, tendo mais de uma ate 
cinco unidades de consumo, se situam em escaloes de rendimento anual limitados por 30 OOOS 
e menos de 180 000$ e cujo elemento principal fosse trabalhador por conta de outrem, com 
excep<;:ao dos quadros e tecnicos do sector publico ou privado, sendo tambem exclufdas as famflias 
cujo elemento principal pertencesse as For<;:as Armadas». 
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tem variado amplamente, embora prevalec;:a sempre a intenc;:ao de abarcar as 
famflias mais representativas ou aquelas que numa base apriorlstica se pensa 
serem as que mais sofrem com a inflac;:ao. 

Havendo seleccionado a populac;:ao de referencia, o ponderador para certo 
item, por exemplo <<cereais», e obtido pelo quociente da soma das despesas 
feitas em cereais por cada famflia com o total que e obtido pela soma das 
despesas feitas por todas as famflias em todos os itens. E clara que a soma 
de todos os ponderadores e igual a 1. Pode-se imediatamente verificar que 
os valores obtidos para os ponderadores por este metoda sao bastante 
influenciados pelas despesas de consumo das classes de mais elevados 
rendimentos. Por exemplo Muellbauer (1977) concluiu para a lnglaterra que os 
ponderadores assim obtidos estavam pr6ximos da estrutura de consumo das 
famflias situadas no 70. o percentil. 

Os prec;:os considerados no IPC referem-se aos itens mais frequentemente 
consumidos pela populac;:ao de referencia e tem de ser minuciosamente 
descritos ou identificados quer · pelas suas qualidades ffsicas, marcas ou 
qualquer outra informac;:ao que permita a sua identificac;:ao. 

0 lndice de prec;:os no consumidor resultante desta maneira de proceder 
e considerado ser representative da taxa de inflac;:ao num pals, pelo que se 
pressupoe que todas as famflias experimentam a mesma taxa de aumento de 
prec;:os. Dado que o IPC e uma media de prec;:os e uma media de ponderadores, 
reconhece-se que casas individuais (famflias) poderao sofrer diferentes Indices 
de prec;:os, o que se passa afinal com todas as medias. Admite-se, todavia, 
que os desvios em relac;:ao a media sao aleat6rios, nao estando, portanto, 
relacionados sistematicamente com qualquer classificac;:ao das famflias (feita, 
por exemplo, em termos de rendimento, categoria s6cio-econ6mica, etc.). Por 
outras palavras, a nao ser que estivessemos dispostos a considerar cada caso 
individual, o IPC esgotaria toda a informac;:ao relevante sabre os Indices de 
prec;:os. Esta ideia tem sido desafiada por uma serie de estudos (relativamente 
poucos) sabre os Indices de prec;:os diferenciais ou inflac;:ao diferencial que se 
tem debruc;:ado principalmente sabre as economias dos Estados Unidos e da 
Gra-Bretanha. 

Desde ja sera de dizer que esses dois palses apresentam resultados 
contrastantes: enquanto na Gra-Bretanha se tem concluldo em geral pela 
existencia de diferenc;:as substanciais entre os Indices de prec;:os por classes 
de famflias, ja o mesmo nao podera ser dito dos Estados Unidos. 

No Reina Unido e ap6s Allen (1958) ter concluldo pela existencia de 
pequenas variac;:oes nos Indices de prec;:os por classes de famflias, Lynes (1962) 
descobriu que o lndice de prec;:os oficial subestimava grandemente os Indices 
de prec;:os de tres grupos de rendimentos situados perto do nlvel nacional de 
assistencia. Este facto teve um grande peso na decisao do Departamento de 
Emprego de publicar trimestralmente Indices para famllias de pensionistas de 
uma e de duas pessoas em 1968 e a partir de 1962. Estes Indices de 
pensionistas tem em geral crescido mais depressa que os Indices de todas 
as famflias. 

399 



Tipping (1970) concluiu (usando 10 grupos de despesa), que os fndices 
de preQos diminulam a medida que se subia na escala de rendimentos. No 
perlodo 1956-1966 os pre9os para o 5. o percentil tinham subido 6 pontos 
percentuais mais do que para o 95. o percentil. No entanto Piachaud (1978), 
usando uma desagrega9ao muito maior (93 grupos de despesa), e para o 
mesmo perlodo, estimou essa diferen9a em 10,9 pontos percentuais. Este facto 
pode indicar a importancia da desagrega9ao nos resultados finais, embora o 
metodo empregue por Piachaud nao fosse exactamente identico ao de Tipping. 

Piachaud estendeu a ami lise ate 197 4, concluindo que no perlodo 
1956-197 4 os pre9os tin ham crescido 30,9 pontos percentuais mais para o 
5. o percentil (rendimentos baixos) do que para o 95. o percentil (rendimentos 
altos). 

A conclusao de que a infla9ao diferencial em lnglaterra tinha urn efeito 
negativo na distribuiQao de rendimentos foi corroborada por Muellbauer (1974, 
1976), que usou Indices de custo de vida calculados a partir do sistema linear 
de despesa. 

Usando ponderadores extraldos do inquerito as despesas familiares de 1977 
e pre9os para 40 grupos de despesa durante o perlodo 1974-1980, Smith (1980) 
investigou os Indices de preQos para quatro tipos de famflia (famflias sem ou 
com uma, duas ou tres crianQas) e por metodos econometricos concluiu que 
existia uma rela9ao inversa entre a infla9ao e o rendimento (por cada 100 Iibras 
de despesa adicional - 3,7% na taxa de infla9ao) e uma rela9ao directa entre 
o numero de crian9as e o acrescimo adicional no lndice de pre9os. 

Para os Estados Unidos a conclusao e diferente. Hollister e Palmer (1972) 
para o perlodo 1953-1967 conclulram que a inflaQao nao tinha sido adversa 
para os pobres. No entanto, a inclusao de anos mais recentes levou Palmer 
e Barth (1974) a conclusao que o lndice de pre9os para os pobres era superior 
ao dos ricos. 

Mas o estudo principal sobre a infla9ao diferencial nos Estados Unidos 
foi realizada por Michael (1979), que utilizou o inquerito de 1960/1961 e que 
calculou Indices de pre9os para cada uma das 11 000 famflias do inquerito, 
facto unico dentro da literatura publicada. Descobriu uma dispersao 
consideravel entre as famflias nos Indices de pre9os calculados, mas «quando 
as famflias sao agrupadas em grupos relativamente homogeneos definidos pelo 
rendimento, educaQao, idade, tamanho da cidade, estado matrimonial, ra9a, 
etc., a dispersao intragrupos nos Indices de pre({os e ainda substancial. A 
dispersao intragrupos tende a dominar as diferen9as nas medias dos grupos». 

Algumas rela9oes significativas entre Indices de pre9os e certas 
caracterlsticas das famflias, validas para perlodos especlficos, nao eram 
estaveis no tempo. A principal implicaQao destas descobertas e a nao existencia 
de qualquer ganho de informa9ao na substituiQao do IPC por fndices de pre9os 
especfficos por grupos ou classes de famflias. 

A existencia de conclusoes opostas nesses dois parses e importante. A 
infla9ao diferencial tern de ser estudada caso a caso e em perfodos diferentes. 
Nao M verdades adquiridas nesta materia. Saliente-se tambem que a existencia 
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e a utiliza<;ao acriticas de indices de pre<;os globais para urn pais sem a 
investiga<;ao dos indices de pre<;os diferenciais e urn erro grosseiro. Nao e 
por acaso que todos os teoricos dos indices de pre<;os sublinhavam e sublinham 
que todas as formulas utilizadas para o seu calculo se referiam a grupos bern 
definidos e homog{meos de pessoas. 

2 - 0 caso portugues 

0 estudo do caso portugues e importante, pois alarga o ambito de estudo 
da infla<;ao diferencial de paises industrializados com taxas de infla<;ao 
relativamente reduzidas para urn dos paises mais pobres da Europa e com taxas 
de infla<;ao media nos ultimos anos (1971-1981) da ordem dos 20% ao ano. 

A metodologia adoptada foi a seguinte: em primeiro Iugar obtiveram-se 
OS dados orginais do ultimo inquerito as despesas familiares (1973/197 4) 
disponivel; em segundo Iugar construiram-se indices de pre<;os para cada uma 
das familias usando a informa<;ao publicada sabre pre<;os com a maxima 
desagrega<;ao possivel; finalmente verificou-se se havia diferen<;as significativas 
entre as famflias quando agrupadas de acordo com uma ou mais variaveis 
s6cio-economicas. 

0 periodo de analise foi de Janeiro de 1971 a Janeiro de 1982 e 
consideraram-se quatro regioes: Norte, Centro, Lisboa e Sui, que correspon
dem as regioes plano usadas ate 197 4 em Portugal. 

0 inquerito de 1973/197 4 fornece informa<;ao relativamente a 4 338 fami
lias situadas no Norte, 4 217 no Centro, 5 632 em Lisboa e 1 728 no Sui. 

A formula utilizada para os indices de pre<;os foi 

(1) 

P12(0) e o indice de pre<;os entre os periodos 1 e 2, sendo 0 o periodo 
base; Wa sao os ponderadores de despesa calculados a partir do inquerito e 
p 2/p1 os pre<;os relatives entre os periodos 2 e 1. Omite-se o indice corrente 
do somatorio i, que se refere aos bens consumidos que fazem parte do indice. 
Esta formula e baseada na formula de Laspeyres, mas nao e urn indice de 
Laspeyres. 

0 indice de Laspeyres entre do is periodos (0 e 1) escreve-se: 

ou 

em que W
0
= PoQo 

'I:{)oQo 

(2) 
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pelo que 

(3) 

E evidente que P12(o) em (1) e diferente de l1z(o) em (3). Contudo Michael 
(1979), que chamou a (1) o lndice de prec;:os de despesa, concluiu que para 
grandes amostras os dais Indices nao diferiam apreciavelmente. 

Para ligar perfodos distantes, digamos do perlodo 1 ao perlodo t, foi utili· 
zada a expressao 

ou seja 

P 11 = (~wo Pz)·(~wo p 3
)· ••• ·(~woE.!..) 

Pt P2 Pt-1 

(4) 

que e diferente de ~woE.!. .. A expressao acima nao e um lndice em cadeia, ja 
P1 

que a base nao e mudada em cada perlodo, mas usa no entanto toda a infor· 
mac;:ao sabre os prec;:os observada no perlodo de 1 a t. 

2.1 - Os dados 

Os dados sabre prec;:os foram extraldos do Bofetim Mensa/ de Estatfstica, 
do INE. De 1971 a 1979 estao disponlveis Indices de prec;:os que daqui par 
diante serao chamados «antigos» e que se referem as cidades de Lisboa, Porto, 
Coimbra, Evora, Viseu e Faro. A sua base era 1948/1949 (Lisboa), 1950/1951 
(Porto), 1953/1954 (Coimbra), 1955/1956 (Evora e Viseu) e 1961/1962 (Faro), 
correspondentes aos anos em que foram realizados inqueritos especlficos para 
cada cidade. A partir de 1977 Indices de prec;:os «novas» para o continente 
e para as cidades de Lisboa e do Porto comec;:aram a ser publicados, com 
ponderadores extraldos do inquerito as despesas familiares de 1973/197 4 e 
prec;:os de base referentes a 1976. 

Ap6s pequenas agregac;:oes par razoes de comparabilidade consideraram· 
-se 28 items de despesa nos Indices antigos. Esse numero aumenta para 73 
nos Indices novas, mas para o continente foi posslvel obter informac;:ao adicio· 
nal, pelo que neste caso a desagregac;:ao se eleva a 78. 

A existencia de 1971 a 1977 de Indices de prec;:os para as seis cidades 
e nao para o continente foi um bonus para este estudo, ja que se fazem com
parac;:oes entre regioes. Em cada regiao foram usados os Indices de prec;:os 
para as cidades al situadas, isto e, no Norte os prec;:os do Porto, no Centro 
os prec;:os de Viseu e Coimbra, em Lisboa os prec;:os de Lisboa e no Sui os 
prec;:os de Evora e Faro. Para trabalhar s6 com um conjunto de prec;:os em 
cada regiao foram construldos Indices de prec;:os para o Centro e para o Sui, 
ponderando os prec;:os das cidades pelas respectivas populac;:oes. 
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Os ponderadores para os Indices de pre9os foram obtidos a partir dos 
dados originais do inquerito as despesas familiares de 1973/1974, e foram cal
culados para cada famflia individual, eliminando-se assim o problema atras refe
rido por Muellbauer. 

Ha ainda a questao de saber qual o mes ou meses que deveriam ser esco
lhidos para reflectir a taxa anual de infla9ao. Tradicionalmente a taxa de infla-
98.0 num determinado ano e medida pela compara9ao entre o lndice de pre-
90S medio desses 12 meses e a respectiva media para o ano anterior. E sabido 
que esta maneira de proceder pode dar origem a resultados enganosos quando 
por exemplo a infla9ao acelera. Neste caso a compara9ao da taxa de infla9ao 
entre o mesmo mes de dois anos consecutivos podera dar uma imagem mais 
tiel do que compara96es entre medias anuais. No entanto pode-se dizer que 
essas duas maneiras de proceder se completam, havendo sempre um certo 
desacordo quanto a verdadeira taxa de infla9ao existente (2). No nosso caso, 
como o objectivo principal nao e a determina9ao dessa taxa «verdadeira», mas 
sim a detec9ao de diferen9as nas taxas entre famflias, decidiu-se usar os pre-
90S de Janeiro de cada ano. Por conseguinte a taxa de infla9ao em 1977 e 
dada por Pn = (P em Janeiro de 1978)/(P em Janeiro de 1977). A escolha de 
Janeiro e arbitraria (e o primeiro mes do ano ... ), embora haja ja uma certa 
tradi9ao na escolha desse mes em literatura similar. Como vantagens adicio
nais da escolha de um Linico mes refira-se que os problemas de sazonalidade 
sao evitados e, acima de tudo, a enorme carga de calculo e aliviada. 

Os Indices de pre9os calculados para cada famflia foram os seguintes: 
Indices anuais (P1,, P72, ... , P16 ) usando os pre9os antigos; Indices anuais 
(Pn,P?a . ... ,Pa,) usando os pre9os novos para o continente e para o Porto 
e Lisboa; Indices para perlodos longos (P71·76 com os pre9os antigos, e Pn.a,, 
com os novos). Como os Indices de pre9os antigos incluem as rendas de casa, 
para o perlodo 1971-1976 foram tambem calculados Indices de pre9os sem 
rendas para permitir uma compara9ao directa com os de 1977-1981. 

2.2 - 0 rendimento e a infla~io dlferencial 

Como o rendimento e geralmente tido com um factor importante para a 
existencia de diferenciais de pre9os, o passo seguinte foi investigar a sua rela-
98.0 no caso de Portugal. As famflias foram agrupadas em oito classes de ren
cimento (3), e os Indices de pre9os medios, bern como os respectivos desvios 
padroes, calculados para cada uma delas. Como o inquerito de 1974 nao inclui 
dados sobre o rendimento (as famflias foram s6 chamadas a situar-se em cada 
uma das oito classes propostas), a despesa total foi usada como uma proxy 
para o rendimento. 

(2) Veja-se Gomes (1982) para uma breve discussao sobre este problema. 
(3) Essas classes (adoptadas no inquerito) foram: <18, 18-30, 30·48, 48-60, 60-90, 90-120, 

120-180, e ~ 180 mil hares de escudos. Como referencia diga-se que o salario medio na industria 
em Janeiro de 1974 era de 45 000 escudos. 
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Os quadros n.08 1 a 4 referem-se aos resultados obtidos para as quatro 
regioes e para os perfodos mais longos (4). As principais conclusoes para 
esses perfodos, bern como para os anuais, sao as seguintes: 
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- Existe um alto grau de dispersao dos pre<;:os, como e indicado 
pelos altos valores dos desvios padroes; 

QUADRO N. 0 

Norte 

Dlstrtbulc;io de prec;os por classes de rendlmento 

:::----: 1971-1976 1977·1981 1971-1976 
(') f) (") 

Re 

<18 ............... 248,5 246,1 292,8 
(19,4) (22,5) (19,8) 

18-30 .............. 246,0 244,3 292,9 
(17,8) (19,3) (20,0) 

30-48 .............. 243,2 241,3 292,7 
(15,9) (17,3) (18,3) 

48-60 .............. 241,3 239,4 292,0 
(13,5) (14,5) (17,7) 

60-90 .......... .... 239,8 237,6 292,0 
(13,3) (14,3) (15,8) 

90-120 ....... .... 240,3 238,0 289,7 
(12,9) (14,0) (15,9) 

120-180 .... . . . . . . . 241,1 238,6 289,2 
(14,3) (15,4) (14,9) 

;;;.180 .. . . . ..... 243,7 239,7 287,7 
(15,0) (17,1) (17,1) 

Todas as familias ... 242,2 240,0 291,5 
(15, 1) (16,5) (17,3) 

(') Pre9os •antigos• para o Porto, inc\uindo rendas de casa. 
(") Pre9os •antigos• para o Porto, excluindo rendas de casa. 
(3) Pre9os para o continente. 
(
4

) Pre9os «novas• para o Porto. 

Nota. - Desvios padri!o entre par~nteses. 

1977-1981 
(') 

283,7 
(32,2) 

284,5 
(31,0) 

281,8 
(30,5) 

280,0 
(33,4) 

280,5 
(30,9) 

277,0 
(31 ,4) 

279,6 
(26,1) 

277,6 
(27,2) 

280,6 
(30,7) 

(4) Os quadros para os perfodos anuais podem ver-se em Santos (1983). 

Numero 
de 

observa90es 

269 
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811 

559 

1 058 

515 
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273 

4 338 



- Foram testadas as diferen<;:as entre as medias existentes nas 
varias classes, atraves de uma analise de variancia (ANOVA) em 
todas as distribui<;:oes de pre<;:os. Ao nivel de significancia de 0,001 
a hip6tese nula de todas as medias serem iguais s6 foi aceite para 
as distribui<;:oes do Sui em 1971, 1972 e 1975; 

- Com os pre<;:os antigos, e para periodos anuais, a regra e os indi
ces de pre<;:os diminuirem com o aumento de rendimento. A excep
<;:ao refere-se a 1976 em todas as regioes e tambem em Lisboa 
em 1972 e 1973. 

OUADRO N. 0 2 

Centro 

Dlstrlbul~lo de pre~os por classes de rendlmento 

:::-----: 1971-1976 1971-1976 1977-1981 
(') f) (') 

Re 

<18. ..... . ... 265,6 254,8 287,4 
(23,9) (24,7) (17,2) 

18-30 ... . . . . . . . ...... 256,9 248,0 285,8 
(20,0) (20,4) (18,2) 

30-48 ..... . . . . . .... 250,9 242,1 285,5 
(17, 1) (16,6) (17,4) 

48-60 ...... . . . .... 247,8 238,8 285,6 
(18,8) (17,4) (17,7) 

60-90 ........ ..... 243,9 234,1 283,6 
(18,9) (16,9) (16,8) 

90-120 . 237,7 226,0 282,2 
(20,4) (16,9) (16,7) 

120-180 .... . . . . . ... 229,0 216,5 285,1 
(25,1) (21,2) (18,2) 

~180. . . . . . . . . . . . . . . 225,9 206,5 287,0 
(35,1) (23,0) (18,2) 

Todas as famflias ... ... 247,2 236,9 285,0 
(23,1) (22,2) (17,5) 

(') Pre~os «antigos» para Coimbra e Viseu, incluindo rendas de casa. 
(2) Prec;:os ccantigos)) para Coimbra e Viseu, excluindo rendas de casa. 

(') Pre~os para o continente. 

Nota. - Desvios padrao entre parenteses. 

NUmero 
de 

observa~oes 

388 

588 

893 

514 

903 

447 

305 

179 

4217 
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- Com os indices novas existe uma maior variac;:ao de ana para ana, 
mas o facto de em 1981 haver para todas as regioes uma 
diferenc;:a entre a classe mais baixa e a mais alta de em media 
10 pontos percentuais (30% contra 20% ), portanto em desfavor 
da classe mais baixa, vai ser decisiva para as conclusoes de todo 
o periodo 1977-1981. 

- No periodo 1971-1976 verificou-se que no Norte (quadro n. o 1) os 
indices de prec;:os diminuiram com o rendimento ate alcanc;:arem 

QUADRO N. 0 3 

Lis boa 

Dlstrlbulqlo de preqos por classes de rendlmento 

::::-----: 1971-1976 1971-1976 1977-1981 
(') f) {') 

Re 

<18 ... ..... . . . . . . 275,5 268,5 289,5 
(25,0) (29,1) (21 '1) 

18-30 . . . . . . . . . . .... 275,6 270,3 289,0 
(21 ,7) (24,0) (20,4) 

30-48 .... . . . . . . . 276,3 271,6 288,4 
(17,0) (18,7) (18,6) 

48-60 ........ . . . . . . 278,7 274,2 289,5 
(15,5) (17,4) (19, 1) 

60-90 ......... 279,9 274,4 288,4 
(14,6) (16,4) (17,1) 

90-120 ... . . . .... 282,7 278,4 288,4 
(14,5) (16,5) (16, 1) 

120-180 ........ .... 284,4 280,1 287,6 
(14,8) (17,1) (17,3) 

~180. . . . . . . . . . . . 284,0 279,7 286,2 
(16,4) (18,8) (16,6) 

Todas as famflias .... 280,0 275,4 288,3 
(16,7) (18,8) (17,9) 

(') Prec;os •antigos• para Lisboa, incluindo rendas de casa. 
f) Prec;os •antigos• para Lisboa, excluindo rendas de casa. 
(3) Prec;os para o continente. 
('} Prec;os •novas• para Lisboa. 

Nota. - Desvios padrao entre par~nteses. 

1977-1981 
(') 

292,4 
(22,7) 

292,3 
(22,0) 

292,2 
(20,7) 

293,5 
(21,5) 

292,1 
(19,2) 

291,8 
(18,1) 

289,7 
(19,4) 

285,3 
(18,5) 

291,4 
(20,0) 

Numero 
de 

observac;oes 

225 

430 

937 

623 

1 359 

884 

705 

469 

5 632 



um mfnimo nas classes intermedias, para voltarem a crescer outra 
vez, mas de tal maneira que a classe mais baixa ainda apresentava 
um valor para o fndice 5 pontos percentuais acima da classe mais 
alta. 

- No Centro (quadro n. o 2) e no Sui (quadro n. o 4) e not6ria a 
descida dos Indices de prec;:os com a subida do rendimento, sendo 
a diferenc;:a entre as classes extremas de 39,7 e 20,8 pontos 
percentuais, respectivamente. 

QUADRO N. 0 4 

Sui 

Dlsirtbul~llo de pre~os por classes de rendlmento 

~ 1971-1976 1971-1976 
(') (') 

Re 

<18 .... . . . . ... 254,8 247,3 
(20,3) (21 ,7) 

18-30 ....... 252,4 246,6 
{19,0) (19,3) 

30-48 . . . . . . ...... . .. 249,1 243,4 
{16,5) (16,0) 

48-60 246,4 240,0 
{16,3) (15,4) 

60-90 ... 245,8 238,6 
{15,6) {14,2) 

90-120 . . . . . . ..... 246,2 238,7 
(14,3) (14,0) 

120-180 ... ..... . . . . 240,9 231,0 
{15,0) {12,4) 

;;:.180. . . . . . . . . 234,0 222,0 
{36,9) (33,0) 

Todas as familias . ..... 248,7 241,9 
{18,6) {18,4) 

(') Pre9os •antigos• para Evora e Faro, incluindo rendas de casa. 
f) Pre9os antigos para Evora e Faro, excluindo rendas de casa. 
(3) Pre9os para o continente. 

Nota. - Desvios padrao entre parenteses. 

1977-1981 
(') 

278,8 
{16,7) 

280,4 
{16,3) 

279,2 
(16,7) 

280,3 
{16,0) 

279,4 
{16,1) 

283,6 
{17,1) 

285,8 
{21 ,2) 

279,2 
{41 ,7) 

280,1 
{17,9) 

NUmero 
de 

observa9oes 

230 

338 

434 

208 

284 

110 

74 

50 

1 728 
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- Em Lisboa ha ja uma relaQao directa entre os Indices de pre9os · 
e o rendimento, sendo a correspondente diferenQa de 8,5 pontos. 
Todos estes valores dizem respeito as distribuiQoes obtidas com 
a inclusao das rendas de casa. Quando sao excluldas, a amplitude 
entre as classes extremas e sempre aumentada em todas as 
regioes, muito embora a inflaQao em termos absolutes seja menor. 

-No perlodo 1977-1981 a regra e mais uma vez a de os Indices 
de preQos diminulrem com o rendimento familiar, com uma 
amplitude no Norte de 5,1 pontos e em Lisboa de 3 pontos 
percentuais. 

2.3 - A idade da familia e a lnflac;io dlferenclal 

0 mesmo tipo de analise foi realizado tendo em conta a idade do chefe 
de famflia. As classes consideradas foram < 25, 25 a 45, 45 a 65 e ~ 65 anos, 
mas constatou-se que esta classifica9ao era muito menos importante do que 
a classificaQao por rendimento. Nao s6 passou a haver muitos mais casas em 
que as medias entre as varias classes eram estatisticamente iguais, como a 
diferen9a entre as classes extremas raramente ultrapassava os 2 pontos 
percentuais. De qualquer maneira verificou-se uma tendencia para as famflias 
mais idosas sofrerem maior infla9ao. 

Diga-se por ultimo que tanto no caso do rendimento como no caso da 
idade do chefe de famflia o mesmo tipo de analise foi feito considerando s6 
as famflias que pertenciam aos concelho das cidades do IPC (Lisboa, Porto, 
Coimbra, Evora, Viseu e Faro). As conclusoes foram identicas as anteriores, 
notando-se s6 que a analise por concelhos acentua o efeito inequalitario por 
parte dos pre9os diferenciais. 

2.4 - Uma analise de regressio 

Por muito importantes que sejam o rendimento e a idade do chefe de 
famflia para a existencia de indices de preQos diferenciais, nao ha a certeza 
que factores omissos, como por exemplo a profissao do chefe de famflia ou 
o numero de filhos, nao possuam a mesma importancia. Alem disso, nas 
sec9oes precedentes nao conseguimos isolar e medir os efeitos das variaveis 
rendimento e idade. 

Para obviar a estas dificuldades, realizou-se uma analise de regressao em 
que os Indices de preQos para cada famflia foram considerados uma fun9ao 
de varias variaveis s6cio-econ6micas. Da informa9ao disponlvel no inquerito 
as despesas familiares seleccionaram-se quatro conjuntos de variaveis dummy: 
o primeiro refere-se a profissao do chefe de familia, o segundo a sua idade, 
o terceiro ao numero de crian9as residentes no agregado e possuindo menos 
de 18 anos de idade e o quarto a localizaQao da famflia (area urbana ou rural). 

A unica variavel nao dummy inclulda foi o rendimento, e, a exemplo do 
sucedido atras, tomou-se a despesa total como a sua proxy. 
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A lista completa das variaveis dummy e a seguinte: 

01 - Patroes e trabalhadores por conta propria na agricultura e 
industria; 

02 - Trabalhadores na agricultura e industria; 
03- Profissoes liberais, executivos, etc.; 
04 - Nao activos, por exemplo, pensionistas; 
05 - Outros (tais como empregados nos servic;:os); 
AH < 25 - I dade do chefe menos de 25 anos; 
AH 25-45 - !dade do chefe entre 25 e 45 anos; 
AH 45-65 - !dade do chefe entre 45 e 65 anos; 
AH ~ 65 - I dade do chefe maior ou igual a 65 a nos; 
NC = 0 - Numero de crianc;:as igual a O; 
NC = 1 - Numero de crianc;:as igual a 1; 
NC = 2 - Numero de crianc;:as igual a 2; 
NC = 3 - Numero de crianc;:as igual a 3; 
NC~4- Numero de crianc;:as maior ou igual a 4; 
Urbano- Se a famflia esta situada numa zona urbana. 

Como se inclui uma constante nas regressoes, as variaveis 05, AH < 25 
e NC = 0 nao sao inclufdas para evitar a dummy trap. Escolheu-se uma 
especificac;:ao linear, embora se tivesse tentado algumas especificac;:oes 
alternativas, mas so em muito poucos casas ocorreram ganhos apreciaveis. 

Os quadros n.05 5 a 8 apresentam os resultados para os perfodos mais 
longos. As conclusoes de sumula tanto dos perfodos anuais como desses 
perfodos mais longos podem exprimir-se como segue: 

- Os R2 sao geralmente baixos, o que nao e de estranhar dado 
que estamos a trabalhar com dados de cross section e com 
elevado numero de observac;:oes. 

- E acentuada a importancia do rendimento para a existencia da 
inflac;:ao diferencial - quanta maior o rendimento menor a inflac;:ao, 
com a unica excepc;:ao da regiao de Lisboa de 1971 a 1976. Refira
-se que o caso extrema diz respeito ao Sui (1971-1976), em que 
por cada 1 00 000 escudos anuais a mais de rendimento a inflac;:ao 
seria mais baixa 3,6 pontos percentuais. 

- Para perfodos em que e significativa, a idade do chefe de famflia 
esta geralmente directamente relacionada com a taxa de inflac;:ao. 

- 0 mesmo podera ser dito em relac;:ao ao numero de crianc;:as, mas, 
o que e curiosa, com uma relac;:ao inversa. 

-A profissao do chefe de famflia, por si propria, nao e um factor 
importante na «explicac;:ao» da inflac;:ao diferencial. 

- A variavel dummy urbana e geralmente significativa, mas com 
sinais opostos de ano para ano. Ha maior regularidade na regiao 
de Lisboa, onde as famflias urbanas tendem a experimentar taxas 
de inflac;:ao mais altas do que as famflias rurais. 
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QUAORO N. 0 5 

Regressoes - Norte 

1971·1976 1971·1976 
(') (') 

Constante 244,3 * 242,5 * 
(105,7) (95,7) 

01 (Patroes, etc.) 0,308 0,504 
(0,5) (0,7) 

02 (Trabalhadores) . -1,037 -0,713 
(-1,7) (-1,1) 

03 (Profiss5es liberais, etc.) 2,329 2,384 
(1 ,7) (1 :6) 

04 (Nao activos) .. -1,345 -1,776* 
(-1,8) (-2,2) 

AH 25-45. 1,266 1,189 
(0,6} (0,5) 

AH 45-65. 0,718 1,033 
(0,3) (0,4) 

AH;;;,65 1,703 1,655 
(0,7} (0,6) 

NC=1 ..... -1,789 * -1,447 
(-2,4) (-1,8) 

NC=2 -3,407 * -3,149 * 
(-4,2) (-3,6) 

NC=3 .. -5,622 * -5,402 * 
(-6,0) (-5,3} 

NC;;;,4 -6,003 * -5,448 * 
(-7,0) (-5,8) 

Urbano .. -0,689 -1,170 * 
(-1,4} (-2,1} 

Rendimento .. -0,007 * -0,015 * 
(-2,7) (-3,6) 

r 2 ajustado 0,03 0,02 

F 10,51 9,37 

Oesvio padrao. 14,9 16,3 

Nota. - Estatistica t entre parenteses (significative a 0,05 % ). 

e) Preyos ((antigos)) para o Porto, incluindo rendas de casa. 

e) Prec;os <<antigosn para o Porto, excluindo rendas de casa. 
(3) Pre9os para o continente. 
(

4
) Prec;os unovosn para o Porto. 

1977·1981 1977·1981 
(') (') 

295,0 * 266,7 * 
(106,6) (56,2) 

0,287 2,175 
(0,4) (1 ,6) 

0,752 2,189 
(1 ,0) (1 ,7) 

1,652 2,497 
(1,0) (0,9) 

-0,871 -2,009 
(-1,0) (-1,3) 

6,784 * 14,840 * 
(2,5) (3, 1) 

7,634 * 13,730 * 
(2,9) (2,9) 

9,106 * 15,820 * 
(3,4} I (3,3} 

-0,715 -2,739 
(-0,8) (-1,8) 

0,130 -1,510 
(0,1} (-0,9) 

0,106 -2,590 
(0,1} (-1,3) 

0,761 -2,328 
(0,8) (-1,3) 

0,746 5,043 * 
(1,3} (4,9} 

-0,021 * -0,028 * 
(- 5,0} (-3,7) 

0,09 0,01 

3,99 4,44 

17,2 I 30,6 



QUAORO N. 0 6 

Regressoes - Centro 

1971-1976 1971-1976 
(') {') 

Con stante ..... . ..... 246,0 * 237,9 * 
(79,6) (85,7) 

01 (Patroes, etc.) .. ...... 1,933 * 2,358 * 
(2,1) (2,9) 

02 (Trabalhadores). . . . . . . .. -0,287 0,336 
(-0,3) (0,4) 

03 (Profissoes liberais, etc.) -0,485 1,70 
(-0,2) (0,7) 

04 (Nao actives) 2,34 * 0,114 
(2,0) (0,1) 

AH 25-45 ... . ... 4,94 5,026 
(1,6) (1,8) 

AH 45-65 ... . ... 8,78 * 9,574 * 
(2,9) (3,5) 

AH;;.:65 ... .... . . . . . .... 13,0 * 13,0 * 
(3,1) (4,7) 

NC=1 ... .... . . . . .... . ... -2,08 * -0,599 
(-2,0) (-0,6) 

NC=2 .... . . . . . ..... - 1,749 -0,880 
(-1,5) (0,8) 

NC=3. ..... . ... . . . . . . . -0,511 2,597 * 
(-0,4) (2,0) 

NC;;,:4 .. ..... -0,324 4,079 * 
(-0,2) (3, 1) 

Urbano . . . . . 0,427 -2,508 * 
(0,5) (-3,2) 

Rendimento .. ... -0,114* -0,160 * 
(-18,9) (-29,3) 

r2 ajustado .. 0,15 0,25 

F . . . . . .... 57,3 111 ,4 

Oesvio padrao ... . . . . . . 21,3 19,2 

Nota. - Estatistica t entre parenteses (significativo a 0,05 % ). 

(') Pre9os «antigos" para Coimbra e Viseu, incluindo rendas de casa. 
(2) Prec;os uantigos)) para Coimbra e Viseu, excluindo rendas de casa. 
(
3

) Pre9os para o continente. 

1977·1981 
(') 

278,8 * 
(110,4) 

2,340 * 
(3, 1) 

3,286 * 
(4,2) 

4,689 * 
(2,2) 

0,955 
(1 ,0) 

4,564 
(1,8) 

4,889 * 
(2,0) 

5,401 * 
(2,1) 

-1,803 * 
(-2,1) 

0,218 
(0,2) 

-0,495 
(-0,4) 

0,390 
(0,3) 

0,177 
(0,3) 

-0,005 
(-1,0) 

0,01 

2,75 

17,4 
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QUAORO N. 0 7 

Regressoes - Lisboa 

1971-1976 1971-1976 
(') (') 

Constante 278,5 * 272,7 * 
(152,8) (131,6) 

01 (Patroes, etc.) . .... 0,130 0,349 
(0,2) (0,4) 

02 (Trabalhadores) . -3,149 * -2,665 * 
(-5,7) (-4,2) 

03 (Profiss6es liberais, etc.) -2,768 * -3,486 * 
(-2,7) (-3,0) 

04 (Nao activos) .. .... -0,731 -1,372 
(-1,0) (-1,7) 

AH 25-45 .. . . . . . . . . . 1,842 2,291 
(1 ,0) (1 '1) 

AH 45-65 .. . . . . . .... 0,963 -0,111 
(-0,5) (-0,1) 

AH;;a.65 ..... .... -0,646 -0,195 
(-0,3) (-0,1) 

NC=1 ... -3,189 * -2,851 * 
(- 5,1) (-4,0) 

NC=2 .. ..... -5,284 * -4,971 * 
(-7,0) (-5,8) 

NC=3 .. . . . . ... -9,576 * -9,530 * 
(-8,4) (-7,3). 

NC;;a.4 ...... ..... -9,631 * -8,926 * 
(-7,1) (-5,8) 

Urbano .. . . . . .... 3,255 * 3,449 * 
(6,9) (6,5) 

Rendimento .. . . . . . ... 0,032 * 0,035 * 
(9,8) (9,5) 

r2 ajustado ... . . 0,06 0,05 

F ... . . . . . ..... . .. 30,2 23,0 

Oesvio padrao. . . . . . . . 16,2 18,4 

Nota. - Estatrstica t entre parenteses (significativo a 0,05 % ). 

(') Pre9os «antigos» para Lisboa. incluindo rendas de casa. 
(') Pre9os •antigos» para Lisboa, excluindo rendas de casa. 
(3) Pre9os para o continente. 
(

4
) Pre((os «novas,, para Lisboa. 

1977·1981 1977·1981 
(') (') 

277,1 * 280,3" 
(139,8) (126,8) 

2,924 * 2,768" 
(3,5) (3,0) 

0,351 0,962 
(0,6) (1 ,4) 

-0,369 -0,977 
(-0,3) (-0,8) 

- 1,165 -1,612 
(-1,5) (-1,9) 

7,616 * 8,766 * 
(3,9) (4,0) 

8,665 * 9,748 * 
(4,5) (4,5) 

9,538 * 9,942 * 
(4,7) (4,4) 

-0,183 -0,299 
(-0,3) (- 0,4) 

0,264 0,126 
(0,3) (0,1) 

-1,341 -1,506 
(-1,1) (-1,1) 

0,013 -0,173 
(0, 1) (-0,1) 

6,379 * 7,125 * 
(12,5) (12,5) 

-0,012 * -0,030 * 
(-3,5) (-7,7) 

0,03 0,04 

15,3 17,6 

17,6 19,6 



QUAORO N. 0 8 

Regressoes - Sui 

1971-1976 1971-1976 
(') (') 

Con stante . . . 241,7 • 237,5. 

(52,4} (52,2) 

01 (Patroes, etc.). ........ 2,228 2,426 
(1,7} (1,8} 

02 (Trabalhadores) . -0,474 1,00 
(-0,4} (1 ,0) 

03 (Profissoes liberais, etc.) 7,433 6,532 
(1 ,7} (1 ,5) 

04 (Nao actives) . . . . 3,547 • 1,919 
(2,4) (1,3} 

AH 25-45 . . . . . . ' . . . . ... 6,699 4,702 
(1 ,4} (1 ,0) 

AH 45-65 ... 9,664. 8,311 
(2,1) (1,8} 

AH~65 . . . . . . . . . . . . 15,45 • 12,75. 

(3,3) (2,8) 

NC=1 -2,465 -1,427 
(-1,9} (-1,1} 

NC=2 .. ...... -3,629. -2,608 
(-2,3) (-1,7} 

NC=3. . . . ..... -1,105 0,616 
(-0,4} (0,2) 

NC~4 -0,790 0,474 
(-0,3} (0,1} 

Urbano .... -0,035 -3,187* 
(-0,0} (3, 1) 

Rendimento . -0,055. -0,069. 

(-6,6) (-8,5} 

r2 ajustado . 0,11 0,12 

F .. .... 17,6 18,6 

Oesvio padrao 17,5 17,3 

Nota. - Estatistica t entre parenteses (significative a 0,05 % ). 

e) Pret;os ccantigos,, para E:vora e Faro, incluindo rendas de casa. 
e) Preyos ccantigosJ) para Evora e Faro, excluindo rendas de casa. 
(
3

) Pre9os para o continente. 

1977-1981 
(') 

274,1 • 

(58,5} 

0,149 
(0,1) 

-0,875 
(-0,8) 

9,626 • 
(2,2} 

0,157 
(0,1) 

8,896 
(1,9) 

5,934 
(1,3) 

5,057 
(1 ,07} 

-0,808 
(-0,6) 

-4,520. 

(-2,8) 

0,181 
(0,1} 

-1,795 
(-0,6) 

4,250. 
(4,1} 

-0,010 
(-1,2) 

0,01 

2,95 

17,8 
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3 - lnfla~;ao diferencial e desigualdade 

Sabendo-se que no perfodo de 1971-1981 a inflaQao diferencial teve geral
mente urn efeito de agravamento da desigualdade, o passo seguinte ·sera o 
da medida dessa desigualdade. 

A metologia usada para a determinaQao do impacte da inflaQao sabre a 
desigualdade foi a seguinte: 

1 - CaracterizaQao da distribuiQao de rendimentos (y) num determi
nado ano (19731197 4)- ano em que o inquerito as despesas 
familiares foi realizado; 

2 - Essa distribuiQao e assumida constante em todos os anos do 
perfodo inflacionista analisado (5); 

3 - Para cada familia individual calcula-se uma nova variavel, yiP, 
em que P e o fndice de preQos observado em cada urn dos dois 
subperfodos em questao (1971-1976 e 1977-1981); 

4- Finalmente, a comparaQao das distribuiQ6es dey e de yiP, a par
tir das medidas de desigualdade respectivas, indica os efeitos 
da inflaQao diferencial na distribuiQao de rendimentos. 

Este e urn metoda directo e imediato de isolar OS efeitos diferenciais da 
inflaQao. Contudo tern deficiencias. Talvez a mais importante seja a constan
cia da distribuiQao do rendimento no tempo, com a concomitante hip6tese da 
constancia dos padroes de despesa. 

As medidas de desigualdade utilizadas foram os Indices de Gini e de Atkin
son (para tres valores de e- 1, 1,5 e 2), embora s6 se apresentem aqui os 
resultados para e = 2). 

Concluiu-se que a inflaQao diferencial no perfodo 1971-1976 aumentou o 
fndice de Gini em 0,6 % no Norte, 8,5 % no Centro, 7,7 % no Sui e reduziu-o 
em 2,1 % em Lisboa. Os valores correspondentes para A2 sao: + 2 % no 
Norte, +14% no Centro, +10,8% no Sui e -3,7% em Lisboa. 

Para p6r estes numeros em perspectiva, considerem-se os coeficientes 
de Gini para os salaries de base na industria - 0,260 em Janeiro de 1972 
e 0,196 em Janeiro de 1977- uma reduQao de 27,6 %. Se assumirmos que 
houve a mesma reduQao nos coeficientes de Gini em relaQao as distribuiQoes 
de rendimentos totais nominais em todas as regioes nesse perfodo, concluf
mos que a inflaQao diferencial teria eliminado 2,4 % dessa reduQao no Norte, 
34,6 % no Centro, 31,3 % no Sui e acentuado a reduQao em Lisboa em cerca 
de 8,5 %. Estes numeros acentuam a importancia dos efeitos da inflaQao dife
rencial sabre a desigualdade e das variaQ6es que existem entre as regioes~ 

(5) Note-se que manter-se «constante» a distribui9ao dos rendimentos nao implica os mes
mos rendimentos para todas as famflias em todos os anos. Admite aumentos ou diminui96es, desde 
que sejam nas mesmas propor96es para todas as famflias. A razao e que as medidas de desi
gualdade empregues sao invariantes em relayao a estas varia96es proporcionais. 
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No que respeita ao perfodo 1977-1981, o fndice de Gini aumentou 1,1 % 
no Norte, 0,3 % no Centro, 0,6 % em Lisboa e 2,2 % no Sui, e o de Atkinson 
de 1 ,5 % no Norte, 0,9 % no Centro, 0,6 % em Lisboa e 3,5 % no Sui. Embora 
em todas as regioes a inflac;:ao diferencial tivesse induzido desigualdade, foi 
em menQr grau do que no perfodo anterior (embora se deva notar que este 
perfodo e mais curta). Nao se pode tambem esquecer que assumimos agora 
a existencia para todas as regioes dos aumentos de prec;:os medias para o 
continente. No entanto, considerando que de Janeiro de 1977 a Janeiro de 1980 
os coeficientes de Gini das distribuic;:oes dos salarios basicos na industria per
maneceram praticamente constantes e fazendo as mesmas hip6teses de ante
riormente, conclufmos que a inflac;:ao diferencial pode ter sido a unica forc;:a 
i mportante tendente a aumentar a desigualdade nesse perfodo. 

Realizou-se par ultimo um exercfcio de simulac;:ao em que se estudou os 
efeitos sabre a desigualdadE! de acrescimos de 20 % em cada um de dez agre
gados de despesa (veja-se o quadro n. o 9). A principal conclusao e a de que 
as diferenc;:as entre regioes nao sao grandes e que aumentos de prec;:os em 
alimentac;:ao, bebidas e combustfveis e electricidade aumentam a desigualdade, 
acontecendo geralmente o oposto com os outros agregados. Os efeitos mais 
pronunciados associam-se com a alimentac;:ao e com os transportes. 

QUADRO N. 0 9 

Efeltos sobre os coeflclentes de Gin I e Atkinson (e = 2) 
de urn aumento de 20 % no pre~ dos agregados de despesa 

Norte Centro Lis boa Sui 

Gini A2 Gini A2 Gini A2 Gini A2 

Rendimento .... 0,3667 0,3879 0,3757 0,3936 0,3534 0,3704 0,3833 0,3848 

1 - Alimenta.;:ao + 0,0011 + 0,0045 + 0,0011 + 0,0052 + 0,0012 + 0,0051 + 0,0012 + 0,0047 
2- Bebidas .. + 0,0007 + 0,0007 + 0,0006 + 0,0002 + 0,0004 + 0,0003 + 0,0003 r-- 0,0004 
3 - Vest. e cal-

.;:ado ... .. 0 :-0,0013 0 r-- 0,0016 + 0,0002 :- 0,0006 + 0,0001 r- 0,0009 
4- Tabaco ... 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 - Alojamento -0,0007 -0,0002 -0,0004 r-- 0,0002 '"-- 0,0002 + 0,0003 :-0,0005 0 
6- Despesas 

habit. -0,0003 -0,0015 1-0,0003 r-- 0,0014 r-- 0,0003 r-- 0,0014 '-- 0,0003 -0,0011 

7 - Combustiv. 
elect. . 0 + 0,0011 + 0,0001 + 0,0011 0 + 0,0008 + 0,0001 + 0,0006 

8 - Transportes -0,0008 -0,0021 1-0,0009 r-- 0,0023 r-- 0,0009 r-- 0,0026 r-- 0,0012 -0,0023 
9 - Servi.;:os .. -0,0003 -0,0015 r-- 0,0001 r-- 0,0015 r-- 0,0004 r-- 0,0016 r-- 0,0003 -0,0012 

10- Outros .... 1-0,0002 -0,0006 0 r-- 0,0003 r-- 0,0003 r-- 0,0006 r-- 0,0001 -0,0002 
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Conclusoes 

Ha assim uma evidencia avassaladora no perlodo de estudo adoptado, 
demonstrando que o IPC nao pode representar adequadamento as taxas de 
inflac;ao experimentadas pelas diferentes famflias. Os Indices de prec;os 
relacionam-se de uma maneira sistematica com as caracterlsticas das famf
lias, embora nem sempre na mesma direcc;ao. De todas as caracterlsticas 
investigadas (rendimento, idade, numero de crianc;as, profissao e localizac;ao), 
o rendimento e sem duvida o mais importante e como regra verificou-se que 
quanta mais elevado e menor a inflac;ao sentida. 

Existem no entanto duas crlticas fundamentais a metodologia adoptada: 
em primeiro Iugar nao se permitiu que os ponderadores de despesa varias
sem no tempo no calculo dos Indices de prec;os, em resposta as subidas des
ses mesmos prec;os; em segundo Iugar, supos-se que todas as classes de ren
dimento sofreram as mesmas variac;oes de prec;os dos bens. 

Em relac;ao a primeira crltica diga-se que se construlram Indices de custo 
de vida baseados no sistema linear de despesa [v. Santos (1983)], admitindo
·se portanto variac;oes nos ponderadores e que os resultados concordam admi
ravelmente com os divulgados atras. Saliente-se no entanto que a utilizac;ao 
dos dados do inquerito as receitas e despesas familiares de 1980 teria sido 
importante e que s6 o nao foram por nao estarem disponlveis. 

Quanta a segunda crltica, embora este trabalho constitua uma melhoria 
ao permitir que os aumentos de prec;os difiram de regiao para regiao, de facto 
ainda assume que sejam os mesmos dentro de cada regiao para todas as clas
ses de rendimento. E uma hip6tese que necessita de ser testada empirica
mente. 

Mas talvez a principal conclusao seja a de que o INE deveria lanc;ar-se 
a breve prazo na publicac;ao de pelo menos um fndice de prec;os para uma 
classe de baixos rendimentos e dar-lhe um caracter regional. 
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SANTOS, Jorge - lnflat;:ao e distribuit;:ao pessoal do rendimento em Por
tugal (1971·1981) 

Demonstra-se que o fndice de Pre9os no Consumidor e inadequado 
para representar a infla9ao sofrida pelas diversas categorias de famflias. 
Relaciona-se tambem a infla9ao diferencial com a distribui9ao dos rendi
mentos, concluindo-se que em geral aumenta a desigualdade. 

A analise e feita para quatro regioes -Norte, Centro, Lisboa e Sui-, 

utilizando-se OS dados individuais para cada famflia do lnquerito as Despe
sas Familiares de 1973-1974. Os diferentes resultados obtidos em cada 
regiao sao fundamentalmente devidos aos· diferentes pre9os observados em 
cada uma delas. 

Conclui-se pela necessidade de implementar em Portugal a publica-
98.0 de pelo menos urn indice de pre9os para uma classe de baixos rendi
mentos e dar-lhe urn caracter regional. 

SANTOS, Jorge - Inflation and the personal distribution of income in 
Portugal (1971·1981) 

It is shown that the Consumer Price Index (CPI) is inadequate to repre
sent the inflation experienced by different types of families. The differential 
inflation is related to the distribution of incomes, and the conclusion is that 
it generally increases inequality. 

The analysis is carried out for four regions -North, Centre, Lisbon 
and South - using the raw data for each family of the Family Expenditure 
Survey (1973-1974). The different results obtained between regions are mainly 
due to the different prices used in each of them. 

The conclusion is for the need to implement in Portugal the publica
tion of at least one CPI for a low income class, with a regional basis. 
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