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AS EXPECTATIVAS DOS EMPRESARIOS 
E OS PLANOS DE PRODU<;AO (*) 

Vi tor Manuel da Silva Santos (* *) 

Os resultados dos inqueritos de conjuntura permitem colmatar algumas 
das insuficiencias reveladas pelos dados quantitativos convencionais, princi
palmente no que respeita a informa<;:ao sobre as expectativas e as variaveis 
de tensao (carteira de encomendas, taxa de utiliza<;:ao da capacidade produ
tiva, stocks, etc.). Por isso mesmo, a integra<;:ao destes dois tipos de informa
<;ao tem revelado grandes potencialidades na analise de conjuntura e, em parti
cular, na elabora<;:ao dos modelos macroeconometricos de curto prazo. Contudo, 
apesar do desenvolvimento da aplica<;:ao das tecnicas de analise, continuam 
a subsistir dificuldades quanta ao conteudo informative, relativamente indefi
nido, que e fornecido pelos inqueritos. 

Neste estudo vamos explorar, com base em diferentes hip6teses, as deter
minantes das expectativas formuladas pelos empresarios relativamente a pro
du<;:ao, de modo a clarificar o seu conteudo informative. Esta questao e impor
tante no ambito da analise de conjuntura, nomeadamente quando se pretende 
avaliar o processo de ajustamento dos desequilfbrios ex-ante entre a oferta 
e a procura. 

Na sec<;:ao A apresentam-se sinteticamente as hip6teses basicas subja
centes ao processo de forma<;:ao das expectativas; na sec<;:ao B procede-se 
ao seu teste empfrico, tomando como referencia os resultados do inquerito de 
conjuntura a industria transformadora (ICIT); finalmente, na sec<;:ao C procura
-se clarificar as determinantes dos desvios entre as expectativas e as realiza
QCies efectivas. 

A - A produc;ao antecipada e as expectativas 

Apresentam-se em seguida as hip6teses tradicionais subjacentes ao pro
cesso de forma<;:ao das expectativas, tomando, neste caso, a produ<;:ao como 
argumento. 

(*) Este estudo constitui parte de uma dissertayao de mestrado orientada pelo Prof. Victor 
Martins. Deve acrescentar-se que este trabalho beneficiou ainda da oportunidade que tive de par· 
ticipar no ambito de um projecto realizado no IACEP-NEEC e dos comentarios crfticos feitos pela 
Dr. • Maria Eugenia Pires. No entanto, as opinioes aqui expressas e os erros que porventura ainda 
subsistam sao exclusivamente imputaveis ao autor. 

(**) Assistente no Institute Superior de Economia. 
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Sejam: 

Yr a produt;:ao antecipada em t- 1 relativamente ao perfodo t; 
Y r a produt;:ao efectiva no perfodo t. 

Consideramos, de forma generica, que as antecipa<;:oes yt correspon
dem ao valor esperado para Yr. tendo em considerat;:ao um «conjunto
-informat;:ao»(1) disponfvel em t-1, lr-1, que inclui nao so dados estatfsti
cos referentes ao presente e ao passado mas tambem outras formas de 
conhecimento, tais como habitos, pressupostos de natureza teorica ou mesmo, 
como veremos nos paragrafos seguintes, a propria evolut;:ao da situat;:ao polf
tica. 

Oeste modo, as antecipat;:oes podem ser descritas pela expressao 

Yr=E (Yrllr-1) 

on de o operador E e o valor esperado e I 1 _ 1 o «conjunto-informat;:ao» em 
t-1. 

Como veremos em seguida, as hipoteses propostas relativamente ao pro
cesso de format;:ao das expectativas fundamentam-se numa relat;:ao deste tipo, 
variando, contudo, as formulat;:oes analfticas e o «conjunto-informat;:ao» de 
acordo com a natureza dos pressupostos assumidos. 

Assim, se admitirmos que os empresarios nao dispoem de outra informa
t;:ao para a formulat;:ao das suas expectativas, a nao ser a observat;:ao pas
sada relativa a evolut;:ao da sua produt;:ao, a previsao optima formulada em 
t relativamente a produt;:ao em t + e e dada pel a expressao seguinte: 

Yt+e=E [Yr+eiYr-1, Yr-2, .. ] 

com e = 0, 1, 2, 

isto e, supoe-se que a produt;:ao esperada no perfodo t + e e funt;:ao dos 
valores efectivos observados para aquela variavel no passado recente, denun
ciando, assim, uma certa inercia por parte dos empresarios na formula<;:ao das 
suas expectativas. 

Nos testes empfricos e possfvel distinguir dois tipos diferentes de abor
dagens. 

Nos estudos mais recentes tem vindo a privilegiar-se a analise de Box 
e Jenkins (1970) na identificat;:ao dos modelos; isto e, as suas especificat;:oes 
nao sao postuladas a priori mas sao antes uma resultante do proprio metodo 
(Aiginger-1977 e Zarnowitz-1981). A principal limita<;:ao desta metodologia, e que 
impede a sua aplicat;:ao neste estudo, resulta do elevado numero de observa
<;:6es que exige para que a identificat;:ao do modelo possa ser fidedigna. 

( 1) Veja-se, a prop6sito deste conceito, BLACK e MURTEIRA (1983, p. 267) e MARTINS 
( 1983, pp. 84-88). 
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Talvez por isso mesmo continuam a ser comuns, mesmo em estudos 
recentes, abordagens mais determinfsticas, em que cabe ao investigador esta
belecer as hip6teses relativas ao processo de formac;:ao das expectativas, das 
quais sao explicitadas, em seguida, as mais representativas. 

Tome-se como referencia, a expressao seguinte: 

(A.1) 

onde o parametro a traduz o sentido de variac;:ao da produc;:ao esperada no 
perfodo t + 1 face a variac;:ao efectiva verificada em Y no perfodo anterior. 

Assim, as expectativas sao extrapolativas (2) se a variac;:ao esperada na 
produc;:ao se processa no mesmo sentido da verificada no perfodo anterior 
(0 <a:;:::: 1 ); por outro I ado, as expectativas sao do tipo regressive se a variac;:ao 
antecipada tem sinal contrario ao que se verifica no ultimo perfodo (-1 ~a< 0). 

Por tim, quando a= 0, a expressao (A.1) assume a forma Yt+ 1 = Y r e, 
entao, os empresarios nao tomam em considerac;:ao a tendencia verificada no 
passado recente para a variavel Y. Pode·se dizer que e este o caso em que 
as expectativas sao formuladas com base num «conjunto-informac;:ao» mais res
trite, visto que se toma em considerac;:ao apenas o valor efectivo da produc~ao 
no perfodo anterior. 

A fragilidade evidenciada pelas formulac;:oes apresentadas levou os inves
tigadores a proporem a hip6tese de as expectativas terem uma natureza adap
tativa (3). Assume-se, neste caso, que existe um processo de aprendizagem, 
por parte dos agentes econ6micos, de tai forma que as suas antecipac;:oes sao 
reajustadas em func;:ao dos erros de previsao cometidos no passado recente. 
Esta hip6tese pode ser formulada do seguinte modo: 

(A.2) 

= [3Yr+ (1 - [3) Yt, 0 <{3< 1 

Supoe-se, desta forma, que se no perfodo t os empresarios sobreestima
ram a sua produc;:ao esperada (Yt > Y1) procedem, no perfodo seguinte, a um 
reajustamento de tal forma que Y~ 1 < Yt. Do mesmo modo, quando as expec
tativas sao pessimistas em t, verifica-se uma correcc;:ao de sinal contrario no 
perfodo t + 1. Final mente, quando o «erro de previsao» dos empresarios em 
t e nulo, as expectativas mantem-se invariantes. 

Demonstra-se facilmente (Solow-1969 e Klein-1972) que 

00 00 00 

Yt+1 ={3 Yr+(1- {3) Yt=[3 ~ (1- [3)i Yr-;=~ W; Yr-;, ~ W;= 1 
1=0 i=O i=O 

(2) Sabre as expectativas extrapolativas/regressivas podem consultar-se, entre outros, GOOD· 
WIN (1947) e, mais recentemente, CARLSON (1967) e TURNOVSKI (1970). 

(3) Ver, a prop6sito das expectativas adaptativas, NERLOVE (1958). 
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ou seja, quanta maior for (3, tanto maior sera a importancia que os agentes 
economicos atribuem ao valor efectivo observado no perfodo anterior (os empre
sarios sao mfopes); por outro lado, quando (3 se situa proximo de zero os pon
deradores Wt decrescem lentamente (os empresarios tem memoria longa). 

Excluem-se, contudo, duas situagoes extremas: o caso em que nao se 
veri fica qualquer reajustamento das antecipagoes ((3 = 0, o que impl ica 
Yf+, = Yt), ou aquele em que o erro de antecipagao e completamente corri
gido ((3 = 1, o que significa que YT+, = Y t). 

As hipoteses apresentadas para explicar o processo de formagao das 
expectativas - extrapolativas, regressivas e adaptativas- sao pouco consis
tentes, nomeadamente em situagoes em que, como acontece no caso que se 
pretende estudar, os empresarios nao dispoem apenas de informagoes relati
vas ao passado ou ao ·presente - produgao actual, nfvel de stocks, taxa de 
utilizagao da capacidade produtiva- mas tambem de indicadores que deter
minam a evolugao esperada da procura no curta prazo. De facto, nao parece 
razoavel pressupor que o empresario despreze informagao de facil obtenc;;ao 
e que nao o obriga a incorrer em custos adicionais. 

Nesta situagao, auto res como Muth (1961) criticaram a verosimilhanga das 
hipoteses apresentadas, propondo como alternativa a teoria das expectativas 
racionais. Supoe-se, neste caso, que os agentes economicos utilizam de forma 
optima a informagao disponfvel e que conseguem apreender as determinantes 
do fenomeno relativamente ao qual formulam as suas antecipagoes. Como 
afirma Muth (1961, p. 316), as expectativas sao, no essencial, equivalentes as 
previsoes obtidas com as equagoes econometricas e, consequentemente, 
fundamentam-se nas relagoes de causalidade implfcitas na teoria economica. 
Assim, a existencia de expectativas racionais implica a verificagao das seguin
tes hipoteses: 

onde Et e uma varia vel aleatoria com E (£ 1) = 0 (4
) 

A teoria das expectativas racionais fundamenta-se em hipoteses extrema
mente restritivas e pouco aderentes a realidade - quantidade de informagao 
utilizada e a compreensao do funcionamento do sistema economico que se 
atribui aos agentes economicos -, nomeadamente quando as antecipagoes 
se referem a variaveis macroeconomicas. Nesse caso, os custos de obtengao 
de informagao podem ser tao elevados que a opgao mais «racional» pode levar 
a formagao de antecipagoes dos tipos extrapolativo, regressivo ou adaptativo. 

De facto, a evidencia empfrica nao sugere a «racionalidade» a Ia Muth 
das antecipagoes: alguns autores, como por exemplo, Modigliani e Weingart
ner (1958) e Carlson (1967) mostraram que as antecipagoes formuladas pelos 

(4} As hip6teses apresentadas nao implicam a existencia de previsao perfeita (THEIL, 1970); 
apenas exigem que os reslduos e1 nao tenham um comportamento de natureza sistematica. 
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empresarios verificam um erro sistematico de previsao (subestimam as varia
<;:6es) e tem menor variancia que as realiza<;:6es. Com efeito, nos perfodos de 
alta conjuntura, as expectativas tendem a subestimar a evolu<;:ao expost, 
enquanto nas fases recessivas as antecipa<;:6es tendem a ser optimistas (5). 

B - Teste das hip6teses tradicionais da teoria das expectativas 

Na elabora<;:ao dos testes tradicionais das hip6teses subjacentes aos pro
cesses de forma<;:ao das expectativas vai utilizar-se informa<;:ao de natureza 
qualitativa: os resultados relatives a produ<;:ao obtidos atraves do inquerito a 
industria (IN E) no perfodo que medeia o 1. o trimestre de 1977 e o 4. o trimes
tre de 1982 (6). 

Sejam: 

as propor<;:6es de respostas que correspondem, respectivamente, ao aumento, 
estabiliza<;:ao ou diminui<;:ao da produ<;:ao no trimestre t; 

as propor<;:6es de respostas formuladas em t-1 que reflectem, respectiva
mente, um aumento, estabiliza<;:ao ou diminui<;:ao na produ<;:ao esperada para 

3 

o trimestre t (com ;~1 x!1 = 1, j = 1 ,2), e bxi = x~ 1 - x~1 (j = 1 ,2), os saldos das 

respostas extremas que funcionam como um indicador sintetico que permite 
transformar o espa<;:o tridimensional gerado pel as varaveis x!1 (i = 1 ,2,3) num 
espa<;:o unidimensional que torna, assim, os resultados mais perceptfveis para 
os utilizadores. 

Tomando a expressao 

bxi= a1 bxj_1 (8.1) 

on de 
bx~ 

traduz as antecipa<;:6es formuladas pelos empresarios no trimestre t-1 relati
vas a varia<;:ao da produ<;:ao no trimestre seguinte; 

bxj 

(5) Num contexto mais global, pode encontrar-se uma avalia<;:ao da verosimilhan<;:a da hip6· 
tese das expectativas racionais nos seguintes artigos: BARRO (1984), LEROY (1984) e ROTEM· 
BERG (1984). 

(6) Acaso o leitor s.e interesse por aspectos de natureza metodol6gica, relacionados com 
a elabora<;:ao ou a utiliza<;:ao dos resultados dos inqueritos na analise de conjuntura, podera ver 
Santos (1985, cap. 1). 
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reflecte a varia9ao efectiva verificada na produ9ao no trimestre t relativamente 
ao trimestre anterior, 
considera-se que as antecipa96es sao extrapolativas se a 1 > 0 e regressivas 
quando a 1 < 0. 

A expressao utilizada para testar a hip6tese das expectativas adaptativas 
e a seguinte: 

(8.2) 

As estruturas estimadas para as expressoes (8.1) e (8.2) foram respecti
vamente as seguintes (?): 

e 

/\ 

bxi= 11,662 + 0,160bx;_1 

(9,477) (1,229) 
R2 =0,06 

Dw=0,128 

bxi I\ bxi_1 = 0,387 + 0,085 (bx ;_ 1 - bx;_1) 

(0,870) (1,816) 
R2 =0,13 

Dw=0,975 

Os resultados alcan9ados permitem rejeitar as hip6teses de as expectati
vas formuladas pelos empresarios relativamente a sua produ9ao serem, de 
forma sistematica, dos tipos extrapolative, regressive ou adaptativo. De resto, 
e provavel que as antecipa96es tenham determinantes diferentes consoante 
a fase do ciclo em que sao formuladas: nos perfodos que antecedem os pon
tes de viragem, as antecipa96es sao regressivas, enquanto que nas fases 
ascendentes ou descentes do ciclo, as antecipa96es sao extrapolativas se as 
flutua96es em torno da tendencia forem pouco acentuadas e adaptativas no 
case contrario. 

A flexibilidade que parece caracterizar o processo de forma9ao das expec
tativas permite rejeitar, pelo menos, a inercia dos empresarios e aponta para 
alguma «racionalidade» na sua explicita9ao. Com efeito, embora os empresa
rios disponham de informa9ao incompleta, e provavel que recorram a informa-
9ao ex post (nfvel de stocks, taxa de utiliza9ao da capacidade produtiva, pro
du9ao efectiva no passado recente) e ex ante (carteira de encomendas) para 
formular as suas expectativas. 

Neste sentido, procuramos definir em seguida uma metodologia que nos 
permita testar a hip6tese de as expectativas serem formuladas com base nos 
pianos de produ9ao dos estabelecimentos inquiridos. 

Supondo que a taxa de utiliza\'ao da capacidade produtiva se situa abaixo 
dos 100% - o que significa que o aparelho produtivo tem capacidade de res· 
pasta face as solicita96es da procura de curta prazo -, e admissfvel que as 
decisoes dos empresarios, relativas a sua produ9ao futura, sejam determina-

(?) Os dados utilizados neste estudo sao corrigidos da sazonalidade e foram cedidos pelo 
IACEP-NEEC. Foram testados tambem modelos nao lineares, que, no entanto, nao conduziram a 
resultados estatisticamente significativos. 
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das pela· procura antecipada e pela necessidade de reconstituir um nfvel de 
stocks adequado. Oeste modo, a modelo que propomos para explicar a com
portamento das antecipac;:oes e dado pela expressao 

on de 
D; e a procura esperada para o trimestre t formulada no fim do 

trimestre t-1; 

S~ _1 e o nfvel de stocks de produtos acabados (B) no fim do tri
mestre t-1; 

s~:_1 e 0 nfvel de stocks de produtos acabados desejados pelos 
empresarios em t-1. 

A equac;:ao (8.3) reflecte um comportamento de oferta das empresas (Muet, 
1984, pp. 111-116), tfpico da teoria keynesiana, que pressupoe um ajustamento 
passivo da produ<;:ao a procura. 

Precisemos melhor a significado de cada uma das varaveis explicativas 
consideradas no modelo anterior, comec;:ando pelos stocks. Em condic;:oes de 
incerteza, o desvio entre as nfveis efectivo e desejado para os stocks resulta 
de um desajustamento entre as vendas ex post V1 e as vendas antecipadas v;, 
isto e, 

Oeste modo, quando S~- s~· > 0 [o nfvel de stocks efectivo e superior 
ao desejado pelos empresarios pelos motives transacc;:ao e/ou especulac;:ao (9)], 

grande parte das encomendas sao satisfeitas directamente pela venda de pro
dutos acabados em armazem e, quando s~ - sr < 0, 0 empresario procura 
reconstituir as seus stocks ao nfvel que julga mais adequado face as condi· 
c;:oes do mercado e ao custo inerente ao seu financiamento. 

Compreende-se, assim, que o nfvel de stocks seja uma variavel determi· 
nante na elaborac;:ao dos pianos de produc;:ao de curta prazo: ainda que as 
expectativas relativas a procura sejam semelhantes, o seu impacte na produ
c;:ao pode ser diferenciado em func;:ao do nfvel de stocks dos produtos acaba
dos no fim do perfodo anterior. 

Poe-se, no entanto, uma questao: como avaliar o desvio S~ - s~· entre 
as stocks efectivos e desejados? 

0 inquerito de conjuntura a industria inclui uma questao relativa aos stocks 
de produtos acabados que e formulada da seguinte forma: «Tendo em conta 

(B) Sabre a op<;:ao pelos stocks de produtos acabados (em detrimento, par exemplo, dos 
stocks totais), veja-se LOVELL {1964). 

(9) Ver, sabre este assunto, EVANS (1969, pp. 202·204). 
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a esta<;:ao do ano, considera que os stocks de produtos acabados sao actual
mente: superiores ao normal I normais I inferiores ao normal.» 

Dada a forma como a questao e formulada, parece-nos cor recto ident ifi
car os «stocks normais» com os stocks desejados; nesse case, os saldos das 
respostas extremas relatives a pergunta formulada (bs) reflectem, de algum 
modo, a opiniao dos empresarios relativamente ao desvio entre os nfveis efec
tivo e desejado para os stocks, ou seja, 

on de 

A' 

bs1 - ~~ = o ( 1 - :: } , o > 0 

o e uma constante de proporcionalidade; 
~~ e a componente «pessimismo». 

A correc<;:ao de tipo aditivo que se propoe para bs1 resulta do facto de 
esta serie reflectir uma avalia<;:ao pessimista, por parte dos empresarios, do 
nfvel de stocks (bs1 sistematicamente positive). 

A estima<;:ao de ~~ coloca problemas que decorrem sobretudo da insta
bilidade que, provavelmente, caracteriza a componente «pessimismo» nas dife
rentes fases do ciclo. Atendendo ao desconhecimento das determinantes de 
~1 • vamos admitir que esta e estavel e que corresponde, aproximadamente a 
media dos saldos (bs) no perfodo de analise (26 trimestres). 

No que concerne a outra varia\·el explicativa do modele (8.3) -a pro
cura esperada- vao utilizar-se os saldos das respostas extremas referentes 
a uma pergunta (incluida tambem no inquerito a industria) em que se questio
nam os empresarios sobre o nfvel da sua carteira de encomendas em cada 
trimestre (D ;). 

Ap6s a apresenta<;:ao do modele e a escolha das variaveis explicativas 
passou-se a estima<;:ao dos parametres chegando-se aos seguintes resultados: 

b"i¥ = 17,134 + 0,491 D; + 0,262 (bs1 - bs) 
(6,099) (3,073) 

R2 =0,65 
Dw =0,569 

e =0,701 

0 coeficiente de determina<;:ao (R 2
) e a estatistica Dw indicam-nos que 

o modele esta mal especificado; o facto de o coeficiente associado aos stocks 
nao ter o sinal esperado (negative) confirma aquela conclusao. 
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Nesta situa<;:ao efectuamos as seguintes altera<;:oes ao modele: 

- Exclufmos a variavel bs 1 - bs; 
- Consideramos que a apreensao, por parte dos empresarios, da 

rela<;:ao entre a procura e a produ<;:ao esperada decorre da evolu
<;:ao recente da actividade econ6mica (isto e, os criterios de ava
lia<;:ao nao sao estaveis); alem disso, em muitos ramos de activi
dade, os prazos de entrega das encomendas ultrapassam o 



horizonte de um trimestre (1°), o que significa que a periodicidade 
subjacente as expectativas relativas a procura pode nao coincidir 
com as referentes aos pianos de produ<;ao. 

Oeste modo, propoe-se o seguinte modelo para explicar o comportamento 
das antecipa<;oes: 

e, assumindo que os empresarios tem «memoria decrescente», obtem-se, final
mente, atraves de uma transforma<;ao de Koyck, 

A estrutura estimada correspondente ao caso concreto em analise e a 
seguinte: 

Cx~= 3,938 + 0,784 bx~_1 + 0,162 D; 
(2,992) (9,630) (3,507) 

R2 = 0,91 
Dw = 1,520 

A especifica<;ao proposta apresenta resultados aceitaveis: a variancia expli
cada pela estrutura estimada e razoavel e os parametros sao estatisticamente 
significativos e tem o sinal esperado. 

Assim, se admitirmos com Muet (1984, pp. 248-257) e Gordon (1981, 
p. 506) que a teoria das expectativas racionais nao e incompatfvel com o «ajus
tamento de quantidades» subjacente a teoria keynesiana (1 1) -que, como se 
viu, fundamenta a especifica<;ao adoptada para o modelo estimado- os tes
tes econometricos efectuados nao permitem, por si s6, rejeitar a hip6tese de 
as antecipa<;oes dos empresarios serem formuladas de acordo com os pres
supostos da teoria das expectativas racionais. 

No entanto, a racionalidade das antecipa<;oes na acep<;ao de Muth s6 
podera ser testada positivamente se, 

bx; - bx~ = E1, E(E1) = 0 

isto e, se os desvios entre as realiza<;oes e as antecipa<;oes nao tiverem um 
comportamento do tipo sistematico (1 2). Este sera um dos t6picos de analise 
na sec<;ao C. 

(10) 0 prazo de entrega aumenta para as empresas de maior dimensao e para as unida· 
des produtoras de bens de investimento (neste ultimo caso ultrapassa em media as 26 semanas). 

(11) Ao contnirio da chamada «nova escola classica», em que se supoe que o equilibria de 
curta prazo resulta de um ajustamento -por intermedio de varia<;:oes nos pre<;:os- dos pianos indi
viduais dos agentes econ6micos, que nao sao necessariamente compatfveis ex ante. Sabre a «nova 
escola classica» podem consultar-se os seguintes surveys: entre os apologeticos podem citar-se LU
CAS (1980) e MAC CALLUM (1980) e entre os crfticos BUITER (1980) e MADDOCK e CARTER (1982). 

(12) Para alem desta propriedade (o nao enviezamento), alguns autores consideram ainda 
como condi<;:oes necessarias para a valida<;:ao empfrica da hip6tese das expectativas racionais a efi
ciencia e a ausencia de autocorrela<;:ao nos resfduos (em rigor, estes devem ser um rufdo branco). 
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C - A capacidade preditiva das antecipa~oes 

Se admitirmos que as decisoes dos empresarios sao formuladas com base 
em informac;:ao incompleta, os desvios entre a produc;:ao ex ante e ex post resul
tam de revisoes dos pianos de produc;:ao que sao determinadas sobretudo pelos 
seguintes factores: 

- Desajustamento entre o comportamento antecipado e as concre
tizac;:oes das variaveis que o empresario nao controla, mas que 
determinam o processo de tomada de decisoes na empresa (prec;o 
dos factores produtivos, flutuac;:oes nos prec;:os e na procura dos 
produtos finais da empresa, etc.); 

- Os empresarios nao dispoem de informac;:oes que lhes permitam 
antecipar correctamente as medidas de polftica econ6mica adop
tadas pelo Governo (alterac;:oes nas taxas de juro, desvaloriza
c;:oes/valorizac;:oes discretas da moeda, etc.); 

- A opiniao dos empresarios pode ser fortemente condicionada por 
factores de natureza «extra-econ6mica», que alteram substancial
mente a capacidade preditiva das antecipac;:oes («clima» pessi
mista/optimista, alterac;:oes de natureza polftica e institucional). 

Assim, os testes empfricos efectuados em seguida tern uma dupla finali
dade: avaliar se os «erros de previsao» dos empresarios tern natureza siste
matica e, em caso afirmativo, procurar determinar os factores explicativos para 
os desvios. 

Uma primeira avaliac;:ao decorre do seguinte ajustamento (ap6s correc
c;:ao da autocorrelac;:ao nos resfduos pelo metoda de Cochrane-Orcutt): 

~ 1- 2 bx 1 - - 1.924 + 0.658 bx 1 

(- 6.502) (7.605) 
R 2 =0.72 
Ow =2.027 

Do ponto de vista econometrica, o modelo e aceitavel e o coeficiente asso
ciado a variavel independente tern o sinal esperado; por outro lado, o termo 
independente e negativo, o que nos permite concluir que as expectativas dos 
empresarios tern uma natureza optimista. 

Para tornar a analise mais consistente (1 3), vamos tamar como suporte 

informative nao s6 as realizac;:oes (bx j) e as antecipac;:oes (bx~ mas tam

bern as taxas de variac;:ao efectivamente observadas na produc;:ao (~~' t). 

(13) De facto, como se pode ver em SANTOS (1985, pp. 91-101}, os resultados do inquerito 
relatives a variac;:ao ex post da produc;:ao (b x /) nao reflectem de forma adequada a evoluc;:ao 
da produc;:ao trimestral, devido a instabilidade dos criterios que determinam as respostas dos empre
sarios; deste modo, e discutfvel que possam ser tomados como padrao para aferir a capacidade 
preditiva das antecipac;:oes. 
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Neste sentido, come<;amos par apresentar no grafico 1 a evolu<;ao trimes
tral da taxa de varia<;ao do IPI entre o 1. o trimestre de 1977 e o 4. o trimestre 
de 1982. No gratico 11 representam-se a tra<;o continuo as antecipa<;oes entre 
o 2. o trimestre de 1977 e o 4. o trimestre de 1982 e a tracejado as realiza<;oes 
para o mesmo perfodo do IPI. 
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As configura<;:oes das curvas apresentadas nestes dais graficos permitem
-nos delinear tres fases distintas no que concerne aos criterios que parecem 
ter determinado as respostas dos inquiridos: 

a) A primeira fase, que decorre entre o 1. o trimestre de 1977 e o 
3. o trimestre de 1979, na qual os empresarios tern, como vere
mos em seguida, o comportamento esperado (1 4) na avalia<;:ao da 
situa<;:ao corrente e futura; 

b) Entre OS 4. 08 trimestres de 1979 e de 1980, que e nitidamente 
uma fase de optimismo (ou mesmo de «euforia») dos empresarios; 

c) 0 perfodo que decorre entre o 1. o trimestre de 1981 e o ultimo 
trimestre de 1982, em que os empresarios revelam uma certa 
incongrue,ncia nos criterios que determinam as suas respostas. 

Para ilustrar melhor os nossos comentarios sabre cada uma das fases 
anteriormente explicitadas recorremos nao s6 aos graficos referidos anterior
mente mas tambem aos quadros n.os 1 e 2, onde se apresentam para cada 
um dos perfodos referidos respectivamente os coeficientes de desigualdade 
de Theil (1970, pp. 31-48) (1 5) e as correla<;:oes entre as tres series (antecipa
<;:oes, realiza<;:oes e IPI). 

OUADRO 1 

Coeficientes de desigualdade 

u UM Us Uc uM us uc 

Entre a 1. o trimestre de 1977 e a 
3. o trimestre de 1979 . 0.195 0.024 -0.169 0.094 0.015 0.751 0.232 

' 

Entre a 4. 0 trimestre de 1979 e a 4. 0 

trimestre de 1980 . 0.263 0.229 -0.090 0.092 0.758 0.117 0.122 

Entre a 1. o trimestre de 1980 e a 
3. o trimestre de 1982 . .... 0.810 0.805 0.079 0.028 0.988 0.010 0.001 

(14) As antecipa96es farmuladas pelas empresarias tem, narmalmente, menar variancia que 
as realiza96es e, cansequentemente, tendem a subestimar as varia96es efectivas. Sabre este 
assunta veja-se SANTOS (1985, p. 125). 

(15) Sabre este assunta veja-se a anexa. 
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OUADRO 2 

Coeficientes de correlagao 

Entre a 1. o trimestre Entre o 4. o trimestre Entre o 1. o trimestre 
de 1977 de 1979 de 1980 

e o 3. o trimestre e o 4. o trimestre e o 3. o trimestre 
de 1979 de 1980 de 1982 

(b 1 ~/PI) r x,, !PI . 0.850 0.777 -0.250 

( 2 ~/P/) r bx 1, /Pi' . 0.877 -0.662 -0.484 

r (bx /. bx~) ..... 0.861 -0.765 0.958 

Na fase I, as avaliac;:oes feitas pelos empresarios no que concerne a pro
duc;:ao tem as seguintes caracterfsticas: 

-As antecipac;:oes tem menor dispersao que as realizac;:oes 
(Us=- 0.169), o que corresponde ao comportamento espe
rado (1 6), vista que, quando as expectativas dos inquiridos apon
tam para um ponto de viragem, a incerteza no futuro leva-os a 
optarem por uma resposta cautelosa, empolando, assim, a pro
porc;:ao de respostas que correspondem a uma estabilizac;:ao da 
produc;:ao; 

- As revisoes nos pianos de produc;:ao parecem ser pouco signifi-

cativas (r bx¥. ~~~ = 0.877) e, consequentemente, as anteci

pac;:oes revelam uma capacidade preditiva razoavel (U = 0.195; 
r bx/, bx¥ = 0.861 ), tanto mais que a desigualdade total U e 
determinada sobretudo pelas diferentes dispersoes verificadas nas 
realizac;:oes e nas antecipac;:oes (Us = 0.751). 

Na fase II, os empresarios revelam uma atitude fortemente optimista, que, 
de resto, e ainda mais not6ria dado que o /PI teve uma quebra acentuada neste 
perfodo. 

As realizac;:oes tem, tal como acontecia na fase anterior, um compor-

tamento semelhante ao /PI (r bx/, ~~~ = 0.777). Contudo, o criteria de ava

liac;:ao dos empresarios alterou-se: repare-se que para taxas de variac;:ao acen
tuadamente mais baixas do /PI (1 7), as avaliac;:oes dos empresarios passaram 
a ser mais «benevolas». 

As antecipac;:oes sao abertamente optimistas ( UM = 0, 758 e UM > 0) e as 
revisoes verificadas nos pianos de produc;:ao sao substanciais (r b x ;. 

(16) Vejam-se, a este respeito, os seguintes autores: MODIGLIANI e WEINGARTNER (1958), 
CARLSON (1967) e AIGINGER (1977, 1979). 

(17) Tome-se como referencia a fase 111 ou ate mesmo a fase 1. 
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~~~ t = - 0,622). Com efeito, no ultimo trimestre de 1979 ha um ligeiro acres

cimo na taxa de varia<;:ao do /PI (de 2,94% para 3,04 %) e o que seria de . 
esperar e que, face a expectativa de um possfvel ponto de viragem, as res
pastas dos empresarios fossem cautelosas, denunciando deste modo uma inver
sao nas antecipa<;:oes. E certo que se pode dizer que, neste trimestre, as expec
tativas sao determinadas pela evolu<;:ao do /PI em 1978/1979 (sempre 
crescenta), havendo af uma certa inercia por parte dos empresarios; contudo, 
face a queda pronunciada na produ<;:ao em 1980, como explicar a manuten
<;:ao de um clima optimista nos meios empresariais? Como deve ser interpre
tada a incapacidade revelada pelos empresarios para corrigirem as suas expec
tativas em fun<;:ao dos erros de previsao cometidos nos perfodos anteriores? 
Como explicar a inconsistencia revelada pelas realiza<;:oes e as antecipa<;:oes, 
que evolufram no sentido inverso (r b x;, b x ~ = - 0,765) e cujo desvio aumen
tou sistematicamente, ate ao fim de 1980? 

Na fase 111, como se pode ver no grafico 1, o /PI teve uma tendencia de 
evolu<;:ao crescenta, particularmente ate meados de 1982. 

Contudo, as realiza<;:oes e as antecipa<;:oes reflectem precisamente o anda-

mento oposto (r b x;, ~:,' t = - 0,25; (r b x ;, ~:,' = - 0,484). 
No que concerne as antecipa<;:oes, como se pode constatar no grafico 

II, estas sofreram, a partir do 2. 0 trimestre de 1981, uma inversao brusca, que 
nao e explicavel pelo andamento da actividade econ6mica. 

Deve referir-se ainda que os resultados do inquerito revelam, nesta fase, 
uma total falta de coerencia, que e denunciada pelo valor elevado que e assu
mido pelo coeficiente de desigualdade de Theil (U=0,810). 

A analise dos desvios entre a produ<;:ao antecipada e a produ<;:ao efectiva 
parece apontar para a existencia de duas situa<;:oes distintas: 

- No perfodo que decorre entre o 1. o trimestre de 1977 e o 3. o tri
mestre de 1979 as antecipa<;:oes reflectem a produ<;:ao programada 
pelos empresarios; os desajustamentos entre a produ<;:ao ex post 
e ex ante resultam de revisoes aos pianos induzidos pela incer
teza que esta subjacente ao processo de tomada de decisoes na 
empresa; 

- No perfodo que medeia os 4.08 trimestres de 1979 e 1982, a evi
dencia empfrica sugere que as expectativas nao sao formuladas 
com base em criterios de natureza econ6mica; parece-nos plau
sfvel admitir a hip6tese que, dada a coincidencia entre as inver
sees nas expectativas e as mudan<;:as de governo, as antecipa
<;:oes traduzem, sobretudo a maior ou menor confian<;:a dos meios 
empresariais nos dais governos que se sucedem neste 
perfodo (1 8). 

(18) Em 2 de Dezembro de 1979 a Alian<;:a Democratica vence as elei<;:oes intercalares e 
ascende ao poder, sen do empossado Sa Carneiro como Primeiro-Ministro do 6. 0 Governo Consti-
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Como· corolario das conclusoes referidas deve acrescentar-se que as ante
cipa96es dos empresarios nao sao consistentes com a hip6tese das expecta-
1ivas racionais. 

Conclusoes 

0 estudo do conteudo informative das antecipa96es foi efectuado a dois 
nfveis diferentes: procuramos identificar, em primeiro Iugar, as determinantes 
das opinioes formuladas pelos empresarios relativas a sua produ9ao futura e 
analisamos, em seguida, os factores explicativos dos desvios entre as expec
tativas e as varia96es efectivas na produ9ao. 

Os resultados alcan9ados permitiram-nos concluir que as antecipa96es nao 
sao, de forma sistematica, dos tipos extrapolative, regressive ou adaptativo. 

No que concerne aos factores explicativos dos desvios entre a produ9ao 
ex ante e ex post, os testes empfricos parecem apontar para duas situa96es 
distintas: 

- Numa prime ira fase (1. o trimestre de 1977 ao 3. o trimestre de 
1979) os desajustamentos entre a produ9ao efectiva e programada 
resultam de revisoes nos pianos de produ9ao induzidas pela incer
teza que envolve o funcionamento da economia; 

- Nas duas ultimas fases (4. o trimestre de 1979 ao 4. o trimestre 
de 1982) os «erros de previsao» dos empresarios parecem ter 
determinantes polfticas. 

Assim, a evidencia empfrica sugere que os desvios nao tem natureza alea
t6ria, o que conduz a rejei9ao da hip6tese de serem formuladas de acordo 
com os pressupostos da teoria das expectativas racionais. 

Apesar de os resultados do inquerito nao serem consistentes com as hip6-
teses subjacentes aos processes de forma9ao das expectativas, os testes pare
cern sugerir que as antecipa96es referentes a produ9ao sao determinadas pela 
carteira de encomendas detida pelas empresas (admitindo que, no curto prazo, 
nao existem estrangulamentos do lade da oferta). 

As conclusoes a que chegamos na sec9ao C levam-nos a encarar este 
resultado com algumas reservas: com efeito, a correla9ao existente entre as an
tecipayoes e a procura esperada (r=0,70) tanto pode significar que as anteci-

tucional em 3 de Janeiro do ano seguinte; em 9 de Janeiro de 1981, e nas circunstancias conhe· 
cidas, e empossado Pinto Balsemao como Primeiro·Ministro. Uma possivel extensao a este estudo, 
sugerida pelos resultados alcan<;:ados, seria o teste da hip6tese de a «credibilidade» do Governo poder 
influenciar a eficacia das actua<;:6es de politica econ6mica. Sobre esta questao podem ver-se, entre 

outros, KREPS e WILSON (1982), BARRO e GORDON (1983), BACKUS e DRIFFILL (1984), COHEN 
e MICHEL (1984) e FISCHER (1984). 
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pa<;:oes reflectem os pianos de produ<;:ao, como pode levar-nos a concluir, no 
caso presente, que as respostas (as diferentes quest6es do inquerito a indus
tria) sao igualmente enviezadas pelo «clima» optimista (ou pessimista) domi
nants, em determinado momenta, nos meios empresariais. 

Neste sentido deve referir-se que as dificuldades encontradas na explica
<;:ao do conteudo informative das antecipa<;:oes resultam, sobretudo, dos seguin
tes factores: 

- Nao se conhecem com precisao os dados (econ6micos, politicos, 
etc.) que os empresarios utilizam quando formulam as suas ante
cipa<;:oes; 

- Desconhece-se tambem o contribute especffico destes diferentes 
tipos de informa<;:ao na explicita<;:ao das expectativas; 

- A existenda de dais comportamentos tfpicos, associados a cada 
um dos perfodos acima referidos, alerta-nos para o facto de as 
diferentes determinantes das antecipa<;:oes terem um peso expli
cative instavel de perfodo para perfodo. 

As conclusoes sugeridas. par este estudo parecem ter as seguintes impli
ca<;:oes: 

- Em primeiro Iugar, a utiliza<;:ao das antecipa<;:oes (relativas a pro
du<;:ao) nos estudos de conjuntura tem uma verosimilhan<;:a discu
tfvel: concretamente, como devem ser interpretadas pelos utiliza
dores as antecipa<;:oes? Como sendo um indicador que reflecte a 
produ<;:ao ex ante ou como uma variavel que traduz a maior ou 
menor confian<;:a dos empresarios no governo? 

- Em segundo Iugar, se as antecipa<;:oes dos empresarios relativa
mente a uma variavel central no seu processo de tomada de deci
soes (a produ<;:ao) sao tao inconsistentes, e de admitir que a vero
similhan<;:a das expectativas dos consumidores -o stock e a 
diversidade de informa<;:ao disponfvel e menor do que no caso dos 
empresarios e o horizonte temporal subjacente as suas decisoes 
e relativamente indefinido- seja ainda de qualidade mais discu
tfvel. 

Deve referir-se, no entanto, que o cepticismo (decorrente da inconsisten
cia das antecipa<;:oes) a que somas conduzidos pelos resultados deste estudo 
deve ser devidamente relativizado. A fraca verosimilhan<;:a das antecipa<;:6es 
deve-se, em parte, as caracterfsticas especfficas das metodologias subjacen
tes aos processes de recolha e processamento da informa<;:ao aplicados aos 
inqueritos qualitativos (1 9). 

(19) Veja-se, a prop6sito, SANTOS (1985, cap. 1, secQii.O 1}. 
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ANEXO 

Coeficientes de desigualdade de Theil 

1 - Coeficiente de desigualdade total de Theil. 

Seja 

on de 
P; sao as previsoes para o perfodo i; 
0; sao os valores efectivamente observados no perfodo i; 
n e 0 numero de observac;:oes; 
U coeficiente de desigualdade total. 

A partir da expressao apresentada ve-se facilmente que U = 0, se as antecipac;:oes coinci
dem com as realizac;:oes em todos os n perfodos considerados, e U = 1 na situac;:ao extrema de 
desigualdade que ocorre quando existe uma proporcionalidade negativa entre as duas variaveis 
ou uma das variaveis e identicamente nula. 

2 - Coeficientes de desigualdade parcial. 

E facil demonstrar que o segundo momento do erro de previsao e decomponfvel da se-
guinte forma: 1 n 

- ~ (P;-0;)2=(P-Q)2+(ap-a0)2+2 (1-r) ap·ao 
n i=l 

on de 
P e 0 sao as medias, respectivamente, das antecipac;:oes e das realizac;:oes; 
ap e ao sao os desvios padroes, respectivamente, das antecipac;:oes e das realizac;:oes; 
r e o coeficiente de correlac;:ao entre as antecipac;:oes e as realizac;:oes. 

Tomando agora 

P- 0 U _ ap- ao. Uc __ ..J 2 (1 - r) ap ao 
UM=-o-; s- D ' D 

on de 

D= 

verifica-se imediatamente que 

U~+Uf+UJ=U 2 

Theil designou UM, Us e Uc por coeficientes de desigualdade parcial, na medida em que 
resultam de uma decomposic;:ao de U2, reflectindo assim as diferentes determinantes (as medias, 
as variancias e as co-variancias das duas series) da desigualdade entre as antecipac;:oes e as 
realizac;:oes. 
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Por outro \ado, 

u~ ul u2 
UM=-· us--· uc-.-!:. u2' - u2' - u2' com UM + us+ uc = 1 se U 'f. 0 

dao-nos as proporQCies da desigualdade determinada, respectivamente, por UM, Us e Uc. 

Neste caso, UM = 0, se as medias das antecipaQCies e das realizaQCies forem iguais; us= 0, 
se os desvios pad roes das duas series forem tambem iguais; uc = 0, se o coeficiente de correla
Qao r for igual a 1 ou um dos desvios pad roes for nulo. Por outro \ado, UM = 1, se o coeficiente 
de correlaQao r for igual a 1 e as duas series tiverem a mesma dispersao; us= 1, se o centro 
de gravidade da nuvem de pontos esta sabre a «\inha de previsao perfeita» e, alem disso, o coefi
ciente de correlaQao r e igual a 1 ou uma das variaveis tem desvio padrao nulo; por fim, uc = 1, 
se a regressao das antecipaQCies sabre as realizaQCies e a cdinha de previsao perfeita» forem orto
gonais. 
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SANTOS, Vftor Manuel da Silva- As expectativas dos empresarios e os pia· 
nos de produ~ao. 

Procura-se explorar, neste estudo, com base em diferentes hip6teses, as determinantes das 
expectativas formuladas pelos empresarios relativamente a produ<;:ao. Esta questao tem alguma 
acuidade no ambito da analise de conjuntura, nomeadamente quando se pretende avaliar o pro
cesso de ajustamento dos desequilfbrios ex-ante entre a oferta e a procura. 

Os testes efectuados permitem concluir que as antecipa<;:oes dos empresarios nao sao, de 
forma sistematica, dos tipos extrapolative, regressivo ou adaptativo, nem se adequam a hip6tese 
das expectativas racionais. 

Par fim, o estudo dos desvios entre a produ<;:ao ex ante e ex post sugere que aqueles nao 
tem natureza aleat6ria e que os «erros» de previsao dos empresarios parecem ser determinados 
par outros factores que os de ordem estritamente econ6mica. 

SANTOS, Vftor Manuel da Silva - Businessman expectations and produc· 
tion plans. 

In this paper on the basis of postulating different assumptions, we analyse the determinants 
of businessman expectations regarding production. This question is particularly significant when 
we set out to analyse the short-term adjustment process between demand and supply given an 
ex-ante disequilibrium situation. 

The empirical results suggest that expectations are neither of extrapolative, regressive or 
adaptative type nor do they comform to the rational expectations hypothesis. 

Finally, the analysis of bias between ex-ante and ex-post production suggests that they are 
not only of a systematic nature but also that businessman forecasting «errors» seem to be deter
mined by «extra-economic» factors. 
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