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CICLOS POLiTICOS E MODELOS POLiTICO· 
·ECONOMETRICOS 

F. Pereira de Moura(*) 

1 - lntrodu~ao 

A formula<;ao tradicional das polfticas conjunturais parte do conheci
mento e avalia<;ao das situa<;6es econ6micas concretas, de modo a definir 
os objectives a alcan<;ar, e socorre-se dos conhecimento te6ricos e empfri
cos acerca da economia em causa para determinar os instrumentos de ac
tua<;ao que se oferecem e os valores que lhes devem ser imprimidos para 
realizar os objectives segundo um percurso temporal adequado (Tinbergen, 
1956). 

Tem sido muito trabalhadas as diferentes componentes do esquema 
geral enunciado: os sistemas de informa<;ao sabre as conjunturas econ6mi
cas estao em constante aperfei<;oamento, ainda que se reconhe<;am caren
cias importantes e zonas de progresso possfvel; a avalia<;ao das situa<;oes 
e a defini<;ao dos objectives tem sido tratadas mediante a estima<;ao de 
fun<;6es de utilidade ou bem-estar colectivo, seja recorrendo a tecnicas 
econometricas, seja por metodos rudimentares de levantamento de opi
nioes, com particular interesse para n6s as que foram colhidas em Portu
gal (Kirschen e outros, 197 4); o avan<;o te6rico, ja depois de Keynes, 
e significative, ainda que seguindo linhas de desenvolvimento por vezes contra
dit6rias; e a sofistica<;ao dos metodos econometricos e dos equipamentos 
informaticos para tratamento das informa<;6es empfricas e sua condensa
<;ao e calculo dentro dos modelos te6ricos seleccionados tem permitido a 
decisao e orienta<;:ao corrente das polfticas conjunturais com base em si
mula<;:6es alternativas muito elabqradas e completas. 

Todavia, nem sempre os resultados praticos vem correspondendo as 
expectativas formuladas, e a um certo sentimento de incapacidade na polf
tica _ conjuntural responde-se as vezes com maier acumula<;ao de informa
<;6es e com refinamentos nos esquemas te6ricos. Sem contestar totalmente 
esta via, mas sabendo que a um conjunto de dados e sempre possfvel 
ajustar um modele te6rico com razoavel verosimilhan<;a - deslocando-se, 
portanto, o problema da capacidade de explora<;ao do passado para o ver
dadeiro tllste da potencialidade de previsao -, outros caminhos tem~ sido 
tentados. E de um deles que tratamos neste artigo, designando-o, por 
agora, pela expressao de «limita<;oes polfticas» a interven<;ao na conjuntura 
econ6mica, o qual se pode sintetizar nesta interroga<;ao: terao os politicos 
verdadeiramente interesse na estabiliza<;ao da economia? 

(*) Professor catedratico de Polftica Econ6mica do lnstituto Superior de Economia. 
0 A. agradece a Professora Maria Manuela Silva as crfticas e sugestoes que apresentou, mas 
que nao a responsabilizam pelo que ainda esteja errado. 
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2 - A hip6tese de Kalecki dos ciclos econ6micos com origem politica 

Num artigo de 1943, Kalecki procurou antever as possibilidades e limi
tac;;oes de uma polftica de plena emprego. Recorde-se que ainda nao havia 
experiencias de tais polfticas: por acc;;ao dos governos, apenas em situac;;ao 
de guerra ou de preparac;;ao para esta (nazismo, bem analisado pelo A.) e 
que se conseguia o plena emprego das economias capitalistas. No entanto, 
os fundamentos te6ricos dessas polfticas, quer pela intensificac;;ao do inves
timento publico, quer pela reactivac;;ao dos investimentos privados (por redu
c;;oes na taxa de jura ou nas taxas de impasto}, tinham sido estabelecidos 
nos anos 30, e nao apenas por Keynes, mas ainda, e independentemente 
uns dos outros, pelos «suecos» e por Kalecki, alem de outros. 

Escreve o economista palaeo (ob. cit., p. 144}: «Na depressao, ou por 
exigencia das massas ou mesmo sem isso, o investimento publico finan
ciado por emprestimos sera estimulado para evitar desemprego em grande 
escala. Mas, se for tentado este metoda para manter o elevado nfvel de em
prego atingido, e provavel defrontar uma forte oposic;;ao dos meios de neg6-
cios. Como ja se tem argumentado, em ultima analise o pleno emprego 
nao lhes agrada. Os operarios 'sair-lhes-iam das maos' e os 'capitaes;)-de 
industria' quereriam 'dar-lhes uma lic;;ao'. Mais ainda, o aumento dos pre~os 
na fase ascendente e desvantajosa para os pequenos e grandes rentistas, 
tornando-lhes o boom desagradavel». E prossegue, dizendo que «Um poderoso 
bloco tenderia a formar-se entre os grandes empresarios e os interesses 
rentistas, encontrando mais do que um economista para considerar a situa
c;;ao manifestamente insatisfat6ria. A . pressao de todas estas forc;;as, parti
cularmente dos grandes empresarios, induziria muito provavelmente o governo 
a voltar a polftica ortodoxa de reduc;;ao do defice orc;;amental. Seguir-se-ia 
uma depressao, e a polftica de aumento das despesas do governo voltaria 
a fazer-se». E conclui: «Este padrao de political business cycle nao e intei
ramente conjectural>>; e prossegue com uma analise dos anos 1937-1938 
nos Estados Unidos, concluindo por uma pagina do maior interesse, mas 
que foi omitida na reedic;;ao de 1971 (veja-se Feiwel, p. 38}, em que Kalecki 
se interrogava acerca dos ciclos politicos, do fascismo e das transforma
c;;oes do capitalismo. 

0 ciclo surge, pais, devido as alternancias de intervenc;;ao e de aban
dono da intervenc;;ao do governo, estas ultimas determinadas pelos interes
ses da classe dominants, que sao incompatfveis com a polftica de plena 
emprego, e oposic;;ao que radica em tres razoes (Kalecki, p. 139): «A discor
dancia com a interferencia do governo no problema do emprego. a dis
cordancia com a orientac;;ao das despesas governamentais (investimento 
publico e subsfdios aos consumidores) e a discordancia em relac;;ao as 
mudanc;;as sociais e polfticas resultantes da manutenc;;ao do plena emprego». 
Realcemos este ultimo ponto, pais o plena emprego trara Iueras mais 
substanciais, apesar da alta de prec;;os: mas as greves endurecerao, o despe-
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dimento deixa de ter o seu papel de medida disciplinar e o instinto de classe 
dos empresarios leva-os a dar relevancia a disciplina nas fabricas e a esta· 
bilidade polftica. 

Outros autores de inspira<;:ao marxista retomam o modelo de Kalecki, 
alterando-o em um ou outro ponto. Boody e Crotty (1975) salientam que 
nao basta a existencia de uma reserva de mao-de-obra constante (o <<exer· 
cito industrial de reserva>>) para controlar os sindicatos, sendo necessaria 
que haja aumentos da taxa de desemprego; e pensam, tambem, que a re
du<;:ao da parte relativa dos Iueras, passada a fase inicial da retoma de ac· 
tividade, implica que o desemprego seja condi<;:ao nao s6 para altos Iueras 
nessa fase inicial como para p6r fim a sua quebra na fase final do boom. 
E Kolm (1970) - onde encontramos pela primeira vez a expressao <<O Es
tado end6geno» (p. 1 020) -, ja beneficiando de alguma experiencia do final 
dos anos 60, anteve uma evolu<;:ao a Phillips, alternando infla<;:ao e desem
prego, mas com taxas crescentes de subida dos pre<;:os, pondo-se, portan
to, o problema da estabiliza<;:ao em termos de op<;:ao entre regimes polftico
·econ6micos. 

Nao sao tanto os desenvolvimentos deste genera que nos interessam 
agora, assim como nao cuidamos da verifica<;:ao empfrica da hip6tese ini
cial de Kalecki, tema profundamente estudado em Feiwel (1974) e com 
anota<;:6es, especialmente referentes aos Estados Unidos, cheias de actuali· 
dade, como a analise da oposi<;:ao dos meios de neg6cios a toda a expan
sao das despesas publicas ... , a menos que se dirijam aos gastos em ar
mamentos. Porque a contribui<;:ao importante do citado artigo de Kalecki 
consiste na formula<;:ao de um mode/a te6rico gerador de ciclos econ6-
micos, mas em que o mecanisme assenta na decisao politica end6gena. 
Embora a caracterfstica de liga<;:ao entre as diferentes esferas do social 
(aqui, o econ6mico e o politico) corresponda ao programa metodol6gico de 
Marx, raramente tem sido realizado (Moura, 1972); que foi fecunda, pelo 
menos neste caso, mostra-o a constante referencia ao economista palaeo 
nos escritos actuais acerca dos ciclos, ou, simplesmente, dos modelos poll
tico-econ6micos. 

0 

3- Ciclos econ6micos ou politicos: a analise estrutural de Akerman 

0 

A vasta obra de Akerman acerca dos ciclos tornou-se acessfvel (ate 
entao s6 existia em sueco) com a publica<;:ao do artigo de 1947. Partindo 
da correla<;:ao, observada empiricam~nte, entre a evolu<;:ao econ6mica e os 
acontecimentos politicos na Fran<;:a dos anos 30 -surge a depressao e 
muda o governo, da-se a retoma, vem novamente a crise e muda o go
verna, etc. -, em que o ciclo econ6mico determina, portanto, um <<Cicio 

0 

politico», Akerman estende a sua analise a mais quatro pafses e a um pe-
rfodo Iongo. No Rei no Unido (1855· 1945), as elei<;:6es determinaram mudan<;:a 
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ou manuten<;:ao do partido no governo conforme se esta em crise econ6mica 
ou em fase de prosperidade; as excep<;:oes foram, nesse perfodo, apenas 
duas. Na Alemanha, o fen6meno revela-se muito menos nftido, embora seja 
discernfvel entre 1871 e 1914. Na Suecia, apenas em um ter<;:o das mudan
<;:as de governo se verificou esta «lei» (o perfodo analisado foi 1866 a 
1945). Quanta aos Estados Unidos, sendo 20 as elei<;:oes presidenciais veri
ficadas de quatro em quatro anos de 1865 a 1945, em 16 delas cumpriu-se 
a «lei» (depressao, muda o partido no Poder; prosperidade, mantem-se), em 
3 a conclusao e duvidosa e apenas em 1 caso (1892) foi evidente a excep
<;:ao. 

0 A. considera que nada ha de estranho nestes resultados, pais numa 
democracia polftica em pafses industrializados o povo vota, primeiramente, 
de acordo com as condi<;:oes econ6micas. Mas interroga-se: e nao havera 
variac;oes na economia causadas pelas instituic;oes e acontecimentos poli
ticos? 

Trabalhando apenas com os dados respeitantes aos Estados Unidos, 
tomando o fndice trimestral das cota<;:oes de ac<;:oes industriais como sfn
tese das situa<;:oes presentes e das expectativas e situando-o numa escala 
temporal das elei<;:oes, verifica-se uma correla<;:ao (p. 1 09): «0 ana de elei
<;:ao traduz hesita<;:ao e um encurtamento de perspectivas afectando o in
vestimento e o emprego; mas, resolvida a questao polftica pelo resultado 
da elei<;:ao, as empresas expandem-se cumulativamente ate se antever nova 
elei<;:ao, causando antecipa<;:oes menos optimistas e, portanto, a crise e a 
depressao». 

0 

Prosseguindo a analise, Akerman faz dais tipos de distin<;:oes: quanta a 
natureza dos ciclos e quanta as epocas de desenvolvimento e transforma
<;:ao do capitalismo americana; os ciclos sao os"Kitchin, os Juglar, e os de 
«construc;ao» (curiosamente, nao ha referencia aos Kondratieff), alem das 
ondas longas de prec;os; as epocas sao ate a Guerra Civil da Secessao, 
daf ate aos anos 90, de entao ate ao New Deal e, finalmente, ate a 
2.a Guerra Mundial. A conclusao basica e a da existencia de tres epocas polf
tico-econ6micas diferentes (desde a guerra civil), a cada uma correspondendo 
sua dinamica. Ate aos anos 90, a expansao do liberalismo industrial e a 
do caminho de ferro, e os Juglar tem a extensao determinada pelos ciclos 
desses empreendimentos. Dos anos 90 ate ao New Deal (1890-1925, 
pais ha que eliminar a «perturbac;ao» excepcional de 1929), estamos na era 
dos trusts e do seu controle, e «as gral1des questoes polfticas - circula<;:ao 
monetaria, trusts, direitos aduaneiros, fretes, imigrac;ao- transformam o 
resultado da eleic;ao presidencial num factor primacial do desenvolvimento 
econ6mico, pelo que os Juglar «sao substitufdos pelos ciclos politicos de 
quatro anos de durac;ao» (p. 109). Finalmente, do New Deal ate a 2.a Guerra 
Mundial, parece terem desaparecido os ciclos curtos, devendo esperar-se 
que «as conexoes entre a mudanc;a polftica e as variac;oes econ6micas, 
ap6s o termo da economia de guerra, serao de um tipo novo e ate entao 
desconhecido» (p. 113). 
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Situemos o trabalho no contexto de importantes debates e hip6teses 
0 

acerca dos ciclos, nos anos 30 e 40. Akerman contesta a perenidade e in-
variancia dos ciclos Juglar; destr6i a concep<;:ao dos Kitchin, mais ou me
nos relevantes precisamente na epoca em que os ciclos politicos surger:n 
con nitidez; e, sobretudo, conclui que «as mudan<;:as institucionais, polfticas 
e tecnicas alteram a incidencia e importancia dos diferentes ciclos» e sur
gem «quando a estrutura politica do pais se transforma e se estabelece um 
novo poder social global» (p. 116). 

4 - Formalizac;io do ciclo politico-econ6mico: o modelo de Nordhaus 

Embora afirmando que a de Kalecki e a unica teoria seria acerca das 
causas politicas do ciclo econ6mico, Nordhaus (1975) salienta que nela se 
admite terem os empresarios e capitalistas um controle excessivo sabre os 
mecanismos politicos; «e a natureza nao representativa do sistema politico 
que esta na origem dos ciclos politicos de neg6cios de Kalecki» (p. 182). 
Pelo contrario, nos modelos que construiu, procurou chegar a identico re
sultado, mas supondo que as decis6es politicas sao tomadas no quadro de 
um governo representativo- alias, em democracias capitalistas ou socialis
tas, como anota nas conclus6es. 

Esse primeiro ciclo econ6mico gerado endogenamente por um sistema 
de democracia representativa assenta numa longa constru<;:ao acerca das 
decis6es, atraves de elei<;:ao, num contexto econ6mico de desemprego
-infla<;:ao do tipo Phillips. 0 esquema junto sumaria os elementos de uma 
contruc;ao te6rica e a sua conclusao principal. 

Num diagrama com a taxa de desemprego em abcissas e a taxa de 
infla<;:ao em ordenadas, a linha LL e uma curva de Phillips de Iongo prazo 
e as diferentes curvas C,, C2, etc., sao curvas de Phillips de curta prazo, 
necessariamente de menor tangente devido aos lag inflacionistas: da redu· 
c;ao do desemprego ao aumento dos salarios monetarios e destes ao au
menta dos pre<;:os, bem como entre 0 aumento efectivo dos pre<;:os e novo 
acrescimo de salarios devido as expectativas criadas de ulterior subida dos 
pre<;:os. 

Q) 
"C 

Ill 
)( 
Ill 
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Taxa de desemprego 



No mesmo diagrama figura-se o comportamento dos eleitores pela 
familia de curvas de isovoto, de concavidade voltada para a origem e de 
fndice crescendo tambem para a origem- V'>V", etc. Efectivamente, dois 
pontos sabre a mesma curva representam combinac;:oes indiferentes entre 
desemprego e inflac;:ao (na opiniao dos eleitores), mas admitindo-se a feic;:ao 
desfavoravel de ambos esses fen6menos: daf a preferencia pela sua redu
c;:ao (Indices de votac;:ao crescentes para a origem) e tambem a «desvalori
zac;:ao» de um dos fen6menos, em termos do outro, a medida que for 
sendo reduzido (concavidade voltada para a origem, ou relac;:oes de substi
tuic;:ao crescentes). 

Os pontos 1, 2 . . . representam resultados de escolhas (eleic;:oes). En
saiando arbitrariamente o ponto 1 e sendo C 1 as possibilidades «polfticas» 
- uso de instrumentos da polftica econ6mica, por exemplo, a moeda, as 
despesas de investimento publico, etc.- que se oferecem, o governo optara 
pela posic;:ao indicada (1) pois e a de nfvel de votac;:ao mais elevado (V'). 
Mas, desenvolvendo-se mais completamente a evoluc;:ao econ6mica, uma 
vez que o ponto 1 nao se situa sabre a curva de Phillips de Iongo prazo, o 
govern a passara a defrontar-se com situac;:oes como as da linha C 2, por 
exemplo: isso quer dizer que e mais alta do que se revelava em 1 a taxa 
de inflac;:ao compatfvel com o nfvel de desemprego polfticamente fixado; 
mas C2 tambem significa que o novo campo de opc;:oes polfticas para o go
verna e pior (menos popular) do que anteriormente, e o novo equilfbrio de 
curta prazo (2) implica, precisamente, um nfvel de votos mais baixo 
(V"<V'). 

Designemos a linha que contem os sucessivos equilfbrios de curta prazo 
por linha dos resultados de eleic;oes EE. Apena's o ponto 3 = M, de cru
zamento dessa linha com a curva de Phillips de Iongo prazo, traduz um 
equilfbrio de Iongo prazo. Mas, comparando-o com o ponto G, de tangencia 
entre LL e uma (a de nfvel de votac;:ao mais elevado) das curvas de iso
voto, conclui-se que a escolha democratica se caracteriza por um nfvel de 
desemprego menor e um nfvel de inflac;ao maior do que seria um 6ptimo, 
isto e, a escolha corresponds a uma polftica mfope. 

Porque «m fope»? Sen do V 1 = g (u1. r: 1) a func;:ao ag reg ada de votac;:ao, ja 
simplificada para canter como explicac;:oes apenas as condic;:oes da polftica 
econ6mica de cada momenta, atraves da taxa de desemprego u e da taxa 
de inflac;:ao r: , a func;:ao social de bem-estar sera dada pelo valor descon
tado a taxa ;; : 

W = .fooo g (u, 1r ) e-P 1 d1 

As restric;:oes macroecon6micas definem-se pelas. equac;:oes (curva de 
Phillips) 

7r 1 = f (Ur) + A V1 e dv 

dt 
I' ( 7rr-VI) 

sendo v 1 as expectativas ace rca dos prec;:os e ).. e r parametros. 
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A maximiza<;:ao de W sujeita a estas restri<;:oes economicas da o re
sultado 

f' (u) - 1l2_ (1 l. I 
g 2 - p + 1 ) para 0 ..:::::. J.. < 1 

sendo g, e g2 os parametres da fun<;:ao g. Quando se supoe p = 0, a solu
<;:ao corresponde ao ponto G (golden-rule policy): nao se faz diferencia<;:ao 
entre gera<;:oes presentes e futuras. Mas para p = oo vem a solu<;:ao 
f' (u) = - g,/g2, ou seja, o ponto M do diagrama, de tangencia entre a 
curva de Phillips (de curta prazo) e uma das curvas de isovoto. «Mfope» 
porque sao ignoradas as gera<;:oes futuras. 

Mas consideremos que os eleitores tem «memoria decrescente» da evolu
<;:ao economica, quer dizer, recordam plenamante, no momenta da elei<;:ao, 
a situa<;:ao actual ou imediatamente anterior, ao passo que mal recordam 
as situa<;:oes, ja afastadas no tempo, do infcio da «!3gislatura», apos a elei
<;:ao passada. Entao a fun<;:ao de vota<;:ao sera 

Va = .fo6 g (ut, 11: t) e p.t dt 

onde g (u~o 11: 1) exprime as preferencias dos eleitores entre desemprego e 
infla<;:ao, p. e a taxa de «perda de memoria», e 11 o perfodo entre duas elei
<;:6es. 0 programa politicamente optima para 0 partido no governo e obtido 
maximizando a equa<;:ao de V 6 sujeita as restri<;:oes da evolu<;:ao economica 
(o sistema das curvas de Phillips); lendo o resultado obtido em hipoteses 
simplificadas da fun<;:ao e das restri<;:oes, «imediatamente apos a elei<;:ao, o 
vencedor aumenta o desemprego para um nfvel relativamente elevado a fim 
de combater a infla<;:ao. Quando as elei<;:oes se aproximam, a taxa de de
semprego sera novamente baixada ate que, nas l,lesperas da elei<;:ao, des
cera ate ao nfvel puramente mfope» (ob. cit., p. 184). 

Sem menosprezar o valor desta elabora<;:ao pioneira, ha pontos a dis
cutir, que tem sido salientados nos comentadores. Primeiramente, quanta a 
decisao no Iongo prazo, Frey e Ramser (1976) demonstraram que o resultado 
da «miopia» dependia da func;ao de utilidade admitida para o partido no 
governo: se em vez de maximizar os votos, impusermos que o objective 
pretendido consiste em maximizar o tempo (ininterrupto) de permanencia no 
poder - e como veremos adiante, e uma hipotese muito realista -, ja o 
resultado nao vem sistematicamente afastado da solu<;:ao optima. Mais im
portante e, todavia, a conclusao de MacRae {1977): pode gerar-se um ciclo 
politico; na economia, mesmo que os eleitores nao tenham «memoria de
crescents», o que parecia elemento fundamental do modelo de Nordhaus. 
Nao so esta conclusao crftica, mas alguns aspectos do modelo construfdo 
e, ainda, os resultados obtidos ao testar a teoria perante a evolu<;:ao polftico
-economica dos Estados Unidos, justificam que nos demoremos um pouco 
com aquele autor. 
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5-0 modelo de ciclo politico-econ6mico de Mac Rae. 
Testes empiricos das teorias 

A finalidade deste A consistiu em mostrar que existe, nas sociedades 
democraticas, a potencialidade para uma evolu9ao econ6mica cfclica por 
razoes polfticas. E nao apenas devido a erros do governo, atribufveis a polf
ticas macroecon6micas baseadas em previsoes err6neas das for9as ex6ge
nas ou construfdas com um conhecimento deficients da estrutura da eco
nomia, mas, sim, «em resultado de um comportamento de minimiza9ao da 
perda de votos, durante o perfodo finito entre elei96es, pelo partido no po
der, face a um eleitorado mfope e a uma dinamica de trade-off entre de
semprego e infla9ao» (Mac Rae, 1977, p. 240). 

0 problema e formulado em termos de controle 6ptimo, pelo partido 
no governo, com uma fun9ao quadratica de perda de votos e uma restri9ao 
dinamica linear entre infla9ao e desemprego. Esta restri9ao linear liga a in
fla9ao (perfodo presente) xi, as perspectivas acerca da infla9ao baseadas 
no seu valor conh~cido (perfodo passado} xi-1 e a taxa de desemprego u;: 

· { 0<a<1 
Xi = a . X i·1 - b . U i + C b O 

'c.> 

Conhecido Xi-1. esta fixada a linha de possibilidades para a polftica 
econ6mica (x,u}i, a nfvel tanto mais elevado (portanto, pior) quanto mais 
alta estiver a infla9ao. Mas este tipo de rela9ao prolonga-se no tempo, pois 
a partir do mesmo xi-1. ao escolher entre as multiplas polfticas da recta 
(x,u)i uma correspondendo a reduzido nfvel de desemprego, por exemplo, 
esta implicitamente a definir-se xi elevado, o que arrastara um leque 
(x,uL+ 1 de nfvel alto, ate mais desfavoravel do que (x,u)i se xi> Xi-1· Quer 
dizer, «pode ter-se baixa infla9ao e pouco desemprego no ano da elei9ao 
[ ... ], aceitando elevado desemprego (e substancial defla9ao) no ano prece
dents e uma rela9ao pior ap6s a elei9ao» (p. 243}. Tambem, como vframos 
em Nordhaus, a rela9ao (x,u) de Iongo prazo e mais proxima da vertical do 
que as de curto prazo: basta verificar as respectivas inclina96es na recta 
acima indicada, pondo Xi=Xi-1 no caso do Iongo prazo. 

Quanto a fun9ao de perda de votos, o A supoe-na quadratica em (x,u) 
sendo a representa9ao arcos de circunferencia com centro na origem e ex
primindo tanto pior situa9ao econ6mica, aos olhos dos eleitores, quanto 
mais afastadas estiverem da origem essas linhas de isovoto, neste caso de 
igual perda de votos. 

A solu9ao do problema por programa9ao dinamica, nas hip6teses pas
tas, e construfda em duas fases: primeiro, formulando uma decisao para o 
ano da elei9ao, mas parametrica no nfvel de infla9ao do ano anterior; de
pais, determinando a regra da decisao em qualquer ano «Ulterior», em fun-
98.0 da infla9ao de determinado ano e supondo a miniza9ao da perda de 
votos nos restantes anos. As dedu96es matematicas sao trabalhosas e as 
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representac;oes grB.ficas insuficientes (ob. cit., pp. 245-253); a conclusao e 
que no infcio do perfodo eleitoral (imediatamente ap6s uma eleic;ao), os va
lores da inflac;ao e do desemprego tendem a aproximar-se do equilfbrio de 
Iongo prazo, isto e, inflac;ao baixa e desemprego elevado; depois, e a me
dida que se aproxima a votac;ao, os nfveis tendem a coincidir com os do 
equilfbrio de curta prazo, ou seja, inflac;ao mais elevada mas desemprego 
mais baixo; eo processc repetir-se-a em novo perfodo ap6s a eleic;ao, gerando
-se, portanto, um ciclo econ6mico determinado pelas condic;oes polfticas. 

0 que dizem os factos acerca da validade destas teorias? 
Nordhaus reteve uma das conclusoes essenciais do seu modelo: a 

polftica partidaria optima conduzira a um ciclo econ6mico-polftico, com de
semprego e deflac;ao nos primeiros anos, seguindo-se um boom inflacionista 
(no sentido de reduc;ao do desemprego, mas s6 comec;o da viragem nos 
prec;os) quando se aproximam as eleic;oes. Para a ensaiar, definiu tres con
dic;oes de verificac;ao: governos representatives, isto e, escolhidos por elei
c;oes, suficiente controle e sofisticac;ao da polftica econ6mica para obter as 
metas propostas e eleitorado com comportamento mfope. Com as estatfsti
cas de desemprego de 9 pafses, entre 1947 e 1972, ensaiou a hip6tese de 
subida da respectiva taxa na primeira metade do perfodo intereleic;oes e de 
descida na segunda metade; e os resultados do teste mostraram que o ci
clo polftico nao se revela na Australia, Canada, Japao e Reina Unido, que 
surge, pouco nftido, para a Franc;a e a Suecia, mas que para a Republica 
Federal da Alemanha, Nova Zelandia e Estados Unidos foi muito nftida a 
coincidencia entre ciclos econ6micos e polfticos. 

Examinando mais em pormenor os resultados dos Estados Unidos,'' 
verifica-se que o programa econ6mico da primeira administrac;ao Nixon 
(1968-1972) constituiu um autentico «exemplo para aulas» de planeamento 
de ciclo polftico econ6mico. 0 (<plano de jogo» incluiu uma recessao durante 
a primeira parte, subindo efectivamente o desemprego de 3,4 %, no final 
de 1968, para 6,0 %, no final de 1970 - admitindo-se que seria substan
cial a reduc;ao da taxa da inflac;ao (o que nao sucedeu, mas por ter fal
tado, no plano, a correcta relacionac;ao da economia norte-americana com 
o sistema monetario mundial) -, e a administrac;ao prop6s-se baixar a taxa 
de desemprego para 4,5 % ate ao fim de 1972, ou seja, para o momenta 
da eleic;ao. 

E quanta ao Reina Unido, aconteceu alguma coisa de semelhante, a 
partir do momenta em que a desvalorizac;ao de 1967 libertou os polfticos 
da continua preocupac;ao com a balanc;a de pagamentos; escrevia o co
mentarista do Times em 1971, citado por Nordhaus: «Eies acreditam (Heath 
e seus pr6ximos) que nos quatro anos de vida que restam a este Parla
mento havera tempo para desenvolver a estrategia econ6mica geral do go
verna e que podera sobreviver a um primeiro perfodo de impopularidade 
com elevados numeros para o desemprego». 

0 teste da teoria de Mac Rae (ob. cit., pp. 254-262) atem-se aos Es
tados Unidos e as quatro eleic;oes presidenciais verificadas no perfodo de 
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1957 ate 1972, trabalhando-se com os numeros do desemprego e da infla
c;:ao. Estimaram-se os coeficientes da equac;:ao dinamica linear, exposta 
anteriormente, ligando essas variaveis no curta prazo, obtendo-se sinais e 
valores congruentes com a teoria. Com esses valores e as expressoes de
duzidas no modelo, foram calculados alguns outros parametres tfpicos e suas 
relac;:6es, bem como estimados os valores das taxas de desemprego e de 
inflac;:ao; isto para cada perfodo intereleic;:6es, e tanto para a hip6tese do 
comportamento mfope como para a do estraU3gico par parte do eleitorado, 
isto e, entrando ja em conta com o conhecimento do «jogo» do governo. In
do ao essencial, a capacidade de previsao da evoluc;:ao do desemprego 
(medida pelo coeficiente de Theil) e superior a mera extrapolac;:ao 
(ui=ui-t), com excepc;:ao da eleic;:ao de 1972 e, ainda nesse caso, apenas 
quanta a hip6tese de miopia. No que respeita ao teste entre as duas hip6-
teses de comportamento, c"onclui-se .que a miopia do eleitorado explica me
lhor a polftica conjuntural reflectida na taxa de desemprego durante as ad
ministrac;:6es 1961-1964 (Kennedy-Johnson) e 1965-1968 (Johnson), ao passo 
que a hip6tese de o partido no poder acreditar na racionalidade do eleito
rado (voto estrategico) da mel hares resultados nos perfodos 1957-1960 
(Eisenhower) e 1969-1972 (Nixon). 

Outros estudos tem sido feitos para verificac;:ao da existencia dos ci
clos polftico-econ6micos. Apenas referiremos o de Ben-Porath, em que o 
ponto mais interessante e, talvez, a decomposic;:ao dos perfodos interelei
c;:oes em duas metades, de modo a realc;:ar a diferenc;:a de nfveis medias 
dos indicadores macroecon6micos de bem-estar, quase invariavelmente 
muito mais elevados no perfodo antecedendo as eleic;:6es. Mais importante 
- ate porque mal revela ciclos politicos - e o trabalho de Paldam (1979) 
para o conjunto dos pafses de democracia representativa da OCDE entre 
1948 e 1975. Para os 17 pafses, e definido o conceito de governo estavel 
(aquele que disp6e de maioria parlamentar e permanece no poder durante 
a totalidade do perfodo para que foi eleito), encontrou 49 governos esta
veis; note-se que a definic;:ao e muito restritiva, de tal modo que nao existi
ram «governos estaveis» na Suecia de 1956 em diante, na Franc;:a s6 o foi 
o de 1962-1966 e no Japao, o de 1948-1952 (na Finlandia e ltalia nao exis
tiram, de todo). Com 8 agregados bcisicos e normalizados das contas nacio
nais, dando origem a 23 series para cada pafs, e par metodos estatfsticos 
muito sofisticados, procurou verificar se o andamento definia ciclos politi
cos, sendo a resposta so levemente positiva. 

6 - Problemas postos a politlca de estabilizac;io pelos ciclos politicos 

Ficou vista que em pafses industrializados avanc;:ados e em epocas re
centes, pelo menos em alguns casas, se desenvolveram ciclos econ6micos 
originados em decisoes inerentes ao sistema politico da democracia repre
sentativa. E o que podera fazer-se para eliminar estes ciclos? 
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Afastemos a hip6tese do alongamento do intervale intereleic;:6es, pais, 
alem de ser pouco democratica, nao eliminaria o ciclo, apenas o suaviza
ria, por se dispor de mais tempo para permanecer proximo da combinac;:ao 
(x,u) que simultaneamente satisfaz as preferencias do eleitorado e o equili
bria de Iongo prazo. 

Outra soluc;:ao, em que havia que ter esperanc;:a a luz do modele te6ri
co de MacRae, seria a de o eleitorado ir aprendendo, com sucessivas ex
periencias eleitorais, como e que o partido no governo se comporta e pas
sar a votar estrategicamente. Os testes empfricos sao desanimadores na 
medida em que para metade dos casas o ciclo e melhor explicado por um 
comportamento estrategico. E nao valera muito a pena insistir nas vias de 
safda que se podem apontar para continuar a investigac;:ao por este lado 
(MacRae, pp. 261-263), pais a eliminac;:ao eventual dos ciclos pela generali
zac;:ao de comportamentos estrategicos corresponderia a aprender, mas de
sacreditando nos governantes e nos partidos. 

Pode aprender-se a votar desde que seja melhorada a informac;:ao ge
ral de que disp6em os eleitores, como em ultima analise se raciocina na 
doutrina democratica classica. Mas aumentar. e aperfeic;:oar a informac;:ao 
de todos os eleitores acerca da dinamica de curta e Iongo prazo entre de
semprego e inflac;:ao (e, tambem, acerca da balanc;:a de pagamentos, dos 
investimentos publicos, etc., pais o problema que nos preocupa generaliza
·se a todas as situac;:6es de escolha polftica acerca de alternativas econ6-
micas) e muito caro e diffcil. 

Entregar a polftica econ6mica a pessoas independentes dos partidos? 
E o que habitualmente se diz acerca da conduc;:ao da polftica monetaria pe
los bancos centrais - poderia generalizar-se para as financ;:as publicas, por 
exemplo. Nao faltam autores que pendem para esta soluc;:ao; mas ja Nord
haus advertia ser a falta de controle pela votac;:ao-avaliac;:ao peri6dica, 
tfpica da democracia, porventura mais perigosa e acarretar maiores pre
jufzos sociais do que a instabilidade que os ciclos politicos significam. Alem 
de que os conflitos e o exercfcio do poder nao se confinam aos partidos 
politicos. 

Outre caminho e o da polftica de rendimentos (Nprdhaus), embora haja 
quem considere o conceito confuse e, por isso, nao operacicinal (Lindbeck, 
1976, p. 17). De modo que restam poucos tipos de soluc;:ao. 

Ampliar a participac;:ao na polftica econ6mica atraves do planeamento 
(indicativa) tem a predilecc;:ao de Nordhaus. Baseando-se nos mesmos paf
ses sabre que recaiu o teste da sua teoria, verifica a mais a~.;entuada va
riac;:ao cfclica, no perfodo 1950-1967, para o Japao, Canada, Republica Fe
deral da Alemanha e Estados Unidos - as economias sem olaneamento, 
ao passe que as planeadas, Franc;:a e Suecia, mostram as me11ores varia
c;:6es. E e assim porque o planeamento «obriga o governo a revelar a sua 
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politica e a negocia-la com a oposi<;:ao, com os trabalhadores e os empre
sarios, porventura com outros grupos de interesses. Seria diffcil a um go
verne persuadir os outros comparticipantes a aceitar um plano que projec
tasse, deliberadamente, um ciclo economico-politico ou recorresse a regras 
de decisao miope» (ob. cit., p. 189). 

Como o delineamento razoavelmente complete das evolu<;:oes economi
cas possiveis constitui um elemento caracteristii::o do sistema de planea
mento, poderia esperar-se obter resultados importantes com um ensaio co
mo o de Fair (1975): em vez de representar a economia simplesmente por 
uma restri<;:ao a Phillips, armou o governo ou partido no poder com um mo
delo macroeconometrico trimestral em que se explicitam os instrumentos 
da politica conjuntural (monetaria e financeira). Supondo o horizonte tempo
ral ate a proxima elei<;:ao e um comportamento miope de um eleitorado que 
se orienta pela taxa de crescimento do produto real por habitante, conclui
-se que a polftica optima para maximizar os votos induzira um ciclo levan
do a + 20 % na taxa de crescimento real no ano da elei<;:ao. 0 proprio 
autor considera tal valor incrivelmente alto, interrogando-se sobre as razoes 
que tem impedido os governos de o atingir; mas e importante reter a crfti
ca de Frey (1978, p. 21 0) de que a principal falha desta tentativa consiste 
em nao explicitar a interdependencia polftico-economica do sistema. 

E e por este ponto que introduzimos as contribui<;:6es de Lindbeck 
(1976), deixando para segundo plano o modelo habitualmente referido desse 
A., tambem com curvas de Phillips de curto prazo, flutuando regularmente 
a economia, por indu<;:ao politica, entre posi<;:6es de duas dessas curvas, e 
assim se gerando o ciclo. Porque Lindbeck sup6e que a instabilidade eco
nomica resulta de uma complexa interac<;:ao das for<;:as de mercado e do 
comportamento politico, isto e, dos sistemas economico e politico. Esta e a 
metodologia que tem vindo a ser trabalhada principalmente por Frey e seus 
colaboradores e que analisaremos mais adiante. Mas podemos ir directa
mente a conclusao: (Lindbeck, p. 17): «Uma vez que temos dois sistemas 
interdependentes, o politico e o economico, nao podemos controlar um 
com o o;utro, antes teremos de voltar a delinea-los a ambos para melhorar 
a estabilidade de cada um». 

7 - Modelos de interacc;iio dos sistemas politico e economico 

0 modelo teorico, com simula<;:6es numericas, publicado por Frey 
(1974), formaliza um sistema economico e um sistema politico, ligando-os 
ou tornando-os interdependentes mediante um terceiro subconjunto de 
equa<;:oes (que caracterizaremos ja adiante), e tudo compondo um modelo 
dinamico de descri<;:ao, interpreta<;:ao e previsao «total», isto e, em que se 
ultrapassam as habituais fronteiras de isolamento dos varios campos espe
cializados da investiga<;:ao social. Esta e a sua importancia epistemol6gica. 
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Apresentamos o modelo, apenas simplificando os sfmbolos de algumas 
das grandezas, e inclufmos desde ja os valores numericos adoptados para 
os parametres: 

a) Sistema econ6mico: 

Yr = k. Kr = 0,166. Kr equa9oes (1) e (2) de Frey 

Kt+1 = Kr = ir- Dr= Kr + lr-0,05. Kr 

It= I~+ If= v. Yr +If= 0,1 Yr +If 

Cr = Yr- It 

(2) e (3) 

(4) e (5) 

(6) 

Ci"= (1- f.). Cr +'A. Cr*-1 = 0,25. Cr + 0,75. Ci"-1 (7) 

Apenas se descreve uma economia real, com um sector, sem pre<;os 
nem desemprego, porque o problema a analisar vai ser o da distribui9ao 
temporal do investimento num contexto politico; os perfodos sao de meio 
a no. 

0 produto = rendimento real - diz a primeira linha de equa96es- de
pende do stock de capital, com um coeficiente capital produto de 3 (os flu
xos serao calculados para o perfodo, devendo multiplicar-se por 2 para ob
ter referencias anuais). 0 capital aumenta com o investimento e reduz-se 
pela depreciac;ao. Ha duas componentes do investimento: uma realizada e 
controlada pelas empresas privadas e outra controlada directamente pelo 
poder politico (e que inclui muito do investimento «privado», desde que sob 
controle directo do governo); e admite-se que o investimento fE varia pro
porcionalmente ao rendimento, assim minizando flutua96es end6genas ex
clusivas do sistema econ6mico, que nao nos interessam (1). 0 consumo e 
meramente residual e as expectativas de consumo dependem dos nfveis de 
consumo anteriores, mas com o limite inferior C* ~ 40 nas simula96es 
construfdas. 

b) Sistema politico: 

Kf +, = Kf + Pr-Of= Kf + Pr- 0,2. Kf 

K Po KPO po 0 Po PO + po 0 2 KPO 
t+1 = t + 1 - t = Kt r- , · t 

Sr = Sr +, + z [K~-K~-d com a = 0,6 

(8) e (9) 

(10) e (11) 

(12) 

As elei<;:oes sao de quatro em quatro anos, portanto nos perfodos t = 8, 
16, 24, etc. [ .. . ] Sup6e-se um conceito de «capital politico>>, quer para o 

(1) 0 A. inclui na equa<(ao de JE1 um termo aut6nomo /0 , sem interesse. Por outro !ado, 
impoe um limite de + 5 % por perfodo as varia96es de JP, devido a capacidade do sector 
de bens de capital (ob. cit., p. 232), o que nao joga certo com a defini<(ao inicial de se tratar 
de uma economia unissectorial. 
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partido no poder, quer para a oposi<;:ao - e apenas existem dois partidos 
ou coliga<;:6es -, que vai aumentando devido a popularidade (do gover
no/da oposi<;:ao) conseguida no perfodo e que diminui devido a «deprecia
<;:ao politica,,, que se supoe proporcional ao capital. A popularidade varia 
entre 0 e 1 00 e mede-se pel a percentagem da popula<;:ao favoravel ao go
verna ou a oposi<;:ao- adiante veremos o que a faz variar. Admite-se que 
os cidadaos preveem o comportamento do partido no governo de uma forma 
racional, com base no capital politico acumulado, e o governo formula as 
suas expectativas sobre a avalia<;:ao pelo eleitorado supondo esse compor
tamento: S, representa entao a vota<;:ao esperada pelo governo no periodo 
t para apr6xima elei<;:ao, supondo que a politica em vigor se mantem 
invariante. 

c) lnteracc;:ao entre os sistemas econ6mico e politico: 

P, = P,_, + 1r [c,- c~] com 1r = 0,5 

p 0 =100-Pr 
t 

fP = /~ + 1 . [Sr- S] com Y = 0,5 
t + 1 

(13) 

(14) 

(15) 

A funr;ao de popufaridade do governo transmite o que se passa na 
economia para o sistema politico: aqui sup6e-se uma forma simples, a po
pularidade aumenta se o consumo real vern acima das expectativas; mas 
voltaremos a discutir este tipo de equac;:ao (adiante, § 8). Evidentemente, a 
popularidade do partido de oposi<;:ao e a diferen<;:a da anterior para 100. A 
ultima equac;:ao, designada por funr;ao de react:;ao do governo, transmite a 
resposta do sistema politico a economia, atraves da determina<;:ao da varia
<;:ao no nivel do investimento controlado pelo poder politico: se espera (uma 
vota<;:ao suficiente para) a vit6ria eleitoral, quer dizer, S 1 > S, o governo 
tendera a preocupar-se com as elei<;:oes ulteriores, aumentando os investi
mentos para mais tarde poder elevar os niveis de consumo e garantir a 
permanencia no poder; e um tipo de comportamento que tambem tern sido 
muito analisado na literatura e ao qual voltaremos. Resta salientar um outro 
problema, o do nivel fixado a vota<;:ao minima S: tomaremos 50 %, mas po
de assumir outros valores (problema da transforma<;:ao de votos em lugares 
no Parlamento e problema da margem de incerteza das expectativas formu
ladas). 

Para todas as simula<;:6es, parte-se de uma situa<;:ao de equilibria esta
cionario, portanto com /, = Dr, C,*= C, e, no sistema politico, Pr = OPt (identi
camente para a oposi<;:ao) e S, = S. Conhecidos os valores de K = 300 e 
KP = 250, pode calcular-se todo o sistema, designadamente as grandezas 
econ6micas Y = 100, I= 30, JP = 20, C = 70 e as grandezas polfticas 
P = pa =50 (diferentemente do que se faz nas estatfsticas de contabilidade 
nacional, este fluxo politico vem referido ao perfodo = semestre) e S =50. 
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As alterac;:oes do equilibria sao provocadas por choques ex6genos, no 
presente estudo consistindo apenas em modificac;:oes da popularidade do 
partido no governo devido a razoes alheias a economia (nacional, mas o 
modelo econ6mico e fechado). Um escandalo politico, por exemplo, pode 
fazer descer a popularidade em 5% (t= 1}, por hip6tese. 0 governo ve-se 
forc;:ado a melhorar a sua posic;:ao favorecendo o consumo (equac;:ao 13), 
mas isso implica reduc;:ao do investimento e, mesmo assim, no perfodo 4 
uma eventual eleic;:ao apenas lhe daria 43 % dos votos. Porem, como ainda 
faltam dois anos para o veredicto popular, o governo reduz drasticamente 
os investimentos sabre que tem controle (!Pt = 0) e assim acelera o cresci
mento do consumo aumentando a popularidade e ganhando as eleic;:oes 
(Sa= 54 %). Simplesmente, a nova legislatura esta comprometida devido a 
fraca acumulac;:ao de capital que se fez e, apesar de um esforc;:o progressi
ve de investimento W1 = 0, fP14 == 17,8}, o rendimento nacional e o consu
me entram em declfnio, tudo se reflectindo numa acentuada quebra de po
pularidade e na derrota das eleic;:oes seguintes: S16 = 34,3 %. lsto significa 
que o partido da oposic;:ao assume o governo com a confortavel margem 
de quase 66 % dos votos, o que lhe permite sacrificar temporariamente a 
popularidade reduzindo ainda mais o consume para incentivar a acumula
c;:ao e levar novamente o nfvel de actividade a Y21 = 100 (como inicial
mente); entretanto, voltou a ganhar (t = 24} com uma margem semelhante a 

QUADRO N° 1 

Caracterizac;ao de algumas simulac;oes 

ReeleiQao (V) ou derrota (D) 

Varia<;ao do partido no governo 

ex6gena 
EvoluQiio politica Evoi1J((8.o econ6mica 

de 
popularidade 1=8 16 24 32 40 48 

L:.P 1 =+5% v v v v v v Alguma instabilidade Nitida instabilidade e. 
inicial, mas nao ha- depois, crescimento 
vendo mudan9a de est a vel. 
governo. 

-5% v 0 v v v v lnstabilidade e. depois Nitida instabilidade e, 
(caso acima da mudan9a de go· depois, crescimento 

exposto) verno, estabilidade estavel. 
crescente. 

-15% 0 v 0 v 0 v Enorme instabilidade Enorme instabilidade e 
[com bonus(*) Iento declinio econ6· 

p6s·elei9ao] mico. 

(•) A «lua-de-mel~> com a novo governo foi traduzida, na simulac;:ao, em um acrescimo de popularidade de 10% ap6s 

a eleic;:ao e repetindo-se dais perfodos. 
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anterior e, na legislatura seguinte, recome<;:a a crescer o consumo, actuando-se 
«habilmente» sabre o investimento de modo que nao s6 a popularidade faz 
a viragem do declfnio para a expansao, como acontece o mesmo para a 
vota<;:ao (S32=51,7% depois deter andado, tres perfodos antes, pelo nfvel 
dos 43 % - somente, nao havia elei<;:oes nessa data). Com esta vit6ria es
tao vencidos os «tempos diffceis» e tender-se-a para valores cada vez mais 
favoraveis ao governo - o que apenas poderc~ ser modificado por algum 
choque ex6geno. 

Demoramo-nos um pouco no estudo desta simula<;:ao para bem 
apreender o funcionamento do modelo e, portanto, as potencialidades desta 
metodologia e os tipos de resultado a que se chega. No quadro n. 0 1, pagina 
anterior, resumem-se as caracterfsticas de algumas das muitas experiencias 
expostas por Frey. 

8 - Estimac;ao de tunc;oes de popularidade 

0 que ha de mais original no modelo de Frey que acabamos de estu
dar e a liga<;:ao estabelecida entre os sistemas politico e econ6mico atra
ves das equa<;:oes de interac<;:ao. E, pais, conveniente ver alguma coisa 
mais acerca dessas equa<;:oes. 

A fun<;:ao de popularidade, que aparece em alguns escritos designada 
por fun<;:ao de avalia<;:ao, e a resposta a questao da eventual influencia dos 
acontecimentos econ6micos (a par dos de natureza nao econ6mica) sabre 
o comportamento dos eleitores. Sob outros names, ja trabalhamos nos mo
delos de Nordhaus e de MacRae com esta fun<;:ao, embora apenas formula
da em termos te6ricos e muito simplificados. Vamos agora tratar de en
saios feitos para a estima<;:ao empfrica. 

Dois dos raros pontos em que todos os autores que trabalharam neste 
domfnio durante a primeira metade dos anos 70 estao de acordo sao a 
qualidade do exame a bibliografia existente, que Kramer (1971) apresenta, 
e a importancia da nova via tentada por este autor, a qu'al originou os dais 
relevantes debates lan<;:ados por Stigler (1973) e Arcelus e Meltzer (1975). 
Precisamente durante o primeiro desses debates, Riker procurou situar o 
trabalho de Kramer no contexto de uma tradi<;:ao intelectual: nos anos 20 e 
30 procurou explicar-se o resultado das vota<;:6es em termos objectivos, 
mas chegando a resultados do genera (para os Estados Unidos) «a prospe
ridade favorece os que estao no poder>>, ou «os eleitores de origem irlande
za votam no partido democratico»; perdeu-se estB: tradi<;:ao, sendo substituf
da por estudos «subjectivos» baseados em inqueritos, concluindo-se que as 
razoes da vota<;:ao em tal candidato r.esultariam da identifica<;:ao do eleitor 
com um partido ou com um grupo etnico ou classe, por sua vez identifica
dos com um dos partidos. Houve quem combatesse estas teses, defenden-
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do a racionalidade do voto par parte dos eleitores, no que se destaca 
Downs; e Kramer faz, precisamente, um esfon;o para testar esta hip6tese 
da decisao racional do eleitorado. 

0 estudo de Kramer, feito par regressao multipla, mostrava a influeh 
cia das variac;:oes do rendimento real par habitante nos resultados das elei
c;:oes para o Congresso dos Estados Unidos entre 1896 e 1964 e a pratica
mente nula influencia do desemprego. Ora, o estudo de Stigler propunha-se 
nao s6 confirmar essa nao influencia do desemprego, mas tambem do ren
dimento real - e basear tais resultados em argumentos acerca do compor
tamento racional dos eleitores. Logo na discussao desse trabalho, Okun, 
alem de salientar a importancia da contribuic;:ao de Kramer, contesta o sis
tema te6rico de Stigler e anota varios pontos que reduzem fortemente o 
impacte crftico das estimac;:oes deste. Porem, dois anos depois, Arcelus e 
Meltzer retomam o tema e julgam demonstrar, pelo mesmo metoda de 
Kramer, mas com outro modelo e dados, que as condi<;oes econ6micas 
nao afectam significativamente o voto dos eleitores (quando muito, a infla· 
c;:ao): o periodo estudado foi 1896 a 1970 e as eleic;:oes consideradas foram 
tambem para o Congresso. 

Esta contribuic;:ao desencadeou novo debate, em que interveio o pr6· 
prio Kramer, onde avulta a contribuic;:ao, com hip6teses inovadoras, de 
Bloom e Price (1975). Resumidamente, e quanto ao tema que nos inte· 
ressa, pode dizer-se que o maior avan<;o esteve na distin<;ao das fases do 
ciclo para analisar as influencias da economia nas votac;:oes: em prosperi
dade, nao pesam significativamente, mas,· quando a economia esta mal, ja 
0 peso e grande. 

Outro autor que ja referimos (Fair, 1978) traz uma contribuic;:ao decisiva, 
precisamente porque baseou as suas estimac;:oes num modelo te6rico 
acerca do comportamente dos eleitores que procura ser suficientemente 
geral para abranger - e testar empiricamente- diferentes hipoteses: a da 
informac;:ao suficiente acerca dos varios candidates dos partidos (Stigler), a 
do custo da informac;:ao que leva a restringi-la a recente actuac;:ao do parti
do no governo (Kramer) e o meio termo que admite ja alguma intormac;:ao 
sabre os partidos nao no governo (Downs). Na sua construc;:ao te6rica, Fair 
traduz estas diferentes hip6teses em termos de formac;:ao das expectativas 
atraves da equac;:ao da utilidade esperada, pelo eleitor, da futura actuac;:ao 
do ~artido (sempre nos Estados Unidos: Democratico ou Republicano), a 
qual taz depender do modo como actuou nos dois ultimos periodos de go
verna em que esteve, descontando-se essa avaliac;:ao a uma taxa conve
niente. Seguem-se as hip6teses necessarias para a agregac;:ao e as trans
formac;:oes que permitem o teste. 

Com os resultados das eleic;:oes presidenciais entre 1916 e 1976 e as 
estatisticas economicas acerca da inflac;:ao, do desemprego e do cresci
mento do produto real par habitante, estimam-se varias equac;:oes e os cor-
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respondentes testes. As conclus6es basicas sao a verificaQao da importante 
influencia do nfvel de actividade econ6mica nos resultados eleitorais 
(embora com quest6es em aberto no que respeita a pormenores de medida), 
do relativamente menos importante peso da inflaQao e da muito alta 
taxa de desconto do passado pelos eleitores - o que corresponde a teoria 
de Kramer. 

Trabalhos mais recentes sao os de Frey e Schneider (1978 a,b, 1979) 
realizados para os Estados Unidos, Reino Unido e Republica Federal da 
Alemanha desde os anos 50 ate meio dos anos 70 e sumariados em Frey 
(1978, 1979). Em todas as estimaQ6es foram consideradas as tres variaveis 
econ6micas: taxas de desemprego, de inflaQao e de crescimento do rendi
mento disponfvel real; e variaveis polfticas diversas, conforme os pafses e 
as situa96es (por exemplo, para os Estados Unidos a «personalidade» dos 
presidentes e a erosao normal durante o mandata, alem da erosao muito 
especial de Watergate, e no Reino Unido, a distancia temporal a mais pro
xima eleiQao, passada ou futura). Mas, como a variavel a explicar, nas esti
maQ6es que estamos a referir, foi a popularidade do partido no governo tal 
como e revelada pelos inqueritos a opiniao dos eleitores - e nao pelos 
resultados das eleiQ6es, embora os mesmos AA. tenham feito tambem 
fun96es deste tipo -, e necessaria um comentario sobre o assunto. 

Os dados das eleiQ6es sao em pequeno numero (de quatro em quatro 
anos, por exemplo, o que condicionou os resultados de Fair ou os de Arce
lus e Metzler, entre outros); incluem efeitos de «propaganda eleitoral» as 
vezes muito fortes; mas tem a vantagem de corresponder ao tipo de situa
Qao que, quase sempre, se pretende explicar e ate prever com a constru
Qao das fun96es e dos modelos. No entanto, o reduzido numero de obser
vaQ6es tem levado os autores a abandonar muito estes dados, para evitar 
situa96es como a de estimar parametres cobrindo 68 anos (Estados Uni
dos, Congresso, Kramer), ou 67 anos (como fez Madsen para os pafses da 
Escandinavia): muitos dos parametres obtidos nao tem significado, porventu
ra porque ao Iongo de tais perfodos se deram transformaQ6es estruturais. 
par exemplo a efectiva intervenQao dos governos a regular a conjuntura 
econ6mica ap6s Keynes e nao desde o seculo passado (Frey, 1979, 
p. 314). 

Os dados de popularidade obtidos nos inqueritos de opiniao por amos
tragem (os «Gallup») nao traduzem, par vezes, a condensaQao dos factores 
de decisao em vesperas de eleiQ6es - e daf alguns fracassos de previsao 
pol ftica not6rios; mas, em contrapartida, sao em grande numero (trirries
trais, mensais mesmo) e tendem a uma normalizaQao internacional que au
menta muito o seu interesse. E este, alias, urn aspecto importante para o 
tratamento matematico das quest6es da ciencia polftica, a que, muitas ve
zes, nao sao sensfv.eis os economistas, hoje muito dotados de estatfsticas 
correntes e tendo ja ultrapassado os escolhos da quantificaQao numa «cien
cia do homem». 

280 



Sao os que seguem os principais resultados de Frey e Schneider: 

QUADRO N° 2 

lnfluencia das variaveis econ6micas na popularidade do governo 

Variilveis econ6micas 

Pais e epoca Taxa 
Taxa Taxa de crescimento 

de infla9ao de desemprego do rendimento 

real 

Estados Unidos, 1953-1976........ . . . . . . . . . . . . . -1,6 -4,1 0,5 
Reino Unido, 1959-1974 .......... .......... -0,6 -6,0 0,8 

~p_llblica_ F_ederal da Alernar1h_<~. ~57-197~:...-.._-~~--=-_1_.~ _ -1,7 0,6 

Fonte: Frey, 1979, p. 315. Ha pequenas divergencias em alguns resultados em relagao 
a Frey, 1978, p. 213 (arredondamentos e pequenas alteragoes da epoca), mas as diferengas 
sao muito grandes para a Republica Federal da Alemanha por a estimativa ai referida ser de 
1951-1975. 

Estes coeficientes significam pontos de varia<;:ao na percentagem que 
exprime a popularidade (percentagem dos eleitores sondados) em resposta 
a um ponto de aumento nas percentagens das correspondentes variaveis 
econ6micas. Todos os resultados sao estatisticamente bans (R2 de 0,7 a 
0,96 e D_ W. de 1,7 a 1 ,99) e a leitura mostra a importancia relevante atri
bufda nos tres pafses ao desemprego, ainda que, em termos relatives, a 
infla<;:ao seja muito mais temida na Alemanha. 

Ha ensaios de estima<;:ao de fun<;:6es de popularidade mais especiosas: 
Jonung e Wadensjo trabalharam com as variaveis econ6micas que vimos 
referindo e com dados mensais sobre a popularidade do Partido Sociai
-Democrata da Suecia entre 1967-1976 (partido no governo) e 1976-1978 
(na oposi<;:ao); obtiveram valores interessantes, como a troca dos sinais 
(de -para+) nos parametres relatives ao desemprego, quando o partido 
perdeu o poder, ou o aumento do parametro tambem correspondente ao 
factor explicative desemprego de 2,4 para 4,1, quando, em vez da serie de 
todos os trabalhadores desempregados, se tomou apenas o desemprego 
entre os das industrias transformadoras, considerados o nucleo base do 
PSD sueco. 

Tambem para a Republica Federal da Alemanha (Frey, 1979, p. 316) 
foram estimadas fun<;:6es de popularidade do governo distinguindo os perfo
dos 1950-1966, em que dominou o Partido Democrata-Cristao, e 1969-1976, 
em que dominava o Partido Sociai-Democrata. Os resultados mostram que, 
para os aumentos de um ponto nas percentagens das variaveis econ6mi
cas, a perda da popularidade dos governos PSD foi maior quando tais au
mentes se deram no desemprego e menor quando na infla<;:ao, sempre 
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comparando com o outro partido - o que nos transporta para um dos 
problemas de fundo discutidos nas teorias sabre a popularidade: avaliac;ao 
do governo pelas realizac;oes, ou pelo confronto delas com aquila que se 
esperava de tal governo? 

Citamos estes estudos mais especiosos pelo seu interesse quanta as 
perspectivas que abrem, mas sem esquecer que sao primeiros ensaios 
e, em rigor, nada bans: basta referir que os ajustamentos de Jonung e 
Wadensjo apresentam R2 entre 0,47 e 0,21 e D. W. de 0,55 a 0,27. Mas a 
nota pessimista nao se limita a isto. No mais recente estudo que conhece
mos acerca do tema, sabre a func;ao de popularidade do governo no Reina 
Unido (1955-1977), Pissarides obteve bans resultados para explicar o pas
sado e ate dando muito interessante suporte para as teses do ciclo polftico. 
Mas nao s6 o peso de variaveis econ6micas como a inflac;ao e o desem
prego se revela demasiadamente exfguo como, sobretudo, o valor previsio
nal da func;ao estimada pouco melhora quando se inclui nela o vector das 
variaveis econ6micas. 

Como escreve Frey (1978, p. 219): «A investigac;ao acerca das interac
c;oes polftico-econ6micas esta na infancia.» 

9 - Estimac;ao de func;oes de reacc;ao ou politicas 

A func;ao de reacc;ao, tal como a da popularidade, combina grandezas 
polfticas com grandezas econ6micas, assim assegurando a interdependen
cia do modelo global econ6mico-polftico. Mas agora as variaveis a explicar 
sao os instrumentos da polftica econ6mica, como as despesas publicas (em 
bens e servic;os e de transferencia, ou de consume e de investimento), os 
impastos, o nfvel dos pastas de trabalho no sector publico, etc., e expli
cam-se ou determinam-se pelas condic;6es polfHcas. Ha vantagem em usar 
tambem a expressao «func;ao polftica>>, uma vez que func;6es de reacc;ao 
existem, com outro significado muito diferente (determinar os objectives dos 
decisores politicos, tais como se revelam pelas suas actuac;6es), nos estu
dos de polftica econ6mica de Tinbergen e continuadores. 

Ao contrario do que acontece com as func;6es de popularidade, sao 
escassos os estudos acerca destas func;oes polfticas- e alguns que exis
tem ou sao, abertamente, dominados par preocupac;oes diferentes das que 
importam neste contexte, ou nao chegam as estimac;oes estatfsticas, ou so 
as fazem muito parcialmente (Frey e Schneider, 1978 a, b). Esta diferenc;a 
de situac;oes, quanta aos dais tipos de func;6es que agora nos surgem em 
paralelo, tera porventura a ver com circunstancias not6rias da investigac;ao 
«departamentalizada»: um especialista de ciencia polftica ou um economista 
sao facil e instintivamente tentados a admitir que a popularidade e expli
cada pelo estado da economia, passando (talvez com a ajuda de um eco
nometrista) a estimac;ao e teste da hip6tese; mas o economista esta habi-
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tuado a determinar os valores necessaries para os instrumentos de polftica 
econ6mica, em fun<;:ao dos objective's dados e de elementos ex6genos e 
conhecida a estrutura atraves de um modelo, sendo-lhe estranha a concep
<;:ao de os instrumentos dependerem tambem da situa<;ao polftica e de nela 
sediarem, porventura, os objectivos autenticos e decisivos, E um ponto que 
exige alguma anota<;:ao mais. 

A literatura sobre polftica econ6mica e a correspondente teoria (Tinber
gen) encaram os sistemas politicos em termos daquilo que pode designar
·se por «ditaduras benevolentes», ou melhor, como se existisse um «despota» 
suficientemente «esclarecido» para descobrir - hoje em dia, por metodos 
econometricos - uma fun<;:ao social ou colectiva de bem-estar e, a luZ 
dela, promover o «bem comum». Ja Wicksell, no seculo passado, se insurgia 
contra tal concep<;ao; e haveria actualmente raz6es adicionais para nao 
aceitar o modelo (Frey, 1979, p. 309). 

Parece mais realista admitir que o comportamento do governo (ou do 
partido no poder) consiste em maximizar a sua utilidade, embora sujeito a 
restri<;6es de diversa ordem: a estrutura da economia e, tambem, preo
cupa<;:6es com a balan<;:a de pagamentos ou com o saldo do or<;:amento; 
mas, alem de restri<;6es de natureza legal, pesa a influencia da burocracia, 
normalmente pretendendo (e a sua utilidade, diferente da do governo e da 
popula<;:ao) que os programas de despesas publicas nao sejam estrutural
mente alterados e, sim, aumentados em volume, bem como o numero de 
empregos; e pesa, muito, a restri<;:ao polftica de o partido no poder preten
der manter-se. 

Esta ultima condi<;:ao pode dar Iugar a comportamentos e decis6es 
bem diferentes, con forme as ci rcunstancias: se o partido-governo tem ra
z6es para considerar que ganha a proxima elei<;:ao, e natural que procure 
levar avante o seu programa «ideol6gico»; se admite o risco de perder, e 
natural que ponha a ideologia de parte e que procure accionar os instru
mentos disponfveis de modo a melhorar a sua popularidade, por exemplo 
com uma polftica expansionista que reduza o desemprego e aumente o 
consumo ou o rendimento real por habitante - com os cuidados suficientes 
para que o efeito perverso de subida de pre<;:os apenas venha a sentir-se 
ap6s a elei<;:ao; e ate podera acontecer que a certeza de perder larga
mente seja tal que voltem a tona apenas as preocupa<;:6es ideol6gicas, 
para reconstituir o seu eleitorado tendo em mira ulteriores elei<;:6es. 

Tem sido de acordo com este tipo de hip6teses que Frey e Schneider 
(1978, a, b, e 1979) vem realizando um conjunto de tra.balhos fmpares, em 
rela<;ao ao Reino Unido, Republica Federal da Alemanha e Estados Unidos, 
para perfodos posteriores a segunda guerra e ate meio dos anos 70. 
A equa<;ao geral que da Iugar as estima<;6es feitas com valores trimestrais 
e esta: 

/~ = ao + a1. 1;-1 + a2 { ideologia} + a3. (P-P)¥-1 + 
+ a4 • T1 + outras restri<;6es, econ6micas ou nao 
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em que fi se refere a cada um dos instrumentos. A inclusao do valor do 
instrumento no perfodo anterior e a forma de entrar com a influencia da 
burocracia ou maquina administrativa. A «ideologia», so considerada quando 
nao ha grande risco de perder a eleiQao, leva ao calculo de parametros az 
diferentes para cada presidente dos Estados Unidos, ou para os partidos de 
«direita ou esquerda» nos outros dois pafses. Ouanto ao defice de populari
dade em rela¢ao ao nfvel que e julgado necessaria para ganhar e que in
tervem em alternativa com a ideologia, pelas raz6es enunciadas, vem ele
vado ao quadrado, pois deve pesar mais intensamente quanto maior for; 
para o Reino Unido fez-se uma adaptaQao no metodo (veja-se a nota ao 
quadro 3). 0 termo T exprime o tempo que decorrera ate a eleiQao, com
preendendo-se que, quanto menos restar para veneer um defice de popula
ridade, mais diffcil e, portanto, mais intensa tera de ser a actuaQao do par
tido no governo. Finalmente, ha outras determinantes a admitir (balanQa de 
pagamentos, nfvel de salarios na funQao publica, equilfbrio orQamental, 
etc.), conforme os casos concretos. 

Os resultados sumariam-se no quadro que segue, nao se tendo indicado 
as medidas que aferem a qualidade das estimaQ6es para nao carregar com 
numeros, mas situando-se R2 por 0,97-0,99 e D. W. entre 1,61 e 2, 12. 

Pais lnstrumento 

e considerado 

epoca (I;) 

Est ados G (gastos publicos 
Unidos civis em bens e 

- servi<;os). 
1953-1975 

Rei no C (consumo publico), 

Unido 
- I (investimento pu-

1962-1974 blico). 

Republica G+l 
Federal da 
Alemanha 

-
1951-1975 

QUADRO N° 3 

Parametros de func;oes politicas 

Quando P<:P 

,~;-1 Quando P>fi: 
ideotogia 

•o Quadrado 
- - T do 
a 1 a2 dE!tice -

- •• 
a3 

----

-0.45 0,64 E:-0,0003 0,002 0,37 
K: 0,0001 
J:-0,0003 
N:-0,0005 

-0,63 0,38 C: -0,003 0,007 0,004 
T: 0,008 

0,53 0.32 C: 0,004 0,006 0,003 
r- 0,006 

-0,84 1,012 OC:-0,012 0,003 0,339 
SO: 0,145 

Outras restri.;:6es 

Or<;amento. 

Or<;amento. balan<;a d 
pagamentos, cust 
de factores (orden: 
dos). 

e 
0 

Or<;amento, cuslo d! 
facto res. 

Fonte: Frey, 1978, p. 215, e Frey e Schneider, 1978 a. p. 179. Tomou-se o valor de P=58% para os 
Estados Unidos e 52 % para a Republica Federal da Alemanha; para o Reino Unido trabalhou-se com o 
lead (avan<;o) do gov.erno em rela<;ao a oposi<;ao, tomando o limiar -5 % e nao elevando ao quadrado. Na 
coluna da «ideologia», as iniciais significam Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, conservadores, trabalhis
tas, democratas-cristaos, sociais-democratas. 
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A leitura do quadro mostra, primeiramente, o grande peso da burocra
cia (elevados a 1, menores no caso ingles, sobretudo para o investimento 
publico). Os valores de a2 sao pouco significativos no caso dos Estados 
Unidos; nos outros dais pafses mostram que os Partidos Trabalhista e So
ciai-Democrata expandiram significativamente mais os gastos publicos 
quando puderam praticar uma polftica «ideol6gica», em confronto com os 
seus opositores mais conservadores. Os valores de a3 positivos confirmam 
a hip6te?e de os governos intensificarem polfticas expansionistas quando 
sentem o perigo do defice de popularidade. 0 valor positivo deca 4 confirma 
que isso se da, essencialmente, nas vesperas das eleic;6es. 

Um dos autores que citamos anteriormente, Lindbeck, lanc;ou ha cinco 
anos um desafio aos estudiosos das polfticas conjunturais (p. 11 ): «E obvio 
que, hoje em dia, as flutuac;6es macroecon6micas estao de tal modo inti
mamente ligadas com as polfticas dos governos que explicac;6es e previ
s6es realistas exigem que o comportamento do governo seja analisado 
como parte integrante das flutuac;6es [ ... ] lsto significa que sera vantajoso 
tratar o governo como uma variavel end6gena e nao ex6gena num sistema 
macroecon6mico». 

Frey cita os resultados da comparac;ao entre previs6es feitas com um 
simples modelo econometrica ou com o modelo «politometrico» que cons
truiu com Schneider para a Republica Federal da Alemanha. Sao estes: 

QUADRO N-" 4 

Comparac;:ao de previsoes (Republica Federal da Alemanha, 1958-72) 

Variaveis econ6micas previstas 

Gastos publicos em bens e servic;:os ........ . 
Transferencias do sector publico para as famflias 

Produto nacional bruto, prec;:os correntes 
Nivel geral de prec;:os ............ . 

Fonte: Frey, 1979, p. 320. 

1 o - Conclusoes e novas vias de analise 

Desvio media anual 
(percentagern) das previs6es 

em relac;ao 
aos valores etectivos 

Cern o rnodelo I Cern o rnodelo 
8COnOm9triCO upolitometriCQII 

8,34 
4,04 
4,55 

3,66 

1,80 

1,41 

2,62 
1,80 

A concepc;ao das polfticas de estabilizac;ao como alga de exterior ao 
fen6meno das flutuac;6es econ6micas deixa de ser facilmente sustentada 
perante os estudos que ficaram analisados e muitos dos resultados empfri· 
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cos neles obtidos. Pelo contrario, a endogeneizac;;ao da politica e a carac
teristica comum a toda esta corrente de pensamento e investigac;;ao. 

Corrente que, no entanto; se foi erigindo por caminhos e com preo
cupac;;6es e metodos muito diversificados. Como vimos, para Kalecki o que 
parecia antever-se era o aparecimento de ciclos politicos na economia, em 

0 

resultado das politicas de plena emprego, ao passo que Akerman, traba-
lhando sabre periodos anteriores a grande recessao, sugere que os ciclos 
econ6micos nao terao todos identica natureza, deparando-se ja na hist6ria 
do capitalismo liberal, quando as transformac;;6es estruturais na economia e 
nas instituic;;6es o dE:Herminam, verdadeiros ciclos politicos. 

Posteriormente, os estudos desenvolvem-se em duas frentes: por um 
lado, sobretudo no ambito da ciencia polftica, analisa-se a influencia das 
condic;;6es econ6micas sabre os resultados das eleic;;6es, levando a debates 
acalorados e a conclus6es imprecisas, nessa fase; por outro lado, surgem 
os primeiros modelos formalizados por economistas e que tentam deduzir 
os ciclos politicos, tambem sem resultados concludentes quando tentados 
os primeiros testes empiricos. . 

A obra de Frey e seus colaboradores, essencialmente a partir de 
1974, embora com trabalhos anteriores, assume importancia particular por 
tres raz6es: 

a) Substitui explicitamente a hip6tese da maximizac;;~o dos votos 
por outra, mais geral, a maximizac;;ao da propria utilidade, 
ao tratar do comportamento dos politicos (governos, parti
dos), assim pondo termo, no que respeita aos factos a ex
plicar e aos resultados obtidos, a obsessao pelos ciclos; 

b) Formaliza modelos matematicos, integrando os sistemas econ6-
mico e politico, ligando-os pelas equac;;6es de interacc;;ao, 
a de popularidade e a de reacc;;ao ou politica; 

c) Desenvolve um esforc;;o sistematico de estimac;;ao estatfstica 
dos modelos, integrando entretanto os avanc;;os colhidos 
dos debates e incertezas apontadas as duas linhas de in
vestigac;;ao antecedentes. 

Ha novas projectos de trabalho em curso, e muitas sugest6es tem 
sido feitas para aperfeic;;oar aquila que se tem conseguido e que, no entanto, 
apenas constitui um comec;;o promissor [sabre essas sugest6es podem ver
·se, principalmente: Defourny (1979, p. 51) e Frey (1979, p. 318-320)]. As 
quest6es mais importantes parecem-nos as que apontam para a especifica
c;;ao de outros participantes das decis6es, quer na esfera politica, quer no 
sistema econ6mico: a administrac;;ao ou burocracia em geral, com interes
ses e meios de actuac;;ao tantas vezes diferentes dos do governo e dos 
eleitores; alguns 6rgaos aut6nomos, como o banco central, ou as empresas 
publicas; os sindicatos; ou, entao, as empresas privadas na sua oposic;;ao a 
um sistema politico que procura conciliar, tambem, com interesses sociais 
opostos aos dos empresarios capitalistas. 
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Todavia, ha uma perspectiva que mais nos seduz nestes estudos. Real
mente; para alem da maier e mais eficaz fundamenta9ao das polfticas de 
estabiliza9ao e do melhor esclarecimento daquilo que se passa na eco
nomia e na polftica, o que importa salientar e que estes progresses se con
seguem mediante teorias e correspondentes modelos aplicados em que se 
quebram as distinc;oes tradicionais e arbitrarias entre os diversos dominies 
do social: o modelo de interac9ao do politico e do econ6mico revela-se fe
cundo neste campo e s6 se veem razoes para experimentar identica «tec
nologia» da pesquisa em outros domfnios para os quais, pelo menos, os 
economistas nao conseguem apontar esclarecimentos e solu96es e onde, 
cada vez mais, se situam os problemas verdadeiramente decisivos. E pen
samos muito em especial na sociedade portuguesa, a qual se balanceou, 
em escasso tempo, dos esbo9os de transi9ao do sistema econ6mico
·polftico orientados para um desenvolvimento humane a Iongo prazo para 
(re)equilfbrios conjunturais da economia e para os primeiros ensaios de um 
sistema de democracia representativa que se pretende social e descentrali
zada. E facil a intui9ao de que todas estas expressoes correspondem a vi
soes parcelares de um modele de transforma9ao social com as caracterfsti
cas de globalidade, desagrega9ao e interdependencia dinamica. 
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