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I - lntrodu~io 

As finalidades do modelo sao fundamentalmente duas, relacionadas en
tre si. 

A primeira consiste em clarificar e aprofundar a analise dos comportamen
tos dos agentes econ6micos, das rela96es tecnol6gicas, dos impactes de cer
tas variaveis sabre outras, representativas de aspectos importantes do sector 
da cortiQa. Pretende-se, assim, ajudar a explicar o comportamento do sector 
em causa durante o perfodo de 1960-197 4. 

A segunda consiste em prever o comportamento de algumas das varia
veis perante as varia96es ocorridas em outras variaveis - v. g., exporta96es, 
investimentos, pre9os, salaries, emprego, etc. -, supondo, evidentemente, a 
permanencia da estrutura passada. 

A dimensao que o modelo apresenta resulta da procura de um <<equilfbrio» 
entre duas exigencias um tanto contradit6rias. Uma tendo a ver com a inclu
sao de um numero elevado de variaveis, de forma a aumentar o seu grau de 
precisao e de utilidade na previsao e simula9ao de polfticas de curta e media 
prazos. A segunda relacionada com a necessidade de <<dominar» o funcionamen
to do modelo e, consequentemente, de o nao tornar demasiado grande e 
complexo. 

0 modelo e composto de 6 equa96es, pretendendo explicar o comporta-
mento das seguintes variaveis: 

a) Exporta96es de produtos de corti9a; 
b) Pre9os de exporta9ao; 
c) Emprego; 
d) Salaries; 
e) lnvestimento; 
f) Excedente de produ9ao. 

A primeira parte do texto (fundamental) apresenta, para alem das bases 
te6ricas em que assentam as diversas equa96es, os resultados empfricos 

(*) Este trabalho, com ligeiras alterat;:oes, foi realizado no Gabinete de Estudos e Planeamento 
do Ministerio da Industria, e nao teria sido possivel sem o apoio do director de servigos Dr. Alves 
da Rocha e da entao directora-geral, Dr. • Aurora Murteira, a quem manifestam o seu agradecimento. 

(* *) Guerreiro, Magalhaes, Miranda e Ramalhete procederam a recolha de infor
ma<;:ao estatistica e a especificagao inicial do modelo; agradecem as sugestoes do Prof. Mario 

Valadas. 
(***) Parte da especificat;:ao do modelo agora apresentado, tratamento da informat;:ao, esti

ma<;:ao e interpretagao dos resultados e ainda aplicat;:oes e conclusoes finais sao da autoria de 
Zola Simoes. 
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[obtidos ap6s estimagao pelo metoda classico dos mfnimos quadrados (1)], 
fazendo-se sobressair os aspectos mais relevantes, de maneira precisa, ainda 
que alga condensada; simultaneamente, as conclusoes mais pertinentes foram 
sendo anotadas. 

Na segunda parte faz-se uma breve tentativa de utilizar o modelo empre
visao e simulagao. 

A terceira parte ocupa-se das conclusoes. Finalmente, vem o anexo, que 
condensa a informagao estatfstica utilizada na estimagao do modelo, bem 
como os pr6prios resultados da estimagao (2). 

II - Descric;ao do modelo. Estimac;ao e analise de resultados 

1) Exportatiio de produtos de cortit;a 

a) Formalizac;iio teorica 

De um modo geral, as fungoes de exportagao, ao contrario das fungoes 
de importagao, privilegiam as variav~is representativas do crescimento dos paf
ses .nossos clientes e da competitividade apresentada nos mercados de 
exportagao. 

Um factor que afecta, em geral, de forma significativa, as nossas expor
tagoes e a evolugao da procura de bens importados pelos nossos parceiros 
comerciais. Uma hip6tese de trabalho, habitualmente considerada em mode
los macroecon6micos, consiste em supor que a «participagao de mercado» de 
cada pafs cliente permaneceu constants ao Iongo do perfodo em analise. Seja 
W; = EXC;/EXC, em que EXC; representa a exportagao de produtos da industria 
da cortiga para o cliente i num ana de base e EXC a totalidade das nossas 
exportagoes dos produtos em causa no mesmo ana. Entao w; representa a 
percentagem que o pafs cliente i ocupa nas nossas exportagoes de produtos 
da industria da cortiga; designemos este coeficiente par «coeficiente de parti
cipagao de mercado». 

Globalmente, o crescimento (em termos de importagoes) dos pafses nos
sos clientes pode ser avaliado par uma media ponderada das respectivas im-. 
portagoes totais, em que os W; sao os coeficientes de ponderagao. Seja en
tao IMPEX = LW; IMP; a variavel representativa das importagoes dos nossos 
clientes, onde IMP; representa as importagoes totais do cliente i. 

A par dos efeitos da procura, atras expostos, consideremos agora os efei
tos da competitividade. Como «fndice de competitividade» vamos tamar o ratio 
dos pregos implfcitos no PNB dos nossos clientes, ponderados pelos respecti-

(1) Metoda aconselhavel, ja que, entre outros, os efeitos (nefastos) da existencia de auto
correlaQao sao irrelevantes. 

(2) Por razoes de programa9ao nao e publicado o anexo; os interessados na sua consulta 
deverao dirigir-se ao Secretariado da Revista. 
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vos coeficientes de participa<;:ao de mercado, e dos pre<;:os dos produtos de 
corti<;:a exportados; assim, o fndice de competitividade vem IC = 'Lw; P; IPEXC, 
em que PEXC designa o fndice de pre<;:os de exporta<;:ao de produtos de corti
<;:a manufacturados e semimanufacturados e P; o fndice de pre<;:os implfcitos 
no PNB do cliente i (3). 

Parece tambem pacffico que os efeitos sabre o volume das exporta<;:oes, 
provocados par uma altera<;:ao dos pre<;:os relativos em determinado perfodo, 
far-se-ao sentir particularmente nos perfodos seguintes; daf a introdu<;:ao no mo
delo de ICt·t e ICt-2· 

Admitindo uma especifica<;:ao loglinear, que permite medir directamente 
o impacte que varia<;:oes relativas das variaveis explicativas exercem sabre as 
exporta<;:oes, temos entao: 

[1.1] I In EXCt = ao + a, In IMP EXt + a2 In ICt-1 + a3 In ICt-2 + £ 11 

sendo £11 uma variavel residual, de comportamento aleat6rio, de significado 
bem conhecido. 

b) Evidencia empirica 

A estima<;:ao da equa<;:ao [1.1] conduz aos resultados seguintes: 

[1.2] In EXC1 = 2,03 + 0,408 In IMPEXt- 0,26 In ICt, + 0,406 In ICt-2 + e,t 
(0, 116) (0,276) (0,302) 

R2 = 0,907 
D. W. = 1,305 

em que os valores entre parenteses sao os erros padrao das estimativas. 
Desta informa<;:ao podem extrair-se algumas indica<;:oes de trabalho: 

1) Todos os parametros tem um sinal teoricamente correcto (pelo me
nos, nao incorrecto), se atendermos a que a variavel IC de
ve ser vista de um modo nao estatico; 

2) Apenas o coeficiente associado a variaveiiMPEX e estatisticamente 
significative, a um nfvel de significa<;:ao de 5%, com base 
nos resultados da estatfstica t de Student; 

3) 0 valor da estatfstica de Durbin-Watson, D. W. (1 ,305), como foi 
dito atras relativamente a todas as equa<;:oes do modelo, 
e de modo a serem desprezados os efeitos de 
autocorrela<;:ao; 

(3) Note-se que estes Indices deverao ser corrigidos com as flutua<;:oes da taxa de cambios. 
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4) 0 coeficiente de determina<;:ao, R 2 (0,907), e elevado, mostran
do uma aderemcia satisfat6ria da equa<;:ao estimada; 

5) Tq.l afirma<;:ao e comprovada pela analise dos (dois primeiros) gra
ficos da p. 469 onde, a excep<;:ao de 1973, se verifica um 
andamento similar das duas curvas; a mesma conclusao se 
tirara da analise do grafico dos resfduos (ultimo gratico); 

6) A decomposi<;:ao grafica apresentada na p. 469 (decomposi<;:ao das 
exporta<;:oes de produtos de corti<;:a) e importante, pois per
mite ver se uma varia<;:ao das exporta<;:6es em determina
do ano e o resultado do comportamento das importa<;:oes 
dos pafses nossos clientes (IMPEX), da competitividade dos 
nossos produtos (/C), da influencia combinada das duas va
riaveis, ou ainda de efeitos residuais; 

7) No caso presente, a variavel representativa das importa<;:oes dos 
nossos clientes, (0,408 x 2), parece dominar a variavel «com
petitividade» (-0,26 x 3 + 0,406 x 4). Se acrescentarmos que 
um aumento (sustentado) de 1 % do fndice de competitivi
dade provoca um acrescimo das exporta<;:oes de ""' 0,15% 
e que um aumento identico (1 %) das importa<;:oes dos nos
sos clientes (IMPEX) provoca um acrescimo das exporta<;:oes 
de ""' 0,41%, somos levados a concluir que as exporta<;:oes 
de produtos de corti<;:a dependem essencialmente do com
portamento dos pafses parceiros comerciais de Portugal. 
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21 Pret;OS de exportaljio 

a) FormallzaQio te6rlca 

As teorias habitualmente utrlizadas para explicar o comportamento dos 
pre~os sao a teoria classica e a teoria do mark-up. De acordo com a pri
meira, os pre~os reagem aos desequilfbrios entre a procura e a oferta; a 
segunda indica que o pre~o e determinado com base nos custos medias da 
mao-de-obra e das materias-primas e subsidiarias, considerando determinada 
margem de Iuera. 

Aproveitando contributes fundamentalmente desta ultima, somas condu
zidos a equa~ao seguinte: 

[2.1] PEXCr = /1o + /11 Wr + /12PMPt-1 + {13CPr + E.2t 

isto e, os pre~os de exporta~ao dos produtos de corti~a sao explicados pela 
taxa salarial, pelos pre~os das materias-primas (corti~a no mato) do ana pre
cedents e pelo fndice de utiliza~ao da capacidade produtiva. Note-se que os 
pre~os da corti~a no mato incidem particularmente nos pre~os dos produtos 
fabricados no ana seguinte; daf o desfasamento da variavel na equa~ao 
proposta. 

b) Evidencia empirica 

A equa~ao estimada e a seguinte: 

[2.2] PEXCt = -85,6 + 0,234 Wr + 0,487 PMPt-1 + 1,22 CPr + e2r 
(0,042) (0, 130) (0,458) 

R 2 = 0,98 
D. W. = 2,19 

donde importa ressaltar que: 

1) Todos os coeficientes sao estatisticamente significativos; 
2) A estatfstica de Durbin-Watson indica ausencia de autocorrelaQao; 
3) 0 valor do coeficente de determina~ao, R 2 (0,98), e bastante 

elevado, permitindo afirmar que a aderencia da curva esti
mada a realidade e quase perfeita (cf. graficos p. 470 onde 
se pode ver, a excep~ao dos primeiros anos, uma quase 
justaposic;:ao das curvas indicadas par y; e y;, que repre
sentam as sucessoes dos valores observados e estimados 
da variavel «prec;:os de exportac;:ao»); 

4) A decomposi~ao dos «pre~os de exportac;:ao», apresentada grafi
camente na pagina anterior, da a indicac;:ao segura de que 
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a variavel «taxa salarial» domina as variaveis restantes, ain
da que os prec;os das materias-primas tenham um contri
buto importante; note-se, no entanto, que a variavel «pre
c;os das materias-primas» tem uma participac;ao decisiva nos 
erros de estimac;ao da variavel end6gena exactamente nos 
primeiros anos do perfodo em analise (cf. graticos da p. 470 
indicados par y, e 0.4873t); 

5) Deliberadamente, deixamos para ultimo a interpretac;ao dos coe
ficientes de regressao. 

A primeira vista, s6 o sinal dos coeficientes associados as variaveis Wr 
e PMPr.1 parece correcto, _pais e pacifica que aumentos da taxa salarial ou 
dos prec;os das materias-primas provoquem aumentos do prec;o dos produ
tos da cortic;a; o mesmo se nao podera dizer relativamente a variavel repre
sentativa da utilizac;ao da capacidade produtiva. Parece natural que, enquan
to nao houver utilizac;ao plena da capacidade instalada, os prec;os devem bai
xar em resposta a aumentos da taxa de utilizac;ao da capacidade produtiva, 
pais a manutenc;ao da capacidade instalada acarreta custos fixos, e a sua 
nao utilizac;ao (ainda que em parte) vai fazer crescer o prec;o dos bens 
produzidos. 

Somas, entao, levados a concluir que o sector esta «sobreutilizando» a 
capacidade produtiva instalada. Se se considerar, como o faz Pierre Villa para 
a industria francesa, que o nfvel 6ptimo de utilizac;:ao da capacidade produti
va instalada ronda os 85%, nem outra conclusao se podera retirar, pais a 
excepc;ao de 1971, todos os valores sao superiores a 85%. 

3) Emprego 

a) Formaliza~;ao te6rica 

A determinac;:ao da quantidade de trabalho que e necessaria empregar em 
certo sector e, em geral, formalizada como um problema classico de decisao. 

Dada a func;ao de produc;ao, det~rminado stock do factor produtivo tra
balho esta sujeito, como o stock de capital, a varios nfveis de utilizac;ao. Con
sideramos que o factor produtivo trabalho, que aparece como input na func;:ao 
de produc;ao, e medido em horas-homem. E evidente que a cada nfvel de pro
duc;ao esta associado determinado montante de horas-homem, e este pode ser 
obtido atraves de uma infinidade de valores para o bin6mio «horas par homem
-numero de homens». Admitindo, par parte das empresas, um comportamento 
econ6mico racional, a decisao a tamar sera aquela que minimiza (optimiza) os 
custos totais de produc;:ao. 

[3.1] 
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Seja entao a func;ao de produc;ao: 

VBPr = aor + a1 (E. h)r + a2Kr 



onde como output consideramos o valor bruto da produ9ao (VBP) e em que 
E designa o numero de trabalhadores, h o numero de horas efectivamente tra
balhadas, K o stock de capital, sendo aor = ao + Ur, com Ur variavel residual. 

Seja a fun9ao de custos: 

[3.2] Cr = (E.h)r Wr + CFr 

em que Wr e a taxa de salario hora-homem e CFr sao os custos fixos. 0 pro
bela de minimiza9ao e caractrerizado pelo facto de Wr nao ser um parame
tro mas uma variavel que depende do numero de horas trabalhadas. 

Tentemos entao resolver o problema, utilizando um modelo cujas hip6te
ses parecem corresponder grosso modo a situa9ao mais frequente quanta aos 
sistemas de remunera9ao. Assim, importa, desde ja, distinguir horas nominais 
de horas produtivas ou horas efectivamente trabalhadas. As primeiras sao fi
xadas por contrato, e e em geral sabre elas que sao fixados os salarios; as 
segundas, como a designa9ao evidencia, referem-se a horas efectivamente tra
balhadas, e relacionam-se directamente com a produ9ao. Evidentemente que 
e na taxa de salario hora, referente a estas ultimas, que estamos interessados. 

Vamos excluir o sistema de remunera9ao a pe9a e admitir que os sala
ries sao fixados para um certo numero de horas N, havendo Iugar ao paga
mento de horas extraordinarias, logo que este montante (previamente fixado) 
seja ultrapassado. 

Assim, sendo X.1 o salario por hora estabelecido por contra to e X 2 o sa
lario por hora extraordinaria (X 2 > X 1), o trabalhador recebe, pelo me nos, NX 1, 

mesmo que o numero de horas trabalhadas seja inferior a N(h ~ N), havendo 
portanto um custo fixo associado a cada trabalhador; recebe NX 1 + (h-N)X 2 

logo que trabalhe mais do que o estabelecido par contrato (h > N). Entao a 
taxa de salario hora-homem, efectivamente trabalhada, e dada por: 

[3.3] 
{ 

NX1 
h 

w-
NX 1 + (h-N)X2 

h h 

Graficamente, temos: 

w 

x2 

N 

h,;;,N 

h>N 

h 

473 



Uma fun9ao (aproximada) contendo o essencial da anterior e mais aces
sfvel ao tratamento analftico e a seguinte: 

[3.4] 

[3.5] 

[3.6] 

[3.7] 

w = a-bh + ch 2 

Substituindo w em (3.2) temos: 

Ct =a (Eh)t-b Eth2t + c Et h3t + CFt 

Par outre I ado, de (3.1) sai 

ht = ~Et- 1 (VBPt-8ot-a2 Kt) 

Entao 

Ct = -
8
a (VBPt-8ot-a2kt)-~Et- 1(VBPt-8ot-a2kt)2 + 

1 a 1 

+ ~Et- 2 (VBPt-8.ot-a2ktP + CFt 
a, 

De acordo com o princfpio admitido, procuremos entao o valor ~~ tal que 
Ct ==min. Resolvendo, temos: 

[3.8] 

[3.9] 

~~ = 2
cb (VBP 1-8ot-a2kt) a, 

0 modele ficara complete, postulando uma fun9ao de ajustamento parcial 

Et-Et-1 = y(~t-Et_,) a<y~l 

que especifica que a varia9ao efectiva do volume de emprego s6 parcial· 
mente responde a diferen9a entre o nfvel desejado e o valor anterior obser
vado, sendo tun9ao do coeficiente de ajustamento y. 

* Resolvendo a equa9ao em ordem a Et e substituindo Et pela expressao 
obtida anteriormente, temos: 

[3.1 0] ) 
2 c 

Et = (1-y Et-1 + y a:;t.;VBPt-8ot-a2kt) = 

=- 2aotYC + 2yc VBPt- 2a2Yc kt + (1-y) Et-1 
a 1b a,b a,b 

Simplificando, vem: 

[3.11] Et= Yo+ y, VBPt+ Y2 kt+ Y3 Et-1 +t:3t 

Na ausencia de informa9ao estatfstica disponfvel sobre a variavel K, op
ta.mos, em sua substitui9ao, pela introdu9ao da variavel Ka +Aft, em que Ka 
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designa o stock de capital no perfodo zero (1959) e AI, o investimento acumu
lado a partir de entao. 

Da expressao [3.11] obtem-se: 

[.3.12] Er =Yo+ Y1 VBP, + Y2 (Ko +Air)+ y3Er-1+£3r= 

=(yo+ y2Ko) + Y1 VBP, + y2AI, + y3Er-1+£3r 

Acontece que e nula tambem a informaQao disponfvel sabre o investimento 
lfquido, aquele que representa aumento efectivo da capacidade produtiva. 
Para tornearmos o problema admitimos como constante a rela9ao A,"/Kr-1 =A., 
em que A representa as amortiza96es. De acordo com valores publicados re
centemente (cf. 0 Capital Fixo na Industria ... , Gebei) consideramos A. = 0,045, 
isto e, estamos a supor que as amortiza96es do perfodo corrente representam 
4,5% do stock de capital do perfodo anterior. 

Temos entao: 

Kr=Kr-1+1, 

I,= FBCF,-A, 

A,= 0,045 Kr-1 

Oeste sistema sai a relaQao: 

[3.13] K, = (1-A)'Ko + (1-A.)'- 1FBCF1 + ... + FBCF, 

Seja 

[3.14] S1 = FBCF, + (1-A.) FBCF,_ 1 + ... + (1-A.)'- 1 FBCF 1 

Entao 

[3.15] Kr = (1-A.)'Ka + S, 

Voltando a rela9ao [3.11] e substituindo K, pel a expressao [3.15], obtem-
-se: 

[3.16] E, =Yo+ Y1 VBP, + y2 [(1 - y) 1 Ka + Sr] + Y3 Er-1 + £3-t 

=yo+y1 VBP,+y2Ka(1-A.) 1+y2Sr+rsEt-1+£3t 
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ou mais simplesmente 

[3.17] Er =Yo+ Y1 VBPr + Y2 Sr + Y3 Et-1 + Y4(1-l)l + £3t 

com Y4 = y2Ko. Note-se que e possfvel estimar Ko, e consequentemente a se
rie de valores do stock de capital por [3.15]. 

b) Evidencla empirlca 

A estima9ao da equa9ao [3.17] conduz a: 

[3.18] Er = 71,5 + 0,27 VBPr~ 0,08 Sr + 0,29 Er-1- 0,19 (1 -l)1 +e 31 
(0, 15) (0,06) (0,29) (0,53) 

R 2 = 0,714 
D. W. = 1,67 

h - n definida 

Com base nos resultados, podemos notar, que: 

1) Os coeficientes sao, em conjunto, estatisticamente significativos 
(F- ratio = 6,24), embora o nao sejam quando tornados 
individualmente; 

2) Relativamente a hip6tese de ausencia de autocorrela9ao e dado 
que do conjunto das variaveis explicativas faz parte uma va
riavel end6gena desfasada (Er-1), a estatfstica mais vulgar
mente utilizada e a estatfstica h de Durbin (4), que neste 
caso concreto nao e definida; urn teste equivalents (com base 
na equa9ao de regressao de e3 r sobre e3.t-1 e as variaveis 
explicativas da equa9ao [3.17]) indica ausencia de autocor
rela9ao, ainda que tal s6 seja valido assintoticamente; 

3) Os dois mais importantes aspectos que sobressaiem da estima-
9ao da equa9ao [3.17] sao, quase se poderia dizer, 
«marginais». 

Por urn lado, e possfvel estimar a serie do stock de capital com base na 
rela9ao [3.15] e nas estimativas obtidas para y 2 e y 4 (5

). 

(4) Veja-se, por exemplo, Johnston, Econometric Methods, pp. 312 e 313. 
(5) Note-se, no entanto, que a amostra base de estimac;:ao da equac;:ao [3.17] e composta 

de numeros-indices, cuja base e 1963 (-->t = 4). lmporta, pois, fazer a correcc;:ao respectiva para 
se obter K o, estimativa do stock de capital, isto e: 

[3.19] 
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Par outro lado, a estimativa do coeficiente associ ado a variavel E 1-1, 

(0,29) nao e senao uma estimativa de 1 - y (ct. equagao [3.1 0]); donde resulta 
que y = 0,71, ou, par outras palavras, obtem-se para o coeficiente de ajusta
mento, y, um valor que permite dizer que a mobilidade da mao-de-obra no sector 
e relativamente grande, ja que o volume de emprego rapidamente se ajusta 
aos nfveis desejados (cf. equagao [3.9]). 

Propositadamente nao se avangou, como acontecera com as equagoes 
anteriores, com a decomposigao grafica da variavel «Volume de emprego». 
A explicagao e a seguinte: as variaveis explicativas estao fortemente relacio
nadas entre si, sendo extremamente diffcil isolar a influencia que cada varia
vel explicativa de per si exerce sabre a variavel. dependente (volume de em
prego); daf, a dificuldade de avaliar o contributo das diferentes variaveis 
explicativas. 

Estamos em presenga de uma situagao em que existe um elevado grau 
de multicolineariedade sendo a estimagao dos coeficientes de regressao de
veras sensfvel. As conclusoes a que chegamos anteriormente, em particular 
no ponto 3), devem, pais, ser tidas em conta com as devidas reservas. Apesar 
destas notas de sobreaviso, a equagao [3.18] pode ser vantajosamente utili
zada na previsao da variavel end6gena, desde que nao se verifiquem altera
goes estruturais. 

4) Salarios 

a) Formaliza~ao te6rica 

A equagao relativa a taxa salarial segue a formulagao geral de Philips, em
bora com modificagoes importantes: as relativas aos pregos no consumidor, 
a produtividade do trabalho e, pelo menos numa primeira fase, a lineariedade 
da fungao a estimar. 

Quanta aos pregos no consumidor, a sua pertinencia surge como eviden
te no plano te6rico (defesa do nfvel de vida) e confirmada no plano pratico; 
alias, vem-se falando na «relagao de Phillips» como uma relagao salarios-pregos
-desemprego. Quanta a produtividade do trabalho, a sua utilizagao como va
riavel explicativa parece facil de entender: geralmente, os frutos do aumento 
da produtividade distribuem-se (segundo proporgoes que dependem de diver
sos factores) entre capital e trabalho. 

Convem ainda frisar que a variavel representativa do nfvel de desemprego 
e reveladora do grau de utilizagao da capacidade produtiva dos factores ma
teriais de produgao, variavel que utilizaremos, na falta de dados disponfveis sa-
bre aquela. ., 

Vem entao 

[4.1] Wt =do+ d1PCt + d2!J.PCt + d3(VBPIE)t-1 + d4CPt-1 + £4t 
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isto e, a taxa salarial explicada pelos prec;os no consumidor no mesmo perfo
do, variac;ao dos prec;os no consumidor, produtividade do trabalho no perfodo 
anterior e taxa de utilizac;ao da capacidade produtiva, tambem relativa ao pe
rfodo anterior. 

Simplificando [ 4.1 ], obtem-se: 

[4.2]1 Wr ~ oo + o1 PCr + o2 PCt-1 + o3(VBPIE)t-1 + o4CPr-1 + E:4r 

b) Formalizac;io empirica 

A equac;ao estimada e a seguinte: 

[4.3] W1 = -194,63 + 3,390PCr-1,797PCr-1-0,278(VBPIE)r-1 + 
(0,602} (0,888} (0,343} 

+ 1,580 CPr-1 + e4t 

(2,460} R2 = 0,986 
D. W. = 1,42 

sendo de notar, que: 
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1) Todos os coeficientes tem um sinal teoricamente cor recto, a ex
cepc;ao do coeficiente associado a variavel «produtividade»; 
nao e defensavel, ou, pelo menos, nao e pacffico que um au
mente de produtividade implique, em termos medios, uma 
queda da taxa salarial. 

2) A equac;ao estimada, relativamente a formula<;ao inicial, aparece 
como: 

[4.4] Wr = 194,63 + 1,593 PCr + 1,797 llPC 1 -

- 0,278 (VBP/f}t-1 + 1,580 CPr-1 + e4r 

permitindo evidenciar um duplo efeito dos prec;os: 

- a influencia da alta dos prec;os (termo PC); 
- a influencia da acelera<;ao ou desacelera<;ao da alta 

dos prec;os (termo ll PC). 

3} S6 os coeficientes associados a variavel «prec;os no consumidor» 
sao estatisticamente significativos; 

4) 0 valor da estatfstica de Durbin-Watson (1 ,42) e de modo a se
rem desprezados os efeitos de autocorrela<;ao. 
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5) 0 coeficiente de determina9ao, R2 (0,986), e bastante elevado, re
velando uma aderencia da curva estimada a realidade qua
se perfeita; vejam-se os graticos na pagina 479 indicados 
pory;e'};. 

6) Finalmente, a decomposi9ao da taxa salarial apresentada grafica
mente na pagina 479 revela com seguran9a que a variavel 
«pre9os no consumidor» domina as restantes, tendo uma con
tribui9ao fundamental, decisiva, na explica9ao do comporta
mento da taxa salarial. 
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5) lnvestimento 

a) Formaliza~ao te6rica 

A explica9ao do investimento em termos. econometricos tern sido uma 
das grandes preocupa96es dos economistas no perfodo do pas-guerra; daf 
o elevado numero de trabalhos publicados sabre este assunto, entre os quais 
sao ja classicos os de Koyck e Jorgenson, para citar apenas dais. 

Nesses trabalhos diversas teorias tern sido propostas, havendo varian-
tes de cada uma delas. Sinteticamente, pode:se apontar: 

- teoria da eficiencia marginal do capital; 
- teoria do acelerador; 
- teoria neoclassica. 

lmporta, contudo, salientar que estas teorias nao sao, necessariamente, 
alternativas entre si, acontecendo, na pratica, que variaveis relevantes de qual
quer uma delas, sao inclufdas num mesmo modelo. 

Partindo do princfpio do acelerador, que se baseia na rigidez da rela-
9ao capital-produto (Kt= a VBPt ou Kt= a VBPt-1), tornamos esta rela9ao 
rnais flexfvel, considerando que o stock de capital em determinado perfodo 
depende da produ9ao em perfodos anteriores com urn peso decrescente a 
medida que se afastam do perfodo corrente (esquema de Koyck). , 

Seja entao: 

[5.1] Kt=a (1-A) (VBPt_ 1+A VBPt_ 2 +A2 VBPt_ 3 + ... )+ut com 0 <A <1 

ou ap6s transforma9ao: 

[5.2] K t- AK t- 1 =a (1-A) VBPt_ 1 + u t-AU t- 1 

ou ainda 

[5.3] K t =a (1-A) VBPt-1 + AKt-1 + ut- AUt-1 

Exprimindo [5.3] em termos de investimento, tendo em conta que 
Kt = Kt_ 1 +It, vern: 

[5.4] It= a (1-A) VBPt_ 1- (1-A) Kt_ 1 + ut- AUt_1 

ou, par outras palavras, as decisoes de investimento em determinado ana 
(/~ sao fun9ao do stock de capital existente (Kt) e da produ9ao (do ana) 
corrente (VBPt), entendendo-se que tais decisoes de investimento sao inves
timentos no a no seguinte, isto e I;= I t+1' 

Tambem as variaveis de natureza financeira tern ocupado uma posi9ao 
central nas fun96es de investimento; utilizaremos a variavel cash-flow (Iu
eras - impastos + amortiza96es) que, grosso modo, mede a capacidade de 
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autofinanciamento. De acordo com Michael Evans (6), as variaveis tipo lucro 
sao mais importa.ntes como flow-of-funds do que como variaveis de expecta
tiva; donde, em vez dos valbres correntes, considerarmos os acrescimos do 
cash-flow (ACF). 

Temos entao: 

[5.5] It= b 1 VBPt_ 1 + b2 Kt- 1 + b3 . ACFt +E.; 

Para evitar, entre outros, problemas resultantes da existencia de varia
veis explicativas, correlacionadas com a variavel residual, optou-se, em subs
titui<;ao de K, pela variavel «taxa de utiliza<;ao da capacidade produtiva» (CP). 

De igual modo, na falta de informa<;ao estatfstica disponfvel, foi substi
tufda a variavel CF pela variavel <<excedente bruto de produ<;ao» (EBP). 

Atendendo ainda a que o investimento e uma variavel extremamente sen
sfvel a influencia de factores psicol6gicos consideramos uma variavel dummy 
(Z), capaz de representar convenientemente os efeitos da crise que caracte
rizou os anos de 1968 e 1969. 

Assim, vem, finalmente: 

[5.6] I /t=11o+111 VBPt-1 +112 AEBPt+11s CPt-1 +114 Zt+Est 

b) Evidencia empirica 

A estima<;ao da equa<;ao conduz aos seguintes resultados: 

[5.7] It= -402,8+ 3,378 VBPt_1+ 0,462AEBPt+ 2,14CPt_1 -88,7 Zt+e 5t 

(0,602) (0,245) (3,30) (33, 7) 

R2 = 0,7906 

D. W. = 2,23 
donde importa ressaltar os seguintes aspectos: 

1) Todos os coeficientes tem um sinal teoricamente cor recto; au
mentes do valor bruto da produ<;ao, dos acrescimos do ex
cedente ou da utiliza<;ao da capacidade produtiva provocam 
aumentos do investimento. Por outro lado, o coeficiente as
sociado a variavel dummy e negative, caracterizando bem 
os efeitos da crise; para o perfodo de 1968-1969 a equa<;ao 
[5.7] vem: 

[5.8] It= -491 ,5 + 3,378 VBPt-1 + 0,462 AEBPt + 
+ 2,14 CPt_1 + e5t 

(6) Veja-se «A Study of Industry Investment Decisions>>, Review of Economics and Statis
tics, vol. 49, Maio de 1967. 
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enquanto que para os anos restantes e: 
[5.9] It= -402,8 + 3,378 VBPr_ 1 + 0,462 AfBPr + 

+ 2,14 CPr_1 +e 5r 

2) 0 valor da estatfstica de Durbin-Watson (2,23) indica ausencia 
de autocorrelac;:ao; 

3) Os coeficientes sao estatisticamente significativos (a um nfvel de 
significac;:ao nao superior a 10%) a excepc;:ao de Jh 

4) 0 coeficiente de determinac;:ao (R 2 = 0,7906) nao e muito eleva
do; no entanto, as duas curvas designadas par Y; e 9; 
(cf. graficos da pagina 481) sao concordantes ao Iongo de 
quase todo o perfodo amostral, notando-se os maiores des
vias nos a nos de 1967, 1968 e 1969; 

5) Ainda, e para finalizar, da analise dos graficos da pagina 481 se 
pode concluir que a variavel «valor bruto da produc;:ao» (VBP) 
parece dominar as restantes, particularmente a variavel «ta
xa de utilizac;:ao da capacidade produtiva» (CP). 



6) Excedente bruto de prodm;io 

a) Formaliza.;ao teorica 

Para explicar o comportamento da taxa de excedente do sector (exce
dente per capita ou excedente bruto de produ<;ao par trabalhador) consideram
-se como variaveis explicativas pertinentes a taxa salarial, a produtividade no 
sector e o consumo per capita de materias-primas, devendo entender-se que 
a taxa de excedente aumenta com a produtividade e diminui em resposta 
quer a aumentos da taxa salarial quer do consumo de materias-primas. 

Assim, e admitindo uma especifica<;ao log-linear, a equa<;ao proposta e: 

[6.1] In ebpt = ~0 + ~1 In (VBPIE)t + ~2 In wt + ~3 In cmpt + Eer 

em que 

ebp - excedente bruto de produ<;ao par trabalhador 
VBPIE - fndice de produtividade 

W- taxa salarial 
cmp - consumo de materias-primas par trabalhador 

b) Evidencia empirica 

A equa<;ao estimada vem: 

[6.2] In ebp1 = 5,01 + 5,271 In (VBPIE)1- 0,507 In W1- 4,865 In cmp1 + e
61 

(0,72) (0, 13) (0,67) 

R2 = 0,8204 

D. W. = 1,272 
devendo notar-se o seguinte: 

1) Todos os coeficientes tem um sinal teoricamente cor recto. Se 
se considerar um aumento de 1 % da produtividade (do tra
balho) e, simultaneamente, um aumento dez vezes superior 
(10 %) da taxa salarial, conclui-se que, ainda assim, a taxa 
de excedente nao diminui; tenha-se em conta, no entanto, 
que esta hip6tese e alga academica pais considera o au
menta da produtividade (e, par conseguinte, o da produ<;ao) 
conseguido exclusivamente a custa de um melhor aprovei
tamento das materias-primas. A outra hip6tese extrema 
(para que a taxa de excedente nao diminua) impoe que a um 
aumento de 1 % da produtividade corresponda um aumen
to da taxa salarial nao superior a 0,8%; 
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2) 0 valor da estatfstica de Durbin-Watson (1 ,272) e de modo a po
derem ser desprezados os efeitos de autocorrela9ao; 

3} Todos os coeficientes sao estatisticamente significativos; 
4) 0 coeficiente de determina9ao, R2 , mostra que mais de 82% da 

varia9ao da variavel dependente (In ebp) esta representada 
na fun9ao ajustada; 

5) A analise dos graficos designados por Y; e 9; evidencia, a excep-
9ao dos anos 1971-1972, uma aderencia quase perfeita da 
curva estimada (y) a realidade (y); vale a pena comparar 
os pontos de mudan9a das duas curvas. 

Finalmente, e ao contrario dos casos anteriores, nao parece facil de
tectar uma varfavel que seja dominante (relativamente as restantes) na ex
plica9ao do excedente de produ9ao. 
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Ill - Algumas utilizac;oes do modelo 

As utilizac;oes possfveis de um modelo econometrica sao varias, permi
tindo aos responsaveis da polftica econ6mica melhor compreender, prever e 
intervir sobre a realidade. 

Sobre a analise estrutural do modelo ja escrevemos o suficiente na 
primeira parte do texto. Tentamos agora abordar o problema da previsao e 
em particular o problema da previsao exante; escolhemos como exemplo o 
caso das exportac;oes. Finalmente, abordamos o problema da «simulac;ao his
t6rica» do emprego. 

1 ) Previsao expost 

A previsao assim designada, como o proprio nome indica, tem Iugar 
quando sao ja conhecidos os valores da variavel que se pretende prever; 
e, alias, um processo de aferir da boa qualidade do modelo. 

Consideremos, a titulo ilustrativo, o caso das exportac;oes. 
Seja o quadro 

Ana 
IMPEX In IMPEX 

IC In IC 1963= 100) 1963= 100) 

1973 ......................... 92.54 4.52764 
1974 ......................... 76.65 4.33925 
1975 ......................... 198,14 5.28897 92.51 4.52732 
1976 ..................... 269,26 5.59568 

Fontes: IPF, OCDE e Banco de Portugal. 

que contem a informac;ao necessaria para a previsao das exportac;oes de 
produtos de cortic;a relativamente a 1975 e 1976. 

Utilizando a equac;ao [1.2] 

In EXC1 = 2,03 + 0,408 In IMPEX1- 0,26 In IC1_ 1 + 0,406 In IC1_ 2 

obtem-se para 1975. 

In EXC75 = 4.90252 que equivale a 
EXC75 = 1332,7 mil hares de contos (a prec;os de 1963) 

e para 1976 

ln1EXC76 = 4.90218 que equivale a 
EXC76 = 1332,3 milhares de contos (a prec;os de 1963) 
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Temos entao 

A no 

1963 ........................ . 

1975. 
1976. 

Fonte: IPF. 

EXC 
(em 1 0 3 cantos 

a pre9os 
de 1963) 

(1) 

989,9 

1225,5 
1228,6 

EXC 

(2) 

1332,7 
1332,3 

Da comparac;:ao dos valores observados (col. 1) e dos valores previstos 
(col. 2) ressalta que, relativamente aos dais anos, se comete um erro de pre
visao par excesso. 

Tal erro ronda os 8%-9%, o que se pod era considerar razoavel, se ti
vermos em atenc;:ao o perfodo considerado. 

2) Previsio exante 

Consideremos ainda o caso das exportac;:oes. 0 interesse recai agora 
em conhecer (prever) o valor das exportac;:oes no perfodo de 1981-1983. 

Estabelecemos varias hip6teses, que pensamos nao andarem Ionge da 
realidade. 

Relativamente a variavel IMPEX, representativa. das importac;:oes dos nos
sos parceiros comerciais (veja-se grafico seguinte): 

Hip6tese A ([HA])- crescimento, mantendo a tendencia do perfo
do de 1960-1974; 

Hip6tese B ([HB])- crescimento a taxa de 1 o%, superior a consi
derada em [HA]; 

Hip6tese C ([HC])- crescimento a taxa de 5%, inferior a conside
rada em [HA]. 

Relativamente ao comportamento da variavel /C representativa da com
petitividade dos produtos de cortic;:a, 2 hip6teses: 

[H 1] - fndice de competitividade em 1981-1983 igual ao observado 
no ultimo ana do perfodo de estimac;:ao: 92,54 (base 
1963 = 100). 

Mais optimista a hip6tese: 

[H2]- fndice de competitividade em 1981-1983 igual ao fndice me
dia observado no perfodo de estimac;:ao: 99,5. 
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Da combinac;:ao resultam 6 hip6teses, que designamos por HA1 (com
binac;:ao de [HA] e [H1], HA2, HB1, HB2, HC1 e HC2. 

As previsoes, de acordo com as varias hip6teses, sao apresentadas no 
quadro seguinte: 

1981 . 
1982. 
1983. 

Hipoteses de evolu~iio das exporta~oes de produtos de corti~a 

(A pre~os de 1963, em 10 3 cantos) 

A no HA1 HA2 HB1 HB2 HC1 HC2 

1657,8 16{5,6 1707,5 1725,8 1495,0 1511,0 
1708,3 1726,5 1775,3 1794,3 1525,0 1541,4 
1760,3 1779,1 1845,7 1865,9 1555,8 1572,4 

----- ~--

sendo os graticos da p. 493 suficientemente esclarecedores. 
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3) Simula~o cchist6rica)) do emprego 

A simula9ao hist6rica refere-se ao perfodo de estima9ao: 1960-197 4. 
Seja a equa9ao [3.18] relativa ao emprego 

£ 1 = 71.5 + 0,27 VBPr-0,08 Sr + 0,29 Er-1-0,19 (1-.\)1 + e 31 

Dados os valores das variaveis end6genas referentes ao ano zero (1959) 
e os «valores hist6ricos» das variaveis ex6genas, os valores «simulados>> vao
·se obtendo pela resolu9ao da equa9ao [3.18]. 

A compara9ao dos valores observados e simulados e feita no quadro 
abaixo e tambem no grafico seguinte. 

Ana 1960 61 62 63 64 65 66 

E 
observado 

18 397 17 316 16 923 17 910 18 832 19 000 17 037 

E 
simulado 

17 681 17 793 17 845 18 046 18 668 18 274 17 752 

Ana 67 68 69 70 71 72 73 74 

E 
observado 

16 050 17 657 17 703 16 749 15 228 14 879 15 390 15485 

E 
simulado 

16 679 16 477 16 665 16 040 15 671 15 664 16 165 15233 

0 modelo revela-se urn «born>> modelo de simula9ao do emprego se aten
dermos ao valor, relativamente baixo, do desvio quadratico media do erro de 

. _ ['1 (E~-E 1 ) 2 
s S1mula9a0 (percentual). "V n 2:; Et = 4,2 % em que· E 1 repre-

senta o valor do emprego no ano t obtido por simulavao.] 
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IV - Conclusoes 

Ainda que se considere que cada um possa tirar as suas pr6prias conclu
soes, aprofundando este ou aquele aspecto que julgue mais interessante, 
- e o texto foi escrito, em larga medida, nesse sentido -, valera a pena re
gistar as conclusoes que foram sendo obtidas ao Iongo do trabalho e que es
tao, portanto, dispersas pelo texto. 

Assim: 

1) As exporta<;:oes de produtos de corti<;:a dependem, essencialmen
te, do comportamento (das importa<;:oes) dos pafses clientes 
de Portugal, na sua maioria pafses da CEE. Uma varia<;:ao de 
1 % das importa<;:oes dos nossos clientes provoca uma va
ria<;:ao das exporta<;:oes aproximadamente igual a 3 vezes a 
varia<;:ao observada quando de identica varia<;:ao (1 %) da 
«competitividade»; 

2) Competitividade, que esta intimamente relacionada com os pre<;:os 
de exporta<;:ao. Estes sao determinados, basicamente, pelo 
nfvel de salarios e, em menor grau, pelos pre<;:os das 
materias-primas; 

3) A mobilidade de mao-de-obra no sector e relativamente elevada, 
sendo a capacidade de ajustamento a novas situa<;:oes su
perior a 70 %; 

4) A capacidade produtiva instalada no sector esta a ser sobreutili
zada, devendo entender-se que foi ultrapassado o nfvel 6pti
mo de utiliza<;:ao; 

5) 0 nfvel de salarios e explicado fundamentalmente pelos «pre<;:os 
no consumidor», sendo os acrescimos (varia<;:oes) mais im
portantes que os valores correntes (ct. equa<;:ao [4.4]); 

6) E possfvel, a partir da estimativa da equa<;:ao referente ao empre
go, obter uma serie de valores do stock de capital; 

7) A produ<;:ao (VBP) e o principal factor explicative do investimento 
no sector; sao isolados os efeitos que a crise de 1968-69 
exerce sabre esta variavel (cf. equa<;:oes [5.8] e [5.9]); 

8) 0 excedente bruto por trabalhador nao diminui, em media, quan
do aumentos de produtividade sao acompanhados de aumen
tos nao inferiores (superiores, dentro de certos limites) da 
taxa salarial; 

9) Finalmente, e dada a qualidade da informa<;:ao estatfstica disponf
vel (basicamente fornecida pelo INE e pelo IPF, e em que 
sao detectadas disparidades, as vezes acentuadas), os resul
tados devem ser vistas com algumas reservas. 
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