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0 MODELO DINAMICO NAO LINEAR DE LEONTIEF 

Joao Ferreira do Amaral (*) 

1 -lntrodu~ao 

A dinamizagao da analise multi-sectorial de Leontief e normalmente 
realizada atraves da consideragao de uma matriz de coeficientes capital/ 
produgao marginais e de uma outra matriz que permite transformar investimento 
nos n sectores produtivos em investimento por sectores de origem. Ou seja, 
temos a equagao vectorial seguinte para cada perfodo t 

Xi= AXi + CK (Xi+1 -Xi)+ Yi 

em que 

Xi = vector da produgao (n x 1); 
A= matriz dos coeficientes tecnicos (n X n), com 'Laji< 1 para todos os 

i; 
C = matriz que transforma investimento por destine em investimento por 

sectores de origem n x n); 
K = matriz diagonal dos coeficientes capital/produgao marginal (n x n); 
Y1 = vector da restante procura final (n x 1 ). 

Este modelo e estudado atraves da analise de equagao homogenea que 
se obtem fazendo Yi = 0. Ou seja e estudada a equac;:ao 

Xi= AXt+ CK (Xi+ 1- Xr) 

a qual, desde que se admita que a matriz CK tern inversa, pode ser 
transformada em 

(1.1) Xr + 1 = [/ + B-1 (/- A)] Xi 

em que se designou por B a matriz produto CK. 

As propriedades desta equagao tern sido analisadas com grande 
desenvolvimento (1), principalmente do ponto de vista de estabilidade relativa 
das solugoes do modelo, que e muito importante para que se possa prolongar 
a sua evolugao ao Iongo do tempo. 

No entanto a equac;:ao e apenas urn caso particular que resulta de se 
admitirem constantes as matrizes A e B. Ora, pelo menos no que respeita a 
matriz de coeficientes tecnicos, ha fortes razoes para crer que existem grandes 
alteragoes ao Iongo do tempo. 

(*} Professor associado do ISEG. 
(1) V., par exemplo, Takayama, 1974. 
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Por isso encontra-se tambem na literatura (2) o estudo da equaGaO (1.1) 
na forma 

lnfelizmente este estudo, que comeGOU com Solow e Samuelson no inicio 
da decada de 50, e desenvolvido apenas para o caso em que H (Xr) e uma 
matriz de funG6es homogeneas, ou seja, em que se tern para qualquer vector 
X e qualquer numero A., H ('AX)= A,m H (X). Para alem de ser uma restriGao 
muito particular, a homogeneidade desta matriz H dificulta qualquer aplicaGao 
pratica uti I. Para verificarmos isso consideremos a equaGao (1.1) na forma 

Xr + 1 = {/ + a (Xr)-1 [I- A (Xi)]} Xr 

Escrevendo a matriz H para A.xt vern 

H (A.Xi) = I+ a (A.X1)-1 [I- A (A.X't)] 

sendo homogenea por hip6tese, vern 

ou seja 

A,m H (Xr) = I+ a (A.Xi)-1 [I- A (A.Xi)] 

A,m H(xt) = A,m {I+ a-1 (X1) [1- A(X1)]} = I+ a (A.X1)-1 [I- A (A.Xr) 
1- A (X1) = (1 - A,-m) a (Xi) + A,-m a (X1) a (A.xt)-1[1- A ('AX()] 

lsto significa que A (X1) vern, em geral, a depender de a, nao havendo 
qualquer razao econ6mica para que isso suceda. Desta forma, a homo
geneidade de H retira uma boa parte do interesse do modelo. 

Neste trabalho vamos investigar a equaGao (1.1) no caso de uma matriz 
a constante (a constancia de matriz a aproxima-se bastante do que se passa 
na realidade em muitas economias) e de uma matriz A de funG6es contfnuas 
dependente da escala de produGao e nao necessariamente levando a uma 
matriz H homogenea. 

ComeGaremos por investigar a existencia ou nao, nestas condiG6es, de 
SOIUG6es de (1.1 ). 

2 - Estudo das soluc;oes da equac;ao do modele dinamico nao linear 

Comecemos por considerar o modelo nao linear dinamico na forma 

don de 

(2.1) 

(2) V. Nikaido, 1968. 
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seja o vector X (0) ~ 0 (3) e vamos considerar o tempo a partir do perfodo 0, 
com Xo = X (0) ~ 0. 

Detini9ao.- Uma soluc;ao de (2.1) e uma sucessao {X*1} t = 0, 1, ... tal 
que X*o =X (0), X*1 ~ 0 e BX*1+1 = [1- A (X*J + B] X*1 para todos os perfodos t. 

Antes de abordarmos a questao da existencia de soluc;oes vamos estudar 
as suas propriedades supondo que existem. Deixaremos para a secc;ao 
seguinte a questao da existencia de soluc;oes. 

Podemos imediatamente afirmar o seguinte: 

Ponlos de estacionariedade 

Se {X*J e uma soluc;ao entao nao tem pontos de estacionariedade a nao 
ser que X= 0 pertenc;a a soluc;ao. 

Com efeito suponhamos que X E {X*1} era um ponto de estacionariedade. 
En1ao 

ax= [1- A (X)+ BJ x 

0 =[/-A (X)] X 

Como [/-A (X)] tem inversa, uma vez que tem uma diagonal dominante 
(por hipotese I: aji < 1 para todos os 1) entao a igualdade so se verifica para 
X=O. 

Uma segunda questao importante tem a ver com a estabilidade ou 
ins1abilidade do sistema no seu ponto de estacionariedade (X= 0). 

Com efeito, se quisermos p6r de uma forma pouco rigorosa, a estabilidade 
de um ponto de estacionariedade significa que, partindo de um ponto proximo 
desse ponto de estacionariedade, a soluc;ao se mantera ao Iongo do tempo 
proxima desse ponto. 

No caso presente isso significa que estando Xo relativamente proximo de 
0, se o sistema for estavel entao {X*1} estara sempre proxima de 0. Ou seja, 
um sistema estavel em X= 0 nao daria possibilidades de um desenvolvimento 
economico rapido a partir de valores muito baixos da produc;ao. 

Desta forma um sistema instavel em X= 0 pode eventualmente assegurar 
que nao haja estagnac;ao. Ora e conhecido o seguinte teorema (v., por exemplo 
Wiggins, 1990), que aplicamos ao nosso caso quando B tem inversa (o que 
passaremos a admitir a partir daqui): 

Teorema.- Seja o sistema Xr+1 ={I+ B-1[/- A (Xr)]} Xt. Entao o 
sistema sera instavel em X= 0 se a matriz I+ a-1 [/- A(O)] tiver 
os modulos de todos os seus valores proprios superiores a 
unidade. 

Temos uma possibilidade de assegurar que I+ 8-1 [/- A(O)] tenha todos 
os seus valores proprios com modulo superior a unidade. 

(3) Com o simbolo X:?. Y entre vectores indica-se que se tern para todas as componentes 

i x;:?. y;, podendo ser X= Y. 
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Para isso basta, em primeiro Iugar, notar que se B-1 [1- A(O)] tiver a parte 
real de todos os seus valores proprios positiva entao I+ B-1 [I- A(O)] tem os 
modulos de todos os seus valores proprios superiores a unidade. Com efeito, 
seA= a+ bi for valor proprio de B-1[1- A(O)], com a> 0, tem-se com Jl valor 
proprio de I+ B-1 [I- A(O)]: Jl = 1 +A= (1 + a) + bi e IJ.!I = (1 + a)2 + b2 > 1 se 
a> 0. 

Basta-nos, pois, assegurar que B-1[1- A(O)] tem os seus valores pr6prios 
com partes reais positivas. lsso pode ser feito atraves do seguinte teorema: 

Teorema.- Se C = a-1 [1- A(O)] for tal que Cij~ 0, it: j, entao os seus 
valores proprios tem partes rea is positivas ( e portanto o sistema 
e instavel em X= 0). 

Demonstrac;ao.- Uma. matriz C tal que Cij ~ 0, it: j tem inversa nao 
negativa se e so se tiver todos os menores principais positivos (Woods, p. 
19). Ora c-1 = [1- A(0)]-1 Be evidentemente nao negativa. Entao C tem todos 
os menores principais positivos. Uma matriz nestas condi<;:6es tem os seus 
valores proprios com partes reais positivas (Woods, p. 41). 

Abordamos assim as quest6es relacionadas com pontos de estacionarie
dade. Mas as soluc;:oes podem levantar outras quest6es, nomeadamente as 
de periodicidade e monotonia. 

Definic;ao- Uma soluc;:ao {X*1} e periodica de perfodo k se e so se 
X*t+k = X1 para t = 0, 1 , ... 

Como e evidente, e indesejavel a existencia de soluc;:oes periodicas uma 
vez que tal significaria a existencia de ciclos para alem daqueles eventualmente 
causados pelas outras componentes da procura final (cujos efeitos nao an
lisamos aqui, uma vez que estamos a estudar apenas a soluc;:ao homogenea). 
Vamos ver em que condi<;6es e possfvel assegurar que nao existam solu<;6es 
periodicas. 

Se X* r for uma soluc;:ao periodic a de perfodo k, entao tem-se, para 
qualquer t 

em que 

Mas 

Donde 

e, portanto 

(2.2) 
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X* t+k - X*r = :E ~ X*i = 0 
i= t 



te mos entao o seguinte teorema: 

Teorema.- Se para qualquer X~ 0 se tem A (X) ::;; A, em que A e tal 
que 

para todos os k entao nao existem soluc;:Oes peri6dicas diferentes de 0. 

Demonstra9ao- Com efeito, das hip6teses do teorema tem-se 
1- A (Xi) ~ 1- A e, portanto 

(2.3) 
t+k-1 

L [1- A (Xi)] Xi~(/- A) 
i = t 

t+ k-1 

L Xi 
i=t 

Nunca se pode ter (1- A) L Xi::;; 0 pois (/- A)-1 existe e e nao negativa 
(por ter coeficientes aij ~ 0 e ter a diagonal dominante) e por consequencia 
teria de ser nesse caso 

t+k-1 

LXi::;;O 
i = 1 

que e contrario a definic;:ao da soluc;:ao. 
Entao se 

t+k-1 

(/-A) L Xi 
i = 1 

tern componentes positivas pela desigualdade (2.3) nao existem soluc;:oes 
peri6dicas pois nunca se pode ter 

f+k-1 
L [/-A (Xi)] Xi= 0 
i = t 

E relativamente facil, por consequencia, assegurar que nao existem solu
c;:oes peri6dicas. Porem, nao asseguramos que as soluc;:oes sejam mon6tonas 
crescentes, isto e, que para qualquer par de perfodos (t, t*) com t > t* se tenha 
Xc::::::Xc·· 

Note-se no entanto que a monotonia crescente de uma soluc;:ao nao e, 
s6 por si, uma propriedade desejavel, uma vez que e perfeitamente normal 
que ao Iongo de um processo de crescimento existam sectores que entram 
em declfnio e que sao substitufdos por outros que aumentaram rapidamente 
a sua produc;:ao. Por isso, preferimos uma definic;:ao de monotonia que tenha 
a ver com o investimento gerado na economia e, portanto, com o acrescimo 
de capacidade produtiva. 
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Defini9ao.- Uma solugao {X*1} e mon6tona crescenta se para qualquer 
t se tern lc ~ 0, em que lc representa o investimento realizado na economia. 

Com o nosso modelo, o investimento realizado no perfodo t e obtido 
atraves da expressao i' 8 (X*1+ 1 - X*1) (4 ). 

Vamos ver em que condig6es e possfvel assegurar esta monotonia. 
Podemos demonstrar o seguinte teorema: 

Teorema.- Se A (X*1) e tal que para todo o X*1 

n 
L 8jk (X*1) < 1 
i= 1 

para todo o k, entao a solugao e mon6tona crescenta. 

Demonstra9ao.- Com efeito, da hip6tese tira-se que, para qualquer 
X*r~ 0 i' X*1 - [i' A (X*1)] X*1 ~ 0, ou seja, i' 8 (X*1+ 1 - X*r) ~ 0. 

Toda esta analise foi realizada considerando que existe uma solugao do 
sistema. No entanto, nao estudamos ainda o problema da existencia de 
solug6es. A razao por que s6 o fazemos agora e que o iremos abordar num 
grau de generalidade muito menor do que o do estudo anterior. 

3 - A existencia de solu~Oes 

lnfelizmente o modelo dinamico nao linear nao e tratavel em termos tao 
gerais como os precedentes quando se pretende obter solug6es para X1• 

Por essa razao vamos tratar esta questao considerando urn caso especial 
da matriz A (X1) que, apesar de tudo, inclui como exemplificag6es muitos casos 
de interesse. 

Consideremos entao uma matriz A (X) tal que, para um qualquer vector 
X~ 0 e qualquer numero J.l., se tem 

(3.1) A (J.l..X) = J.113 A (X)+ (1 -11~) I 

Se p > 0, considera-se a solugao num subconjunto do intervalo [0 X], ou 
seja do conjunto de todos os Xi tais que 0 :o:::; Xi :o:::; X. Neste caso ter-se-a sempre 
J.ll3 < 1 e A (J.l.X} sera uma media ponderada das duas matrizes I e A (X), com 
A (0) = I. 

lnversamente, se p < 0, a solugao e estudada num subconjunto do inter
valo [X oo [. Tem-se, neste caso A (oo) = I e tambem uma media ponderada. 
As relag6es intersectoriais tornam-se assim mais tenues a medida que o 
crescimento aumenta, tornando-se mais fortes as relag6es intra-sectoriais, 
desde que os sectores mantenham entre si as proporg6es de X. 

0 caso que vamos estudar e precisamente este, uma vez que e a analise 
«para a frente», ou seja, em [X oo [, a que tern mais interesse do ponto de 
vista do crescimento econ6mico. 

(4) i"= (1 ... 1]. 
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Com a expressao anterior podemos escrever 

I+ 8-1 [I- A (1-l X)]= I+ 8-1 [I- J.L!3 A (X)- (1 - J.L!3) ~ = I+ J.L!3 8-1 [I- A (X)] 

Se B-1 [I- A (X)] tiver um vector proprio nao negativo X a que corres
ponds um valor proprio A,> 0, podemos estudar a solugao no conjunto a X, com 
a.> 1. 

E facil garantir que 8-1 [1- A (X)] tem um vector proprio e um valor 
proprio naquelas condigoes. Com efeito, [I- A (X)]-1 B?. 0, pelo que (Nikaido, 
1968, p. 151) existe um vector proprio X*?. 0 e um valor proprio A,*?. 0 de 
[f- A (X)]-1 B. Ou seja, [1- A (X*)]-1 B X*= A-*+ X*. Multiplicando por 
B-1 [1- A (Xj] ambos os membros, obtemos o resultado pretendido. 

Entao, sendo X o vector proprio e fazendo Xo =X e Xt = cr (~ X0 , pode
mos escrever a igualdade 

cr (t+ 1) X0 ={I+ cr (t)~ 8-1 [1- A (X0)]} cr (~ XO 

ou 
cr(t+1) 
----cr(t) Xo = Xo + cr (t)~ A, Xo 

pelo que 

cr (t + 1) = cr (t) +A, cr (t)~ + 1 

e basta que o factor de crescimento siga a lei expressa por esta equagao 
para existir uma solugao a partir de Xo =X e tal que todos os sectores crescem 
a mesma taxa de crescimento. Provamos assim a existencia de uma solugao 
de crescimento equilibrado a partir de um vector Xo que e um vector proprio 
de B- 1 [/-A (X)] desde que, evidentemente, A (X) verifique a condigao 
(3.1). Vamos avangar um pouco mais e verificar o que se pode dizer da 
equagao. 

Em primeiro Iugar, notemos que, pelo facto de ser A,> 0, nunca se pode 
ter cr (t + 1) = cr (t). Ou seja, o crescimento e equilibrado no sentido em que 
todos os sectores crescem a mesma taxa e nao existe estagnagao. Note-se 
que nao pode existir crescimento a um factor constante e. Suponhamos que 
existia. Terfamos 

e = 1 +A- etJ3 

e, como e evidente o valor de e que verifica esta equagao nao se pode manter 
constante quando t varia, uma vez que A,> 0 e ~ < 0. 

Por outro lado, tem-se lim a (t) = ""· 
t--'> 00 

Com efeito, se lim a (t) = m com m finito terfamos Jim A, cr (t) = 0, o que e 
t-->oo t->oo 

impossfvel para A, -F 0. 
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Com ~ < 0 tem-se tambem 

lim a (t + 1 ) = 1 
f--t 00 cr(t) 

e o crescimento vai desacelerando ao Iongo do tempo. 
Em conclusao, obtivemos uma solugao de crescimento permanente, 

idemtico para todos os sectores, mas.desacelerando ao Iongo do tempo sem 
nunca atingir a estagnagao. 

4 - ConclusOes 

0 estudo que fizemos demonstra ser muito mais facil estudar as 
propriedades das solugoes do modelo nao linear dinamico, supondo que elas 
existam, do que encontrar essas solugoes. S6 o fizemos para um caso par
ticular que, segundo julgamos, representa um progresso em relagao ao modelo 
homogeneo, mas que, mesmo assim, traduz ainda uma situagao muito 
especffica. 

Um outro aspecto que convem realgar e que nao estudamos a estabilidade 
relativa da solugao, ou seja, tornamos um vector inicial em vector proprio de 
a-1 [/- A (X)], mas nao estudamos as consequemcias de se partir de um vector 
X diferente deste. Um caminho assim obtido pode aproximar-se ou nao daquele 
que estudamos. E uma linha de estudo a desenvolver futuramente. 

REFERENCIAS 

NIKAIDO, H.- Convex structures and economic theory, Academic Press, 1968. 

TAKAYAMA, A.- Mathematical economics, The Dryden Press, 1974. 

WIGGINS, S.- Introduction to applied nonlinear dynamic systems and chaos, Springer Verlag, 

1990. 

WOODS, J. E. - Mathematical economics, Longman, 1978. 

164 


