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RESUMO 

Analisou-se a demanda por compensados no Brasil, ajustando-se através do 
método dos mínimos quadrados, um modelo de demanda envolvendo o período 
compreendido entre 1978 e 1992. As variáveis explicativas utilizadas neste trabalho foram: 
o PIB "per capita", os preços dos compensados, os preços dos produtos substitutos e a 
variável tendência, para reduzir o viez provocado pela possível omissão de variáveis. 
Testou-se também a variável custo da construção civil, porém esta foi excluída do modelo, 
por que seu coeficiente não foi significativamente diferente de zero, ao nível de 
probabilidade de 0,10. O ajuste apresentou bons resultados, sendo que o R" foi de 0,89, 
indicando que 89% das variações na variável dependente são explicadas pelo modelo. Por 
outro lado, o erro padrão das estimativas foi de 7,85%, reforçando a qualidade do ajuste. 
As variáveis com maior significância foram: o PIB "per capita", seguido da variável 
tendência, acompanhada pelos preços dos produtos substitutos, seguido dos preços do 
compensado. O alto nível de significância da variável tendência, associado ao alto valor de 
R2 mostra que esta contribuiu para a redução do erro provocado pela possível omissão de 
outras variáveis no modelo. A elasticidade-renda da demanda por compensados, obtido pelo 
modelo foi de 2,28, indicando que há uma forte variação na demanda decorrente de 
variações na renda. Por outro lado a elasticidade-preço da demanda por compensados foi 
de -0,18, indicando que o efeito da variação nos preços sobre a quantidade demandada é 
menor do que o efeito da variação na renda sobre a mesma variável. A projeção da 
demanda por compensados no Brasil para os períodos de 1990/1995, 1995/2000 e 
2000/2005, apresentou, respectivamente, as taxas geométrica de crescimento de 2,96, 2,90 
e 2,78% ao ano. 
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ABSTRACT 

The plywood demand in Brazil was analyzed during the period of 1978 to 1992. 
A model was used and adjusted through the method of the minimun squares. The 
explicative variables used in this work were: "per capita" GDP, plywood prices, prices of 
substitute products and the variable tendency, used to reduce errors caused by not included 
variables in the model. The cost of civil construction variable was also tested, but it was 
excluded in the model because its coefficient was note significant. The adjustment presented 
a good result; the R~ was 0.89 showing that 89% of the variations in the dependent variable 
are explained by the model. On the other hand, the estimates standard error was 7.85%, 
strengthening the quality of the adjustment. The most significant variables were: "per 
capita" GDP, followed by the tendency variable, prices of the substitute products and 
plywood prices. The high level of significance of the tendency variable, gathered to the 
high R2 value, shows that it reduced the mistakes caused by not included variables in the 
model. The income-elasticity indicator (GDP "per capita") of plywood demand obtained by 
the model was 2.28, indicating a strong variation in the demand caused by income 
variations. On the other hand, the price-elasticity of the demand was - 0.18, showing that 
the effect of prices variation of the demanded quantity is lower than the effect of the income 
variation for the same variable. The projection of plywood demand in Brazil for the periods 
from 1990 to 1995, 1995 to 2000 and 2000 to 2005 presented, respectively, growth rates of 
geometric of 2.96, 2.90 and 2.78% per year. 

XI 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria de compensados se instalou no Brasil na década de 40, impulsionada 

principalmente pela escassez de matéria-prima na Europa, provocada pela Segunda Guerra 

Mundial, ABIMCE (1986). As unidades de produção se instalaram na Região Sul, tendo como 

principal fonte de matéria-prima a Araucaria angustifolia. 

A partir da década de 60, este ramo industrial experimentou um crescimento 

acentuado, respondendo por aproximadamente 70% da produção latino americana de 

compensados, TOMASELLI (1989). 

Com a redução da disponibilidade de matéria-prima na Região Sul do Brasil, 

durante a década de 70, a indústria de compensados foi se transferindo gradualmente para a 

Região Norte de Brasil, que atualmente responde por cerca de 40% da produção nacional, 

FUNATURA (1993). 

Até a década de 80, a matéria-prima empregada na produção de compensados era 

originária basicamente das florestas nativas; porém com a escassez de matéria-prima na Região 

Sul do Brasil, associado a maturação das plantações florestais implantadas através dos 

incentivos fiscais, teve inicio o emprego de espécies plantadas na produção industrial de 

compensados, principalmente do gênero Pinns. As lâminas destas espécies são usadas como 

miolo da chapa de compensado, sendo recoberto por uma lâmina de madeira nativa, 

proveniente, normalmente, da Região Norte do Brasil. 

Segundo estimativas de ABIMCE (1989), existem no Brasil aproximadamente 300 

fábricas de compensados em operação, as quais possuem uma capacidade instalada nominal de 

cerca de 2.000.000 nr anuais. 

Conforme FAO (1992), o Brasil é o maior produtor latino americano e sétimo 

produtor mundial de compensados, com um volume anual de 1.400.000 nr, o que eqüivale a 
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2,8% da produção mundial, sendo superado apenas pelos EUA, Indonésia, Japão, Canadá, ex-

URSS e China. 

Os dados de FAO (1992), mostram que no período compreendido entre 1960 e 

1990 a produção brasileira de compensados experimentou um crescimento da ordem de 653%, 

saindo de um nível de 186.000 m3 em 1960, para alcançar 1.400.000 m3 em 1990. 

Ainda conforme FAO (1992), o Brasil ocupa o 8 o lugar nas exportações mundiais 

de compensado, com 360.000 m3, o equivalente a 2,2% do comércio mundial em 1990, 

atingindo o valor de US$ 136,000,000. 

A partir do ano de 1984 as exportações brasileiras de compensados apresentaram 

um expressivo crescimento. Neste ano o volume exportado pelo Brasil foi da ordem de 

147.000 m3, e apresentou uma taxa de crescimento no período de 157% até o ano de 1990. 

As importações brasileiras de compensado podem ser consideradas insignificantes 

uma vez que historicamente sempre representaram volumes inferiores a 1000 mJ anuais, ou 

seja, menos que 0,15% da produção total, segundo dados de FAO (1992). 

O mercado interno tem sido o principal consumidor dos compensados brasileiros, 

sendo que historicamente é responsável pela absorção de mais de 75% da produção nacional 

(FAO 1992). 

A madeira compensada é um produto que apresenta diversas aplicações, sendo 

utilizada em várias atividades, entre as quais se destacam: fabricação de móveis, construção 

civil, embalagens e outros. As principais vantagens deste produto, quando comparado a outros 

produtos de madeira estão relacionadas à estabilidade dimensional, à resistência mecânica, a 

uniformidade nas propriedades e às dimensões entre outros, TOMASELLI (1989). 

Segundo ABIMCE (1991), do consumo brasileiro de compensado cerca de 70% se 

destina a indústria moveleira, pequenas marcenarias e similares, enquanto que dos outros 30%, 

a quase totalidade se destina a constaição civil. 

O compensado utilizado pela indústria moveleira e similares, é constituído 

normalmente por chapas multilaminadas, coladas com cola do tipo MR (uréia-formol), com 
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predominância das espessuras de 4mm e 15mm, as quais respondem por cerca de 83% da 

produção deste tipo de compensado, segundo ABIMCE (1991). 

1 . 1 0 PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA 

O consumo aparente de compensados no Brasil, considerado como sendo a soma da 

produção interna com as importações menos as exportações, apresentou nos últimos 30 

(trinta) anos um dos maiores crescimentos mundiais (463%), passando de 186.300 m3 em 

1960, para 1.048.000 m3 em 1990. Tais valores, representam uma taxa média de crescimento 

anual de 5,93% para o período em questão segundo FAO (1992), ABIMCE (1991) e IBDF 

(1977). O Brasil deteve em 1990 o 6 o mercado de compensado do mundo, consumindo 2,11% 

da produção mundial. 

Durante a década de 60 o consumo aparente de compensado no Brasil apresentou 

uma taxa média de crescimento de 5,32% ao ano, enquanto que nos anos 70 foi registrado o 

maior crescimento das três últimas décadas com 8,80% ao ano, e nos anos 80 observou-se a 

menor taxa do período em análise com 3,72% ao ano. Neste período o consumo "per capita" 

de compensado no Brasil cresceu de 2,65 m3 por mil habitantes em 1960, para 7,27 m3 por mil 

habitantes em 1990, representando um aumento da ordem de 174%, o que eqüivale a uma taxa 

média de crescimento anual de 3,42%, de acordo com IBDF (1977), ABIMCE (1991) e FAO 

(1992). 

Conforme FAO (1988), o consumo brasileiro de painéis de madeira, incluindo 

compensado, aglomerado e chapas de fibra, apresentou um crescimento de 6,2% ao ano entre 

1975 e 1986, superior a média mundial, que foi de cerca de 2,8% ao ano no mesmo período. 

Para o período que vai de 1990 a 2000, FAO (1988), projetou um crescimento no 

consumo de painéis a base de madeira no Brasil da ordem de 5,6% ao ano, superando em 

muito a média mundial projetada para o mesmo período, de 4,4% ao ano, enquanto que 

IBDF (1977), projetou, para o mesmo período, um crescimento na demanda por compensados 
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e laminados, entre 4,3 e 4,6% ao ano, valores estes mais próximos da média mundial projetada 

por outros autores. 

As projeções apresentadas no parágrafo anterior relacionadas ao mercado brasileiro 

de compensados, foram efetuadas correlacionando o consumo de compensados à evolução do 

PIB (Produto Interno Bruto) como expressão do nível de renda da população, no estudo de 

IBDF (1977), ou então relacionando o consumo à evolução da construção civil, como 

expressão da demanda por painéis a base de madeira, em FAO (1988). Em ambos os casos 

considerou-se o consumo agregado. 

Segundo HOUTHAKKER e TAYLOR (1970), a análise de consumidor individual, 

correlacionando o consumo individual médio, ou seja "per capita", e variáveis que expressem a 

evolução da renda individual média, como por exemplo, o PIB "per capita", pode ser mais 

adequado que a análise no agregado, e conseqüentemente mais apropriado para projetar a 

demanda por um determinado produto. Isto se deve ao fato de que a teoria da demanda do 

consumidor está fundamentada no comportamento do indivíduo, além do que as relações "per 

capita" são mais estáveis que as relações expressas no agregado. 

Outro importante fator a se considerar, é que em ambas as situações analisou-se a 

tendência da demanda de painéis a base de madeira, compensados e lâminas, considerando-se a 

renda como a variável que determina a demanda destes produtos, e desconsiderando os efeitos 

do preço no comportamento da demanda dos mesmos. 

Nestes casos se assumiu que os preços destes produtos permaneceriam constantes 

durante o período de análise. Porém, é notório que os preços sofrem influências das condições 

do mercado, incluindo os níveis de produção e os estoques, que em última instância expressam 

a oferta de um produto, bem como de sua demanda. No entanto, quando se tem uma situação 

onde não há disponibilidade de informações que permita dimensionar as variáveis relacionadas 

a preços, níveis de produção e estoque, deve-se buscar um método que absorva a omissão 

destas, como foi o caso dos estudos citados anteriormente. 

Considerando-se a importância dos compensados à economia brasileira, e a carência 

de estudos atualizados que avaliem e projetem a demanda do produto, denota-se a necessidade 
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de análises nesta área, que serão de grande valia para as industrias, bem como para o 

planejamento e o estabelecimento de diretrizes e/ou políticas para o setor florestal como um 

todo. 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho são: 

0 Geral: 

a) Analisar a demanda brasileira por compensados. 

0 Específicos: 

a) Identificar as variáveis que influenciam o comportamento da demanda por 

compensados no Brasil; 

b) estimar a elasticidade-preço e a elasticidade-renda da demanda por 

compensados no Brasil; 

c) projetar a demanda brasileira por compensados. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Os estudos de demanda de produtos de madeira de um modo geral, foram 

desenvolvidos principalmente a partir dos anos 60 e 70. Tais estudos dizem respeito, na 

maioria dos casos, a outros países ou blocos de países. Entre os produtos madeireiros, aqueles 

ligados a indústria de celulose e papel têm sido estudados com maior freqüência, enquanto que 

o mercado de produtos vinculados a indústria de processamento mecânico foram pouco 

estudados. 

No Brasil os estudos de demanda por produtos madeireiros de um modo geral 

tiveram início na década de 70, sendo que o setor ligado a produção de celulose e papel foi 

também o mais analisado. 

Os estudos disponíveis no Brasil, tratam o compensado agregado com outros 

produtos de madeira. A FAO (1988), trabalhou com o agregado de todos os painéis a base de 

madeira, e IBDF (1977) e IBDF (1978), abordou os compensados agregado com as lâminas de 

madeira. 

No Estado do Paraná, SILVA (1987), analisou através de corte seccional a 

eficiência econômica da indústria de compensados, e SPERANDIO (1989), desenvolveu um 

modelo econométrico para explicar o comportamento da oferta e da demanda por 

compensados. 

2.1 DEMANDA 

Segundo FERGUSON (1989), a demanda de uma mercadoria pode ser definida, 

como sendo a quantidade desta mercadoria que é comprada aos preços de mercado por uma 
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unidade de consumo, mantendo-se constantes a renda monetária nominal e os preços das 

demais mercadorias. 

Conforme o mesmo autor, há quatro fatores determinantes da quantidade 

demandada de um produto: o preço, a renda, os gostos e preferências do consumidor e os 

preços das demais mercadorias. 

O preço de uma mercadoria, segundo FERGUSON (1989), na maioria dos casos, é 

o fator determinante mais importante da quantidade demandada. Conforme a lei da demanda, a 

quantidade demandada varia inversamente com o preço, ou seja aumentos nos preços de uma 

mercadoria levará a uma redução na quantidade demandada, e a redução nos preços levará a 

um aumento desta. Este princípio determina a inclinação negativa da curva de demanda de uma 

mercadoria. 

A renda monetária, é um dos fatores mais importantes na determinação da posição 

da curva de demanda, para a maioria das mercadorias e indivíduos, e indica que um aumento 

na renda monetária poderá provocar aumento(s) na quantidade demandada, op cit. 

Os gostos e/ou padrões de preferência dos indivíduos se constitui no terceiro fator 

determinante da demanda, ou seja um aumento na intensidade do desejo para uma mercadoria, 

naturalmente, provocará um aumento na quantidade demandada desta mercadoria, op cit. 

Finalmente, FERGUSON (1989), define como quarto fator determinante da 

demanda os preços das outras mercadorias. Entre as mercadorias, que influenciam a demanda 

de uma mercadoria estão os bens ditos "substitutos" e os "complementares". 

No primeiro caso, o acréscimo no preço de um bem provocará um aumento no 

consumo dos substitutos. 

Já para o segundo caso as relações são contrárias, ou seja o aumento no preço de 

uma mercadoria (bem) provocará redução no consumo da mercadoria (bem) complementar. 
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2.2 D E M A N D A POR COMPENSADOS NO BRASIL 

No Brasil, o IBDF (1977), desenvolveu um estudo com a projeção da demanda 

pelos produtos madeireiros, sendo que o produto compensado foi agregado aos laminados de 

madeira em geral. Neste caso, se utilizou como variáveis o consumo "per capita" de 

compensado e laminados, e o PIB "per capita" de 23 países, inclusive o próprio Brasil. A 

técnica empregada foi a dos cortes temporais, utilizando-se de secções para os anos de 1960, 

1965, 1970 e 1975, para os quais foram ajustadas curvas de demanda em função da renda, pelo 

método dos mínimos quadrados. Com base nas curvas de demanda ajustadas para as referidas 

secções, projetou-se a tendência da curva de demanda em função da renda para os períodos 

seguintes, através da extrapolação dos coeficientes de regressão das curvas ajustadas. 

A extrapolação destes coeficientes, se deu através da análise das relações de 

consumo, e, o deslocamento entre as curvas ajustadas é chamado de fator de tendências 

temporais, e expressa o impacto das mudanças estruturais na demanda, tais como as mudanças 

na preferência dos consumidores, na renda e substituição por outros produtos. 

Alguns pressupostos básicos foram assumidos pelo IBDF (1977), como por 

exemplo: 

a) A incorporação de mudanças tecnológicas na produção acompanha a renda, 

expressa pelos países com maior nível tecnológico e maior renda "per capita", 

e que estas mudanças também deverão ocorrer no Brasil; 

b) os preços relativos dos produtos em análise e de seus substitutos 

permanecerão constantes; 

c) há uma relação causai entre renda "per capita" e consumo dos produtos de 

madeira em geral; 

d) a relação entre as variáveis em análise permanecerão constantes no período 

do estudo. 

No trabalho realizado por IBDF (1977), foram utilizados modelos do tipo 

logarítmico, ajustados pelo método dos mínimos quadrados, tendo como base a seguinte 
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No trabalho realizado por IBDF (1977), foram utilizados modelos do tipo 

logarítmico, ajustados pelo método dos mínimos quadrados, tendo como base a seguinte 

equação: 

log (consumo "per capita"*1000) = a + b*log (PIB "per capita"). 

FAO (1988), projetou a taxa de crescimento da demanda pelos principais produtos 

florestais, exceto painéis a base de madeira, para os países membros da ONU, se utilizando da 

taxa de crescimento do PIB, da elasticidade-renda da demanda e da tendência no tempo. Estes 

parâmetros foram estimados através do método dos mínimos quadrados. Neste trabalho, os 

países foram agrupados em função da renda "per capita", formando os seguintes grupos: 

a) Países com renda "per capita" inferior a US$ 2,000; 

b) países com renda "per capita" entre 2,000 e 4,000 US$; 

c) países com renda "per capita" entre 4,000 e 9,000 USS; 

d) países com renda "per capita" superior a US$ 9,000; 

e) Estados Unidos; 

f) Japão. 

A taxa de crescimento do consumo de painéis a base de madeira foi estimada de 

forma agregada, utilizando-se como variável explicativa o valor adicionado pelo setor da 

construção civil. A variável explicativa foi ajustada em função do PIB de cada um dos países 

analisados. Para o caso do Brasil, a taxa média de crescimento anual no consumo de painéis a 

base de madeira foi de 3,7% para o período de 1975/1995, e projetou para os períodos 

seguintes as taxas de crescimento de: a) 1984/1990, 8,2% ao ano, b) 1990/1995, 7,9% ao ano, 

e c) 1995/2000, 7,7% ao ano. 

SPERANDIO (1989) analisou o mercado de compensados no Estado do Paraná, 

cujo modelo de demanda foi composto pelas seguintes variáveis: 

a) Preço de compensado; 

b) custo da construção civil; 
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c) valor das exportações para o mercado internacional e para os outros Estados. 

O valor das exportações e os preços dos compensados foram as variáveis que 

apresentaram maior significância, indicando que a demanda por compensados no Estado do 

Paraná sofre forte influência do mercado nacional e do mercado externo, e também dos preços. 

A variável com menor expressão nesse estudo, foi o custo da construção civil. 

2.3 DEMANDA POR COMPENSADOS NO M U N D O 

McKILLOP; STUART; GEISSLER (1980), estudaram a demanda por produtos a 

base de madeira utilizando as seguintes variáveis: 

a) O índice de preço dos produtos; 

b) a relação entre a produtividade e índice de salários da construção civil; 

c) o índice de preço dos produtos "substitutos". 

ADAMS (1977), estimou a demanda por compensados nos Estados Unidos, através 

das seguintes variáveis: 

a) O índice de preço de compensado; 

b) o índice de produtividade; 

c) a relação entre o índice de preço de compensado e o índice de preço dos 

produtos substitutos; 

d) a média móvel da construção civil urbana. 

1TTO (1993b), analisou a demanda por compensados nos países do sudeste asiático, 

através do seguinte modelo: 

ln (qit) -= a ß * In (pit) + y* In (yit) + nil 

Onde: 

qit é a quantidade de compensado demandada no país i durante o período t; 
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pit é o preço real no país i durante o período t; 

yit é o indicador de renda do consumidor final no país i durante o período t 

(Produto Nacional "per capita"); 

uit é o termo que expressa o erro aleatorio; 

a é o intercepto; 

ß é a estimativa da elasticidade-preço da demanda; 

yé a estimativa da elasticidade-renda da demanda. 

BROOKS (1993), formulou um modelo para analisar a demanda por compensados 

de madeira tropical importado pelos Estados Unidos, utilizando as seguintes variáveis: 

a) O índice de valor dos compensados de madeira tropical importado; 

b) a relação entre o índice de preços dos compensados de madeira tropical e o 

índice de preços de outros produtos; 

c) índice de atividade de uso final, incluindo: 

- o índice de valor da construção civil privada; 

- o índice de produção total da manufatura; 

- o índice da produção de móveis. 

2.4 ELASTICIDADE 

A elasticidade tem sido empregada para determinar a importância relativa de cada 

variável nos modelos, bem como para medir o impacto de variações em uma variável 

independente sobre a variável dependente. 

Nos estudo econômicos, e mais especificamente nos modelos de demanda, duas 

elasticidades tem sido freqüentemente estimadas: a elasticidade-renda e a elasticidade-preço da 

demanda. 



12 

2.4.1 Elasticidade-Renda 

A elasticidade-renda da demanda é definida por FERGUSON (1989) como sendo a 

reação da quantidade demandada a uma variação relativa na renda. Em outras palavras, é a 

variação proporcional na quantidade demandada, dividida pela variação proporcional na renda 

nominal, a qual é representada pela seguinte fórmula matemática: 

Aq/q 
sr = 

AM/M 

Onde: 

sr - elasticidade renda; 

Aq - variação na quantidade demandada; 

q - quantidade demandada no ponto inicial; 

AM - variação na renda; 

M - renda no ponto inicial. 

2.4.2 Elasticidade-Preço 

Segundo FERGUSON (1989), a elasticidade-preço da demanda de uma mercadoria 

pode ser definida como sendo a resposta relativa da quantidade demandada às variações nos 

preço desta mercadoria; em outras palavras, a elasticidade-preço é a variação proporcional na 

quantidade demandada dividida pela variação proporcional nos preços, a qual pode ser escrito 

pela seguinte fórmula matemática: 
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Aq/q 
e p = 

Ap/p 

Onde: 

sp - elasticidade preço; 

Aq - variação na quantidade demandada; 

q - quantidade demandada no ponto inicial; 

Ap - variação no preço; 

M - preço no ponto inicial. 

A demanda de uma mercadoria é classificada como elástica ou inelástica, em função 

do seu coeficiente de elasticidade-preço. Se este é maior que um a demanda desta mercadoria é 

dita elástica, se for menor que um esta é classificada como inelástica, e se o coeficiente for 

exatamente igual a um, a demanda é dita ter elasticidade-preço unitária, conforme 

FERGUSON (1989). 

2.4.3 Elasticidade-Renda da Demanda por Compensados 

Os diversos estudos encontrados na literatura que abordam a elasticidade-renda da 

demanda por compensados apresentaram valores que variaram de 0,49 até 3,13. Nestes casos, 

observa-se que nos países com maior nível de rendimento a elasticidade-renda da demanda por 

compensados tem sido menor que as obtidas para os países com menor nível de renda. 

IBDF (1977), estudando o mercado brasileiro de compensados agregado com o 

mercado de laminados, para os anos de 1960, 1965 e 1970 encontrou valores de elasticidade-

renda da demanda que variaram entre 1,15 e 1,07, sendo que este mesmo estudo projeta para 

os períodos seguintes uma redução da elasticidade-renda da demanda por compensados no 

Brasil. 
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Na tabela 1, apresenta-se alguns resultados de elasticidade-renda da demanda por 

compensados nos países do sudeste asiático, obtidos por ITTO (1993b). 

TABELA 1 - ELASTICIDADE-RENDA DA DEMANDA POR 
COMPENSADOS EM ALGUNS PAÍSES/REGIÕES 
DA ÁSIA 

PAIS/REGIÃO ELASTICIDADE-RENDA 

Japão 1,19 

Coréia do Sul 0,87 

Tailândia 0,89 

Hong Kong 1.46 

China 0.49 

Malásia 3.13 

Sabali/Sarawak 1.62 

Indonésia 2.43 

Filipinas 0.81 

FONTE: ITTO (1993b) 

2.4.4 Elasticidade-Preço da Demanda por Compensados 

Na maioria dos estudos sobre a demanda por compensados, a elasticidade-preço, 

tem apresentado valores negativos, os quais variam de desde -0,18 até -0,94. 

No estudo desenvolvido por McKILLOP; STUART; GEISSLER (1980), citado 

anteriormente, a elasticidade-preço demanda por compensados encontrada foi de -0,70. 

ADAMS (1977), obteve valores de elasticidade-preço da demanda por 

compensados no Estados Unidos da ordem de -0,48. 

BOURK.E (1988), estudando a elasticidade-preço da demanda japonesa por lâmina 

e compensado importado dos países em desenvolvimento obteve o valor de -1.80. 
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CARDELICHIO et al. (1989), encontrou uma elasticidade-preço da demanda por 

compensados de madeira de folhosas no mercado japonês de -0,55, enquanto que para o 

mesmo produto nos mercados dos Estados Unidos e da Coréia, a elasticidade-preço da 

demanda foi respectivamente de -0,50 e -0,85. 

KALLIO; DYKSTRA; BINKLEY (1987) citado por ITTO (1993a), analisando a 

elasticidade-preço da demanda de lâmina e compensados dos países com renda "per capita" 

inferior a US$ 2000, encontrou valores de elasticidade de -0,40. 

ITTO (1993a), encontrou valores de elasticidade-preço de -0,91 para a demanda 

interna por compensados na Indonésia, no período de 1975 a 1988. 

VINCENT (1989), analisando a elasticidade-preço da demanda do mercado interno 

da Malásia, encontrou valores de -0,94, analisando o período entre 1960 e 1985, sendo que 

para o mesmo período o autor encontrou para os outros países do Sudeste Asiático, valores de 

elasticidade-preço para a demanda por compensados de -0,85. 

BUONGIORNO e MANU RUN G (1992), analisando o mercado de compensado 

dos principais países importadores de madeira tropical, obteve valores de elasticidade-preço da 

demanda de -1,14. 

ITTO (1993 b) obteve, para os países do sudeste asiático, os valores de elasticidade-

preço da demanda por compensados apresentados na tabela 2. 

SPERANDIO (1989), encontrou valor de elasticidade-preço da demanda por 

compensados no Estado do Paraná de -0,83. 

1 KALLIO, M.; DYKSTRA, D ; e BINKLEY, C, 1987. The Global Forestry 
Sector: An Analitycal Perspective, John Wiley and Sons, New York. 



TABELA 2 - ELASTICIDADE PREÇO DA DEMANDA POR 
COMPENSADOS EM ALGUNS PAÍSES/ REGIÕES 
DA ÁSIA 

PAIS/REGIÃO ELASTICIDADE-PREÇO 

Japão -0.18 

Coréia do Sul -0.64 

Tailândia -0,97 

Hong Kong -0,90-

China -0,90 

Malásia -0.62 

Sabali/Sarawak -0,27 

Indonésia -0.48 

Filipinas -0,61 

FONTE: (ITTO 1993b) 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Neste capítulo, apresenta-se o modelo de demanda proposto neste trabalho, bem 

como os parâmetros estatísticos que serão utilizados para analisar a precisão do mesmo. 

Adicionalmente, aborda-se os dados a serem empregados no ajuste, e a metodologia para 

projeção das variáveis em questão e da demanda por compensados. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE C O M P E N S A D O S 

A produção brasileira de compensados é destinada ao mercado interno e a 

exportação, sendo que os principais países consumidores dos compensados brasileiros são: a 

Inglaterra, os Estados Unidos, a Itália, Porto Rico e outros países em menor escala. 

No mercado interno os principais segmentos consumidores de compensados são a 

indústria moveleira e a construção civil. Em menor escala este produto é também empregado 

como embalagem e na construção naval. 

A maior parte dos autores que estudaram o mercado de compensados no Brasil e 

em outros países tem sido unânimes em afirmar que os principais produtos substitutos dos 

compensados são: a madeira serrada e os outros painéis de madeira. 

Segundo FAO (1968), os painéis de madeira tem substituído a madeira serrada em 

muitos dos seus usos mais freqüentes como na construção civil, na indústria de móveis e 

embalagens. 

Um dos principais fatores que torna os compensados um substituto da madeira 

serrada é a redução do volume total de madeira necessária para a produção de bens similares. 
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3.2 O M O D E L O 

A análise desenvolvida no presente trabalho busca explicar a evolução da demanda 

por compensados no Brasil, através da análise estrutural do mercado deste produto nos 

últimos anos. 

Observou-se na literatura consultada, que nos estudos da demanda por produtos 

florestais, as variáveis mais utilizadas para expressar os fatores determinantes da demanda, via 

de regra, foram: a quantidade, os preços do produto, os preços dos produtos substitutos, um 

indicador do comportamento dos principais segmentos consumidores, (construção civil, 

indústria de móveis, manufatura em geral), um indicador de renda (PIB, PIB "per capita"). 

Em função do observado na revisão bibliográfica, no que diz respeito a teoria da 

demanda, bem como nos principais estudos de mercado de produtos florestais, foi proposto o 

modelo a ser ajustado no presente trabalho, incluindo as seguintes variáveis: quantidade de 

compensados demandada, PIB "per capita", preço médio dos compensados, preço médio dos 

produtos substitutos, custo da construção civil e uma variável de tendência 

O modelo proposto é do tipo: 

Qdi = f (Ri, P¡, Ps,, C,, e Ti) 

onde: 

. Qd, - Quantidade de compensados demandada por habitante no tempo i; 

. Ri - PIB "per capita" no tempo i; 

. Pi - Preço médio dos compensados no tempo i; 

. Psj - Preço médio dos produtos substitutos no tempo i; 

. Cci -Custo da construção civil no tempo i; 

. Ti - Variável de tendência no tempo i. 
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A quantidade de compensados demandada por habitante (Qd) é a variável 

dependente, ou seja a variável que deverá ter o seu comportamento explicado pelo conjunto de 

variáveis independentes do modelo. 

O PIB "per capita" foi incluído no modelo como variável explicativa, por que na 

maioria dos trabalhos analisados, apresentou alto nível de significância, e por constituir-se em 

uma variável importante na explicação do comportamento da demanda. E esperado que esta 

variável tenha uma correlação direta com a variável dependente, uma vez que o aumento no 

nível de renda da população deverá levar a aumento na quantidade de compensados 

demandada. 

O preço dos compensados foi incluído no modelo como variável explicativa, por 

constituir-se num dos principais fatores determinante da demanda, e pelo fato de ter 

apresentado resultados significativos quando utilizado para explicar o comportamento da 

demanda por compensados, tanto no Brasil quanto em outros países. Espera-se que o 

comportamento desta variável seja inversamente proporcional à demanda, ou seja, aumento 

nos preços provocarão redução na quantidade demandada e redução nos níveis de preço levará 

a aumento na quantidade demandada. 

O preço dos produtos substitutos foi incluindo como variável explicativa da 

demanda por compensados por ser indicado pela teoria do consumidor como um fator 

determinante no comportamento da demanda, e por ter apresentado resultados significativos 

em diversos estudos observados na literatura. A variável utilizada neste caso, é uma 

combinação de preços de madeira serrada. Esta variável foi empregada por outros autores para 

explicar a demanda por compensados e apresentou resultados significativos. 

Presume-se que os preços dos produtos substitutos seja diretamente proporcional a 

demanda, de modo que o aumento nos níveis de preço destes produtos levará a um aumento na 

quantidade de compensados demandada, e uma redução deste preço provocará uma redução. 

O custo da construção civil será utilizado como variável explicativa do 

comportamento da demanda por compensados por ser este um importante segmento 

consumidor de compensados no Brasil, bem como pelo fato de que esta variável foi 
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significativa para explicar a demanda por compensados na maioria dos estudos analisados na 

literatura. Esta variável tem apresentado em outros trabalhos uma relação inversa com a 

demanda por compensados, ou seja aumentos nos custos de construção civil tem significado 

redução na quantidade de compensados demandada, e a redução nos custos de construção tem 

contribuído para aumentar esta quantidade. 

A variável tendência é empregada em modelos econométricos para reduzir o viez 

provocado pela omissão de variáveis explicativas que não estão disponíveis quando do ajuste, 

mas que são importantes para explicar o comportamento da variável dependente. 

3.3 M É T O D O DE AJUSTE DO MODELO 

A maioria dos estudos de produtos florestais, consultados na revisão bibliográfica, 

se utilizaram do método dos mínimos quadrados ordinários para ajustar os respectivos 

modelos de demanda. Em decorrência deste fato, optou-se no presente trabalho, pela utilização 

deste método para ajustar o modelo em questão. 

O modelo a ser testado é do tipo linear, sendo uma equação linear simples e uma 

logarítmica, incluindo as variáveis propostas anteriormente. 

O modelo genérico proposto é do tipo: 

Y -= bo - h, X, hjXj - hkXk íí 

Onde: 

Y - é a variável dependente; 

b(, - é o intercepto da função; 

h, - coeficiente da variável A',; 

hj - c o e f i c i e n t e d a v a r i á v e l Xy. 
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bk - coeficiente da variável Xk\ 

e - é o termo que expressa o erro aleatorio da equação. 

Por se tratar de um ajuste pelo método dos mínimos quadrados, segundo KMENTA 

(1978), as melhores estimativas dos coeficientes (b0, bi, b2,..., bk), são aquelas que torna 

mínima a soma dos desvios ao quadrado. Este resultado se verifica pela solução das seguintes 

equações simultâneas: 

( I xi2) bi + (Z x¡x2) b2 + + (X xixw ) bk = I x i y 

( I X1X2) bi + (Z X22) b2 + + (X x2xk ) bk = Zx2y 

(Z x,x2) bi + (Z x2xk) b2 + + (Z xk
2 ) bk = Ixuy 

Onde. 

I x , 2 = I X,2 
( I X, )2 

( S X, ) . ( Z X2 ) 
Z xix2 = Z XiX 2 - • 

( Z X , ) . ( Z Y ) 
Z xiy = Z XiY 

Para a resolução destas equações, e obtenção dos coeficientes bO, bl, b2, ... , bk, 

utiliza-se do processo de inversão de matrizes, onde: 



I xixk = ait 

I x2xk = a2k 

Z xk
2 = akk 

I x,y = R, 

I x2y = R2 

I xky = Rk 

tem-se então: 

Z X] —an 

Z X i x2 = a2i 

Z X i xk = a ; i 

Z x,x2= a,2 

Z x2
2 = a22 

Z x->xk = a?2 

aM 

a2 i 

aki 

a 12 

a?-; 

ak; 

a ik 

a2k 

akk 

B 

b, 

b2 

bk 

R = 

R1 

R2 

Rk 

ou seja, 

A . B = R 

Multiplicando-se ambos os lados pela inversa de A, tem-se: 

A"'.A.B = A"1. R 

I B = A"1 . R 



Onde. 

I = matriz identidade 

tem-se então: 

B = A"1 . R 

neste caso, b(> é dado por: 

b() — Ynl¿dio - (bi X|m^ii„ + b2.X2im;dio +.... + blc.Xfcmédio) 

onde: 

I Y 
mútlio 

n 

Z X, 
1 médio 

n 

Z X2 

2n»cilio 
11 

z x k 

kmétlio ~~ 
n 
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3.3.1 Parâmetros Estatísticos Obtidos 

Os parâmetros estatísticos a serem obtidos no ajuste do modelo, que serão 

empregados na avaliação e qualificação do modelo e das variáveis que o compõem são: o erro 

padrão da estimativa (Ssy), o coeficiente de determinação (R2), a análise de variância, os 

valores de "F" e "t", para avaliação do nível de significáncia de cada variável, e o teste de 

Durbin-Watson para avaliar a correlação serial entre as variáveis. 

O erro padrão da estimativa (Sxy) avalia o grau de proximidade entre o valor real e o 

valor estimado. 

Sx>. = OME 

Onde: 

QME = média quadrática do erro 

ou seja : 
(b,.Ix,Y + ... + bp. Ixpv) 

S«- = l y 2 

n - p - I 

onde: 

n = número de observações; 

p = número de variáveis independentes. 

O coeficiente de determinação indica a percentagem de variação na distribuição dos 

dados que é explicada pelo modelo, e é obtido pela seguinte fórmula matemática: 

bi.Ixiv + ... + bp SxpV 
R2 = 

I V" 
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ou seja: 
SQmodelo 

R2 = 
SQtotal 

A análise de variância em uma equação linear tem por objetivo avaliar os 

coeficientes das variáveis, de modo a verificar se estes são significativamente importantes para 

representar a distribuição dos dados. Desta forma, as hipótese a serem testadas são de que os 

coeficientes são ou não significativamente diferentes de zero. Na tabela 3 tem-se o modelo 

básico de análise de variância. 

TABELA 3 - MODELO BÁSICO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

F. VAR> G.L. SOMA QUADR. Q.M. F 

MODELO. P (b,X\ | ly+...+bP£.\,,y): SQin/GLin QMin/QMe 

ERRO n-p-l Ey:-(bi 1 Ex, v+b^pEXppy)2 SQc/GLc 

TOTAL n-l 

FONTE: KMENTA ( 197S) 

Onde: 

p = número de coeficientes, excluindo o b(); 

n = número de observações. 

Neste teste, se o "F" calculado for superior ao "F" tabelado, rejeita-se a hipótese de 

que os coeficientes são iguais a zero, e assume-se que o modelo é representativo do conjunto 

dos dados. 

O teste "t" é empregado para avaliar o nível de significância de cada termo que 

compõe o modelo, e é dado por: 
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th, = bi/Sb, 

onde: 

bi - é o valor do coeficiente; 

Sbi - é o erro padrão da estimativa do coeficiente. 

Neste teste compara-se o valor de "t" calculado com o valor tabelar, para os 

respectivos graus de liberdade, em um determinado nível de probabilidade. Se o valor de "t" 

calculado for superior ao valor de "t" tabelado para o nível de probabilidade pré-estabelecido, 

rejeita-se a hipótese de que o coeficiente desta variável não é siginificativamente diferente de 

zero, e assume-se que este é importante para explicar o modelo. Em caso contrário rejeita-se a 

hipótese. 

Em função do observado na literatura, estabeleceu-se neste trabalho, que para a 

permanência ou exclusão de uma variável 110 modelo a ser testado, o valor de "t" de seu 

coeficiente deverá ser significativamente diferente de zero, ao nivel de probabilidade de 0,10. 

O teste de Durbin-YVatson é empregado para avaliar a ocorrência de perturbações 

auto-regressivas. Para aplicar este teste, calcula-se o valor estatístico dado por: 

n 
Z (et - et-1)2 

t=l 
d = 

n 
I et2 

t=l 
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onde: 

et - são os resíduos dos mínimos quadrados ordinários. 

Neste teste compara-se o valor de "d" calculado com valor tabelar, verificando se há 

ou não perturbações auto-regressivas. 

3.4 PROJEÇÃO DA TENDÊNCIA DAS VARIÁVEIS N O T E M P O 

A projeção da tendência no tempo, das variáveis que compõem o modelo, tem 

como objetivo gerar os cenários com o comportamento destas variáveis, de modo a permitir 

que se projete a demanda por compensados por habitante no Brasil. 

3.4.1 PIB "Per Capita" 

Para a variável PIB "per capita", será ajustado, através do método dos mínimos 

quadrados ordinários, uma curva que expresse a tendência da variável no tempo. 

A equação a ser ajustada será do tipo: 

R, = b,i bi*T, 

onde: 

bo - Intercepto da equação; 

b| - coeficiente da variável independente; 

R¡ - PIB per capita em US$ de 1990, no tempo T¡; 

Tj - tempo. 
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onde: 

T, = 78; 

T2 - 79; 

Tj = 80; 

Tis = 92. 

3.4.2 Preços dos Compensados 

A projeção da tendencia dos preços dos compensados será efetuada com base no 

ajuste de uma curva, através do método dos mínimos quadrados ordinários, para a série 

histórica disponível, compreendendo o período que vai de 1978 a 1992. 

O modelo a ser ajustado para projetar os preços será: 

Y; = b» + b, * T, 

onde: 

bo - Intercepto da equação; 

b| - coeficiente da variável independente; 

Y, - preço do compensado em USS de 1990, no tempo T¡, 

Ti - tempo. 
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onde: 

T, = 78; 

T2 = 79; 

T, = 80; 

T,5 = 92. 

3.4.3 Preços dos Produtos Substitutos 

A projeção da tendência dos preços dos produtos substitutos, será efetuada, com 

base no ajuste de função, através do método dos mínimos quadrados ordinários, envolvendo a 

série histórica disponível, para o período de 1978 a 1992, ou seja 15 anos. 

O modelo a ser ajustado para explicar a tendência de evolução dos preços dos 

produtos substitutos do compensado será da tipo: 

Yi = b„ + b, * Ti 

onde: 

bo - Intercepto da equação; 

bi - coeficiente da variável independente; 

Y; - preço dos produtos substitutos do compensado em US$ de 1990, no 

tempo T, 
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T¡ = tempo, 

onde: 

T| = 78; 

T2 = 79; 

T; = 80; 

T,s = 93. 

3.4.4 Demanda por Compensados 

A projeção da demanda por compensados no Brasil será desenvolvida em função 

dos cenários criados, com a projeção da tendência de cada uma das variáveis explicativas no 

tempo. 

A projeção da demanda por compensados, em um ano qualquer, será obtido pela 

aplicação do valor projetado das variáveis explicativas para este ano sobre o modelo de 

demanda ajustado no presente trabalho. 

3.5 DADOS 

A série de dados utilizados no presente trabalho, na formulação do modelo da 

demanda por compensados no Brasil, atende as definições iniciais do modelo de demanda, 

sendo composto por: demanda por compensados, PIB "per capita", preços dos compensados, 
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preços dos produtos substitutos, custo da construção civil no Brasil e pela variável de 

tendência. 

3.5.1 Demanda 

A demanda por compensados no Brasil foi obtida com base na evolução do 

consumo aparente, através de duas fontes de informação distintas, FAO e ABIMCE. As 

informações relacionadas ao periodo de 1978 a 1984, foram coletados em FAO (1992) e 

comparadas às informações do período de 1979 a 1992 obtidas na ABIMCE, através dos 

documentos ABIMCE (1986) e ABIMCE (1991 e 1993). 

A evolução da população brasileira foi obtida junto ao IBGE, com as respectivas 

projeções efetuadas pelo órgão para os períodos inter censitários. 

A demanda "per capita" por compensados foi obtido dividindo-se a demanda total 

pela população, sendo multiplicado por mil e apresentado em demanda por mil habitantes, para 

facilitar as operações com os mesmos, conforme a tabela 4. 

3.5.2 PIB 

Obteve-se os valores de PIB "per capita", tabela 5, através da divisão do PIB total 

pela população do respectivo ano. O PIB total foi obtido nos relatórios do Banco Central do 

Brasil e do IBGE, medidos a preços de mercado, os quais foram transformados para US$, 

como pode ser observado no anexo I. 

Os valores do PIB foram convertidos para US$ americanos e inflacionados, 

produzindo valores constantes, tendo como base o ano de 1990. A base para conversão dos 

valores foi a evolução da inflação dos Estados Unidos, (INPC), apresentado no anexo II. 
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TABELA 4 - EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE 
COMPENSADOS NO BRASIL 

CONSUMO APARENTE DE COMPENSADOS 

ANO TOTAL (m3) m3 POR MIL HABIT. 

1978 626.000 5,525 

1979 652.000 5,615 

1980 727.000 6,109 

1981 687.000 5,664 

1982 714.000 5,775 

1983 526.000 4,174 

1984 657.000 5,114 

1985 830.000 6.339 

1986 1.093.000 8,189 

1987 971.000 7.138 

1988 1.053.000 7,594 

1989 1.130.000 7,995 

1990 1.048.000 7.274 

J991 1.100.000 7.487 

1992 1.200.000 8.010 

FONTE: FAO (1992) c ABIMCE (1993) 

3.5.3 Preços dos Compensados 

Os preços dos compensados foram obtidos no Sindicato dos Madeireiros do Estado 

do Paraná, em seu Boletim Informativo, denominado "Recado Madeireiro", na coluna "Bolsa 

da Madeira", e no Banco de Dados da STCP Engenharia de Projetos Ltda.. Estes se referem 

aos compensados do tipo uso geral, com uma composição das espessuras de 15mm e 4mm. 

A adoção desta composição de espessuras se deve a afirmativa de ABIMCE (1986), 

segundo a qual, estas respondem por cerca de 80% dos compensados de uso geral 



33 

comercializado no país, e que os compensados de uso geral representa cerca de 65% do 

volume total de compensados comercializado no mercado interno. 

TABELA 5 - EVOLUÇÃO DO PIB "PER CAPITA" NO 
BRASIL 

ANO PIB (US$ de 1990) 

1978 2749 

1979 2854 

1980 3008 

1981 2818 

1982 2778 

1983 2630 

1984 2717 

1985 2876 

1986 3037 

1987 3086 

1988 3024 

1989 3064 

1990 2874 

1991 2852 

1992 2848 

FONTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL 1979 e 1980, IBGE (1992) 

Os preços aqui apresentados têm como base os preços praticados pelas unidades 

industriais para o atacado em geral, excluindo-se o frete até o consumidor e os impostos 

denominados externos ao produto, ou seja aqueles que não compõem os custos de produção. 

Este valores foram transformados em US$ corrente com base no último dia útil de 

cada mês, e posteriormente foram transformados em US$ de 1990, com base no INPC dos 

Estados Unidos de cada ano. Na tabela 6 tem-se a evolução dos preços do compensados no 

mercado interno brasileiro em US$ corrente e a valores de US$ de 1990. 
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TABELA 6 - EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DOS COMPENSADOS NO 
BRASIL 

ANO US$ US$ de 1990 

197<X 254 498 

1979 247 436 

19X0 343 532 

19X1 341 480 

19X2 359 486 

19X3 370 483 

19X4 357 449 

19X5 416 505 

19X6 382 455 

19X7 419 481 

19XX 396 437 

19X9 538 567 

1990 567 567 

1 991 424 412 

1992 437 390 

FONTE. S T C P ( I W ) . RECADO MADEIREIRO ( 1978 a 19X9) 

3.5.4 Preços dos Produtos Substitutos 

Os preços dos produtos substitutos foram obtidos no Sindicato dos Madeireiros do 

Estado do Paraná, em seu Boletim Informativo, denominado "Recado Madeireiro", na coluna 

"Bolsa da Madeira", e no Banco de Dados da STCP Engenharia de Projetos Ltda.. Estes se 

referem a uma combinação de madeira serrada de araucária, folhosas e pinus, de modo a incluir 

espécies de baixo e de alto valor no mercado. 

Os preços aqui apresentados têm como base os preços praticados pelas unidades 

industriais para o atacado em geral, excluindo-se o frete até o consumidor e os impostos 

denominados externos ao produto, ou seja aqueles que não participam na formação dos custos 
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de produção. Estes valores foram transformados para US$ corrente com base no último dia 

útil de cada mês, e posteriormente foram transformados para US$ de 1990, com base no INPC 

dos Estados Unidos de cada ano. Na tabela 7, tem-se a evolução dos preços de madeira 

serrada no mercado interno brasileiro em US$ corrente e a valores de US$ de 1990. 

TABELA 7 - EVOLUÇÃO DOS PREÇOS MÉDIOS DE MADEIRA 
SERRADA NO BRASIL 

ANO US$ US$ DE 1990 

1978 109 214 

1979 103 182 

1980 138 214 

1981 149 210 

19X2 145 197 

19 S3 140 183 

I9S4 135 169 

1985 152 184 

1986 252 300 

19S7 158 181 

19XX 168 186 

1989 224 236 

1990 210 210 

199 1 233 226 

1992 254 239 

FONTE: STCP (1993). RECADO MADEIREIRO (1978 a 1989) 
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3.5.5 Custo da Construção Civil 

O custo da constaição civil, utilizado no presente trabalho, foi obtido na "Revista A 

Construção" e no IBGE. Os valores estão apresentados estão em US$ de 1990, e foram 

convertidos da mesma forma que os outros preços utilizados no modelo. 

Na tabela 8, apresentada a seguir, tem-se a evolução do de custo da construção 

civil. Tais valores se referem a média da construção privada e da construção pública no Brasil. 

TABELA 8 - EVOLUÇÃO DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

ANO US$ DE 1990/nr 

1978 280 

1979 240 

1980 270 

1981 310 

1982 290 

19X3 285 

1984 210 

1985 240 

1986 295 

1987 230 

1988 215 

1989 250 

1990 280 

199 1 300 

1992 295 

FONTE: IBGE (1992) A CONSTRUÇÃO (1989) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo, apresenta-se os resultados do ajuste do modelo de demanda por 

compensados no Brasil, bem como a tendência das variáveis que o compõem, como elementos 

a serem utilizados na projeção da demanda por compensados. 

4.1 MODELO DE DEMANDA 

A função de demanda ajustada no presente trabalho foi especificada como proposta 

no modelo conceituai, inclui as variáveis que expressam a evolução da renda, dos preços, dos 

preços dos produtos substitutos, e uma variável para indicar a evolução dos custos da 

construção civil no período. 

A equação empregada no presente trabalho, foi a logarítmica, uma vez que, quando 

comparadas com as equações lineares simples, apresentou maiores valores para o coeficiente 

de determinação, R2, e menores valores para o erro padrão das estimativas, Sx> . 

Após o ajuste da formulação inicial, optou-se por excluir do modelo a variável 

expressando o custo da construção civil, por que verificou-se através do teste "t", que o seu 

coeficiente não foi significativamente diferente de zero ao nível de 0,10 de probabilidade, pré-

estabelecido para o estudo em questão. 

Na segunda fase de ajustes, após a exclusão da variável custo da construção civil, 

foi obtido um coeficiente de determinação ajustado, R2, de 0,72, - contra um valor anterior do 

R2 de 0,67 - indicando que o modelo explica 72% do comportamento da variável dependente 

em análise. Em função do valor obtido para o R2, optou-se por acrescentar ao modelo a 

variável e tendência. A introdução desta variável tem por objetivo representar variações 



38 

sistemáticas tais como as mudanças nos hábitos de consumo, variações tecnológicas na 

construção civil e indústria moveleira e reduzir o viez provocado pela possível omissão de 

outras variáveis de difícil mensuração, porém importantes para explicar a demanda. 

Com a exclusão da variável custo da construção civil e a inclusão da variável 

tendência, a função de demanda que apresentou os melhores resultados estatísticos, foi a 

logarítmica do tipo: 

log(Qi) = a + b * log(Rj) + c * log(Pi) + d * log(PS¡) + e * log(T¡) 

4.1.1 Análise Estatística Global do Modelo 

Na tabela 9, observa-se os resultados estatísticos globais para o ajuste da função de 

demanda, como: o R2, o R2 ajustado, coeficiente de determinação, o erro padrão da estimativa, 

o valor de F e o valor estatístico para o teste de Durbin-Watson. 

TABELA 9 - RESULTADOS ESTATÍSTICOS GLOBAIS DA FUNÇÃO 
DE DEMANDA 

PARAMETRO VALOR 

R2(%) 91,88 

R2 (%) - ajustado 88.64 

S\v 0,2881 

Sxy(%) 7,85 

F 29,2989 

DW 2,106 
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O grau de ajustamento da equação de demanda, mensurado através do coeficiente 

de determinação corrigido R2, foi de 0,89. Isto indica que 89% da demanda por compensados, 

é explicado pelas variáveis independentes incluídas no modelo. 

Em estudo semelhante desenvolvido por SPERANDIO (1989), para o Estado do 

Paraná, incluindo como variáveis independentes o preço do compensados, o custo da 

construção civil e o valor das exportações de compensados, o R2 obtido foi de 0,93, valor 

próximo ao R2 obtido no presente estudo. 

O erro padrão absoluto das estimativas obtido para o modelo em questão foi de 

0,2905, e o erro padrão relativo foi de 7,85%, para o nível de probabilidade de 95%, valor 

aquém do admitido pela maioria dos autores que analisaram a demanda de produtos florestais 

em geral. 

Por se tratar de uma equação logarítmica, calculou-se o erro padrão da estimativa, 

apresentado na tabela 9, com a variável dependente retransformada ao invés de se utilizar o 

índice de Furnival que é utilizado freqüentemente nestes casos. 

Empregou-se o teste de Durbin-Watson, para avaliar a hipótese da presença de 

perturbações auto-regressivas no modelo ajustado através do método dos mínimos quadrados. 

Neste teste obteve-se o valor de 2,104 para ajuste, o qual comparado ao valor tabelar de DW, 

indica que não há tendenciosidade nos resíduos gerados pela equação estimada no modelo em 

estudo, indicando que as estimativas são eficientes. 

A análise gráfica dos resíduos (figura 1), mostra que os mesmos estão distribuídos 

aleatoriamente, não havendo tendenciosidade, confirmando o resultado do teste Durbin-

Watson. 

Os resíduos estão distribuídos em níveis percentuais inferiores a 10%, somente uma 

observação está acima deste valor, comprovando a adequação do modelo escolhido para 

explicar a demanda brasileira por compensados. 
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1113/1000 habitantes 

-20 -L 

FIGURA 1 - RESÍDUOS GERADOS PELO MODELO, PLOTADOS EM FUNÇÃO DA 

DEMANDA 'PER CAPITA" POR COMPENSADOS 

Na análise de variãncia, através da estatística "F", procedeu-se o teste da hipótese 

ampla de que as variáveis explicativas utilizadas no modelo não teria influência sobre a 

demanda por compensados no Brasil A referida hipótese foi rejeitada ao nível de significancia 

de 0,05 e 0,01, uma vez que, os valores de "F" tabelados, 3,48 e 5,99 respectivamente, são 

inferiores ao valor obtido na análise de variãncia, 29,2989, tabela 10. 

TABELA 10 - ANÁLISE DE VARIÃNCIA 

F. DE VARIAÇÃO G. L. SOMA. QUAD MEDIA Q U A D F 

MODELO 4 0.0939542 0.02348X5 28.2989 

ERRO IO 0.00X3002 0.0008300 

TOTAL 14 0.1022540 
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O resultado da análise de variância indica que a soma dos quadrados resultante da 

regressão não diferiu de zero somente devido a amostragem, mas também porque as variáveis 

explicativas utilizadas no estudo são representativas, e conseqüentemente tiveram efeito 

significante sobre a média da variável dependente, ou seja, a demanda por compensados no 

Brasil. 

O teste "F" aborda o modelo de forma genérica, porém é necessário que se analise 

de forma isolada a significância das variáveis que compõem o modelo em estudo, sendo que 

nestes casos se utiliza o teste "t". que indica o nível de significância de cada termo do modelo. 

4.1.2 Análise Estatística das Variáveis 

Na tabela 11 observa-se os resultados do ajuste do modelo proposto para explicar o 

comportamento da demanda por compensados no Brasil, os coeficientes ajustados para a 

função de demanda, os valores do erro padrão das estimativas, bem como os respectivos 

valores do teste "t". 

TABELA 11 - RESULTADOS DO AJUSTE PARA OS COEFICIENTES DA FUNÇÃO 
DE DEMANDA 

COEFICIENTES VALOR ERRO PADRÃO VALOR DE "t" 

a (intercepto) -10.512097 1.361609 -7.7203 

b 2.28038X 0,434995 5,2423 

c -0.1X3277 0.175367 -1.0451 

d 0.367X60 0.131618 2.7949 

e 1.591971 0.380455 4.1844 
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Os sinais dos coeficientes estão de acordo com as informações obtidas na literatura, 

os quais mostram que há uma relação positiva entre a demanda e as variáveis renda e preço 

dos produtos substitutos, e uma relação negativa com o preço dos compensados. 

Analisando-se os resultados do teste "t" parcial verifica-se que os coeficientes da 

variável PIB "per capita" e da variável de tendência foram significativamente diferente de zero 

ao nível de probabilidade pré-estabelecido no estudo em questão. Ressalta-se que os 

coeficientes de ambas as variáveis se mostraram significativamente diferentes de zero ao nível 

de probabilidade de 0,01, indicando que estas foram altamente significativas para o modelo. 

O alto nível de significância para o coeficiente da variável tendência, indica que as 

variáveis omitidas no modelo, por não estar disponível ou ser de difícil mensuração, são 

importantes para explicar a demanda, no entanto a variável tendência cumpriu o papel de 

substituí-las. 

A capacidade da variável tendência em representar bem as variáveis omitidas, pode 

ser comprovado analisando-se os outros parâmetros estatísticos obtidos, uma vez que, o ajuste 

apresentou alto valor de R2, baixo nível de erro padrão da estimativa, e o coeficiente da 

variável tendência mostrou-se significativo, reduzindo os possíveis erros decorrentes da 

omissão de variáveis, e seu conseqüente viez. 

A variável PIB "per capita" foi altamente significativa, confirmando desta forma os 

estudos realizados no Brasil e em outros países, que indicam ser esta uma das mais importantes 

variáveis explicativas da demanda de compensados. O coeficiente desta variável é positivo, 

indicando que o aumento do nível de rendimento da população terá um efeito positivo na 

demanda pelo produto em análise. 

O coeficiente da variável preço dos produtos substitutos, expresso pelo preço da 

madeira serrada, foi significativamente diferente de zero ao nível de probabilidade pré-

estabelecido, indicando ser esta variável importante para explicar o comportamento da 

demanda por compensados. Há que se ressaltar, que o coeficiente desta variável foi 

significativamente diferente de zero ao nível de probabilidade de 0,05. 
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O sinal do coeficiente da variável preço dos produtos substitutos foi condizente com 

a teoria da demanda, onde verifica-se que um aumento nos preço dos produtos substitutos 

levará a um aumento na demanda por compensados. 

O coeficiente da variável preço de compensados não foi significativamente diferente 

de zero ao nível de probabilidade pré-estabelecido, porém conforme o teoria da demanda, esta 

variável é de suma importância em estudos de mercado, por ser a estimativa da elasticidade 

preço da demanda, e conseqüentemente um elemento de relevância fundamental na formulação 

de políticas bem como na análise de mercado em geral, justificando a permanência desta no 

modelo. 

Em decorrência da importância da variável preço na estimativa da elasticidade preço 

da demanda, e da necessidade de se estimar esta elasticidade, nesta análise, optou-se por 

manter o preço no modelo apesar do baixo nível de significância do seu coeficiente. 

O coeficiente da variável custo da construção civil, não foi significativamente 

diferente de zero ao nível de probabilidade pré-estabelecido, de 0,10, portanto, não se mostrou 

importante para explicar o modelo de demanda formulado neste estudo. Em função de seu 

nível de significância, optou-se por excluir a variável custo da construção civil do modelo de 

demanda. 

4.2 ELASTICIDADE 

A elasticidade tem sido empregada para avaliar a importância relativa de cada uma 

das variáveis incluídas no modelo. A elasticidade-preço da demanda e a elasticidade-renda da 

demanda tem sido incluídas na maioria dos estudos de demanda, por serem importantes 

instrumentos na avaliação de mercados, bem como por permitirem analisar o impacto das 

variações no preço do produto e no nível de renda da população sobre a demanda de um 

produto qualquer. Na tabela 12, observa-se a elasticidade obtida para as variáveis incluídas no 

modelo de demanda. 
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TABELA 12 - ELASTICIDADE DAS VARIA VEIS INCLUIDAS NO 
MODELO 

VARIÁVEL ELASTICIDADE 

PREÇO -0,18 

RENDA 2,28 

PREÇO-SUBSTITUTOS 0,37 

A elasticidade-preço da demanda por compensados no Brasil, tendo como base a 

equação estrutural da demanda obtida no presente estudo é de -0,18, indicando que uma 

variação de 10% no preço dos compensados, permanecendo constante todas as outras 

variáveis, provocará uma alteração na quantidade demanda, em -1,8%. Em função do sinal da 

elasticidade-preço, a variação na quantidade demandada será oposta a variação no preço, ou 

seja, aumento no preços significará redução na quantidade demandada, e redução de preços 

significará aumento. 

A elasticidade-preço da demanda por compensados no Brasil, obtida neste estudo, 

situa-se a níveis próximos aos valores estimados por outros autores, como por exemplo em 

ITTO (1993b), que obteve elasticidade-preço da demanda por compensados de -0,18 para o 

Japão, -0,24 para as Filipinas, -0,28 para a Malásia, nas Regiões do Sabah e Sarawak, e 

SPERANDIO (1989), que obteve elasticidade-preço da demanda por compensados no Paraná 

de -0,11. Porém, as elasticidades-preço da demanda obtidas por VINCENT (1989) no 

mercado da Malásia, (-0,94), e por ITTO (1993a), na Indonésia que foi de -0,91, são 

superiores às obtidas neste estudo. 

A elasticidade-renda da demanda por compensados obtida neste estudo foi de 2,28, 

o que significa que, mantendo se constante as outras variáveis, uma variação de 10% no nível 

de renda da população levará a uma alteração na quantidade demandada em 22,8%. No caso 

da renda a relação desta com a demanda é positiva, ou seja variação positiva na renda significa 

alteração positiva na quantidade demandada, e variação negativa na renda implicará em 

variação negativa na quantidade demandada. 



45 

O valor de elasticidade-renda da demanda por compensados obtida neste estudo, 

encontra-se em níveis inferiores aos obtidos por ITTO (1993b) para a Indonésia de 2,43 e para 

a Malásia de 3,13. Por outro lado o mesmo autor obteve valores inferiores ao deste trabalho 

para a Região do Sabah/Sarawak na Malásia, 1,62, para o Japão, 1,19, para Hong Kong ,1,46. 

Pelo exposto, conclui-se que a elasticidade-renda estimada neste trabalho, encontra-

se em níveis compatíveis com a elasticidade-renda obtida nos demais estudos. Adicionalmente 

verifica-se que a demanda está fortemente relacionada com a renda. 

A elasticidade-preço de substituição dos compensados obtida neste estudo é 

de 0,37, indicando que, permanecendo constantes as outras variáveis, uma variação de 10% no 

preço dos produtos substitutos dos compensados, expresso pela madeira serrada, provocará 

uma variação de 3,7% na quantidade de compensados demandada. A relação entre o preço dos 

produtos substitutos e a demanda por compensados é positiva, ou seja, aumento no preço dos 

produtos substitutos implicará em aumento na quantidade de compensados demandada, e 

redução no preço dos substitutos provocará uma redução nesta quantidade. 

Comparando-se os coeficientes das variáveis que compõem o modelo em questão, 

verifica-se que o coeficiente da variável PIB "per capita" apresentou o maior valor, entre as 

variáveis incluídas no modelo. 

O coeficiente da variável tendência foi o segundo em ordem de grandeza. O 

coeficiente da variável preço dos produtos substitutos apresentou um valor menor que a 

unidade, porém expressivo, indicando que a demanda por compensados sofre forte influência 

do mercado de madeira serrada como produto substituto, apresentando coeficiente superior em 

valor ao coeficiente do preço dos compensados. 

4.3 ANÁLISE DA TENDÊNCIA DAS VARIÁVEIS N O TEMPO 

A análise da tendência das variáveis foi desenvolvida, tendo como base as séries 

históricas, compreendendo o período entre 1978 e 1992, para os quais, ajustou-se curvas de 
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tendência destas, objetivando produzir informações que permitam projetar as variáveis no 

tempo. 

4.3.1 PIB "Per Capita" 

No ajuste da variável PIB "per capita", tendo como base uma série histórica para o 

período compreendido entre 1978 e 1992, a curva de tendência da variável no tempo, que 

apresentou os melhores resultados estatísticos foi: 

Ri = 1980,98 + 10,5893*Tj 

Onde: 

Ri - PIB "per capita" no ano i; 

Ti - dois últimos algarismos do ano i. 

Na figura 2, observa-se a tendência de evolução do PIB "per capita" ajustada com 

base na série temporal. Esta tendência projeta para os próximos anos uma taxa geométrica de 

crescimento do PIB "per capita" de 0,40% ao ano. A linha pontilhada no gráfico, representa o 

período projetado. 

4.3.2 Preços dos Compensados 

Na projeção da tendência dos preços dos compensados, figura 3, a curva ajustada 

teve como base uma série histórica compreendendo o período que vai de 1978 a 1992. O 

modelo ajustado foi: 
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ANO 

FIGURA 2 - TENDÊNCIA DE EVOLUÇÃO DO PIB "PER CAPITA" NO BRASIL 

Y¡ = 635,85 - 1,85 * T¡ 

Onde: 

Yj - Preço médio dos compensados no ano i; 

Ti - dois últimos algarismos do ano i. 

Com base nos dados do ajuste projeta-se para o período seguinte a série histórica 

uma taxa geométrica de decréscimo nos preços dos compensados no Brasil da ordem de 

0,40% ao ano. A linha pontilhada representa o período projetado. 
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FIGURA 3 - TENDÊNCIA DE EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DOS COMPENSADOS NO 
BRASIL 

4.3.3 Preços dos Produtos Substitutos 

A curva ajustada para projetar a tendência dos preços dos produtos substitutos teve 

com base em uma série histórica envolvendo o período de 1978 a 1992, sendo que o modelo 

utilizado foi o seguinte: 

Yj = 21,4298 + 2,2036 * T¡ 

Onde: 

Y i - Preço médio dos produtos substitutos no ano i; 
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T¡ - dois últimos algarismos do ano i. 

Na figura 4, observa-se o gráfico com a projeção da tendência de evolução dos 

preços dos produtos substitutos do compensados no Brasil no período de 1978/92. Os dados 

resultante do referido ajuste projeta para os preços dos produtos substitutos do compensados 

uma taxa geométrica de crescimento para os anos seguintes ao período analisado da ordem de 

1,0% ao ano. A linha pontilhada representa o período projetado. 
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FIGURA 4 - TENDENCIA DE EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS 

SUBSTITUTOS DOS COMPENSADOS NO BRASIL 
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4.4 PROJEÇÃO DA DEMANDA POR COMPENSADOS 

Tendo como base o modelo de demanda ajustado para o Brasil, associado às 

equações de tendência de evolução das variáveis que compõem o referido modelo (tabela 13), 

pode-se projetar a tendência da evolução da demanda por compensados. 

TABELA 13 - TAXA GEOMÉTRICA ANUAL DE CRESCIMENTO 
(DECRÉSCIMO) DAS VARIÁVEIS 

VARIÁVEL TAXA(%) 

PIB "PER CAPITA" 0,40 

PREÇO -0,40 

PREÇO SUBSTITUTO 1,00 

Na tabela 14 e figura 5, observa-se a projeção da demanda por compensados no 

Brasil entre 1990 e 2005. Na referida tabela, observa-se que há uma tendência de redução da 

taxa de crescimento do consumo de compensados, que será de 2,96% ao ano no período entre 

1990 e 1995, devendo cair para 2,78% no período de 2000 a 2005. 

TABELA 14 - PROJEÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL 

DA DEMANDA POR COMPENSADOS NO BRASIL 

PERÍODO TAXA (%) 

1990/1995 2,96 

1995/2000 2,90 

2000/2005 2,78 
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A linha tracejada, na figura 5, representa a projeção da demanda "per capita" por 

compensados no Brasil. 

As projeções da evolução da demanda de compensados no Brasil tem como 

referencial as projeções das variáveis que compõem o modelo apresentados anteriormente. 

Vale ressaltar que variações bruscas no comportamento de qualquer uma das variáveis 

estudadas, poderá provocar distorções no comportamento da demanda. 

A taxa de crescimento projetada para a demanda de compensados no Brasil, 

tabela 14, encontra-se em níveis inferiores àqueles projetados por IBDF (1977), que foram de 

4,3% e 4,6% ao ano respectivamente para os períodos de 1990/95 e 1995/2000, que neste 

estudo, são estimados em 2,96 e 2,90% ao ano. 

2 --

0 1 I I 1 I I I I I I I I I 1 I I I I 1 I I I 1 I I I 
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FIGURA 5 - PROJEÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DEMANDA "PER CAPITA" POR 

COMPENSADOS NO BRASIL 
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Para o mesmo período FAO (1988) projeta um crescimento da demanda de painéis 

de madeira para o Brasil de 4,4% ao ano, valor este que supera as projeções efetuadas no 

presente estudo. 

Entre os fatores que contribuíram para estas diferenças nas projeções de FAO 

(1988) e IBDF (1977) e o presente estudo, estão a forma de agregação dos dados, uma vez 

que no primeiro caso trabalhou-se com todos os painéis de madeira e no segundo caso se 

utilizou da agregação de compensados com lâminas de madeira em geral, enquanto que neste 

trabalho, considerou-se os compensados isoladamente. 

Outro fator que teve grande influência nas variações entre as projeções efetuadas 

pelos três estudos foi a projeção da evolução do PIB brasileiro, sendo que no caso dos estudos 

de FAO (1988) e IBDF (1977), a série histórica do PIB indicava tendências de crescimento 

superiores as atuais, na variável de maior importância relativa no modelo deste trabalho. 

Certamente a crise econômica dos últimos anos teve significativa contribuição nas diferenças 

entre as projeções da demanda por compensados deste trabalho, em relação às projeções 

obtidas por outros estudos. 
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5 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no ajuste do modelo deste trabalho, para explicar a demanda 

por compensados no Brasil permite concluir: 

1. As variáveis incluídas no modelo, bem como os sinais dos respectivos coeficientes, 

se mostraram consistentes com a teoria da demanda. 

2. O modelo utilizado possui boa capacidade para explicar o comportamento da 

demanda, uma vez que as variáveis analisadas explicam 89% da variações na 

demanda brasileira por compensados. Adicionalmente o erro padrão foi de 7,85%; 

o teste "F", a estatística de Durbin-Watson e a estatística de "t", qualificaram o 

modelo pela sua significância estatística. 

3. O PIB "per capita" foi altamente significativo como variável explicativa no modelo 

e apresentou uma relação positiva entre a demanda por compensados e o nível de 

renda, indicando que aumentos nos níveis de renda implicarão em aumentos na 

demanda por compensados. 

4. A variável tendência, também foi altamente significativa, indicando que foi capaz 

de reduzir o efeito da possível omissão de outras variáveis. O coeficiente desta 

variável foi positivo, o que sugere uma tendência de aumento na quantidade de 

compensados demandada, na medida em que o tempo avança. 
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5. O preço dos produtos substitutos, expresso pela madeira serrada, foi a terceira 

variável em termos de importância na explicação da quantidade de compensados 

demandada. A relação positiva do respectivo coeficiente, indica que, aumentos nos 

preços dos produtos substitutos provocará aumenta na quantidade de 

compensados demandada. 

6. O coeficiente da variável preço real dos compensados não foi significativamente 

diferente de zero para explicar o comportamento da demanda brasileira por 

compensados, ao nível de probabilidade estabelecido. A variável foi mantida no 

modelo, devido a sua importância nos estudos de mercado, como indicador da 

elasticidade-preço da demanda de um produto. 

7. A variável custo da construção civil, também não se mostrou significativa, na 

explicação da demanda por compensados deste estudo. Neste caso, excluiu-se a 

variável do modelo, por não estar indicando apropriadamente as variações da 

variável dependente. 

8. A elasticidade-renda da demanda por compensados de 2,28, obtido neste estudo, 

apesar de situar-se em níveis inferiores às elasticidades obtidas na maioria dos 

trabalhos analisados, mostra que aumentos no nível de renda da população 

implicará em aumentos no nível de demanda por compensados. 

9. A elasticidade-preço da demanda por compensados obtida nesta trabalho 

de -0,18, situa-se em níveis próximos aos valores obtidos para o Japão e Filipinas, 

e em níveis superiores aos obtidos na maioria dos estudos realizados para os países 

desenvolvidos. Este resultado nos leva a afirmar que as variações nos preços do 

compensados não provocarão alterações tão intensas na quantidade demandada de 
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compensados no mercado brasileiro, quanto as alterações provocadas por 

mudanças nas outras variáveis incluídas no modelo. 

10. As projeções indicam que a demanda por compensados por habitante no Brasil, 

crescerão a taxas de 2,96%, 2,90% e 2,78% ao ano, nos períodos de 1990/95, 

1995/2000 e 2000/2005, respectivamente. 

11. E recomendável que em estudos posteriores sejam incluídas outras variáveis, que 

possivelmente contribuirão para explicar a demanda por compensados, entre as 

quais, variáveis que indiquem o nível de atividade da construção civil e da indústria 

moveleira, além de ampliar o leque dos produtos substitutos e outras chapas de 

madeira, de modo a contribuir na análise da demanda brasileira por compensados 

e/ou produtos florestais. 
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ANEXO I 

PIB E POPULAÇÃO DO BRASIL 
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PIB E POPULAÇÃO DO BRASIL 

ANO PIB IJSS DE 1990 POPULAÇÃO" PIB "PER CAPITA" 

1978 311476 113304 2749 

1979 331410 116114 2854 

1980 357923 119003 3008 

1981 341817 121299 2818 

1982 343526 123641 2778 

1983 331502 126027 2630 

1984 349072 128459 2717 

1985 376649 130938 2876 

1986 405274 133465 3037 

1987 419823 136041 3086 

1988 419362 138667 3024 

1989 433117 141343 3064 

1990 414060 144071 2874 

1991 419000 146917 2852 

1992 426700 149826 2848 

*mil habitantes 

FONTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL (1968 A 1972); IBGE (1992); SUMA ECONÔMICA (1993) e 
CONJUNTURA ECONÔMICA (1991) 



ANEXO II 

INPC NOS ESTADOS UNIDOS 



INPC nos Estados Unidos 

ANO IPC-USA 

1978 7,5 

1979 11,3 

1980 13,5 

1981 10,4 

1982 3,8 

1983 3,7 

1984 4 

1985 3,5 

1986 2 

1987 3,6 

1988 4 

1989 4,8 

1990 5,4 

1991 3,2 

1992 3,1 
FONTE: SUMA ECONÔMICA (1993) 

CONJUNTURA ECONÔMICA (1991) 


