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1- RESUMO 

O trabalho investiga, numa perspectiva de risco e retorno, o risco inerente à terra 

agrícola, em comparação com as ações formadoras do Índice da Bolsa de Valores de 

São Paulo - IBOVESPA, com vistas a identificar possíveis correlações entre estes ati

vos, que permitam recomendar a posse do primeiro como elemento redutor do risco do 

segundo, nos períodos de crise do mercado acionário. Parte do pressuposto que, sendo a 

terra um bem finito e útil , a sua posse como bem de investimento pode ser, nesta pers

pectiva, conveniente, independente da forma como se pretenda usá-la, desde que haja a 

possibilidade de sua comercialização futura . Investiga os elementos determinantes do 

preço da terra, particularmente as variáveis especulativas que influem na sua comercia

lização, com vistas a identificar nela, eventuais semelhanças com os demais ativos de 

risco. Estuda a evolução dos preços da terra de cultura de primeira do Estado de São 

Paulo, no espaço de vinte anos ( 1980 a 1999), em comparação com o IBOVESPA, con

centrando-se nos períodos de crise do mercado acionário, para determinar a influência 

que teria a inclusão do ativo terra, em uma carteira diversificada de ações, sobre o grau 

de risco e a rentabilidade do portfolio como um todo. Analisa o comportamento do mer

cado acionário brasileiro no mesmo período, quando são identificados seis períodos de 

crise, durante os quais é simulado o desempenho de duas carteiras hipotéticas de inves

timentos, compostas, a primeira, por ações e terra, em diferentes proporções, e a 

segunda por ações e caderneta de poupança, também com vários graus de composição. 

Das seis crises estudadas, em quatro delas, a associação de uma parcela terra com as 

ações representativas do IBOVESPA, contribuiu para a redução do grau de risco ou 

melhora da rentabilidade da carteira de investimentos como um todo; as duas outras 

crises, durante as quais a terra não apresentou as mesmas características de segurança 

e/ou rentabilidade, coincidem com períodos atípicos, quando o seu mercado passava por 

processos de ajustamento . A conclusão confirma a hipótese alternativa, de que a terra, 

quando em condições normais de negociação, possui características de segurança e ren-
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tabilidade que permitem recomendar a sua posse combinada com carteiras de ações, 

pelos investidores mais avessos aos riscos do mercado acionário. 



2- ABSTRACT 

This work researches the risk inherent in land ownership for value-keeping pur

poses. in comparison with that oj the shares traded on the São Paulo Stock Exchange (the 

IBO VESPA index). in an aim to identify a possible correlation between those asseis that 

may suggest the recommendation of opting to mvn land in arder to reduce the risk leve/ of 

securities. considering the stock market crisis. 

The initial presumption is that land ownership would be allractive to investors - ir

relevam o f the way it wi/1 be used - once they have assured the right of developing il in the 

future . This work briejly investigates the factors determining land prices . including lhe 

more speculative ones, in an aim to identify those factors that injluence land prices in a 

similar way to other low risk assets. This work studies lhe evolution of top category land 

farm prices in the São Paulo state. Brazif, during a twenty year period (1980-1999). com

paring them with the IBO VESPA - with a special jocus on the stock exchange crises - in 

arder to verify the possib/e results that might occur if someone had combined the owner

ship of land with a diversified portfolio. both in terms oj pro.fitability and reduction of risk 

leve/. This work also studies the Brazilian Stock Market pe1jormance during that time, 

identifying six crises periods and analyzing two hypotheticaf/y composed por(folios that had 

been simulated and tested: the jirst one includes shares and land - in different leveis of 

composition - and the second one includes shares and ·'Cadernetas de Poupança1 
" . also in 

d!fferent leveis oj composition. Amongst the six crises, in jour o f them the inclusion oj land 

in the porifolio had increased its projitability andlor contributed to the reduction o f risk; in 

the two other crises - land prices pe1jormed poorly in typical periods o f time when the land 

market had been experiencing adjusting processes. 

The conclusions of this work supportthe alterna tive hypothesis that land. in normal 

frade conditions. has some saj ety and profitabilily characteristics that make it a prejerred 

option for ownership when combined with share portfolios. by the more conservative in

vestors. 

1 Brazilian saving accounts. witl1 no risk . 
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3- INTRODUÇÃO 

This work res presente trabalho investiga o risco inerente à posse de terra agrícola 

como reserva de valor, particularmente em épocas de crise nos mercados financeiros, 

quando vários outros ativos têm os seus preços afetados . Não é propósito da Pesquisa, 

descobrir ou exaltar características que possam recomendar o uso puramente especulati

vo da terra, ou que venham a diminuir a sua importância enquanto meio de produção 

por excelência. Ao contrário, o que aqui se pretende, é reconhecer com exatidão cientí

fica mais um atributo da terra, qual seja a sua capacidade de reter valor em períodos de 

crise, conhecimento este que poderá servir de instrumento, tanto para a estratégia de 

investimentos privados, como para a formulação de políticas públicas ligadas ao con

trole da propriedade, cuja discussão começa a ganhar corpo presentemente neste País . 

O tema investigado se refere à possível inclusão de um ativo tangível, a terra 

nua, na diversificação de carteiras de investimento, como elemento otimizador da renta

bilidade ou redutor de riscos. A terra nua, também chamada de terra rural , tratada 

simplesmente como terra, no presente trabalho, corresponde à Terra de Cultura de Pri

meira, no Estado de São Paulo, sem qualquer benfeitoria ou cultivos com valor 

econômico. Trabalha com uma carteira hipotética de ações, que tem o seu comporta

mento avaliado no período compreendido entre 1980 e 1999, com e sem a inclusão do 

ativo real, para determinar a sua rentabilidade e grau de risco, particularmente durante 

os períodos de grandes oscilações das Bolsas de Valores e em outras épocas críticas 

para o mercado financeiro . A Carteira Hipotética é montada com papéis representativos 

do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo- IBOVESPA, portanto sujeitas às mesmas 

influências do mercado, e o ativo real de referência é a terra, de regiões tipicamente 

agrícolas, onde não tenha havido grandes variações no ritmo da atividade econômica. 



4- TEMA E PROBLEI\tiA 

4.1 - Definição do problema 

A terra, por ser um bem de uso universal, útil e finito, assim como o ouro e o di

amante, constitui-se num bem escasso, cujo valor é condicionado tanto por sua condição 

de gerar riquezas (produtos agrícolas) como por sua raridade. Dessa forma, assim como 

os metais preciosos que, por serem raros, possuem valor intrínseco - não necessaria

mente vinculado à sua utilidade industrial - e, por isso, se prestam ao uso especulativo, 

também a terra rural, por ser um bem raro, provavelmente possa, em determinados mo

mentos, vir a ser empregada como reserva de valor, independentemente de outros usos 

mais nobres. 

O ativo terra possui algumas características que, de certa maneira, fazem lembrar 

os ativos financeiros negociados em Bolsa, na medida em que ela também oferece uma 

renda anual pelo uso (mais ou menos semelhante aos dividendos), e um valor residual 

de revenda, que varia em função das circunstâncias econômicas. Por ser um ativo per

manente e de baixa depreciação, assim como pela se,gurança que oferece, bem pode, em 

determinadas circunstâncias, concorrer com o mercado acionário. 

O problema investigado, não está relacionado exclusivamente à evolução do 

valor de uso ou de revenda da terra, ou mesmo à valorização ou à flutuação do preço das 

ações no mercado. O que esta pesquisa pretende efetivamente responder é se a terra, 

para plantio ou pastoreio, é mais ou menos suscetível de perder valor durante as crises 

econômicas, do que as ações em geral, e quais são as possibilidades de vir a ser empre

gada na diversificação de Carteiras de Investimento, como elemento redutor do risco. 
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4.2 - Hipóteses para estudo 

O estudo teve como ponto de partida, o pressuposto básico de que a terra é um 

bem permanente e indispensável a própria sobrevivência humana, e que, por isso, não é 

passível de perder valor rapidamente, ou de se exaurir com facilidade, como ocorre com 

os ativos financeiros de maneira geral, particularmente com aqueles de maior risco . O 

valor da terra, ao contrário dos ativos financeiros, nem sempre está relacionado direta

mente às variáveis político-institucionais e, em conseqüência disto, o seu preço não 

deve ser afetado pelas mesmas condicionantes que influem sobre o mercado financeiro 

como um todo. Segundo CASTRO (1982, p. 114), os preços da terra têm relação direta 

com a taxa de lucro da produção primária, com a presença ou não de investidores patri

moniais no mercado, e com o grau de liquidez real do mercado, já que a maior 

disponibilidade financeira do setor rural viabiliza os reinvestimentos daqueles exceden

tes na compra de terras. Ainda sobre os preços da terra, REYDON e PLATA (1999)2 

descrevem que: 

"a terra, por ser um ativo líquido, terá , geralmente, seus preços tendendo à as
censão na crise. Na medida que as expectativas de ganhos produtivos estão 
declinando e cresce a incerteza, aumenta a demanda dos agentes econômicos por ati
vos líquidos. Portanto, mesmo durante a crise, a demanda e o preço da terra 
pode sofrer ascensão." 

No mundo dos negócios sempre haverá o investidor racional, aquele que busca 

formas inteligentes e seguras de diversificar as suas aplicações financeiras, a fim de 

reduzir o risco de suas aplicações a um grau aceitável, sem, contudo abrir mão de uma 

rentabilidade mínima, que cubra ao menos o custo de oportunidade do seu dinheiro. 

Este investidor racional, mesmo que seja oriundo do meio urbano, sempre estará bus

cando ativos de menor risco para diversificar os seus investimentos, e certamente não 

relutará em comprar terras, caso este ativo se mostre suficientemente rentável, líquido e 

seguro, a ponto de satisfazer às suas expectativas, desde que, obviamente, tenha algum 

conhecimento sobre o mercado de terras. CASTRO ( 1982, p. 98) discorre sobre o in

vestidor patrimonial, ou seja, aquele que compra a terra não para produzir nela, mas 

para obter ganhos financeiros com a sua valorização. "Ainda que alguma produção pos

sa existir (em geral sob responsabilidade de terceiros) a atividade-fim não é a produção, 

e sim a valorização esperada do patrimônio imobiliário" cita aquele autor, acrescentao-
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do logo em seguida que "o investimento imobiliário, sendo uma aplicação financeira 

como outra qualquer, admite operações de pequeno ou grande vulto; abrange desde chá

caras de lazer até grandes imóveis rurais". Na mesma linha, BOLLIGER (2000)3 afirma 

que "é ponto pacífico de que a terra é objeto de especulação. Essa noção se dá na medi

da que a ocorrência de ganhos patrimoniais expressivos advindos da mera compra e 

revenda de terras é uma evidencia empírica fartamente documentada." A análise de 

PRADO Jr. ( 1979) sobre o mesmo tema, vai ainda mais além. Segundo este, os grandes 

capitalistas aplicam os seus recursos excedentes em terras, com a finalidade de salva

guardarem-se contra a desvalorização do dinheiro, para obterem ganhos especulativos 

com a valorização do patrimônio imobilizado e, também, para escaparem à tributação, 

já que os ganhos obtidos com a terra são tributados apenas de forma simbólica, o que 

nem sempre ocorre em relação aos ganhos dos demais ativos. Na mesma linha de racio

cínio, GUANZIROLI et ai. (2000)4
, ao abordarem a ineficácia do ITR (Imposto 

Territorial Rural) , como elemento desencorajador da concentração fundiária, constatam 

que : 

"historicamente a implantação de políticas de terras que efetivamente reduzam seu uso 
especulativo, como a cobrança de ITR, não prosperam no país. As tentativas dos gover
nos de criar as condições jurídicas e institucionais para isso, com base no Estatuto da 
Terra, foram bastante importantes, mas fracassaram: os impostos pagos foram reduzidos 
e o impacto do ITR sobre a oferta de terras foi bastante modesto." 

A diversificação dos investimentos, nada mais é senão uma defesa do investidor 

contra eventuais oscilações do mercado ou perda de valor de algum dos papéis compo

nentes de sua carteira de ações. O processo de diversificação segue a máxima intuitiva, 

de que não se deve apostar todas as fichas num único número, na tentativa de ficar 

muito rico em uma única ocasião, pois em caso de insucesso, não se tem uma segunda 

chance de apostar. Segundo LEITE (1994, p. 409), a diversificação simples é a tentaüva 

de colocar em prática a velha recomendação de "nunca colocar todos os ovos numa 

mesma cesta", e nesse intento, "quanto maior for o número de cestas, menor será o risco 

de quebrar os ovos". Por essa razão o investidor racional - aquele que procura limitar o 

risco a um grau considerado aceitável por ele - sempre tentará diversificar as suas apli

cações, quer comprando papéis de diversas companhias, quer investindo uma parte de 

seus recursos em outros ativos de menor risco, como é o caso das Letras do Tesouro 

2 http:/ /www.eco. unicamp. br/projetos/mterras 
3 http://w\vw.eco.unicamp.br/projetos/mterras/ 
4 http://www.dataterra.org.br/Documentos/F AO-INCRNITR/ITR2.htm 
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Nacional ou mesmo da Caderneta de Poupança, no caso brasileiro. Quando o investidor 

compra ações de várias companhias ao invés de apostar em uma única, ele estará se pre

cavendo contra a perda total ou parcial de suas reservas financeiras, caso algum dos 

papéis venha a perder valor repentinamente, sem que haja tempo hábil para trocar-lhe 

por outro; quando, além disto, ele inclui um ou mais ativos sem risco na sua carteira de 

investimentos, ele busca precaver-se contra um risco maior ainda, ou seja, contra even

tuais oscilações do mercado como um todo, cujos efeitos se propagam ao conjunto das 

empresas e não se restringem a uma delas especificamente. 

A inclusão de um ativo sem risco numa carteira de investimentos, constitui-se 

num dos grandes dilemas para o investidor, tendo em vista que a eleição de um ativo 

deste tipo representa um verdadeiro trade-off entre risco e rentabilidade, ou em alguns 

casos, entre risco e liquidez. Os ativos considerados isentos de risco, são aqueles que ofe

recem ao investidor a garantia de resgate, dentro de um prazo determinado e mediante uma 

remuneração previamente ajustada, com o são as Letras do Tesouro Nacional e as Cader

netas de Poupança, estas últimas no Brasil, mas geralmente encontram-se entre os papéis 

de menor rentabilidade do mercado. A presumível isenção de risco, permite que os agentes 

emitentes deste tipo de papel - os governos - captem recursos mediante pequena remune

ração, ou que estabeleçam prazos mínimos de resgate para que tais investimentos passem a 

remunerar os aplicadores, o que os torna menos rentáveis que a maioria das ações. 

As hipóteses para o estudo encontram-se listadas no Quadro 1, abaixo. 

Quadro 1 - Resumo das Hipóteses do Estudo 

Hipóteses Resultados 
EsQ_erados 

Ho O ativo terra, compondo em conjunto com ações, as Carteiras Hipótese 
de Investimento, não é um redutor de risco destas carteiras. negada 

H! O ativo terra, compondo em conjunto com ações, as Carteiras Hipótese 
de Investimento, é um redutor de risco destas carteiras. confirmada 
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4.3- Pressupostos 

O estudo parte de três pressupostos básicos: (a) o ativo terra tem baixa correla

ção com o mercado acionário, e por isso pode ser utilizado como redutor de risco de 

carteiras de investimento; (b) o ativo terra concorre diretamente com os demais ativos 

financeiros, mas é menos líquido que estes, e por essa razão desperta menos interesse 

por parte dos investidores, e (c) o grau de risco do ativo terra é bastante reduzido, por 

possuir garantias semelhantes àquelas que possuem as LTN e das Cadernetas de Pou

pança, ou seja, ambos têm garantia governamentaL 

O primeiro postulado - que a terra correlaciona-se negativamente com o merca

do acionário - encontra-se consubstanciado no trabalho de REYDON e ROMEIRO 

(1994, p. 34), onde os autores afirmam que: 

"o grau de associação do preço da terra com as variáveis que visam as expectativas es
peculativas na detem1inação do preço da terra são negativas e baixas. Isto é, correlação 
simples do preço da terra com os títulos do governo, com o índice de lucratividade da 
bolsa de valores de São Paulo, e com o dólar paralelo, são de -0,40, -0,37 e -0,37, res
pectivamente, além de serem significativos aos níveis inferiores a 8%". 

O interesse dos investidores pelo mercado acionário e a divulgação diária dos 

índices das Bolsas de Valores, contrastam com a quase absoluta ausência de informa

ções referentes ao mercado de terras, o que, por si só, permite presumir que o 

investimento em terras é menos conhecido, e provavelmente menos rentável, que o in

vestimento em ações. A mesma ilação pode ser feita em relação ao grau de risco de 

ambos os mercados, já que pouco se houve falar de oscilações bruscas ocorridas com os 

preços da terra, contrastando com o grande destaque que o tema ganha na impren.sa 

mundial, aí incluídas as grandes redes de televisão, toda vez que ocorrem baixas expres

sivas nas Bolsas de Valores. 

A segunda asserção - que o ativo terra concorre diretamente com os demais ati

vos financeiros, sendo porém menos líquido - encontra-se também consubstanciado na 

obra de REYDON e ROMEIRO (1994, p. 37), onde os autores fazem uma digressão a 

respeito do aumento que se verifica no preço deste ativo, quando são implementados 

programas generosos de crédito agrícola. Nessas situações, afirmam, a abundância de 

capital de giro e a pouca fiscalização na aplicação dos créditos, leva muitas pessoas a 
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comprar terra devido à elevada liquidez, o que acaba por elevar os preços; por outro 

lado, relatam, "o aumento da taxa de lucratividade dos ativos financeiros, títulos do go

verno ou ações, faz com que os agentes econômicos recomponham o seu portfolio de 

ativos, demandando assim menos terra, fazendo com que baixem os seus preços" . E 

complementam mais adiante (p . 44) citando que "a inflação, ao atingir níveis próximos 

da hiperinflação, reduz a demanda por terras, por ser esta um ativo dos menos líqui

dos entre os ativos líquidos" (grifo do Autor) . Neste contexto, não há dúvida quanto à 

menor liquidez do ativo terra em relação aos papéis isentos de risco, uma vez que esta 

não pode ser facilmente fracionada, caso se necessite converter apenas uma parte do 

investimento em dinheiro, ou na eventualidade de não haver comprador interessado no 

todo, o que não acontece com os Títulos do Governo, que podem ser facilmente fracio

nados em pequenos lotes, para facilitar a sua colocação no mercado. 

Quanto ao terceiro pressuposto - de que o grau de risco do ativo terra está con

dicionado às mesmas variáveis das L TN e das Cadernetas de Poupança - isto se deve à 

grande importância que tem a estabilidade política e a orientação ideológica do governo, 

em relação à garantia da propriedade. Os ativos sem risco, são assim classificados, por 

presumirem que os seus emitentes, por não estarem sujeitos ao processo falimentar 

sempre poderão resgatá-los no devido tempo. Como afirmam ROSS et a!. (1995, p. 192) 

"como o governo pode arrecadar impostos para pagar a dívida assumida, essa dívida é 

virtualmente livre de risco de inadimplência". Mas apesar de poder cobrar impostos, 

também o governo - que é o garantidor dos papéis -:- pode enfrentar períodos de instabi

lidade, ou mesmo vir a ser assumido por correntes políticas com idéias contrárias ao 

senso comum, reinante até então, que acabem por não honrar os compromissos assumi

dos frente aos antigos depositantes ou financiadores, conforme aconteceu recentemente 

no Brasil , no episódio do confisco das Cadernetas de Poupança, no governo de Fernan

do Collor de Mello. O mesmo risco, portanto, correm os possuidores de terra, no caso 

de assumir o poder alguma corrente política dogmática, com idéias radicalmente contrá

rias à propriedade privada da terra, que venha a decretar o seu confisco em nome do 

interesse público. Embora pouco provável de acontecer, nenhum país está livre de con

viver com esse tipo de exotismo de tempos em tempos, e assim como no confisco das 

poupanças individuais, ocorrido em 1990, durante esses períodos perde-se o referencial 

de garantia, e todos os ativos ditos "sem risco" , passam a ser encarados como "ativos de 
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risco" até que a confiança seja reconquistada. Ao comprar uma L TN ou aplicar dinheiro 

na Caderneta de Poupança, o investidor certamente não estará priorizando a rentabilida

de de seus fundos, mas sim buscando resguardar-se do risco que representam as demais 

opções mais rentáveis; quando porém, até mesmo estas aplicações mostram segurança 

duvidosa, pode surgir uma importante utilidade para a terra, como reserva de valor, con

forme aconteceu no inicio dos anos 90, por força de circunstâncias que levaram ao 

bloqueio de boa parte dos ativos financeiros . 

4.4- Caracterização do ambiente 

Recentes discussões acerca da reforma agrária no Brasil e a adoção de políticas 

tributárias descentralizadoras da propriedade, demandam uma profunda reflexão sobre 

as ameaças e oportunidades da produção agropecuária, e sobre a real capacidade da terra 

em gerar renda efetiva ou reter valor ao longo do tempo . Segundo LOURENÇO 

(2000)5
: 

"a Reforma Agrária, como política de inclusão na cidadania e no processo produtivo de 
milhões de deserdados da terra, pode cumprir um papel estratégico para a elaboração de 
um projeto alternativo de desenvolvimento. na medida em que este projeto deve apontar 
para a democratização da propriedade da terra, a geração de empregos rurais e urbanos, 
a redução dos índices de violência no campo e o fortalecimento da agricultura familiar." 

Argumentos não faltam , pró e contra a redistribuição da terra como forma de 

minorar os problemas sociais e atingir melhores índices de produtividade e competitivi

dade, melhorando com isto a renda das pessoas que vtvem do campo. Para MOURA 

( 1985t, um dos defensores da partilha da terra: 

"já nem é preciso explicar porque a Reforma Agrária é assim tão importante para o futu
ro de nossa nação. ( ... ) A continuarmos neste modelo. mal podemos prever o futuro 
próximo de 20 anos, quando a população tiver dobrado e estará superconcentrada e de
sempregada em megalópolis falidas e insalubres e o interior arrasado após ter sido 
ex1>lorado à exaustão pelos latifúndios agro-industriais dedicados a culturas para expor
tação. Ou basta imaginar como seria diferente este futuro se ao menos 50% da 
população pudesse então viver organizada democraticamente nos campos recuperados 
em sua potencialidade de produzir alimentos e recursos para gerações incontáveis de 
brasileiros." 

5 http://www.cria.org.br/gip!gipafltemas/qagraria/index.html 
6 http:/ /www. partners-bsbdc. org/refoecol. htm 
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Posição contrária é defendida pelos neoliberais, que visualizam a questão da ex

clusão social do campo e da cidade sob outro prisma, conforme relatam SAMPAIO e 

PRADO Fo (2000)7
: 

·'os neoliberais afmnam que a "questão agrária" foi resolvida, por meio da intensa mo
dernização tecnológica de wna parte de suas empresas, nos anos setenta. ( ... ) A pobreza 
rural constitui wu "resíduo" - wna conseqüência indesejada da maneira como o capita
lismo desenvolveu-se no campo brasileiro. Será eliminada automaticamente pelo 
mercado à medida em que a modernização tecnológica avançar e em que o excedente da 
população rural for absorvido pelos outros setores da economia. Até que isto aconteça, a 
única medida possível em favor dos pobres consiste nos programas de assistência soci
al. " 

Na mesma I in h a de raciocínio, encontra-se a posição de BAL THAZAR ( 1998, p. 

57), ao afirmar que: 

"a chance de existir uma fazenda improdutiva com terra boa e condições adequadas para 
a exploração da lavoura é muito pequena. As terras improdutivas geralmente exigem 
desembolso de dinheiro para se tomar economicamente viáveis. ( ... ) Os sem-terra não 
têm condições de arcar com ele e o governo tem pouco dinheiro. Ou seja. do ponto de 
vista puramente econômico, a reforma agrária é um mau negócio, e transformar urn 
sem-terra num agricultor é mais caro do que parece." 

Problemas de escala produtiva, de mau uso da tecnologia, de falta de capital fi

nanceiro ou de inserção comercial, têm reduzido a capacidade de gerar renda a partir da 

posse, ou do uso da terra. Sobre o mau uso da tecnologia, aliás, vale lembrar o alerta 

lançado CARVALHO (1994, p. 77), quando afirma que "no mundo atual, as empresas 

que se resignarem em bem executar a tecnologia que possuem estão inscrevendo-se na 

lista de falências", pois o elemento diferenciador, cita, "virá cada vez mais da capacida

de das empresas de inovar, de fazer evoluir a tecnologia de que dispõem, de criar a sua 

própria tecnologia, a partir de uma tecnologia banalizada". Por outro lado, as políticas 

governamentais de juros altos, a falta de proteção ao produto nacional e de programas 

de incentivo às atividade primárias, vem tornando cada vez mais difícil a sobrevivência 

das pessoas no meio rural. Segundo REYDON e PLA TA (2000)8
: 

"não há dúvida que o Plano Real teve conseqüências mtúto importantes sobre o preço da 
terra rural . Por wn lado, a política de altas taxas de juros mudaram negativamente as 
expectativas de garthos produtivos com a terra; isto é, as quase-rendas esperadas da uti
lização produtiva da terra, devido às maiores taxas de juros, diminuíram e afetaram 
negativamente o preço da terra, por outro lado, a redução drástica da inflação, fez com 
que a terra rural, como reserva de valor e como ativo especulativo perdesse seu atrativo 
perante outros ativos reais e financeiros com maior grau de Iiquidez, afetando negati-

7 http://www. intclecto.netlcidadarúa!plinio l .htrn 
8 http://www. ncad.gov.br/home/bastiaan.htm 
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vamente as quase-rendas esperadas da utilização especulatiYa da terra rural . reduzindo 
seu preço. 

No Brasil , a perda de importância econômica para a indústria e, mais recente

mente, para o setor de serviços, praticamente acabou com a burguesia rural, e a posse de 

terras já não simboliza mais o poder como em outras épocas. Os antigos Barões do 

Gado e do Café cederam lugar aos industriais, e estes aos banqueiros, que hoje contro

lam boa parte do terceiro setor, responsável pela maior parcela da renda gerada. 

Conforme MARTINEZ (1991 , p. 21) : 

"embora permanecessem até anos recentes alguns quistos de poder regional isolado, 
como é o caso, entre outros. de alguns coronéis do Nordeste, nas regiões mais desenvol
vidas desapareceram há muito tempo, as chamadas oligarquias rurais, isto é, grupos 
formados exclusivamente por proprietários rurais, com poderes absolutos, constituindo 
categoria econômica. política e social isolada de outros grupos de interesses". 

Mas apesar disso tudo, não há como negar que o interesse pela posse da terra 

permanece grande, chegando a ser conflituoso em algumas regiões do país, o que leva a 

indagar sobre as razões de tamanho interesse por um ativo que perdeu importância eco

nômica e que, em conseqüência, já não possui o mesmo atrativo de outras eras. 

Esse tamanho interesse pela posse de terras, em plena era industrial, vem pelo 

menos desde a primeira metade do século XX, já que o Brasil, sendo um país periférico, 

teve a sua economia dependente do meio rural até os anos 50, quando teve início o pro

cesso de industrialização, baseado no incentivo dado pelo governo à substituição das 

importações. Até ali , praticamente não havia capitalismo urbano, a não ser a pequena 

burguesia comercial, sendo a posse de grandes áreas de terras, sinônimo absoluto de 

riqueza ou de nobreza. Qualquer pessoa oriunda de berço rico, ou que viesse a ser bem 

sucedida mais tarde, certamente teria gosto em ser proprietária de terras, já que não ha

via grandes alternativas de investimento minimamente seguras e lucrativas, que 

pudessem absorver investimentos de vulto. PRADO Jr. (1966, p. 89), identifica a prefe

rência que tinham os endinheirados dos anos 60 pela posse de terras. Segundo ele: "a 

propriedade rural se acha no Brasil , extremamente concentrada, e a agropecuária se rea

liza em sua maior parte, em estabelecimentos de grande área( ... ) e a grande propriedade 

brasileira é na sua parte essencial e fundamental , o empreendimento de escala por ex

celência." Percebe-se assim que, apesar de o capitalismo industrial e financeiro já 

estarem há muito consolidados no hemisfério norte, (a Bolsa de Nova Iorque é referên-
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cia para o mundo, pelo menos desde o crash de 1929) no Brasil , até os anos 60 a terra 

continuava a ser o ativo de preferência para as pessoas que tivessem algum dinheiro . 

Com a implementação do complexo industrial a partir da década de 50, a posse 

da terra paulatinamente passou a perder importância relativa. Os grandes fazendeiros de 

São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que durante a primeira metade do século 

XX disputaram fortemente o poder, patrocinando conflitos regionais e até nacionais, 

foram aos poucos sendo substituídos pelos industriais e banqueiros que consolidaram o 

poder urbano deste País. O surgimento de grandes indústrias e de um mercado financei

ro em moldes modernos, ainda que fortemente dominado pelo Estado, acabou por 

deslocar completamente o eixo das decisões do campo para a cidade, fazendo com que 

muitas famílias tradicionais - particularmente no eixo Rio-São Paulo - trocassem as 

suas terras pelas fábricas ou simplesmente desaparecessem do contexto decisório . Con

forme FURTADO (1962, p.40) : 

"em período relativamente curto, o setor industrial brasileiro transformou-se no princi
pal centro dinâmico da economia, absorvendo a parcela principal dos investimentos e 
condicionando o comportamento do conjunto da economia nacional . Através dos bens 
de capital que produz, o setor industrial passou a determinar a capacidade efetiva de 
auto-investimento dos demais setores." 

Esse processo de abandono do campo pela cidade, que se instalou inicialmente 

em torno dos grandes pólos industriais, foi aos poucos se interiorizando, fazendo com 

que a posse de terras fosse menos interessante a cada dia, quer pelos baixos preços obti

dos pelos seus produtos, quer pela adversidade de seu meio, ou ainda pela falta de 

incentivos oficiais para a produção primária. 

No Rio Grande do Sul, um Estado cujo o processo de industrialização e de urba

nização foi ainda mais tardio, subsistem algumas áreas onde a posse de grandes áreas 

rurais confere algum prestígio social ou econômico aos seus detentores, tal como ocorre 

nas fronteiras sul e oeste, onde o processo industrial ainda é muito incipiente. Essa con

dição privilegiada, começou a ser formada no final do século passado, e atingiu o seu 

apogeu à época da I Grande Guerra, conforme mostra OHLWEILER (1990, p. 96), 

quando relata que : 

"a grande lavoura ainda inclui a pecuária extensiva, principalmente praticada no Rio 
Grande do Sul, onde a produção do charque e do couro foi favorecida com a construção 
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de ferrovias e com a melhoria dos transportes marítimos. Nessa época. também a pecuá
ria gaúcha gerou a sua burguesia agrária." 

Mas os grandes fazendeiros dessas áreas vtvem hoje um dilema semelhante 

àquele experimentado pelos grandes cafeicultores paulistas há 40 ou 50 anos atrás, 

quando viram-se exauridos em seu poder de influência, devido à perda de importância 

relativa sofrida por sua atividade no contexto nacional. E o dilema que se estabelece, 

está relacionado exatamente à posse da terra, este símbolo de poder e de riqueza, que no 

passado fez a glória e a ostentação de tanta gente, e que agora já não proporciona sequer 

a renda necessária para a manutenção do status social herdado com o sobrenome dos 

antepassados. Conforme REYDON e PLAT A (2000)9
, "no Brasil o uso especulativo 

da terra elevou substancialmente o seu preço, tanto que o valor atual de todas as 

rendas permanentes com ela produzidas são menores que seu preço de venda". 

Famílias tradicionais da fronteira riograndense repetem hoje a saga dos fazendeiros 

paulistas, que tiveram de decidir entre vender parte de suas propriedades para aplicar na 

indústria - e muitas delas foram bem sucedidas nesta transformação - ou simplesmente 

verem os seus campos transferidos a pessoas estranhas, por herdeiros já acostumados à 

vida urbana, pouco afeitos às atividades pastoris. Segundo GUARACY (1998, p. 129), 

"outro problema é o empobrecimento das fazendas do sul do Estado (do Rio Grande do 

Sul). Tocadas como nos tempos dos velhos caudilhos, elas estão hoje transformadas em 

um território improdutivo do tamanho do Uruguai (SIC)". 

Mas se a terra perdeu importância relativa aq longo do tempo, se ela já não reúne 

mais os atrativos do passado, conforme foi afirmando, o que então move o Autor a in

vestigar o comportamento de seu preço, neste trabalho? Se o capitalismo urbano há 

muito vem sobrepujando a burguesia rural, na formação da riqueza e na geração de em

pregos, por que então estudar o comportamento do ativo terra em relação aos papéis 

representativos (ações) das empresas industriais e de serviços? A paixão pela terra, po

deria ser considerada razão suficiente? Certamente que não. Na verdade, o que se busca 

conhecer com o presente trabalho, não se limita à evolução do mercado de terras para as 

diversas finalidades, ou à sua capacidade de gerar utilidades para os seres humanos que 

a exploram, mas sim tentar encontrar na terra uma característica próxima dos ativos sem 

risco : a capacidade de manter valor em períodos críticos, de incerteza política ou eco-

9 http:/ /www .eco . unicamp. br/proj etos/mterras/ 
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nômica, quando a maioria dos ativos de risco tem o seu desempenho afetado pelas ex

pectativas negativas que surgem em tais circunstâncias. 

O fato da terra ter perdido importância relativa, conforme foi asseverado anteri

ormente, não significa que esta tenha deixado de ser importante para a humanidade em 

geral e para o sistema produtivo em particular. Ao contrário, na medida em que avança 

o conhecimento sobre os efeitos negativos da produção intensiva, sobre a devastação 

das reservas naturais e sobre a contaminação do ambiente, cresce a importância da terra 

agricultável, da preservação dos lençóis d'água e das florestas, e da produção isenta de 

agentes inorgânicos. A terra, por ser um bem finito, dificilmente perderá a sua impor

tância como fonte de vida e de riqueza. O que vem se reduzindo paulatinamente não é a 

importância da terra em si, mas o seu poder, antes exclusivo, de produzir riquezas e uti

lidades, as quais provém hoje de diversas outras fontes outrora inexistentes. Conforme 

OHLWEILER (1990, p. 200) : 

"a terra enquanto um bem natural, não é fruto do trabalho e, nestas condições, não tem 
valor. Entretanto, tem um preço que se expressa como renda capitalizada. No momento 
em que compra a terra, o capitalista investe o seu dinheiro em renda capitalizada, po
dendo recuperá-lo a qualquer momento com a venda da terra . Ao vendê-la, o capitalista 
muito provavelmente ainda auferirá tun certo ganho em relação à compra anterior, pois 
a crescente demanda de terra, determinada pela procura cada vez maior de produtos 
agrícolas, pemlite elevar progressivamente a renda fundiária e, por conseguinte, o preço 
da terra como renda capitalizada." 

Finalmente, há que se considerar a importância de um trabalho desta natureza, 

no contexto do reordenamento econômico da regiã_? de Bagé (RS) na qual o Autor se 

acha inserido. Conforme abordado anteriormente, os proprietários de terras da região 

vivem hoje o dilema da escolha: ou reconvertem a sua estrutura produtiva, diversifican

do as atividades e incorporando novas tecnologias, como forma de torná-las novamente 

rentáveis, ou simplesmente vendem os seus campos e migram para outras atividades. A 

concentração da produção em poucos produtos, segundo SOUZA ( 1995, p. 118), so

bretudo no arroz, torna a economia local (e regional) vulnerável às flutuações 

conjunturais. Desse modo, cita, "já é senso comum na própria comunidade, a necessida

de de diversificação da produção agropecuária municipal, e de introdução de algumas 

indústrias, principalmente vinculadas ao complexo agroindustrial." A diversificação das 

atividades, poderá representar uma alternativa interessante, porém certamente demanda

rá o aporte de capital, cuja obtenção nem sempre é fácil. Até mesmo a venda de parte 
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das propriedades, pode se fazer necessário, para a capitalização do que restar, além, é 

claro, da incorporação de novos métodos e técnicas de produção, ainda desconhecidos 

pela maioria. Será uma decisão difícil de ser tomada, certamente, já que a venda da terra 

- ou de uma parte dela - mesmo que seja em proveito da capitalização do restante da 

propriedade, contraria o sistema de crenças dos proprietários, podendo ser visto até 

como um sinal de insucesso. Além do mais, a exploração de atividades novas e desco

nhecidas sempre representa um risco adicional. A segunda alternativa - vender as 

propriedades e migrar para outras atividades - poderá ser igualmente traumática, já que 

a venda dos campos e o abandono das atividades tradicionais representa a renúncia a 

todo um passado de fausto e riqueza, e o reconhecimento da própria decadência econô

mica da atividade. Afora isto, tanto o estabelecimento de nova atividade como a adesão 

a negócios já existentes, podem cobrar-lhes um preço alto pela inexperiência e pela falta 

de preparo. E é no contexto deste reordenamento econômico que o presente trabalho 

pretende contribuir, não apenas identificando qualidades do ativo terra ainda pouco in

vestigadas, mas também e principalmente provando ou negando a sua capacidade de 

retenção de valor ao longo do tempo e a sua adequação para a composição de carteiras 

de investimento, como elemento redutor do risco . 

4.5- Objetivos 

O presente trabalho aborda o comportamento dos preços da terra ao longo do 

tempo, para compará-lo com a evolução dos preços de títulos de empresas de diversos 

segmentos econômicos, a fim de determinar possíveis correlações entre o ativo real e ·os 

ativos financeiros, durante os períodos de crise financeira ou institucional. 

4.5.1 - Objetivo geral 

Avaliar os efeitos decorrentes da inclusão do ativo terra em Carteiras de Inves

timento, com vistas a identificar possíveis relações entre aquele ativo tangível e as ações 

negociadas em Bolsa, a fim de utilizá-lo como elemento redutor do risco dessas Cartei-

ras. 
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4.5.2 - Objetivos específicos 

Estudar a evolução dos preços da terra ao longo do tempo, e compará-los 

com outros ativos de risco, particularmente com as ações negociadas em 

Bolsa, para verificar possíveis correlações existentes entre eles, especial

mente durante as crises econômicas. 

Verificar se o ativo terra reúne características minimamente semelhantes aos 

ativos sem risco, e qual a sua capacidade de criar e manter valor ao longo do 

tempo. 

Simular carteiras hipotéticas de investimentos, com e sem a inclusão do ativo 

terra, para medir o efeito que esta é capaz de produzir sobre a rentabilidade 

e o grau de risco das carteiras. 



5- DEFINIÇÃO DO CAMPO TEÓRICO 

As características e o comportamento da terra enquanto ativo líquido, não obs

tante a sua importância para a humanidade enquanto fonte de vida e reserva de valor, 

têm despertado o interesse de poucos pesquisadores. Alguns autores como Reydon, 

Plata, Farina e Lazzarini, entre outros citados no presente trabalho, vêm se dedicando há 

algum tempo ao estudo do assunto, com particular interesse para a análise das variáveis 

que interferem sobre o mercado de terras, em especial as condicionantes do preço e da 

disponibilidade deste ativo. Estes autores têm tentado explicar o comportamento do 

mercado de terras, diante de diversas circunstâncias, tais como a maior ou menor liqui

dez do sistema econômico, as características dos programas governamentais de 

financiamento e o valor de outros ativos concorrentes, apenas para citar alguns. Ques

tões importantes, como a relação do preço da terra com os títulos do governo, com a 

variação dos preços das ações nas bolsas de valores, e com outros ativos semelhantes ao 

longo do tempo, estão razoavelmente respondidos, faltando explicar porém, o compor

tamento do preço da terra especificamente durante os momentos de crise dos demais 

mercados financeiros, sendo esta a razão maior deste trabalho. 

5.1 - A renda da terra e o mito da pequena propriedade 

A primeira questão que costuma ser colocada, quando se aborda a viabilidade 

econômica da atividade primária, ou das indústrias que lhe dão sustentação, cita respeito 

a estrutura fundiária e a propriedade dos meios de produção, assuntos que comportam as 

mais diversas interpretações, e cuja discussão geralmente é influenciada mais pela pai

xão, do que mesmo pela realidade dos fatos ou pela verdade científica, conforme 

afirmam F ARINA e LAZZARINI (2000) 10
. E como todo assunto, onde a paixão extra-

10 http://www.usp.br/fea/adrnlfia!pensa/pensa.htm 



pola os limites da razão, também este acaba por criar certos mitos que nem sempre cor

respondem a realidade, e que se não forem adequadamente analisados, poderão acabar 

validando teorias sem nenhum fundamento científico. 

O primeiro mito que sempre se apresenta, segundo aquelas autoras, quando são 

abordadas questões relativas a produtividade da terra, refere-se à inviabilidade da pe

quena propriedade como estrutura competitiva, devido à sua limitação em obter ganhos 

de escala ou até mesmo de se autofinanciar. Entretanto ressalvam no mesmo que "é pos

sível fazer uma leitura completamente inversa da questão, pois núcleos de pequenos 

produtores conseguem sobreviver quando se orientam para o mercado e promovem ga

nhos de eficiência cooperativos sob uma perspectiva de longo prazo" . Experiências 

passadas mostram que o associativismo pode ser muito útil , tanto na obtenção de produ

ção em escala, quanto na alavancagem financeira de projetos conjuntos. A prova disso, 

segundo aqueles autores, seriam os distritos industriais do Norte da Itália, congregando 

pequenas empresas familiares que se mostram competitivas mesmo operando em pe

quenas áreas de terra, e a organização dos produtores de uva no Vale do São Francisco, 

estabelecendo câmaras de comercialização da fruta (marketing boards) . Posição seme

lhante adotam CASAROTTO FILHO e PIRES (1999, p. 19), quando relatam a 

experiência dos pequenos empreendedores da região da Emília Romagna, na Itália, que 

através do associativismo conseguem competir globalmente com seus produtos, incluin

do-se aí a "Batata de Bologna", produzida a partir de pequenas propriedades que, 

associadas num empreendimento maior, conseguiram desbravar mercados altamente 
I 

competitivos, transformando uma mercadoria trivial num produto diferenciado. 

Por outro lado, há que se questionar o mito oposto, que vem sendo usado como 

bandeira de luta pelos partidários da reforma agrária, de que o estímulo à pequena pro

dução deve solucionar problemas de produtividade (especialmente em função da 

ocupação da terra) e, assim, auxiliar na alimentação populacional. Em quase todo o 

mundo, e no Brasil não haverá de ser diferente, a produção agropecuária de uma forma 

geral sofre um intenso processo concentração, e o abastecimento alimentar baseia-se 

fundamentalmente em empreendimentos de grande escala de operação, mesmo naquelas 

atividades que ocupam pequenos espaços. Estimativas do Departamento de Agricultura 
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dos Estados Unidos, também citadas por F ARINA e LAZZARfNI (2000) 11
, apontam 

que o custo de produção de suínos para uma escala de produção de 10.000 animais/ano 

é 30% inferior à escala de 140/ano, deixando evidente que a simples partilha da terra 

não solucionará os problemas alimentares do povo ou melhorará a renda das pessoas no 

campo. 

5.2- Uma nova dimensão para a atividade primária 

A produção agro-pastoril , deparara-se hoje com mercados competitivos e pro

dutos praticamente homogêneos, e vem perdendo espaços significativos no contexto da 

formação do Produto Nacional. Conforme GASQUES e CONCEIÇÃO (2000, p. 5) : 

"entre os principais traços que caracterizam o processo de transformação estrutural, os 
mais típicos são a participação decrescente da agricultura no produto interno bruto (PIB) 
frente aos demais setores e a redução da proporção do emprego agricola no emprego 
total. Esses traços foram observados nas diversas experiências de crescimento dos paí
ses. No Brasil, esse processo também tem sido observado. ( ... ) Nota-se que, na década 
de 40, a participação da agricultura e a da indústria eram muito semelhantes. Atual
mente, a participação da agricultura na renda está em tomo de 7%, enquanto a indústria 
participa com 31% e o setor serviços, com 52%." 

Para agravar o quadro vigente, as empresas rurais brasileiras, que já vinham num 

processo de endividamento crescente, nos anos 90 viram o seu espaço mercadológico 

ser invadido por uma leva grande de produtos estr~ngeiros e, impotentes, não tiveram 

como reagir. Faltou-lhes, ao que parece, o lastro financeiro necessário para fazer a re

conversão tecnológica necessária naquele momento, já que se encontravam 

descapitalizadas e o crédito tornou-se excessivamente caro e escasso, ao contrário do 

que ocorria nos países concorrentes, onde o crédito era mais barato e abundante. Segun

do CHALOULT e Hll.LCOAT (1998) 12
: 

"o crédito caro e raro é wn problema comum a todos os países do MERCOSUL. sendo 
mais agudo no Brasil. Devido a razões macroeconômicas, principalmente àquelas liga
das ao refinanciamento da dívida pública interna e aos sobrecustos _engendrados pela 
rigidez de seu sistema bancário, o Brasil é particulannente prejudicado pelo elevado 
custo do crédito e por uma das mais altas taxas de juros do mundo ( .. . ). Assim, os custos 
financeiros gravam fortemente os custos de produção dos agricultores e do complexo 

11 http:/ /www. usp. br/fea/adm/fia/pensa/pensa. htm 
'
2 htlp:/ /www. ipea.gov. br/pub/ppp/ppp 13/chalout. pdf 
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agroindustrial. o endividamento cresce e a competiti,·idade do setor se vê prejudicada 
pela demora na · introdução de novas tecnologias.' ' 

Como conseqüência desse processo de descapitalização muitos produtores e co

operativas tiveram a sua atividade inviabilizada. Mas a falência de um setor inteiro, 

conforme ensina MATARAZZO (1993, p. 161), "nunca se deve exclusivamente ao en

dividamento"; em geral, "há todo um quadro de má administração, desorganização, 

malversação e projetos fracassados", que merece ser investigado. 

5.3 - A terra como reserva de valor 

Estudos recentes têm evidenciado que a terra continua sendo considerada como 

um ativo seguro, comparativamente aos ativos financeiros de maior liquidez, tendo o 

seu preço aumentado significativamente nos períodos próximos à publicação dos diver

sos planos econômicos, quando todo o sistema vive momentos de incerteza. De acordo 

com REYDON e PLATA (1999 :7) 13
, a terra é um ativo que, na maioria das vezes, con

segue conservar o seu valor (ou aumentá-lo) de um período para outro, e é por isso que 

"em períodos de alta inflação, tanto a terra rural, quanto outros ativos reais (casa, terre

nos urbanos, carros, etc.) são demandados pelos agentes econômicos como ativos de 

reserva de valor" . A mesma linha de raciocínio é desenvolvida por MONTEIRO e 

PETTI (1999 :1)14 ao analisarem o mercado de terras no período próximo à implementa

ção do Plano Real, quando os preços cresceram substancialmente a partir de fev/94 e 

atingiram o seu ápice ao final daquele ano, para voltarem a cair a partir de então. Se

gundo estas autoras, a população "considera a terra um ativo seguro para investimento, 

quando comparado à incerteza acerca dos mercados financeiros de maior liquidez". Por 

outro lado há que se considerar que a terra é um ativo tangível, que pode ser usado para 

fins produtivos ou especulativos e, neste contexto, concorre com outros ativos de ca

racterísticas semelhantes. 

1 3 http :/ /www. data terra. org. br/ documentos/Bastiaan. htm 
14 http:/ /www.ies. sp.gov. br/preterra. htm 
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Ainda segundo REYDON e PLATA ( 1999:7) 15
, o grande boom do preço da terra 

no Brasil deu-se exatamente em 1986 (ver Figura 1), com o Plano Cruzado, quando os 

preços reais desse ativo atingiram o seu máximo, voltando a cair em seguida. Tal situa

ção ocorreu devido à conjugação de uma série de fatores - aumento da demanda por 

bens agrícolas e ausência de outras opções interessantes de investimento - mas também 

e principalmente, como reserva de valor, naquele momento de incerteza. Durante o pri

meiro semestre de 1989, com a aceleração do processo inflacionário e as incertezas 

trazidas pelo Plano Verão, houve um repique dos preços da terra, que voltaram a cair 

logo no segundo semestre daquele mesmo ano . 

15 http://www.dataterra .org.br/documentos/Bastiaan.htm 
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Fonte: REYDON e PLATA (1999) 

Figura 1 - Evolução dos preços de venda dos diferentes tipos de terra (terra para 

lavoura, para pastagem e matas) e do preço de arrendamento de terra 

para lavoura no Estado de São Paulo (Em R$/ha). 
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5.4 - A diversificação das carteiras de títulos 

A estratégia da diversificação, um recurso utilizado para contornar o problema 

da incerteza e diminuir o risco de qualquer decisão, tem sido largamente utilizada nas 

decisões de investimentos. A análise teórica do risco foi enormemente impulsionada 

pelo clássico artigo de Harry Markowitz - Por(folio Selection, escrito para The Journal 

oj Finance, volume VII, n° 1, em março de 1952, no qual o autor propõe estratégias de 

diversificação que podem ser consideradas como um marco histórico na evolução da 

teoria financeira . 

O princípio da diversificação parece estar alicerçado em dois pilares fundamen

tais : (a) os investidores procurarão minimizar o nível de risco, dentro de certa classe de 

retornos esperados, e (b) eles procurarão maximizar o nível de retorno esperado, dentro 

de determinada classe de riscos. Dentro desse princípio, obviamente encontram-se gru

pos de investidores mais agressivos, menos preocupados com o risco, que estarão 

interessados em formar suas carteiras de investimentos com papéis de grande rentabili

dade; mas, certamente, também existirão os investidores mais conservadores, aqueles 

avessos a correrem riscos desnecessários, que procurarão combinar papéis de onde obte

rão menor variância, contentando-se com um grau menor de retorno. Os investidores 

deste último grupo, por sua prudência, estarão mais interessados na segurança oferecida 

pelos ativos, e tenderão a incluir um número maior de papéis em suas carteiras, já que a 

variância da carteira como um todo sempre tende a ser menor do que a variância dos 

títulos individualmente. O investidor típico, segundo ROSS et a/. (1995 , p. 218/219), 

possui aversão ao risco, mas poderá aceitá-lo mediante um prêmio ou uma compensação 

que lhe seja vantajosa. Segundo este autores (p. 224), "é comum afirmar que o retorno 

esperado de um título deve depender diretamente de seu risco, ou seja, os indivíduos 

deterão um título com risco somente se o seu retorno esperado proporcionar uma com

pensação adequada pelo risco existente". 

A diversificação de papéis dentro de uma Carteira de Ações contribui decisiva

mente para a redução do risco, embora não seja capaz de eliminá-lo por inteiro, já que 

existe um grau de risco próprio do mercado, chamado de risco sistemático. Segundo 

ROSS et ai. (1995, p. 197) "a diversificação é muito eficaz como procedimento de re

dução de risco, entretanto o risco da posse de ações ordinárias não pode ser 
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completamente eliminado com a diversificação" , já que "o desvio-padrão da carteira do 

S&P agregado ainda é muito elevado quando comparado ao dos Títulos do Tesouro dos 

EUA" . Ainda segundo aqueles autores (p. 224), "um investidor racional 16 e possuidor 

de aversão a risco, consideraria a variância (ou desvio-padrão) do retorno da carteira 

como medida apropriada do risco de sua carteira". Nessa mesma linha, GALESNE et a/. 

(1999, p. 219) ao descreverem as características do Modelo de Determinação de Preços 

para Ativos Financeiros - CAPM (Capital Asset Pricing Model) dividem o risco em 

dois tipos: o risco sistemático, que é o risco do mercado em sua totalidade, que afeta 

igualmente todos os títulos e não é passível de ser eliminado por diversificação aleató

ria, e o risco não sistemático, específico de cada título em particular, que pode ser 

eliminado pela diversificação aleatória. De acordo com estes autores, uma vez elimina

do o risco não sistemático através da diversificação aleatória, restará ao investidor 

racional apenas a preocupação com o risco sistemático, e que, com apenas 15 títulos, é 

possível diversificar uma carteira a ponto de eliminar praticamente todo o risco não sis

temático. 

A medida de risco adotada para efeito do presente trabalho, é a variância dos 

retornos da carteira hipotética de investimento, a qual segundo ROSS et a/. (1995, p. 

194), representa uma medida de variabilidade ou dispersão, que pode ser associada à 

incerteza dos retornos. Segundo aqueles autores: 

"não há definição universalmente aceita de risco. Uma das maneiras de pensar a respeito 
do risco dos retornos em ações ordinárias é em termos de grau de dispersão da distribui
ção de freqüência. ( .. . ) Se a distribuição apresentar urna dispersão muito grande, os 
retornos que poderão ocorrer serão muito incertos. Ao contrário, tuna distribuição cujos 
retornos se situam dentro de uns poucos percentuais de distância, é concentrada e os 
seus retornos são menos incertos.( ... ) A variância e a sua raiz quadrada. o desvio
padrão, são as medidas mais comuns de variabilidade ou dispersão." 

5.5 - Beta como medida de sensibilidade 

Muitos investidores, por comodidade ou aversão ao risco não sistemático, prefe

rem possuir carteiras de ações bastante diversificadas, semelhantes à composição dos 

índices de mercado (IBOVESPA, por exemplo). Quando isto acontece, o desempenho 

16 grifo do Autor 
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da carteira reflete o desempenho do mercado como um todo, o que dá ao investidor a 

certeza de obter a "rentabilidade da Bolsa". 

A montagem de carteiras capazes de acompanhar o índice do mercado, é uma ta

refa de grande importância, tendo em vista que os títulos isoladamente quase sempre 

apresentam variação diferente daquele índice. BREALEY e MYERS (1992, p. 184) 

demonstram que a melhor medida de risco de um título dentro de uma carteira diversifi

cada, é o seu coeficiente Beta, ou seja, a relação existente entre a covariância entre os 

retornos do título e do mercado e a variância dos retornos do mercado como um todo. 

Ou seja 

f3= Cov(R1,&J 
cr2 (RM) 

onde cr2 (RM) é a variância do retorno do mercado. 

O Coeficiente Beta nada mais é, senão a medida da sensibilidade da variação de 

um título individualmente, em relação à variação da carteira de mercado. Dessa forma, 

conforme nos ensinam ROSS et ai. (1995, p. 223) "o Beta médio de todos os títulos, 

quando ponderado pela proporção entre o valor de mercado de cada título e o da carteira 

de mercado, é igual a 1 ". Em conseqüência, pode-se afirmar que os títulos que possuem 

Beta entre zero e um, variam menos do que o índice de mercado, e aqueles com Beta 

superior à unidade são mais sensíveis às oscilações do mercado acionário, ou ainda, 

conforme as palavras de SANVICENTE e MELLAÇii FILHO (1996, p. 48) "cita-se que 

todo ativo com ~< 1 , 00 é defensivo, e que todo ativo com ~> 1 , 00 é agressivo". Final

mente, o beta de uma carteira de ações, nada mais é senão uma média ponderada dos 

betas dos títulos nela incluídos. 

5.6 - A escolha da carteira ótima 

A eleição dos títulos que farão parte de uma Carteira de Investimentos, depen

de fundamentalmente da ganância do investidor e de sua aversão ao risco . Investidores 

mais ousados, por certo, aceitarão papéis com variação superior ao mercado, por serem 

aqueles que geralmente oferecem os melhores ganhos, embora estejam sujeitos a um 
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maior grau de risco; outros mais prudentes, por certo escolherão papéis de baixa sensi

bilidade - com coeficiente beta inferior a I - os quais apresentam maior segurança às 

oscilações bruscas do mercado, muito embora remunerem menos. 

Determinação da Linha do M erca do 

14,0% 

<11 
12 ,0% 

"C 10 ,0 % .. 
:!:! 8,0 % 
:õ 6,0 % .. 
c 4,0 % <11 
ct: 2,0 % 

0 ,0 % 

0,0 % 1 ,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 

Desvio Padrão 

Fonte: Adaptado de ROSS et a!. (1975 p.22l) 

Figura 2- O conjunto eficiente e a linha de mercado 

Após estimar os retornos esperados e as variâncias (ou desvios-padrão) dos tí

tulos que poderão compor a sua carteira, o investidor calcula o conjunto eficiente 

desses papéis, ou seja, as diversas combinações possíveis entre eles, que ofereçam mai

or rentabilidade dentro de um mesmo grau de risco, ou menor grau de risco com a 

mesma rentabilidade. O conjunto eficiente (Figura 2) representará uma curva de máxi

ma eficiência, ao longo da qual deverá ser encontrado um ponto tangente com a linha 

que a liga à rentabilidade do ativo sem risco (desvio padrão da rentabilidade igual a 

zero), denominada Linha de Mercado de Capitais. Conforme ROSS et a!. (1995, p. 221) 

"na realidade, como a linha é tangente ao conjunto eficiente, fornece ao investidor· as 

melhores oportunidades possíveis". Feito isto, o investidor precisa então determinar 

como combinará a sua carteira de títulos com o ativo sem risco, para obter a variância e 

a rentabilidade desejadas. Estas atividades, tanto a determinação do conjunto eficiente, 

quanto a linha de mercado, que no passado se constituíam em tarefa penosa, são extre

mamente facilitadas hoje em dia, com o uso de planilhas eletrônicas e de outras 

ferramentas de programação linear. 



6- METODOLOGIA 

6.1- Tipo de Pesquisa 

O trabalho desenvolvido ambiciona chegar a um conhecimento novo, a partir da 

comparação entre a variação dos preços das ações, aqui representado pelo IBOVESPA, 

e os preços da terra, durante os períodos de crise político-institucional e nas crises de 

confiança que abalaram o mercado acionário nacional. Pode ser tipificado como uma 

Pesquisa Quantitativo-Descritiva de Verificação de Hipótese, e utiliza técnicas de Estu

do de Caso e de Estudo de Evento como ferramentas acessórias. 

A Pesquisa Quantitativo-Descritiva - PQD, segundo TRIPODI (1975, p. 38) 

"assemelha-se à de estudos experimentais em que ambas buscam descrições quantitati

vas entre variáveis especificadas". As descrições desse tipo, segundo este autor, "são 

obtidas através do uso de artifiCios de medição para descrever relações entre variáveis e, 

por essa razão, empregam-se conceitos estatísticos tais como correlação, proporções e 

assim por diante". A Verificação de Hipótese, um subtipo da PQD, emprega métodos de 

pesquisa que são, essencialmente, aproximações à ~xperimentação, podendo ser consi

derados como uma transição entre os estudos experimentais e a própria pesquisa 

quantitativo-descritiva, por se constituírem naquilo que Campbell e Stanley (1963), ci

tados por TRIPODI (1975, p. 38) chamam de "quase-experiências" . No caso em 

estudo, há duas hipóteses explícitas que se pretende verificar: (a) o mercado de terras 

estaria condicionado às mesmas influências do mercado acionário, e por isso a posse da 

primeira, em conjunto com uma carteira de ações não servia para diminuir o risco do 

investidor, ou (b) o preço da terra possui uma lógica própria e, por isso, não varia no 

mesmo ritmo das ações, sendo assim possível o seu uso como reserva de valor em perí

odos críticos das bolsas de valores. 

A técnica de estudo de caso, como se cita adiante, quando usada isoladamente, 

não é capaz de gerar um resultado satisfatório, e o mesmo pode ser dito em relação ao 
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estudo de eventos; se utilizadas em conjunto, porém, ambas as técnicas se complemen

tam, oferecendo um resultado consistente. 

O estudo de caso, como define ST AKE (1994), não é um método, mas sim a es

colha de um objeto a ser estudado. Pode ser único ou múltiplo e a unidade de análise 

pode ser um ou mais indivíduos, grupos, organizações, eventos, países ou regiões. No 

caso em análise, são estudadas diversas crises econômicas, todas elas contemporâneas, 

com diferentes origens e tempos de duração, onde os limites entre fenômeno e contexto 

não são claramente evidentes e, por isso, necessitam ser estudados individualmente. A 

pesquisa pretende conhecer o comportamento de carteiras hipotéticas de ações, com e 

sem a inclusão do ativo terra, durante os períodos em que ocorreram fortes oscilações 

nas Bolsas de Valores e, para isto, torna-se necessário identificar o ambiente político

institucional , para verificar se tais oscilações realmente têm relação com os eventos 

considerados, ou se são decorrência de simples ajustes do próprio mercado, como a rea

lização generalizada de lucro, por exemplo . Dessa forma, antes de simular o fenômeno 

para ver o que ocorre com a carteira durante o período de oscilação acentuada- torna-se 

imperioso identificar claramente cada uma das crises, buscar relações entre as causas 

prováveis e a época de sua deflagração, e conhecer a sua profundidade e extensão. E é 

exatamente esta necessidade de delimitar cada período de crise, que torna necessário a 

utilização da técnica de estudo de evento em conjunto com o estudo de caso. 

O método do estudo de evento foi empregado, tendo em vista que a análise li

mitou-se aos períodos de crise, os quais formam verdadeiras "janelas" nas séries 

históricas, que foram prudentemente acrescidas de períodos pré e pós eventos, para si

mular o desconhecimento do investidor em relação à possibilidade de crise. Os estudos 

de eventos, segundo KLOECKNER (1995 , p. 262), "podem ser definidos como a análi

se do efeito de informações específicas a determinadas empresas, sobre os respectivos 

preços de suas ações", ou em outras palavras, é o estudo da anormalidade do retorno 

das ações numa data ou período considerado. A mesma linha de raciocínio é seguida por 

LeCLERE (1999), quando define o evento como "uma mudança qualitativa, que ocorre 

num dado momento, a um indivíduo, organização, entidade ou sociedade" . A pesquisa 

foi desenvolvida com base no conceito de anormalidade, mas não exatamente da 

anormalidade microeconômica, ou seja, daquela que se estabelece a partir de informa

ções originadas na própria empresa, como o são o anúncio do pagamento de dividendos, 



43 

ou do resultado contábil do exercício, mas sim da anormalidade macroeconômica, que 

surge de forma inesperada e atinge as empresas em seu conjunto, como são os pacotes 

econômicos do governo, as crises de governabilidade ou de liquidez internacional. 

A tarefa inicial do estudo de evento, conforme MacKINLA Y (1997, p. 14115), 

consistiu em definir o evento de interesse e identificar o período através do qual os da

dos devem ser examinadas, ou seja, a janela do evento. "Na prática", cita o autor, "o 

período de interesse é freqüentemente expandido para vários dias, incluindo pelo menos 

o dia do anúncio e o seguinte". Assim, os períodos anteriores e posteriores ao evento, 

poderão também ser considerados como de interesse para o estudo, já que o mercado 

poderá obter algumas informações sobre ganhos antes mesmo do anúncio oficial, quan

do as informações são liberadas pelas empresas. No caso presente, a janela teve que 

necessariamente abranger períodos anteriores e posteriores ao evento propriamente dito, 

tendo em vista que as crises políticas ou econômicas dificilmente irrompem, sem que o 

mercado perceba alguns sinais prévios. 

6.2- Caracterização do Universo 

A Pesquisa abrangeu as ações componentes do índice BOVESP A, no período 

compreendido entre janeiro de 1980 e dezembro de 1999, e a terra agrícola "de primei

ra", do Estado de São Paulo, em igual período, por serem aquelas que ofereciam dados 

completos e confiáveis. 

.. 

Os retornos esperados da carteira teórica de ações durante o período de anorma-

lidade, são estimados de acordo com o Modelo de Retornos Ajustados à Média, 

considerando como esperados, a média dos preços de períodos anteriores. O Modelo de 

Retornos Ajustados à Média, segundo KLOECKNER (1995, p. 262) "pressupõe que o 

retorno esperado de uma ação i é igual à constante ki" . Dessa forma, cita "pressupondo 

que seja necessário gerar um controle para a ação i no período t, a constante ki poderia 

ser, por exemplo, o retorno da ação no período t-1 , ou a média dos retornos passados da 

ação i". Dessa forma, pode-se afirmar com bom grau de segurança que, Cetris Paribus, 

os retornos esperados de uma ação ou grupo de ações, durante um período de anormali-
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dade, correspondem àqueles que seriam considerados normais, caso o evento não tives

se ocorrido. 

6.3 - Amostra 

A amostra das ações utilizadas na carteira simulada, foi composta pelos papéis 

representativos do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo - IBOVESPA, ao longo do 

período de 20 anos, pela cotação média diária. Para os valores de venda da terra, foram 

utilizados os dados do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo, do gru

po Terra de Cultura de Primeira, por ser o grupo que apresenta dados de todo o 

período de comparação, e também por serem aquele cujos valores intermediários podem 

ser mais facilmente estimados para todo o período, já que se correlacionam melhor com 

a inflação e com os preços de várias commodities agrícolas. 

6.4 - Coleta de dados 

Os dados foram obtidos de fontes fidedignas, tais como o Banco de Dados 

ECONOMÁTICA, a Fundação Getulio Vargas - FGV DADOS, o Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas - IPEA, o Instituto de Economia Agrícola de São Paulo - IEA, o 

Banco de Dados DATATERRA, o Instituto Riograndense do Arroz - IRGA e a 

EMATER- RS . Como fontes principais de informação, foram utilizados os dados do 

Mercado de Terras do Estado de São Paulo do IEA, do período compreendido entre 

1964-99, com foco de interesse no período compreendido entre 1980 e 1999, por serem 

os únicos obtidos em séries completas e tabulados, e os dados do ECONOMÁTICA de 

igual período (tanto os dados relativos aos preços das ações, quanto os índices de infla

ção). As informações de natureza histórica, dos fatos que marcaram as diversas crises 

políticas ou econômicas, necessários à montagem da cronologia dos eventos, foram co

letadas em jornais e revistas de circulação nacional existentes em Bibliotecas, ou 

mesmo obtidas via internet. 
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6.5 - Apuração dos Resultados 

A primeira atividade do trabalho, consistiu na coleta e tabulação dos dados, tanto 

de terras quanto das ações. Logo em seguida todos os dados foram atualizados moneta

riamente e estimados para os períodos não cobertos, para que se tornassem homogêneos 

ao longo do tempo e passíveis de comparação . Feito isto, teve início a fase comparativa, 

quando foram montados os diversos portfolios hipotéticos, com e sem a presença do 

ativo terra, para análise posterior. 

O próximo item relata a primeira fase do trabalho, quando os preços do ativo ter

ra foram levantados, tabulados, estimados e testados segundo diferentes métodos 

estatísticos, para avaliar a sua consistência. A definição das janelas de evento e a com

paração das Carteiras com e sem a terra, serão tratados mais adiante. 



7- COMPORTAMENTO DOS PREÇOS DA TERRA NO TEMPO 

A terra, como um ativo natural e fungível , é negociada em mercados específicos, 

e tem o seu preço fixado em função das diversas variáveis que movem a sua oferta e 

procura ao longo do tempo. A formação do seu preço é resultante de um conjunto com

plexo de motivações, que vão desde as simples expectativas em relação aos preços 

agrícolas, até a instabilidade dos mercados financeiros, passando pela política de subsí

dios do governo e pelos preços relativos de outros ativos de risco semelhante. No 

presente trabalho, são utilizados como referência os preços de terras do Estado de São 

Paulo, publicados pelo Instituto de Economia Agrícola daquele estado, durante os últi

mos 20 anos, ou seja, de 1980 a 1999, dos tipos Terra de Primeira, Terra para Pastagem 

e Campo, além dos dados e constatações publicados por REYDON e RO.l.\1EIRO 

(1994). 

Os dados foram tabulados, testados e comparados com os índices de inflação e 

com os preços das commodities agrícolas mais comuns (algodão, boi gordo, café, milho, 

soja, trigo e arroz), buscando estabelecer possíveis correlações entre seus preços, que 

pudessem ser úteis para a estimação dos preços da terra, nos intervalos cujos dados não 

estivessem disponíveis. Como o objetivo do trabalho era testar o comportamento do 

preço do ativo terra em relação a uma carteira de ações, durante períodos de crise no 

mercado financeiro, era imperioso trabalhar com séries completas de dados, e estes ri.ão 

estavam disponíveis . Era necessário, assim, obter, pelo menos, preços mensais do ativo 

terra, para compará-los com os indicadores da BOVESP A, preços estes que são levanta

dos e divulgados apenas uma, duas ou, no máximo, três vezes por ano. Era necessário 

assim, encontrar estimadores seguros para produzir séries completas de dados relativos 

aos preços da terra e, para isto, utilizou-se os preços recebidos pelos agricultores como 

referência, pois estes preços, além de estarem disponíveis em séries completas, já havi

am demonstrado correlação positiva com o ativo estudado, no trabalho dos autores 

citados no parágrafo anterior, além dos índices representativos da inflação e outras téc

nicas de estimação. 
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Segundo REYDON e RO"MEIRO (1994, p. 33/34), "neste grupo de variáveis, as 

que apresentam correlações simples positivas e altas com o preço da terra são : o preço 

do arrendamento da terra (PTA) (r=0,82)17
, os preços recebidos pelos agricultores 

(REC) (r=0,70) e seguindo-se em importância o produto interno bruto (PIB) (r=0,57) ... " 

O valor de arrendamento, embora possua uma maior correlação com o preço da terra, 

não pode ser utilizado como estimador, por apresentar a mesma limitação do ativo a ser 

estimado, ou seja, seus valores são divulgados com pouca freqüência . 

A busca de variáveis explicativas para o preço da terra ao longo do período pes

quisado - 20 anos - acabou levando também a investigar o seu comportamento em 

relação à inflação, já que a literatura consultada não era conclusiva quanto à inexistência 

de relação entre os preços da terra e a inflação. A obra de REYDON e ROMEIRO 

(1994, p. 34) analisa apenas superficialmente esta relação, quando aqueles autores des

cobrem uma correlação negativa entre o preço da terra e os títulos do governo, o 

IBOVESPA e o dólar, índices estes correlacionados entre si e representativos das ex

pectativas inflacionárias. A busca de correlação entre o preço da terra e a inflação, não 

significa obviamente, que se estivesse duvidando do trabalho dos autores já citados; ao 

contrário, pretendia-se verificar o comportamento desta variável no período posterior a 

1994, quando o país ingressou num período de relativa estabilidade. 

7.1 - A relação do preço da terra com a inflação 

A comparação do preço de terras com outros indicadores, como já foi anterior

mente citado, destinava-se a identificar referenciais seguros que permitissem estimar o 

preço deste ativo durante os intervalos que não continham dados disponíveis. Com os 

dados tabulados, foi medida a correlação entre a variação dos preços de três diferentes 

tipos de terra (Terra de Cultura de Primeira, Terra para Pastagem e Campo), tanto ao 

longo de todo o período pesquisado, como nos diversos sub-períodos. A evolução do 

preço da terra, conforme pode ser visto pela Tabela 1, apresentou um comportamento 

bastante irregular em relação à inflação, pelo menos a longo prazo, o que, a priori, de-

17 O " r" corresponde ao coeficiente de correlação entre os preços da terra e os demais índices de compa
ração 
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saconselharia o seu uso como referência para todo o período. Os dados referentes aos 

preços da terra e aos índices de inflação encontram-se listados no Anexo 1. 

Tabela 1 - Correlação entre o preço da terra e a inflação, no período compreendido 

entre Jan/80 e Dez/1999, e nos sub-períodos anterior, de estabilização e 

posterior ao Plano Real 

Terra de Cultura Terra para Campo 
p (terra,inl1ação) de Primeira Pastaoem 

C!INPC C/DOLAR C/ IN PC C/DOLAR C!INP C C/DOLAR 

Correlação em todo o período 0,940 0,882 0,92377 0,862 0,89932 0,824 

Correlação entre 1980 e 1994 0,9999 0,9996 0,9999 0,9996 0,9999 0,9996 

Correlação entre 1994 e 1997 (0,992) (0,980) (0,98269) (0,966) (0,99251) (0,980) 

Correlação entre 1997 e 1999 0,952 0,892 0,88456 0,804 0,53358 0.352 

Fonte- Dados do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo e do Bando de Dados Econo

mática 

Os achados de REYDON e ROl\1EIRO (1994, p.44), já citados, desaconselha

vam o uso da inflação como padrão de referência para o preço da terra, ao longo do 

tempo, porém reconhecem haver forte influência a curto prazo, quando relatam que 

"apesar da taxa de inflação (IGP) ser uma variável não significativa nos modelos em 

nível de longo prazo, esta se torna altamente significativa nos modelos de curto prazo, 

inclusive mais importante na explicação da variação do preço da terra que IB018 e 

ORT 19
". O presente trabalho, confirma ter havido forte correlação positiva entre a varia-

' ção dos preços dos diversos tipos de terra e a inflação, em alguns períodos específicos 

(Tabela 1 ), assim como a existência de uma correlação negativa, igualmente forte, no 

período que se seguiu à implantação do Plano Real, o que a ngor vem confirmar a 

constatação dos Autores aqui referenciados. 

Os dados utilizados no presente trabalho, apresentam uma identidade muito forte 

entre a variação dos índices inflacionários e os preços da terra, no período que vai de 

1980 a 1993, o que pode ser visualizado através da Figura 3. Com a implementação do 

Plano Real, em 1994, e o aprofundamento da política de abertura comercial, o setor 

primário passou a viver uma nova realidade, e os preços da terra passaram a evoluir em 

ritmo diverso dos demais preços do mercado . Assim, de 1994 a 1997, verificou-se uma 

18 Simbologia adotada pelos Autores para designar Índice da Bolsa de Valores 
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efetiva inversão de tendências, quando os três tipos de terra pesquisados apresentaram 

forte correlação negativa com os índices da inflação, tanto em relação aos índices de 

preços, como em relação ao dólar americano, conforme pode ser visto na Tabela 1. Pas

sado o período de ajuste do Plano Real, após 1997, os preços da terra voltaram a se 

correlacionar com a inflação, embora sem a mesma intensidade de antes. Dessa forma, 

verificou-se que entre os tipos de terra pesquisados, a chamada Terra de Primeira20 é 

aquela que melhor se aproximou da variação inflacionária, tanto em relação ao INPC 

como relativamente ao dólar. 

Variação do Preços da Terra X Variação do INPC 

4000% 

3500% ,, 
J \ 

I 

i \ 
i 

\\ 
(/ ' I \ 

~A =·-R ~tt..~-- ._.j L~;:; . -1 --...--.--F--.· lll o I! V 

3000% 

2500% 

2000% 

1500% 

1000% 

500% 

0% 

~ D - - N M • ~ ~ CD ,..._ co Ol o o N M • ~ ~ CD ,..._ co Ol Ol 
co co co co co co co co "'? "'? "'? "'? O? O? O? Ol ~ O? O? O? O? O? O? O? O? • I I I I _!_ I I I ...!. -500% 

111 c > 
E ~ .!l!_ g 

-+--Variação do IN PC ---t1- Variação do preço da terra 

Figura 3- Comparação entre a variação dos preços da terra e o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor, no período compreendido entre Jan/80 e Dez/99 

19 Simbologia adotada pelos Autores para designar os Títulos do Governo Federal- ORTN 
20 Segundo classificação do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo 
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Tabela 2 - Correlações existentes entre os preços dos diversos produtos agrícolas, 

no período compreendido entre Jan/80 e Dez/99 

PRODUTOS Milho Soja Trigo Arroz Café Algodão Bio Gordo 

Milho 

Soja 0,998 

Trigo 0,957 0,963 

Arroz 0,994 0,996 0,979 

Café 0,941 0,944 0,979 0,964 

Algodão 0,993 0,994 0,949 0,987 0,927 1 

Boi Gordo 0,996 0,995 0,948 0,989 0,930 0,994 

Fonte dos Dados: Fundação Getúlio Vargas (FGV Dados) 

7.2- A relação do preço da terra com as commodities agrícolas 

A segunda variável investigada como provável explicadora dos preços da terra, 

foi o preço dos produtos agrícolas ao longo do tempo, variável esta também identificada 

na obra de REYDON e RO:MEIRO (1994, p. 37) como uma das variáveis explicativas 

que melhor se ajusta ao caso em questão . Mas antes mesmo de comparar os preços da 

terra com os preços agrícolas, cuidou-se de identificar, entre os principais produtos, 

aqueles que melhor se correlacionassem entre si, a fim de montar um grupo homogêneo 

e, também entre estes, aqueles que melhor acompanhassem os índices inflacionários. 

Foram investigadas as séries de preços do algodão (caroço), boi gordo (em cor

te), café, mil ho, soja, trigo e arroz em casca, todos da FGV/Agroan (ANEXO B), 

correspondentes ao período de 20 anos ( 1980 a 1999). Os dados analisados demonstra

ram haver um forte grau de associação entre os sete produtos, sendo o milho, a soja, e o 

boi gordo e o algodão, os que melhor se ajustam ao conjunto todo, e o os café o de pior 

ajustamento (ver correlações na Tabela 2) 
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Tabela 3- Correlação dos preços agrícolas com a inflação 

Principais produtos agrícolas lista- Algo- Arroz Boi Café Milho Soja Trigo 
dos dão Gordo 
Correlação c/ INPC (Alimentação) 0,804 0.852 0.832 0.244 0,841 o 805 0.775 
Correlação c/ INPC 0,811 0,86 1 0,811 0,238 0,839 0,8 12 0,79-J. 
Correlação c/ IGP-DI 0,812 0.853 0,804 0,234 0,840 0,82-J. 0.791 

Fonte dos Dados: Fundação Getúlio Vargas (FGV Dados) e Economática 

Também foram comparados os preços dos diversos produtos agrícolas, com os 

índices de inflação, a fim de verificar se havia correlação entre eles. Foram calculados 

os coeficientes de correlação dos sete produtos de origem agrícola com o INPC da Ali

mentação e Bebidas (variação mensal do IDGE/ SNIPC), com o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC, também do IBGE, e com o Índice Geral de Preços -

Disponibilidade Interna (IGP-DI) . O resultado encontrado demonstra que dos produtos 

pesquisados, com exceção do café, todos os demais apresentam correlação positiva forte 

com a inflação, conforme pode ser verificado através dos valores constantes da Tabela 

3. A surpresa ficou por conta do arroz, do trigo e do soja, que mesmo sendo produtos 

tipicamente alimentares, correlacionam-se mais fortemente com o INPC e o IGP-DI, do 

que mesmo com o INPC do segmento alimentar. 

Finalmente foram comparados os preços da terra, com os valores de venda dos 

quatro produtos que se mostraram mais homogêneos, a fim de determinar a efetiva de

pendência do valor da terra aos preços agrícolas. Os valores encontrados (ver Tabela 4) 

demonstram que tanto o milho, como o soja, o boi- gordo ou o algodão, possuem uma 

correlação positiva acima de 0,94, com o preço da terra, particularmente com a Terra de 

Cultura de Primeira, cujo coeficiente pé igual ou superior a 0,96 para todos os quatro 

produtos, o que permite concluir que este conjunto de produtos pode ser utilizado com 

bastante segurança para eventuai s estimações de preços da terra, particularmente da 

Terra de Primeira. 
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Tabela 4 - Correlação dos preços de ter·ras com as commodities mais homogêneas 

TIPOS DE TERRA Terra de Cultura Terra para Campo 
de Prime ira Pastagem 

Correlação com milho 0,9807 0,9800 0,9790 

Correlação com soja 0,9778 0.9750 0,9722 

Correlação com boi gordo 0.9632 0,9529 0,9488 

Correlação com algodão 0.9600 0,96 1-'l 0.9590 

Fonte dos Dados: Fundação Getúlio Vargas (FGV Dados) e Economática 

7.3 - A evolução do preço da terra ao longo do tempo 

O preço da Terra de Primeira, em valores deflacionados pelo IGP-DI (base 

Jun/94), apresentou um comportamento bastante irregular ao longo do período. Con

forme pode ser observado na Figura 4, os preços mantiveram-se relativamente estáveis 

no período que vai de 1980 até 1985 (entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00 o ha.), experi

mentaram um súbito crescimento em 1986, época do Plano Cruzado, quando atingiram 

o pico de R$ 13.486,38, em Nov/86 (em valores atualizados para Jun/94), voltando a 

cair a partir do ano seguinte. Em 1989, houve um repique, quando o preço chegou a R$ 

6.944,52, em junho daquele ano, voltando a estabilizar-se ao redor dos R$ 4.000,00 a 

partir de então. Nos anos de 1991/92, período que coincide com a recessão que se se

guiu ao Plano Collor, houve forte retração nos preços, os quais voltaram a alcançar o 

patamar dos R$ 4 .000,00 em 1994, quando foi implantado o Plano Real. A partir de 

1994, com a estabilização da moeda e o aprofundamento da política de abertura comer-
.. 

cial, o preço da terra passou a apresentar uma tendência de queda, acompanhando os 

preços agrícolas, tendência esta que permaneceu até a virada do ano 2000. Por não ser 

objetivo do presente trabalho, não são tratadas aqui, as políticas de subsídios, a demanda 

por produtos agrícolas, a evolução do PIB e outras condicionantes que por certo devem 

ter influído na evolução dos preços da terra. O foco principal de interesse, era conhecer 

com segurança os preços de venda que foram praticados ao longo dos últimos 20 anos, e 

estimar valores eventualmente faltantes, para posteriormente compará-los com o merca

do acionário . 
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Figura 4 - Evolução dos preços da chamada Terra de Cultura de Primeira, no 

Estado de São Paulo, de Jan/80 a Dez/89 (em valores deflacionados 

pelo IGP-DI, base Jun/94. 

7.4- Os métodos empregados para estimação dos dados faltantes 
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Uma das maiores dificuldades para a consecução do presente trabalho- e isto já 

era sabido desde a sua concepção - foi a falta de s'éries completas de dados referentes 

aos preços de terra, o que contrasta com os índices de inflação e do mercado de capitais, 

que são divulgados diariamente e sistematizados por várias instituições públicas e pri

vadas. No caso, estavam disponíveis os dados financeiros do Economatica, e das séries 

relativas aos preços de terras do Estado de São Paulo, dados estes levantados periodi

camente e publicados pelo Instituto de Economia Agrícola daquele Estado (IEA). 

Quanto aos dados do mercado financeiro e aos índices de inflação não havia maiores 

dificuldades, porém quanto aos preços de terras, as séries publicadas pelo IEA não co

briam a totalidade dos meses (havia duas publicações de 1980, três publicações anuais 

de 1981 a 1992, uma única publicação anual de 1993 a 1998 e duas publicações em 

1999), o que tornou necessário estimar os dados para os meses não informados. A difi

culdade maior residia, assim, em encontrar um método de estimação que pudesse ser 
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empregado por todo o período de 20 anos, com todas as mudanças havidas, e que ao 

mesmo tempo garantisse um mínimo de rigor científico. Foram empregados os seguin

tes métodos de estimação, que serão detalhados a seguir: (a) estimação com base nos 

índices da inflação, pelo método dos mínimos quadrados, (b) estimação com base no 

preço de produtos agrícolas, por regressão múltipla, (c) estimação com o emprego de 

variáveis Dummy e ( d) estimação através de ajustes constantes da variável dependente 

(y) terra, à variável independente (x) inflação. 

7.4.1- Estimação com base nos índices da inflação (mín. quadrados) 

A primeira tentativa de encontrar padrões seguros de estimação, consistiu na re

alização de regressão linear, comparando a variação dos preços da terra (y) à variação 

do INPC (x), para estimar os parâmetros dessa relação. O INPC foi utilizado como índi

ce inflacionário, tendo em vista possuir melhor correlação com os preços da terra, do 

que o dólar paralelo, conforme já foi discutido no item 4.1. Foram feitas regressões 

simples para os diversos períodos, calculado o coeficiente de determinação (r2
) e aplica

dos o Teste F e Estatística t. Os resultados encontrados, acabaram por confirmar que 

existe uma forte correlação entre os preços da terra e a inflação, pelo menos durante 

uma parte do período estudado, conforme pode ser visto no Quadro 2, ou seja: os preços 

da terra apresentaram forte vínculo com a inflação até 1993, época anterior à implanta

ção do Plano Real, experimentaram um grande descompasso no período que se seguiu à 

implantação daquele plano, quando a economia nacional passou por um processo de 

ajuste, e, após, voltou a se relacionar com o índice inflacionário, embora com menor 

intensidade. 

Sobre o Coeficiente de Determinação (r2
) , convém lembrar o que ensmam 

DOWNING e CLARK (1998, p. 297), quando o definem como sendo "a medida de 

como a variável independente em uma análise de regressão linear simples pode explicar 

variações na variável dependente; seu valor situa-se sempre entre zero (fraco ajuste) e 

um (ajuste perfeito)". Ainda segundo os mesmos autores (p . 309), "o valor de r2 é a fra

ção da variação de y que pode ser explicada por variações em x" uma vez que "quanto 

maior o valor de r2
, melhor será o ajuste da reta aos dados". Nas regressões múltiplas

que serão utilizadas no item seguinte - foi utilizado o Coeficiente de Determinação 
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Múltipla (R\ cuja interpretação é análoga à do r2
, exceto quanto ao número variáveis 

independentes (x) . O Teste F é um recurso utilizado para testar se o comportamento da 

variável dependente efetivamente decorre da regressão da variável independente, ou se é 

simples fruto do acaso . Assim, segundo a Ajuda da Função PROJ.LfN da Planilha Ex

cel, " há uma relação entre as variáveis se o valor de F observado for maior do que o 

valor de F crítico". Os valores de F crítico podem ser encontrados nas tabelas habitual

mente existentes nos livros de estatística, ou mesmo através da função " fNVF()" do 

Excel. A Estatística t, tem função semelhante ao Teste F, já que determina a significân

cia dos parâmetros estimados. Este recurso utiliza os resíduos da regressão, com os 

respectivos graus de liberdade, que são comparados a valores críticos - também encon

tradas em tabelas ou obtidos com a função "INVT()" do Excel - e informa a utilidade de 

cada uma das variáveis independentes (x), na explicação da variável dependente (y) . 
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Quadro 2-Análise estatística da variação dos preços da tena em comparação ao 

INPC, nos diversos períodos 

Correlação 0,94004 
R-Quadrado 0,88368 

Comparação de todo o período Observações 46 
de 20 anos Teste F 334,25902 

F Crítico (5%f 4,06170 
( 1 980 - 1 999) Estatística t 18,28275 

t Crítico (5%)22 2,01537 
Cocrelação 0,999999 

Comparação do período anterior R-Quadrado 0,999767 
Observações 39 

ao Plano Real Teste F 158984,580485 
F Crítico (5%) 4,105459 

(1980 - 1993) Estatística t 398,728705 
t Crítico (5%) 2,022689 
Correlação (0,992034) 

Período de ajustamento após o R-Quadrado 0,989990 
Observações 4 

Plano Real Teste F 197,805690 

(1994- 1997) 
F Crítico ( 5%) 18,512765 
Estatística t -14,064341 
t Crítico (5%) 2,776451 
Correlação 0,952420 

Período posterior aoajustamento R-Quadrado 0,907103 
Observações 4 

do Plano Real Teste F 19,529335 

(1997 - 1999) 
F Crítico (5%) 18,512765 
Estatística t ' 4,419201 
t Crítico (5%) 2,776451 

Assim, a análise dos dados referentes à comparação entre os preços da terra e os 

índices de inflação (Quadro 2), confirmou ter havido comportamento diferente nos três 

períodos já identificados anteriormente, ou seja, de 1980 até 1993 (período 1 ), entre 

1994 e 1997 (período 2) e de 1997 a 1999 (período 3). Assim, no período 1, os Coefici

ente de Correlação (r) e de Determinação (r\ indicaram um ajuste quase perfeito entre 

a variável explicativa (INPC) e o preços da terra. O Teste F observado também foi 

substancialmente maior do que os valores críticos esperados para aquele Grau de Liber

dade ( 4,1 05), indicando com isto que a regressão do índice inflacionário é útil para 

determinar o preço da terra, com um grau de confiança de 95%, o mesmo acontecendo 

21 Obtido a partir da função INVF(0,05; 1;44) do Excel. 
22 Obtido a partir da função NVT(0,05 ;44) do Excel. 
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com a Estatística "t", aquela que mede a significância das variáveis determinantes indi

vidualmente, que apresentou valores m~ito superiores ao mínimo esperado de 2,022, 

para um grau de confiança igual a 95%, conforme LAPPONI (1997, p. 393 e 395) e 

funções INVF() e INVT() do Excel. Dessa forma, combinando-se os valores obtidos em 

ambos os testes, confirma-se com 95% de confiança, que o preço da terra evoluiu pro

porcionalmente ao INPC naquele período. 

O período 2 (1994/97) mostrou um Coeficiente de Determinação (r2
) bastante 

forte (0,989), mas tanto o Coeficiente de Correlação ( -0,992), quanto a Estatística t, dei

xam evidente o descompasso havido entre a variação inflacionária e a evolução dos 

preços da terra naquele período, o que torna a regressão imprestável para qualquer es

timação naquele período. Tal situação ocorre em virtude do Coeficiente de 

Determinação (~) representar o quadrado do Coeficiente de Correlação (r), ou seja: 

[-0,992034]2 = 0,989990. No último período (1997/99), o preço da terra voltou a se cor

relacionar com os índices inflacionários, embora com menor intensidade de antes, mas 

ainda assim tanto o Teste F quanto a Estatística t permitem afirmar que há relação entre 

ambas as variáveis. 

7.4.2- Estimação com base no preço de produtos agrícolas 

Além de comparar os preços da terra com a inflação, também foi testado o seu 

grau de dependência em relação as quatro commodities mais homogêneas (milho, soja, 

algodão e boi gordo), através de Regressão Linear Múltipla, onde os produtos agrícolas 

foram representados pelas variáveis x1, x2, x3 e X4 e o preço da terra a variável indepen

dente. Os Coeficientes de Regressão Múltipla (R2
) e os testes "F" e "t' ', - cuja 

metodologia já foi explicada no item anterior - revelaram diferentes graus de associação 

ao longo do tempo, sendo o preço da terra melhor explicado ora por um parâmetro, ora 

por outro. Conforme pode ser verificado pela leitura do Quadro 3, o Coeficiente R2 

sempre superior a 0,97 deixou evidente a existência de forte relação entre os preços da 

terra e dos produtos agrícolas ali testados, relação esta aliás comprovada pelo Teste F, 

para todos os períodos pesquisados. O uso da equação de regressão a partir dos preços 

agrícolas, mostra-se viável tanto para o período 1994-97, como para o período 1997-99; 

apresenta limitação de uso apenas no período 1980-94, por não ter sido aprovado no 
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Teste "t" em nenhuma das variáveis independentes, conforme pode ser visto pelo Qua

·dro 3 . 

Quadro 3 - Cálculo do Coeficiente de Regressão Múltipla (R2
), do Teste F e da Es-

tatística t, do preço da Terra de Primeira em relação às commodities 

milho, soja, algodão e boi gordo, aqui chamadas de Xt, xz, X3 ex_. 

Todo o período (de 1980 a 1999) 

Variáveis lndependent. -+ Boi gordo Algodão Soja Milho Constante 
X. x3 x2 x, 

Vai. Encontrados -+ (14,53 (4.871 ,74 8.140,47 20.548,96 -28760,83932 
Resíduo -+ 20,51 1.346,59 4.214,48 4.471,46 53726,88017 

R' -+ ./ 0,974 315.296,22 Teste F critico 2,6000 
-+ 

Teste F encontrado -+ ./376,60 41 ,00 ~ Graus de Liber- Teste T critico 1,684 
da de -+ 

Teste T encontrados -+ x (0,71) ./ (3,62) ./ 1,93 ./ 4,60 x (0,54) 
de 1980 a 1994 

Variáveis lndependent. -+ X. N x2 x, Constante 
Vai. Encontrados -+ -14,04 -4853,95 8047,52 20602,18 -35002,40 

Resíduo -+ 22,27 1458,28 4575,11 4841 ,12 63924,37 
R' -+ ./ 0,9725 340985,92 Teste F crítico 2,6415 

-+ 
Teste F encontrado -+ ./ 310 35,00 ~ Graus de Liber- Teste T crítico 1.69 

da de -+ 
Teste T encontrados -+ x 0,83 X 0,02 x 0,01 x 0,54 x 0,47 

de 1994 a 1997 
Variáveis lndependent. -+ X. N x2 x, Constante 

Vai. Encontrados -+ 77,61 30.164,82 (51 .632,68 8.558,371 -2485,932417 
Resíduo -+ 4,95E-11 5,10E-08 6,75E-08 1,31 E-08 1 ,02E-08 

R' -+ ./ 1,00000 2,51625E-16 Teste F crítico 19.25 
-+ 

Teste F encontrado -+ ./ 4,29E+09 ~ Graus de Liber- Teste T crítico 63.657 
9,94E+36 da de -+ 

Teste T encontrados -+ ./ ./ 5,91 E+11 ./ -7,65E+11 ./ 6,55E+11 ./ -2,44E+11 
1 ,57E+12 

Equação estimadora para o período 94/9797 -+ y- 8558,37x1 -51632,68x2 + 30164,82x3 + 77,61lti -2485,93 
De 1997 a 1999 

Variáveis lndependent. -+ x4 x3 x2 x, Constante 
Vai. Encontrados -+ 69,41 -242,12 -56,50 -5343,45 1974,71 

Resíduo -+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
R'-+ ./1,00000 3,17E-16 Teste F crítico 19.25 

-+ 
Teste F encontrado -+ ./ 4,29E+09 ~ Graus de Liber- Teste T crítico 63.657 

1,61 E+35 da de -+ 
Teste T encontrados-+ ./Resíduo=O ./Resíduo=O ./Resíduo=O ./Resíduo=O oi'Resíduo=O 

Equação estimadora•• para o período 97/99 -+ y = -5343,45x1 -56,50x2 -242,12x3 + 69,41lti + 197 4,71 

Nota - Foram calculadas as correlações entre as variações acumuladas nos preços do milho, soja, algo
dão e boi gordo (aqui chamadas de x1, x2, x3 e x4) , com as variações acumuladas pelo preço da 
terra, em valores originais, nos períodos respectivos. A série dos preços de terra foi composta ape
nas com os valores conhecidos (um, dois ou três por ano), conforme pode ser constatado pelos 
baixos graus de liberdade de cada subsérie. O símbolo ./ significa que o parâmetro foi aprovado 
no teste correspondente e o símbolo x indica a sua rejeição. 

23 Equação baseada na linha y = m I x 1 + m2x2 + ... + b, onde o valor de y dependente é urna função dos x 
independentes. Os valores de m são coeficientes que correspondem a cada valor de x, e b é um valor 
constante. 
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7 .4.3 - Estimação com base na inflação, com o uso de variáveis Dummy 

Outra técnica utilizada para estimar o preço da terra ao longo de todo o período, 

foi o emprego de variáveis dummy para ajustar as diferentes tendências registradas ao 

longo do tempo. O emprego de variáveis dummy, vem facilitar a construção de regres

sões lineares de séries atípicas, cujos valores tenham sido influenciados por fenômenos 

anormais, tais como guerras e outros episódios capazes de desviar o curso normal dos 

acontecimentos, ou mesmo pela própria sazonalidade, quando os dados de determinadas 

séries são habitualmente desviados de seu curso normal , em determinada época o ano . 

Compra de Letras do Tesouro Nacional 

...__ Período de guerra __. 
Cl) 

12,0 
Ql 

•O 10,0 .<: 

E 8,0 
o 
o 

6,0 ~ .,. 
rJl 4 ,0 ::::l 

z 2,0 
.....: 
_j 

1 ,5 3 ,5 5,5 7 ,5 9,5 11 ,5 13,5 
Renda Nacional (US$ Bilhões) 

-+-Vai. Encontrados -lif- Regressão simples --Regressão com dummy 

Fonte: Adaptado de WONNACOTT e WONNACOTT (1970) 

Figura 5- Efeito da inclusão de uma variável dummy, sobre a reta de regressão 

Segundo JUDGE, et a/. (1988, p. 420), o uso deste tipo de variáveis pode ser 

muito útil quando as amostras necessitam ser divididas em dois ou mais segmentos, 

com parâmetros diferentes, para captar alguma(s) anormalidade(s). Citam aqueles auto

res, os exemplos das séries que sofrem forte influência sazonal, como é o caso dos 

dados relativos às vendas de jóias, que tendem a crescer no último trimestre, quando se 

aproximam as festas natalinas, e voltam a cair logo após a virada do ano. 
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Quadro 4- O efeito da inclusão de uma variável dummy, no cálculo da equação de 

regressão 

ANOS Títulos Renda Durruny 
Públicos Nacional w 

1. 933 2,6 2,4 o 
1.934 3,0 2,8 o 
1. 935 3,6 3,1 o 
1. 936 3,7 3,4 o 
1.937 3,8 3,9 o 
1. 938 4, 1 4,0 o 
1. 939 4,4 4,2 o 
1.940 7, 1 5, I l 

1.941 8,0 6,3 1 

1.942 8,9 8,1 1 

1.943 9,7 8,8 I 
1.944 10,2 9,6 1 

1.945 10,1 9,7 I 
1.946 7,9 9,6 o 
1.947 8,7 10,4 o 
1.948 9,1 12,0 o 
1.949 10,1 12 ,9 o 
Regressão Simples (sem dummy) 

y = 0,76x + 1,57 
Regressão com dummy 
y = 0,7 X+ 2,3 W + 1,29 

Fonte- Dados de Wonnacott e Wonnacott 
( 1970). Equações calculadas pelo Autor 

Caso seja feita uma regressão linear, com os dados trimestrais daquele mercado, 

o resultado será uma linha média, fruto de dados bastante divergentes, incapaz portanto 

de representar com exatidão qualquer dos trimestres considerados. A mesma linha de 

raciocínio é seguida por WONNACOTT e WONNACOTT (1970, p. 70), quando des

crevem a venda de Títulos do Tesouro dos Estados Unidos nos anos 30 e 40, cujos 
.. 

dados demonstram ter havido um aumento expressivo de volume durante a 2a Grande 

Guerra, motivado provavelmente pelas campanhas de apelo patriótico daquela época, 

volume este que retornou à sua tendência anterior, tão logo encerrou-se o conflito (Figu

ra 5 e Quadro 4). 
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P re ço de Venda da Terra de Cultura de Primeira 

14.000 ,00 
~ 12.000,00 
~ 
c: 10.000 ,00 
:I 

8.000 ,00 
3l 6 .000 ,00 
10 e 4.000 ,00 

4ol't 2.000 ,00 a::: 

o N C'l v l() <O r-- (() Ol o ,... N C'l v l() <O r-- co Ol 
<O <O <O <O <O <O <O <O <O <O O> O> O> O> O> O> O> O> O> O> 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q) 
u.. u.. u.. u.. u.. u.. u.. u.. u.. u.. u.. u.. u.. u.. u.. u.. u.. u.. u.. u.. 

1---+- Va i. Encontrados --Vai. Esperados I 

Figura 6 - Evolução do Preço de venda da Terra, ajustado através de variáveis 

dummy, no período de Jan/80 a Dez/99. 

A apl icação de variáveis dummy é relativamente simples. No modelo proposto 

por WONNACOTT e WONNACOTT (1970), os autores, além da variável dependente 

y (venda de títulos públicos) e da variável explicativa x (renda nacional), se utilizaram 

de uma variável dummy w (war), à qual atribuíram valor 1 nos anos de guerra e O(zero) 

nos demais. Dessa forma a reta de regressão que era inicialmente representada por: 

~ = a + r3x + ~ 24 

passou a ser representada por 

~ = a + r3x + w + el 25 

Neste estudo, dadas as muitas tendências pelas quais passou o preço da terra, foi 

necessário trabalhar com cinco dummies (como pode ser visto pela Figura 6) para con

seguir um aj uste significativamente aceitável. O modelo seguiu aquele proposto por 

JUDGE et al. (1988, p. 435), que admite a possibilidade de variarem, a cada período, 

tanto o coeficiente angular, como o intercepto vertical da linha de regressão. Esta varia

ção sistemática pode ocorrer, segundo aqueles autores, fruto de "fatores exógenos" que 

24 Onde a= Coeficiente Linear (intercepto vertical), 13 = Coeficiente Angular , e= Termo Erro 
25 Onde w = l (para o período de guerra) e w = O (para as épocas de paz) 
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interferem no processo junto com a variável explicativa. Por isso, os valores da variável 

dependente (y) devem ser obtidos através da função 

onde 
f31 t corresponde ao intercepto vertival 
x12f32 representa a variável explicativa 

xtkf3k a variável dummy, e 
et o elemento erro. 

A forte variação que ocorreu com o preço da terra, particularmente entre 1986 e 

1988, sob influência do Plano Cruzado, acabou por criar ali um período de anormalida

de que praticamente inviabiliza qualquer regressão em série inteira. Além disso, existe 

ainda o período posterior ao Plano Real, quando se iniciou o processo de estabilização 

da moeda nacional, que também foge à tendência geral. Todos estes fatores somados, 

levaram à identificação de cinco períodos distintos, nos quais variaram todos os parâ

metros da regressão do preço da terra, e isto levou a trabalhar com cinco dummies, além 

da variável independente inflação, que deram como resultado a curva de ajuste mostrada 

na Figura 6 cuja equação pode ser expressa por: 

JY = -36,90 x1 + 2.762,70 x2 + 5.465,68 x3 + 6.018,33 X 4 + 2.374,09 x5 + 6.738,20 x6 + 1.372,491 

Onde: x1 = Variação do IGP-Dl 
x2 = Dummy 1 (Fev/980 a Fev/86) 
x3 = Dwnmy 2 (Fev/86 a Nov/86) 
:x.t = Dummy 3 (Nov/86 a Fev/88) 
x5 = Dummy 4 (Fev/88 a Fev/94) 
X()= Dununy 5 (Fev/94 a Nov/99) 

A estimação com o uso de variáveis do tipo dummy mostrou um ajuste razoável, 

se considerada a amplitude e a instabilidade do período (R2=0,814), e foi devidamente 

aprovada no Teste F, conforme pode ser visto através do Quadro 5. O mesmo não se 

pode dizer, lamentavelmente, em relação ao Teste t- aquele que mede o poder explica

tivo das variáveis individualmente- que reprovou as dummies I e 4, por apresentarem 

resíduos muito altos, que impedem-lhes de chegar ao valor mínimo tido como crítico 

(2,02), para aquele grau de liberdade. A utilidade do procedimento aqui descrito, para a 

estimação dos dados faltantes, será discutida mais adiante, quando este critério for com

parado com os demais em estudo. 
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Quadro 5 - Cálculo do coeficiente de regressão múltipla (R2
), do Teste F e da Esta

tística t, do preço da terra de primeira em relação à inflação, com o uso 

de Variáveis Dummy 

Var. Independentes Dummy5 Dummy4 Dummy3 Dummy2 Dummyi Intlação Constante 
Xõ Xs x4 X3 :\l x, 

Valores Encontrados 6.738,20 2.374,09 6.0 18,33 5.465,68 2.762,70 (36,90) 1372,49 

Resíduos 2.957,66 I 433,44 1.267,26 1.097,48 1.432,50 16, 14 14 16,84 

R" -+ 0,814 896,1 F Critico (95%) -+ 2,46965 

Teste F-+ 28,43 39,00 +- Graus de Liberdade t Critico (95%) -+ 2,02439 

Testes T-+ 2,28 1,66 4,75 4,98 1,93 (2,29) 0,97 

Equação Regressão -+ y - -36,90 x 1 + 2. 762,70 x1 + 5.465,68 x3 + 6.0 18,33 x 4 + 2.374,09 x 5 + 6.738,20 x 6 + 1.372,49 

Nota : F Crítico calculado através da função INVF(0,05;5;37) e t Crítico pela função INVT(0,05;38), 

ambas do Excel. 

7.4.4- Estimação através de ajustes constantes proporcionais à inflação 

Outra técnica utilizada para calcular os dados faltantes, ou seja, o preço da Terra 

nos meses em que estes não são publicados, foi a estimação dos valores de y (terra), 

dentro dos períodos cujos dados não eram conhecidos, através do ajuste dos valores 

internos (desconhecidos) aos valores externos (conhecidos) . Como os valores da terra 

são levantados em uma, duas ou três oportunidades durante o ano, são poucos os valores 

conhecidos de y, e os demais, em conseqüência, necessitavam ser estimados. As três 

técnicas anteriormente descritas (Regressão Lineàr pela Inflação, Regressão Linear 

através de Variáveis Dummy e Regressão Múltipla pelo preço das Commodities Agrí

colas), tinham em comum, a busca de um critério de estimação único, válido P!lra 

trabalhar todos os dados existentes e, a partir deles, preencher o restante da série. E por 

serem critérios válidos para todo o período, nenhum deles, obviamente, conseguiria um 

ajuste tão perfeito que permitisse à linha de regressão passar por todos pontos conheci

dos ao mesmo tempo, deficiência esta que poderia ser fundamental para o resultado 

deste trabalho, que pretende comparar terra com o mercado de ações. Essa limitação 

levou a buscar uma forma mais flexível de estimar os dados, que captasse todos os valo

res conhecidos da terra (y) - os únicos dados seguramente verdadeiros - e que levasse 

em consideração ainda a velocidade inflacionária dentro de tais períodos, além de um 

erro aleatório representativo da incerteza do mercado. Dessa forma, os preços da terra 
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dos meses não conhecidos, foram agora estimados com base nos valores conhecidos, 

antecedente e sucessor da série desconhecida, 

Ytl , ya, yb, yc, ... , yk, Yt2 

ou seja, os diversos valores desconhecidos (y) dentro dos períodos, foram estimados em 

função dos dois extremos conhecidos (Ytl e Yt2), devidamente ajustados pela velocida

de inflacionária do período e por um valor aleatório representativo da incerteza. 

R$4.500,00 
o 
-g"i" 
g ~ R$4.000,00 

- 1::: u :::1 
ta ·~ 

;;::: Cll 

~ :Q R$3.500,00 
-..c 
ta ' 
:: i:i 
Gl ' -a. 
ta(!) 

"C -
0.2 
1>(11 
Gl a. 

õ:. 

R$3.000,00 

R$2.500,00 

R$2.000,00 
out-94 dez-94 jan-95 mar-95 mai-95 jun-95 ago-95 out-95 

---.--Vai Terra (estimativa proporcional à inflação) --Vai Terra (distribuição uniforme) 

-+- IGP- DI acumulado (base Jun/94 = 1 00) 

136 
134 
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130 o 

"C 

128 .!!! 
:::1 

126 E 
:::1 

124 u 
ta 

122 i:i 

120 cl.. 
Q 

118 
116 
114 

nov-95 

Figura 7- Comparação entre os preços da Terra, com valores estimados de forma 

retilínea e proporcionalmente à inflação dos períodos. No caso, apenas 

os valores correspondentes aos meses de Nov/94 e Nov/95, são conheci

dos; os demais são estimados. 

A estimação de cada um dos valores desconhecidos (y), segundo esta técnica, 

permitiu um ajuste mais suave da curva de estimação aos valores conhecidos, já que 

todos os valores estimados estão dentro dos limites inferior e superior (conhecidos), 

evitando assim o surgimento de possíveis "degraus" indesejados, que as técnicas anteri

ores não podiam prevenir. Como todas as técnicas anteriormente descritas levam em 

conta a tendência de longo prazo, a curva de regressão não atinge todos os pontos, por 

maior que seja o seu grau de ajuste; consequentemente, pode ocorrer discrepância entre 

um ponto conhecido e os valores estimados do(s) ponto(s) adjacente(s) . 
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Ao distribuir a variação verificada proporcionalmente à inflação, esta técnica foi 

um pouco além da simples distribuição uniforme da diferença, o que poderia ser consi

derado como simples rateio da diferença de preços conhecidos, pelos meses não 

conhecidos. A distribuição uniforme da diferença, embora seja uma alternativa mais 

fácil , pois basta dividir a diferença entre os dois pontos conhecidos, pelo número de 

meses decorridos entre os dois pontos, não se constitui num critério aceitável para um 

trabalho deste nível. 
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i "i' R$1.840,00 
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·- c: :;! .a R$1 .835,00 
;:: CIJ 
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CIJ • -a. 
~ ~ R$1 .820,00 
o..Q 
~[ R$1 .815,00 
a. 
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160 

159 

158 

157 

156 

155 
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__.._Vai Terra (estimativa proporcional à inflação) -tE-- Vai Terra (distribuição uniforme) 
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Figura 8 - Comparação entre os preços da Terra, com valores estimados de forma 

retilínea e proporcionalmente à inflação dos períodos. No caso, apenas 

os valores correspondentes aos meses de Nov/97 e Nov/98, são conheci

dos; os demais são estimados. 

A inflação, como se sabe, nem sempre está diretamente relacionada com a varia

ção verificada nos preços da terra, mas ainda assim é prudente considerar a sua 

velocidade ao longo do período de estimação, já que em períodos tão longos seria por 

demais temerário presumir que o preço da terra tivesse variado de maneira uniforme. 

Note-se o que ocorre, por exemplo, em dois períodos atípicos : Nov/94-Nov/95 e 

Nov/97-Nov/98 (Figuras 7 e 8). No primeiro deles vê-se a inflação crescendo e preços 

da terra em queda no período, e no segundo, ambos os indicadores encontram-se em 

alta, porém a inflação tem uma ascensão irregular, sobe abruptamente nos primeiros 

meses e retrocede parcialmente ao final. Caso se distribuísse uniformemente a diferença 

verificada no preço a terra ao longo dos períodos, o valor presumível seria representado 
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por uma linha reta, cuja inclinação seria determinada pelo diferencial de preços dividido 

pelo número de meses do período, ou seja, por: 

Como optou-se por ajustar a variação do preço da terra em função da inflação, o 

seu preço sofreu maior variação - para cima ou para baixo - nos meses de inflação alta, 

havendo inclusive a situação extrema, ocorrida em Jun/98, quando a alta inflação verifi

cada no primeiro semestre daquele ano foi refletida na estimativa do preço da terra, 

projetando-a em R$ 1.841 ,01 o Ha., (ver Figura 8) estimativa aquela que foi se reduzin

do no segundo semestre, quando houve deflação. 

Esta técnica consistiu-se em, inicialmente estimar todos os valores faltantes de y 

(terra), nos intervalos entre dois valores conhecidos, com base na equação 

y = a+ bx +e 

onde: 

a= Y - bX 

e 

b = n:Lxy -(:Lx)(:Ly) 
n:Lx 2

- (Ix) 2 

sendo Y a média dos (2) valores conhecidos de terta, X a média dos (2) valores da in

flação (índice acumulado nos meses correspondentes) e n o número de meses do 

período considerado. O elemento "e", aqui representado por um número aleatório ,de 

média zero e mais ou menos um desvio padrão do índice de inflação do período, corres

pende ao erro estatístico, e foi introduzido na equação para simular a incerteza, ou seja, 

os desvios que as demais forças - além da inflação - eventualmente pudessem ter pro

duzido sobre o comportamento dos preços da terra. Para facilitar o processo, foram 

utilizadas as funções do Excel, que realizam exatamente as operações acima descritas . 

!PREVISÃO(x;val conhecidos_y;val conhecidos x)l, e 

!Al;EATÓRIOENTRE(-DESVPAD();DESVPAD()~ 
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O resultado obtido, conforme pode ser visto pela Figura 9, foram duas curvas de 

ajustes suaves, que se moldaram aos diversos períodos e tendências de preço: uma curva 

de estimação simples, que representa os valores esperados para o ativo terra em função 

dos preços conhecidos e da esti mação feita com base na inflação, e uma segunda curva, 

que simula a incerteza do mercado, onde o preço é condicionado por outras forças além 

da inflação. Sobre esta Segunda Curva, convém salientar que, por ser produto e um va

lor gerado aleatoriamente, exatamente com o propósito de simular a incerteza do 

mercado, ela apresenta diferentes graus de ajustamento à primeira, ou seja, a correlação 

entre ambas se modifica (oscilando de 0,989 até 0,994) toda vez que se recalcula a Pla

ni lha, gerando novos valores. Desta fo rma, é previsível que a curva de erro da Figura 

citada neste parágrafo apresente diferentes formatos, caso sejam feitas novas tomadas da 

Planilha, já que de outra forma não seria uma curva de erro. Os valores obtidos encon

tram-se no Anexo 3, ao final do presente trabalho. Em todas as simulações feitas, a 

relação entre a Curva de Erro e a Curva Original foi aprovada nos Testes F e t. 

Valores Estimados do Preço da Terra 
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I--Vai. Estimados --Vai. C/ Erro Aleatório I 
Figura 9 - Evolução do preço da Terra ao longo do tempo, em valores estimados 

com e sem a inclusão do erro aleatório. A inclusão do erro aleatório, 

tem por finalidade simular a incerteza do mercado, na hipótese de ou

tros fenômenos (além da inflação) terem influenciado o preço. 
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Quadro 6- Resumo dos Critérios de Estimação recomendados, para os diversos 

períodos estudados 

PERIODO CRITERIO OBSERVAÇÃO 
IGP-DI acumulado p/ mínimos quadra- Não apresenta restrições 

1980 dos 
a Variação do dólar pelos mínimos quadra- Restrição no teste '·t" 

1994 dos 
Preços agrícolas* por regressão múltipla Duas restrições (testes "F" e "t") 
Inflação com Dummies Apresenta restrição no Teste "t" 
Estimação Através de Ajustes Constantes Não apresenta restrições 
Proporcionais à Inflação 
IGP-DI acumulado p/ mínimos quadra- Não apresenta restrições 

1994 dos 
a Variação do dólar pelos mínimos quadra- Não apresenta restrições 

1997 dos 
Preços agrícolas* por regressão múltipla Não apresenta restrições 
Inflação com Dummies Apresenta restrição no Teste "t" 
Estimação Através de Ajustes Constantes Não apresenta restrições 
Proporcionais à Inflação 
IGP-DI acumulado p/ mínimos quadra- Apresenta uma restrição no teste 

1997 dos ''t ' ' 
a Variação do dólar pelos mínimos Qua- Apresenta uma restrição no teste 

1999 drados " F'' 
Preços agrícolas* por regressão múltipla Não apresenta restrições 
Inflação com Dummies Não apresenta restrições 
Estimação Através de Ajustes Constantes Não apresenta restrições 

. Proporcionais à Inflação 
*exclusivamente mliho, SOJa, algodão e bOI gordo 

7.4.5 - Resumo comparativo e escolha do critér~o de estimação 

Com base nos coeficientes levantados e nos testes realizados, pode-se concluir 

que o único método para estimar o preço da terra, válido para todo o período considera

do, é o último deles, por nós chamado de Método de Estimação Através de Ajustes 

Constantes Proporcionais à Inflação. Os outros três métodos, embora sejam úteis e 

bastante precisos para estimar aqueles valores em determinadas épocas, não servem para 

todo o período de 20 anos, cujas restrições podem ser verificadas através do Quadro 6 . 

Por essa razão passa-se a considerar, a partir de agora, como preço de venda da Terra de 

Primeira26 no Estado de São Paulo, para efeito de comparação, os valores obtidos a par

tir do método aqui mencionado, os quais após apurados e submetidos a um erro 

26 Conforme classificação do lnstituto de Economia Agrícola de São Paulo, tratada simplesmente por 
"terra" a partir daqui. 
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aleatório, que simula a incerteza do mercado, foram testados e aprovados, e acham-se 

tabulados ao final do presente trabalho . 



8 - O MERCADO DE AÇÕES NO BRASIL E SUAS CRISES 

8.1 - Introdução 

O presente Capítulo trata das crises do mercado acionário brasileiro, especial

mente daquelas que envolveram as ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo 

- BOVESPA, no período compreendido entre 1980 e 1999. Inicialmente será abordada 

a metodologia empregada para qualificar um determinado período como sendo um "pe

ríodo de crise" do mercado de ações e, logo depois, será relatada a experiência realizada 

com os dados do período considerado e os períodos identificados como críticos. 

8.2 - Caracterização das Crises 

Crise, do grego krisis ou krinein, significa um ponto ou situação crucial, a partir 

do qual se estabelece uma condição de instabilidade política, social ou econômica, ou 

seja, é uma época de mudança abrupta do curso re~ular das coisas. FERREIRA (1988, 

p. 144) define crise como sendo: (2) "fase difícil , grave, na evolução das coisas, dos 

sentimentos, dos fatos; colapso" ou ( 4) "ponto de transição entre uma época de prospe

ridade e outra de depressão, ou vice-versa". Por seu turno, o MERRIAN-WEBSTER' S 

COLLEGIATE DICTIONARY27 trata a mesma situação como sendo, entre outras coi

sas, (3 .a.) "an unstable or crucial time or state of affairs in which a decisive change is 

impending; especially : one with the distinct possibility of a highly undesirable outcome 

<a financiai crisis>"28 

~7 http://www.m-w.com/cgi-binldictionary 
28 Período de instabilidade ou estado de coisas. no qual mudanças decisivas estão ocorrendo; especial

mente: um (tempo] com grande possibilidade de que circunstâncias altamente indesejáveis possam vir 
a acontecer <uma crise financeira>. (tradução do Autor) 
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Embora a literatura consultada permita definir como crise todas as variações 

abruptas do mercado (independente de serem positivas ou negativas), no caso brasileiro 

a aplicação do termo fica praticamente restrito às quedas bruscas, já que as altas expres

sivas, mesmo que ocorram de forma repentina, não são tratadas como crise, mas sim 

como "período de euforia" ou coisa semelhante. Isto posto, podemos a partir de agora 

entender que as crises do mercado acionário - comumente chamadas de "crises da Bol

sa", nada mais são senão aquelas quedas abruptas que ocorrem no Índice BOVESPA, 

toda vez que fatos excepcionais são entendidos pelo mercado como grave ameaça aos 

ganhos dos investidores. 

Mas a simples definição da palavra crise, como sendo uma queda repentina nos 

índices da Bolsa de Valores, conforme foi dito no parágrafo anterior, embora esteja cor

reta, não traduz todo o significado que se quer dar a ela. Nessa maneira de ver as coisas, 

para que uma variação no Índice da Bolsa seja percebido como uma "crise", não basta 

ser uma queda repentina: é necessário ainda que ela seja profunda o suficiente para bai

xar o preço dos papéis em seu conjunto, e minimamente duradoura, para atingir os 

interesses de todos os investidores. Quedas passageiras ou de pequena profundidade, 

ainda que sejam bruscas, não caracterizam uma crise, já que fazem parte do risco do 

próprio mercado, e no máximo podem ser encaradas como "períodos de instabilidade", 

um dos inconvenientes que precisa ser suportado pelos investidores. 

8.3 - Como identificar um período de crise 

As crises do mercado de ações, correspondem àqueles períodos de baixa genera

lizada nas Bolsas de Valores quando, por contingências do mercado, caem os preços da 

maioria dos papéis, e os seus investidores - ao menos em tese - perdem dinheiro . Para 

que tais prejuízos aconteçam, no entanto, faz-se necessário que a baixa verificada nas 

Bolsas seja profunda a ponto de realmente atingir a maioria dos papéis, uma vez que 

podem ocorrer quedas superficiais, atingindo apenas os papéis de algum(ns) segmen

to(s) empresarial(is), sem atingir os interesses dos investidores em seu conjunto. Da 

mesma forma, para que haja uma crise é imperioso que a baixa generalizada dos papéis 

tenha uma duração suficiente, já que a ocorrência de baixas passageiras, ainda que pro-
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fundas, não necessariamente atingem os interesses de todos os investidores: aqueles 

que, tiverem que se desfazer das ações durante o período de baixa, obviamente perderão 

parte do seu dinheiro, mas o mesmo não ocorrerá em relação aos demais, cujas ações 

(espera-se) recobrarão o antigo valor ou até mais, tão logo o mercado volte ao seu nível 

habitual. 

A identificação das crises, a partir das características elencadas no item prece

dente, é uma tarefa complexa e demanda do analista uma perspicácia toda especial , 

além do uso de ferramentas matemáticas e estatísticas. Do contrário, poderão ser identi

ficados como críticos alguns períodos de baixa generalizada da Bolsa, que na verdade 

não chegam a se constituir em crises, ou por serem de pequena duração, ou por serem 

pouco profundos ou, ainda, por se constituírem numa tendência de longo prazo . 

A seguir serão detalhadas as etapas percorridas para a identificação dos sucessi

vos períodos de crise ocorridos no mercado acionário da BOVESP A, durante os anos 80 

e 90, período durante o qual aquele mercado passou por diversos sobressaltos e experi

mentou profundas transformações, talvez as maiores de toda a sua história. 

8.3.1 - Tabulação e atualização dos dados 

A obtenção e organização dos dados relativos à evolução do Índice Bovespa 

(IBOVESP A) foi feita a partir do Banco de Dados' ECONOMÁ TI C A, através do qual 

foi feita a ordenação, filtragem e deflação. No caso, optou-se por tabular a cotação men

sal do Índice, atualizada pelo IGP-DI, por ser o índice de atualização utilizado para 

corrigir e estimar os preços da Terra. A cotação mensal- com base no último pregão 

foi eleita por duas razões: (a) por não haver cotação diária disponível de 1980 a 1985, e 

(b) porque os preços da terra, que serão comparados com os índices da Bolsa mais adi

ante, também encontram-se em valores mensais. A série completa de dados é 

apresentada no Anexo 3. 
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8.3.2 - Construção de gráfico de evolução 

Uma vez tabulados e organizados os dados, foi construído o Gráfico representa

tivo da Evolução do IBOVESPA durante os 20 anos considerados (Figura 1 0), a fim de 

identificar visualmente os períodos de depressão, os quais serviriam como ponto de 

partida para a análise estatística que será relatada adiante. As áreas de depressão foram 

identificadas a partir dos pontos importantes de inflexão, segundo o tempo de duração e 

mediante o seguinte critério : São reconhecidas como Crise para efeito do presente 

trabalho, aqueles períodos nos quais o IDOVESPA perdeu mais de 50% do seu 

valor original (aquele verificado no início do período de queda), em cm·to espaço 

de tempo. Considera-se como "curto espaço de tempo" o período não superior a dois 

anos, durante o qual o índice tenha mantido uma tendência nitidamente declinante, ain

da que tenha apresentado pequenas oscilações positivas. Os parâmetros de identificação 

das crises, tempo mínimo de 2 anos e de perda de valor de 50%, foram arbitrados pelo 

Autor, que considerou pouco seguro fazer comparações de índices com oscilações me

nores do aquelas, ou com perda de valor diluída ao longo de períodos muito extensos. 
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Figura 10 - Evolução do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, de Jan/80 a 

Dez/99, em valores deflacionados pelo IGP-DI. Dados do Economática. 
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8.4- As crises reconhecidas e seus fatos desencadeadores 

O cenário de crise do mercado financeiro , conforme já foi dito anteriormente, 

presume a ocorrência de um período de excepcional instabilidade, de duração e profun

didade suficientes para atingir os interesses da quase totalidade dos investidores, 

independente do tipo de carteira que estes possuam. No item 5.3.2, discorre-se sobre a 

identificação visual dos diversos períodos de depressão, os quais, pelo menos a priori, 

deveriam corresponder às crises da Bolsa de Valores . Para confirmar ou negar a veraci

dade de tal presunção, os intervalos correspondentes às crises presumíveis foram 

testados mediante o critério descrito no item precedente (perda de 50% do valor em 

pontos), o que levou o autor a excluir do cenário alguns períodos de menor instabilida

de, como por exemplo a queda ocorrida em Abr/94, cuja baixa não foi expressiva o 

suficiente para ser considerada uma crise típica, segundo o critério estabelecido . 

Segundo este critério, foram identificados seis períodos de crise durante os 20 

anos estudados, que podem ser assim resumidos: 

a) Jun/80 a Mar/81 - Crise da Prefixação da Correção Monetária; 

b) Abr/86 a Fev/88 - Crise da frustração pós-Plano Cruzado; 

c) Abr/89 a Mar/90 - Crise de confiança após o Caso Nagi Nahas; 

d) Abr/92 a Nov/92 - Crise do Impeachment de Fernando Collor; 

e) Set/94 a Mar/95 - Crise do México ou da Incerteza do Plano Real ; 

f) Jul/97 a Set/98 - Crise da Ásia. 

As seis crises identificadas, conforme era de se presumir, têm características 

comuns entre si : todas elas foram decorrentes de grandes incertezas quanto aos destinos 

da Nação ou aos rumos que seriam dados à economia nacional no futuro imediato, e 

sucederam a períodos de grande euforia no mercado acionário . A seguir serão resumi

dos alguns fatos e circunstâncias associados ao desencadeamento das diversas crises 

estudadas no presente trabalho. 
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8.4.1 - A crise da prefixação da correção monetária 

A primeira das crises estudadas, iniciou-se em Junho de 1980 e estendeu-se até 

Março de 1981 , como decorrência do descontrole inflacionário, da recessão econômica 

e da perda de capacidade de pagamento da dívida externa. O índice da Bolsa, que vinha 

crescendo com bastante vigor durante todo o primeiro semestre, atingiu o seu pico em 

Jun/80 e passou a cair a partir desde então, quando os investidores perceberam a gravi

dade da condições das finanças públicas. Notícias da época permitem compreender 

melhor o estado de ânimo dos investidores naquela época: 

- Revista VEJA Edição no 615, de 18 Jun 80 

Chamada de Capa: " 100%- A Maior Inflação do Século" 

- Revista VEJA Edição no 616, de 25 Jun 80 

Chamada de Capa: "Delfim Enquadra o Governo" 

Redação- Página 100: Sob o título Manobra para conseguir o apoio da inici

ativa privada traz uma extensa reportagem sobre as tratativas do governo para reduzir 

o déficit público, eliminar a gastança das empresas estatais e manter condições de sol

vência frente aos credores externos. 

- Revista VEJA Edição no 618. de 09 Jul 80 

Redação- Página 90: Sob o título Hora de sinal amarelo a reportagem comenta 

que "o Ministro Delfim está otimista com relação à dívida, mas há muito pessimismo '·no 

ar" e descreve uma matéria da Business Week daquela semana, que alertava para a pos

sibilidade do Brasil não conseguir honrar os seus compromissos internacionais. 

- Revista VISÃO. Edição n° 1 O, de 09 Mar 81 

Redação - Páginas 48/49: Em reportagem sob o título O grande desafio a re

vista aborda a recessão que já se fazia sentir forte àquela altura, e transcreve entrevista 

com Youji Kawasaki, Presidente da ABAMEC-SP, onde ele cita, entre outras coisas, 

que: 
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"o mercado de ações apresentou duas tendências em 1980: no primeiro semestre houYe 
aumento do volume negociado e da cotação dos títulos ... em função basicamente da li
mitação da correção monetária em tomo de 45%. Já no segundo semestre. quando 
ocorreu o pico de mercado. surgiram dúvidas quanto à manutenção da prefixação da 
correção monetária, uma vez que a inflação ficou fora de controle. Em agosto as cota
ções caíram. À medida em que se especulava sobre a queda da prefixação da correção 
monetária. o mercado perdia a sua dinâmica". 

8.4.2 - Crise da frustração pós-Plano Cruzado 

A Segunda das crises estudadas tem seu início marcado pela frustração que to

mou conta do País, com o insucesso do Plano Cruzado, em abril de 1986, durante o qual 

o mercado acionário (assim como o de terras e tantos outros) viveu um período de gran-

de euforia. A percepção de estar vivendo num "novo País" era geral, na população, 

conforme será visto adiante. A Bolsa de Valores, cujo índice mais do que dobrou nos 

quatro primeiros de meses daquele ano (saltou de 5.654 para 13 .696 pontos), despencou 

vertiginosamente, caindo para o patamar de 2.000 pontos 12 meses depois . A maior 

queda dos últimos 20 anos, provavelmente uma das maiores de toda a história da 

BOVESPA, teve inicio ainda durante o mês de Abr/86, quando o governo, preocupado 

com a euforia exagerada que tomara conta do mercado e já ameaçava a sua própria es

tabilidade, resolveu mexer nos fundos e clubes de investimento, obrigando-os a 

canalizar 75% de suas captações para títulos de renda fixa, ao invés de comprarem 

ações . A intervenção foi interpretada como um sinal claro de que o mercado corria risco 

e a debandada foi geral. Uma análise do gráfico de desempenho do ffiOVESPA (Figura 

1 0), mesmo que superficial, será o bastante para constatar a importância da queda aqui 

referida. A radical mudança de ânimo dos investidores pode ser melhor compreendida 

analisando as páginas de economia da Revista VEJA, das edições de 09 e 23 de abril 

daquele ano, senão vejamos: 

- Revista VEJA, Edição de 09 Abr 86 - a euforia 

Redação -Páginas 80: Sob o título O BRILHO DOS PREGÕES - Os fundos 

de ações crescem com a alta das Bolsas, que atraem cada vez mais investidores e 

animam as empresas a abrir o capital, a revista relata que: 

"as Bolsas de Valores brasileiras vivem dias de euforia provavelmente sem paralelo ao 
longo de sua história. Alçadas ao centro das atenções de quem tem dinheiro para aplicar 
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e perdeu de um dia para outro, com a reforma econômica, os atrativos da correção mo
netária e da especulação do mercado fmanceiro, elas fotografam hoje uma das 
mudanças mais espetaculares ocorridas no novo país que surgiu em 28 de fevereiro úl
timo'' (grifo do Autor) . 

Redação - Página 81 : Com o subtítulo Bons negócios, a revista transcreve a se

guinte manifestação do corretor José Cesar Matos, de 80 anos, o mais antigo operador 

da Bolsa de Valores de Curitiba: 

"estou aqui desde 1967 e nunca vi coisa igual, nem mesmo em 1970 e 1971, quando o 
mercado viveu outro grande momento no Brasil e depois desabou". 

Na mesma página, declaração atribuída a Henrique Molinari, diretor da corretora 

Crefisul , associada ao Citibank, mostra igual euforia, ao citar que: 

"As perspectivas para o ano são boas. A motivação básica do Plano Cruzado está na re
tomada dos investimentos em bens reais, na produção fisica, que se reflete na 
valorização das ações" . 

Página 82: Em destaque, com a chamada "Os segredos de quem investe em 

ações", a revista aborda a atuação no "aquário" da BOVESP A, do agricultor e produtor 

de leite Nerval de Olivera, que algum tempo antes vendera metade de seu rebanho para 

aplicar na bolsa, e àquela altura já havia obtido um ganho de 363% com o dinheiro . "Se 

estivesse na fazenda, não ficaria sabendo de nada", mencionava ele orgulhoso de seu 

papel como investidor. 

- Revista VEJA, Edição de 23 Abr 86- a frustração 

Redação- Páginas 86/87: O título da matéria já é sugestivo: "PANCADA NOS 

PREGÕES - O governo mexe nos fundos de ações, mutila a liberdade do investidor e 

provoca uma das maiores manipulações da história da Bolsa de Valores" . E o texto ini

cia mais contundente ainda: 

"Foi igualzinho ao que acontecia na pior das repúblicas. Um punhado de senhores reu
rúu-se ao telefone no início da última terça-feira e, sem consultar ninguém nem medir a 
conseqüência de seus atos, decidiu através do DDD o destino das poupanças de milhares 
de brasileiros - os investidores dos fundos e clubes de ações, que mobilizam hoje as 
aplicações de quase 5 milhões de pessoas. A prete>..1o de reduzir o ritmo das altas nas 
Bolsas de Valores, o Conselho Monetário Nacional, capitaneado pelo Mirústro da Fa
zenda, Dilson Funaro, interveio sobre a gestão dos fundos e clubes de investimento .. . . 
A intervenção foi desastrosa , sobretudo porque o governo se meteu a fazer caixa, ale
gando estar agindo em nome da tranqüilidade, numa atividade que não é da sua 
conta .. . ". 



78 

Mais adiante a revista cita uma declaração de Luiz Gonzaga Belluzzo, então as

sessor econômico do Ministério da Fazenda, que dava o tom do esfriamento pretendido 

pelo governo, ao dizer que 

"nós desaquecemos a velocidade de entrada de dinheiro nas Bolsas, agindo sobre a ges
tão dos clubes e fundos , para evitar que os preços subam artificialmente e depois 
desabem. frustrando os investidores" . 

8.4.3- Crise de confiança após o caso Nagi Nahas 

A terceira crise a ser abordada neste trabalho, ocorreu entre Abr/89 e Mar/90, no 

último ano de governo do Sr. José Sarney, quando, após o Plano Verão, a inflação uma 

vez mais escapou do controle das autoridades governamentais, subiram os juros, Lula 

lançou-se candidato à Presidência da República e o caso Nagi Nahas praticamente re

sultou na quebra da Bolsa do Rio de Janeiro. Este cenário de caos começou a se formar 

a partir de Abr/89, quando a inflação disparou e os investidores começaram a abandonar 

a Bolsa com medo de que Lula acabasse se elegendo Presidente, e aprofundou-se com o 

caso Nagi Nahas, em junho daquele ano, quando seis corretoras foram liquidadas e o 

próprio Nahas ficou proibido de operar na Bolsa do Rio . 

O libanês Nagi Nahas, hoje condenado a 24 anos de prisão, ficou famoso por 

operar um esquema conhecido por "D-Zero" na Bolsa do Rio de Janeiro, que lhe permi

tia inflar artificialmente o preços das ações, revendendo-as várias vezes para si próprio 

através de corretoras, por preço cada vez mais altos. Se financiava em bancos, dando as 

próprias ações em garantia, e por isso não tinha grande dificuldade em obter financia-
'· 

mento, já que o preço dos papéis ficava mais alto a cada recompra. Esperava ele, na sua 

lógica, encontrar comprador para esses papéis inflacionados e, com o dinheiro da venda, 

pagar os empréstimos contraídos e ficar com a diferença. Segundo NASCIMENTO 

NETO (1997)29
, o sistema operado por Nahas provocou uma bolha que elevou o preço 

das ações da Petrobrás em 3 81% reais entre janeiro e junho de 1989, e as da Vale do 

Rio Doce em 112%. Quando os bancos e as corretoras retiraram-lhe o crédito, em 

Jun/89, a sua estratégia deixou de funcionar e o seu "castelo de cartas" veio abaixo, 

atingindo o mercado acionário como um todo. 

29 http:/ /\vww2 . uol. com. br/veja/221 097 /p _ 110 .hunl 
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Uma vez descoberto o esquema Nagi Nahas, e já no curso da campanha eleitoral, 

estava formado o clima da intranqüilidade. A própria estabilidade política do país ficou 

ameaçada, quando começaram a surgir boatos de que o governo poderia decretar uma 

moratória no pagamento de sua dívida. A Revista VISÃO, na sua Edição de 26 Jun 89 

(p. 38/39), dava destaque a um encontro entre os líderes do Congresso Nacional e os 

grandes empresários, para tentar garantir um mínimo de governabilidade naquele final 

de mandato. Citava a revista que: 

"os empresários, diante do vazio de poder e do risco de h.iperinflação, vão ao Congresso 
tentar obter garantias de que não haverá calote da dívida do governo até a posse do novo 
Presidente." 

Falava-se muito, segundo a reportagem, em estabelecer uma "carência" da dívi

da, que estava em torno de 4% do PIB . O clima de apreensão era tal, que ao final do 

encontro os empresários pediram aos líderes do Congresso que aprovassem uma lei ga

rantido o pagamento integral da dívida até o dia 31 Mar 90. 

8.4.4- A CPI de PC Farias e o Impeachment de Fernando Collor 

Talvez nenhuma outra crise política no hemisfério sul tenha despertado tamanho 

interesse da mídia e dos investidores nacionais e internacionais, como foi a crise que 

levou à renúncia do Sr. Fernando Collor de Mello, da Presidência do Brasil em 29 Dez 

92. O chamado Governo Collor, instalado no poder no início de 1990, ficou marcado na 

memória do povo brasileiro por muitos de seus atos e gestos extravagantes: por ter con

fiscado as poupanças da população; por ter mergulhado o País numa profunda recessão 

e por ter institucionalizado a corrupção, com a criação um governo paralelo comandado 

por Paulo César Farias, seu antigo Tesoureiro . Durante a sua curta estadia no Palácio do 

Planalto, manteve pose arrogante e criou uma série de conflitos com o Congresso e com 

as lideranças empresariais; desprezou a residência oficial a ele destinada, preferindo 

transformar em palácio a sua residência particular. Mas afora o seu comportamento 

pouco convencional, ficou também conhecido como o Presidente que abriu o mercado 

brasileiro, que inseriu o País no contexto econômico mundial, e que atraiu para as nos-
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sas Bolsas os investidores internacionais. Sobre isto, a ENCICLOPÉDIA 

ALMANAQUE ABRIL30
, em verbete acerca do ex-Presidente cita o seguinte: 

"Governo Fernando Collor - Plano Collor e corrupção 

Primeiro governo civil brasileiro eleito por voto direto desde 1960 e escolhido de acor
do com as regras da Constituição de 1988, com plena liberdade partidária e eleição em 
dois turnos. Tem curta duração: de 15 de março de 1990 a 2 de outubro de 1992, quando 
o presidente é afastado para responder ao processo de impeaclunent. ( ... ) Para as elites. 
oferece a modernização econômica do país conforme a receita do neoliberalismo, com a 
redução do papel do Estado na economia. 

No dia seguinte ao da posse, o presidente lança seu programa de estabilização, o Plano 
Collor, baseado em wn inédito confisco monetário. Além de eliminar a inflação, esta
belece medidas para modernizar a economia e abri-la à competição internacional. ( ... ) 
A situação se agrava com o surgimento de suspeitas de envolvimento de ministros e al
tos funcionários em uma grande rede de corrupção. Até a primeira-dan1a, Rosane 
Collor, é acusada de malversação do dinheiro público e de favorecimento ilícito de seus 
familiares. As suspeitas transformam-se em denúncias por meio da imprensa . Em 25 de 
abril de 1992. Pedro Collor, irmão do presidente, dá uma entrevista à revista Veja, na 
qual fala sobre o "esquema PC" de tráfico de influência e irregularidades financeiras, 
organizado pelo empresário Paulo César Farias, amigo de Fernando Collor e tesoureiro 
de sua campanha eleitoral. Em 26 de maio, o Congresso Nacional instala uma comissão 
parlamentar de inquérito (CPI)." 

Quando as denúncias contra o seu governo começaram a ganhar força, a Bolsa 

vivia um período de efervescência, desde Nov/91 , com a chegada dos investidores in

ternacionais em nossas Bolsas. A recessão de quase 2 anos parecia estar superada, e a 

abertura comercial prometia dias melhores, com uma economia mais dinâmica e próspe

ra. A série de escândalos começou com Antônio Rogério Magri, Ministro do Trabalho, 

em Fev/92, passou pela demissão de Cláudio Humberto, do cargo de Porta-Voz da Pre

sidência da República, em Mar/92, e ganhou corpo em Abr/92 com as denúncias de 

Pedro Collor, irmão do Presidente, que forneceram o ingrediente que faltava para o 
'· 

Congresso instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito que ficou conhecida com a CPI 

de PC Farias. A BOVESPA, que de Nov/91 a Abr/92 acumulara ganhos de mais de 

150% (subiu de 2.369 para 5.985 pontos), despencou a partir de maio daquele ano, en

quanto corria a CPI e o processo de impeachment do Presidente e cresciam os rumores 

de demissão do Ministro da Fazenda Marcílio Marques Moreira. Foi um semestre muito 

difícil para os investidores, que em Nov/92, às vésperas da cassação do mandato presi

dencial (que acabou não acontecendo devido à sua renúncia, na última hora), haviam 

30 http://www2.uol.com.br/alrnanaque/historialcontent33..html 
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perdido praticamente todos os ganhos do período de alta, já que o IBOVESPA havia 

retornado ao mesmo patamar de um ano antes, com 2.701 pontos. 

A imprensa, que teve papel fundamental na apuração do escândalo, não poupou 

críticas ao Presidente e sua equipe. A seguir são relacionadas algumas passagens publi

cadas pela Revista VEJA, que seguia a linha geral dos demais órgãos de divulgação : 

- Revista VEJA Edição no 1225, de 11 Mar 92 

Reportagens de Capa: "A fita em que MAGRI admite ter recebido 30.000 dóla

res de propina e tenta corromper um subordinado" e "Porque Cláudio Humberto deixa o 

Planalto" . 

- Revista VEJA Edição n° 1227, 25 Mar 82 

Páginas Amarelas: Numa entrevista de três páginas o Presidente se defende das 

acusações feitas a seu governo, dizendo que este governo é bom . Fala ainda de sua sa

úde e da traição que teria sofrido do Ministro Antonio Rogério Magri, um corrupto 

confesso já àquela altura, mas não escapa de responder sobre suas relações com Paulo 

Cesar Farias, seu antigo Tesoureiro de Campanha, cuja má fama já era notória. 

- Revista VEJA Edição n° 1233, 06 Mai 92 

I 

Reportagens de Capa: "MINISTRO MARCILIO MARQUES MOREIRA: ruim 

com ele, pior sem ele" e "Bolsa: o mercado de ações não resistiu à boataria das últimas 

semanas e terminou o mês de abril com os preços em queda". A reportagem discorre 

sobre a possibilidade de substituição do Ministro da Fazenda, então tido como a última 

reserva de moralidade daquele governo, já sob investigação e bastante desgastado. O 

mercado acionário, como pode ser visto pela própria manchete, entendeu o perigo e 

iniciou ali a sua derrocada. 

- Revista VEJA Edição n° 1235, de 20 Mai 92 

Reportagens de Capa: As novas denúncias de Pedro Collor e O Imposto de 

Renda de PC Farias. Com as novas denúncias publicadas na imprensa, partindo do 

próprio irmão do Presidente, parecia não haver mais dúvida de que o senhor Paulo Ce-
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sar Farias, uma espécie e eminência parda do poder, efetivamente manipulava um "go

verno paralelo", um esquema de corrupção que movimentava muito dinheiro e conduzia 

as ações do governo em proveito do grupo palaciano. Enquanto isso prosseguiam as 

investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito e a Bolsa seguia o seu curso decli

nante. 

- Revista VEJA Edição n° 1239, de 17 Jun 92 

A Chamada de Capa O Governo Não Terminará Limpo dá o tom da reporta

gem sobre a atuação de Luis Octávio Motta Veiga, Ex-Presidente da Petrobrás, que 

devassou o esquema de PC Farias no Palácio do Planalto, e finalmente trouxe à luz, os 

meandros da máquina de corrupção do governo. 

8.4.5 - Crise do México ou da Incerteza do Plano Real 

A crise de 1994, por muitos chamada de Crise do México, na verdade foi desen

cadeada no Brasil dois meses antes da crise mexicana, devido a uma série de sinais 

emitidos pelo próprio governo brasileiro e à incerteza que pairava sobre o futuro do Pla

no Real naquele momento. Em Out/94, passada a eleição de Fernando Henrique 

Cardoso, havia a percepção de que o boom de consumo produzido na euforia do Plano 

Real, poderia levar ao comprometimento do próprio plano, e que medidas muito amar

gas poderiam ser tomadas tão logo passasse o período eleitoral, a exemplo do que 

acontecera durante o Plano Cruzado. A primeira freada na economia brasileira naquele 

período, foi dada em meados de outubro, pelo então Ministro Ciro Gomes que lançou 

um pacote destinado a conter o consumo excessivo, que já estava permitindo a cobrança 

de ágio por parte de alguns agentes econômicos. 

A Revista VEJA, em sua Edição n° 1362, de 19 Out 94, na Seção Radar (p . 96) 

destaca: Um pacote contra o consumo: Ministro Ciro Gomes chama os consumidores 

de otários e o Real dá sinais de Cruzado". No corpo da matéria, a revista aborda o des

tempero do Ministro, que culpa a euforia e a irresponsabilidade dos consumidores pelo 

provável descontrole dos preços, e alerta para a possibilidade do Plano Real repetir o 

final trágico do Plano Cruzado. O pacote lançado pelo governo, segundo a revista, des-
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tinava-se apenas a arrochar o consumo, mas os investidores entenderam o sinal como 

uma ameaça e a Bolsa caiu . Na semana seguinte, veio a confirmação. A própria Revista 

VEJA, na Edição no 1363 , de 26 Out 94, destacou novamente na Seção Radar (p . 90) : 

As viúvas do Plano Real. Parecia ter se confirmado o pior. O governo admitia a possi

bilidade de haver uma insolvência generalizada nas empresas exportadoras, que haviam 

perdido competitividade com a valorização da moeda nacional, e o novo Congresso 

recém-eleito parecia disposto a criar dificuldades para o governo. 

Em Nov/94 veio a crise mexicana, espalhando insegurança sobre todos os países 

emergentes, criando problemas adicionais para o governo Itamar Franco, nos seus dois 

últimos meses de mandato. Sobre a crise do México, é interessante ver o que escreveu 

KANITZ (1999)3 1
: 

"O México, que havia adotado um plano mais ou menos semelhante ao que o Brasil vi
ria a adotar, começou a afundar em novembro de 1994, o que resultou em wna brutal 
desvalorização de 88% no peso mexicano. Mas continuando com o México: em 1995, 
em conseqüência da desvalorização, o País teve a pior recessão de sua História, wna 
queda de 6% do PIB, a bolsa de valores despencou para 1.500 pontos, o desemprego 
subiu para 6,2% oficiais (informalmente uns 9%). Os juros subiram para 48%. .. " 

A crise iniciada em Set/94, perdurou até Mar/95 , quando o novo governo recém

empossado finalmente conseguiu reaver a confiança dos investidores. Embora parte da 

imprensa insista em qualificar a crise do final de 1994 como a "Crise do México", o que 

parece mais plausível, é que ela tenha tido uma lógica própria e que, portanto, possa ser 

melhor definida como a "Crise da Transição do Pl~no Real" . O componente mexicano 

serviu, assim, como mero elemento agravador de um período de queda das Bolsas bra

sileiras, que já estava estabelecido em decorrência de fatores internos anteriores. Além 

do mais, a retomada da confiança dos investidores nos papéis brasileiros ocorreu 'no 

início de 1995, logo após a posse de Fernando Henrique na Presidência da República, 

enquanto a crise mexicana se estendeu por um período bem mais longo. 

31 http://w.vw2 .uol.com.br/veja/050599/p02l.html 
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8.4.6 - A Crise da Ásia 

A Crise da Ásia, como ficou conhecida a grande flutuação que sacudiu as Bolsas 

de Valores do Mundo todo, nos anos de 1997/98, teve o seu marco inicial em meados de 

Jul/97, quando a Tailândia foi obrigada a desvalorizar a sua moeda, agravou-se seria

mente em Out/97 com a crise de Hong Kong e sofreu o mais duro golpe em Ago/98, 

quando a Rússia esteve impossibilitada de pagar a sua dívida. As Bolsas brasileiras, que 

em 1997 haviam tido um primeiro semestre de fortes altas (o IDO VESPA havia subido 

93 ,4% de 01/Jan a 08/Jul), influenciadas principalmente pelo sucesso do Plano de Esta

bilização e pela política agressiva do programa de privatizações, incluindo as empresas 

estatais de telecomunicações, sofreram o primeiro impacto da crise a partir de 10 Jul 97, 

quando confirmou-se a existência de problemas sérios na Tailândia. Segundo escreveu 

NASCIMENTO NETO (1997i2
: 

"O Tigre miou: Na semana passada, esse país de 60 milhões de habitantes que fica ao 
sul da China entrou inesperadamente para o mapa dos desastres econômicos. Antigo 
reino do Sião e ainda hoje governada por um rei, Bhumibol Adulyadej , a Tailândia vi
nha desfilando havia alguns anos no bloco dos Tigres Asiáticos, com crescimento 
econômico impressionante. Na semana passada esse felino derrapou, espalhando pelo 
mundo a impressão de que iria quebrar, como ocorreu com o México em dezembro de 
1994." 

O autor se referia à desvalorização de 17,5% do baht, a moeda tailandesa, e às 

demais medidas características de países em crise, adotadas pelo governo daquele país, 

como a demissão do Ministro das Finanças, a alta dos juros e o aviso de que não socor

reria os empresários endividados, tudo como forma de tentar segurar os investidores 

internacionais. Para agravar ainda mais o quadro, outros países vizinhos, como Malásia, 

Indonésia e Filipinas também aumentaram os juros para impedir uma fuga do capi.tal 

estrangeiro. Ainda segundo NASCIMENTO NETO (1997): 

"o deslize apavorou os Tigres vizinhos. De um momento para o outro, o mundo finan
ceiro, estarrecido, ficou sem saber se aquilo que acontecia na Tailândia era o prenúncio 
de um estouro trágico como o que aconteceu no México." 

32 http:l /www2. uol.com. br/veja/090797 /p _ I 02 . html 
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Quadro 7- Desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo durante os dias mais 

críticos da Crise da Ásia e alguns fatos a ela relacionados 

Outubro. 23/2-l- A Bolsa de Hong Kong caiu mais de 10%. No BrasiL os negócios com ações 

IBOVESPA da Telebrás foram suspensos devido à publicação de seu modelo de privati-

Dia 23 O -8.2% zação. No dia seguinte surgiram nunores de que estaria havendo um ataque 

Dia 24 O -3 ,0% especulativo na Venezuela. 

Os mercados brasileiros abriram sob a influência de outra baixa em Hong 

Outubro. 27 Kong ( -5,8%) que já havia contaminado os mercados europeus. Ao longo do 

IBOVESPA: -15,0% dia o circuit breaker da Bolsa de Nova Iorque foi acionado duas vezes, e as 

Bolsas do México e da Argentina caíram 13%. 

Hong Kong fechou com - 14%. As Bolsas e a CYM adotaram algumas con-

Outubro, 28 
tramedidas: todas as Bolsas foram sincronizadas com Nova Iorque e o 

circuit breaker foi usado por primeira vez na BOVESPA e BMF. o 
IBOVESPA: +6,4% 

IBOVESPA chegou a cair mais de 10% na abertura do pregão, mas se recu-

perou após wn pronunciamento do Presidente Clinton. 

Outubro. 29 Havia nunores de dificuldades no setor financeiro. Foram feitos ajustes no 

IBOVESPA: -6,0% sistema de regulação das Bolsas. 

Outubro, 30/3 l 
Após o fechamento do mercado, o Comitê de Política Monetária, em reunião 

extraordinária, dobrou a taxa básica de juros, nwna tentativa de frear a saída 
IBOVESPA: 

Dia 30 O -9,8% 
de divisas. A decisão foi interpretada como uma evidência de que o governo 

Dia 31 O + 1,5% 
estava realmente detenninado a proteger a moeda contra os especuladores. 

No dia seguinte o mercado reagiu positivamente. 

Novembro, 7 
Depois de cair mais de lO% durante o dia , o IBOVESPA fechou em 6,4% 

negativos, mas o circuit breaker teve de ser acionado nas Bolsa do Rio e de 
IBOVESPA: -6.4% ' São Paulo 

Novembro, 10/11 Antes da abertura do pregão de segunda-feira, o governo anunciou um con-

IBOVESPA: junto de 51 medidas de política fiscal , destinadas a equilibrar as suas contas, 

Dia 10 O +2.0% atingidas pelo aumento brutal dos juros. 

Dia 11 O -3 .3% 

Novembro, 12 Os mercados mw1diais estiveram em baixa e o Brasil continuou a perder di-

IBOVESPA: -10.2% visas. O circuit breaker teve de ser acionado urna vez mais. 

Vários fatores contribuíram para fazer subir o índice. Os ADRs da Telebrás 

Novembro, 14 
estiveram em alta em Nova Iorque, e alguns investidores começaram a re-

tomar às Bolsas brasileiras para aproveitar o baixo preço dos papéis. Ao 
IBOVESPA: +8.2% 

final do dia o Banco Central divulgou a perda de reservas da última semana 

de Outubro: US$ 8,3 bilhões. 

- . ... . . .. 
Fonte: Cmrussao de Valores Mob1hanos: The Aswn Crrsts and tts Impact on the Braztftan Markets 
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Após um breve período de recuperação, ocorrido durante o 1 o semestre de 

1998, as Bolsas brasileiras (assim como as de outros países do mundo), a partir de 

Ago/98 passaram a viver o terceiro momento da Crise, que ficou conhecido como a Cri

se da Rússia, mas que também abalou seriamente os mercados latino-americanos, em 

especial a Venezuela, o México, a Argentina e o Brasil. O estopim da crise foi aceso no 

dia 17 de agosto de 1998, quando o governo da Federação Russa anunciou a desvalori

zação do rublo em 30% (na prática a desvalorização chegou a 40%) e a suspensão, por 

90 dias, do pagamento da dívida externa. As medidas geraram instabilidade internacio

nal e uma crise de desconfiança em relação aos países emergentes, como Brasil, 

Venezuela e Argentina, cujos títulos sofreram alta desvalorização. Em São Paulo, a Bol

sa de Valores acumulou uma queda de 39,55% em agosto (o IBOVESPA caiu de 10.707 

pontos, no dia 31 de julho, para 6.472 pontos, em 31 de agosto). No dia 23 de agosto, o 

presidente Boris Ieltsin demitiu o primeiro-ministro Serguei Kiriyenko e todo o gabine

te, reconduzindo ao cargo Viktor Tchernomírdin, que havia sido deposto em março. 

Dois dias depois, o governo russo anunciou que os títulos emitidos pelo país, seriam 

convertidos em papéis com valor em rublo, com vencimentos de 3 a 5 anos, com corre

ção anual de 30% no prazo mínimo, 25% a partir do quarto ano e 20% após o quinto . O 

detentor dos títulos tinha também a alternativa de convertê-los em dólar, mas naquela 

hipótese o Tesouro russo só honraria 20% do valor investido. 

Sobre o desenrolar da Crise Russa e seus desdobramentos na América Latina, 

convém lembrar alguns fatos publicados na imprensa da época: 

LAMUCCI (1998) - O Estado de São Paulo - Edição de 20 de agosto de 

199833 

"Bovespa amJJlia perda no mês para 20,23% - A Bolsa de Valores de São Paulo (Bc
vespa) fechou ontem em queda de 1.17%, ampliando a desvalorização acumulada em 
agosto para 20,23%." 

Redação - O Estado de São Paulo - Edição de 21 de agosto de 199834 

"Bolívar venezuelano é o novo capítulo da crise - Rumores sobre desvalorização da 
moeda derrubam ações e títulos da América Latina. CARACAS - Após a turbulência na 
Rússia no início da semana, o bolívar da Venezuela surgiu ontem como o mais novo 
alvo de uma possível desvalorização.( ... ) A Bolsa de Caracas fechou em baixa de 9,5%. 

33 http:/ /www .estado. com. br/jomal/98/08/20/news 163. html 
34 http:/ /wv1w .estado. com. br/jomal/98/08/21 /news 152. html 
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Os títulos da divida dos países latinos também despencaram- os C-Bonds brasileiros fe
charam ontem em queda de 5.22%. Os títulos venezuelanos DCB e Global caíram 
28,8% e 16,9%, respectivamente. e o bônus Par mexicano perdeu 8.6% de seu valor. A 
Bolsa do México fechou em queda de 2,9%, afetada também pelo anúncio de aumento 
nos impostos em 1999, porque a arrecadação do país este ano foi a menor dos últimos 
18 anos. A Bolsa de Santiago. no Chile caiu 3,9%. São Paulo e Buenos Aires registra
ram quedas ainda maiores, de 6,4% e 6,1 %, respectivamente. A desvalorização do 
mercado acionário argentino foi a maior queda em um único dia desde que a crise co
meçou, no ano passado." 

Redação - O Estado de São Paulo - Edição de 22 de agosto de 199835 

"Ameaça às economias latinas abala mercados - Autoridades monetárias da Vene
zuela ampliaram a minibanda de flutuação do bolívar e as cotações das moedas do 
México, do Chile e da Colômbia atingiram baixas recordes em relação ao dólar dos Es
tados Unidos. Temores de que a crise da Ásia tenha aportado definitivamente na 
América Latina derrubaram ontem as cotações nos principais mercados do mundo." 

Redação - O Estado de São Paulo -Edição de 29 de agosto de 199836 

"Juros sobem e peso desaba no México - AJta das taxas pressiona sistema financeiro e 
pode comprometer ajuste dos bancos. O contágio da crise financeira mundial na Améri
ca Latina intensificou-se ontem, com quedas em moedas da região e novos awnentos em 
taxas de juros, embora as principais bolsas tenham fechado em alta. ( .. . ) A situação da 
América Latina preocupa o Fundo Monetário Internacional (FMI), ( ... ) Depois da mo-
ratória unilateral decretada pela Rússia, o FMI teme pela possibilidade de a crise 
financeira mundial prejudicar o pagamento da dívida externa da América Latina, avalia
da em 640 bilhões." 

NASCIMENTO NETO (1998)- Revista VEJA- Edição de 02 Set 9837 

O terror que vem da Rússia - Moscou detona wna nova crise mundial com calote de 
32 bilhões de dólares.O que Stalin, Kruschev e Leonid Brejnev não conseguiram em 
setenta anos de comunismo o presidente russo Boris Ieltsin realizou em apenas seis: fez 
tremer o capitalismo. Com um disparo de caneta ele atingiu a comunidade capitalista em 
todos os quadrantes do mundo, e principalmente a sua meca, Wall Street, onde fica a 
Bolsa de Valores de Nova York. ( ... )Dos mercados emergentes nem se fale. Brasileiro 
que aposta no índice da Bolsa de Valores de São Paulo perdeu lO% na quinta-feira ne
gra. Por São Jorge, o que leltsin fez? O que não se faz. Há duas semanas ele declarou 
moratória da dívida externa das empresas privadas russas. Elas estão proibidas de pagar 
seus compromissos (40 bilhões de dólares) por noventa dias, que se podem transformar 
em um, dois ou mais anos. ( ... ) Na semana passada, veio outro calote, desta vez em 
parte da dívida interna, de 32 bilhões de dólares em títulos que vencem até o fmal de 
1999. ( ... ) Para resumir, em quinze dias um capital da ordem de 33 bilhões de dólares 
pertencente a investidores estrangeiros evaporou-se. " 

FRIEDLANDER e PATURY (1998)- Revista VEJA- Edição de 09 Set 9838
: 

35 http:l /www .estado. com. br/jornaV98/08/22/news 118. htnJl 
36 http:l /www .estado. com. br/jornaV98/08/2 9/news 13 8. html 
37 http:l /W\vw2. uol.com. br/veja/020998/p _120. html 
38 http:l /www2. uol.com.br/veja/090998/ p _I 08.html 
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·•o Brasil vai ao ataque - Fuga maciça de dólares e pânico na bolsa provocam alta dos 
juros e pacote fiscal. O calote russo apanhou o Brasil em cheio na semana passada. En
tre segunda e quinta-feira, mais de 5 bilhões de dólares fugiram dos cofres brasileiros. 
Na sexta-feira, voaram outros 3 bilhões. Desde que o urso russo deu seu primeiro sinal 
de agonia, o Brasil perdeu um total de 15 bilhões de dólares. Com isso. as bolsas des
pencaram nwna velocidade atam1ante. Na quinta, a Bolsa de São Paulo caiu 8.6%. Na 
sexta-feira, o pregão teve de ser suspenso porque a queda ultrapassava 10%." 

Alguns episódios menores não foram considerados, por não satisfazerem aos 

critérios aqui definidos, como foi o caso da crise da dívida externa em 1982, o período 

de agonia do Presidente Tancredo Neves, no início de 1995 e a oscilação ocorrida du

rante e a desvalorização do Real no início de 1999. Nestes períodos, embora fossem 

grandes as perdas, o índice não chegou a cair 50% como ocorreu nos períodos incluídos. 

8.5 - A delimitação dos períodos de crises 

Conforme foi explicado no item 6.3.2, para efeito do presente trabalho só foram 

reconhecidas como "crises", aqueles períodos nos quais o IBOVESPA perdeu mais de 

50% do seu valor em pontos, no espaço de até dois anos . A delimitação dos períodos de 

crise, no presente trabalho, foi feita em duas etapas: no primeiro momento foram identi

ficados os meses de pico (início de cada uma das crises) e os pontos de inflexão da 

curva do IBOVESPA (final das crises), delimitando assim a crise em si ; logo em segui

da, foram acrescentados aos períodos de crise um período anterior de 6 meses e outro 

posterior de igual duração. O acréscimo de alguns meses aos diversos períodos de crise 

era necessário, tendo em vista que o propósito do trabalho era estudar a utilidade do 

ativo "terra" na diversificação de investimentos, em conjunto com uma carteira ·de 

ações, em situações em que o investidor não tivesse conhecimento do surgimento de 

uma possível crise. Seria tentadoramente cômodo limitar a análise ao período de queda 

efetiva na Bolsa, mas caso assim fosse feito, haveria o risco de estar-se adotando um 

pressuposto equivocado: o de que o investidor teria meios de prever com antecipação, 

tanto o surgimento quanto o final da crise, coisa que dificilmente acontece na prática. A 

duração dos períodos pré e pós-críticos, foi arbitrada em 6 meses, pelo Autor, por me

dida de precaução, na ausência de outros parâmetros conhecidos ou de referência na 

literatura consultada. 
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O investidor, quando decide diversificar as suas aplicações, certamente o faz 

para se precaver de uma queda possível nos preços das ações, mas nunca na certeza de 

que tal venha a ocorrer. Caso ele dispusesse de instrumentos seguros de previsão, que 

indicassem com antecedência o início e o final das crises, certamente ele não incorpora

ria ativos de baixo risco - e de baixa rentabilidade - na sua carteira de investimentos; ao 

contrário, permaneceria na Bolsa até a véspera da crise, quando então converteria seus 

papéis em dinheiro, esperaria a crise passar e, no dia seguinte, recompraria os mesmos 

papéis por muito menos. Como tal dificilmente ocorre na prática, optou-se por acres

centar dois semestre a cada um dos períodos críticos - um semestre antes e um após -

para simular o desconhecimento do investidor na época. Assim, por exemplo, a Crise do 

México, cujo período de depressão se estendeu por 7 meses (de Set/94 a Mar/95), teve o 

seu comportamento analisado por 19 meses, ou seja, de Mar/94 a Set/95 . 

~ Set/94 Mar/95-7 

Mar/94 -7 
Período pré-

CRISE DO MÉXICO 
Período pós-

~ Set/95 
crítico (6 meses) crítico (6 meses) 



9- A COMPOSIÇÃO E DESEMPENHO DA CARTEIRA TEÓRICA 

O processo de composição da Carteira Teórica39
, teve por finalidade identificar 

os diversos ativos de baixo risco que poderiam ter sido usados na época de ocorrência 

das crises estudadas, para diversificar uma Carteira de Ações representativa do 

IBOVESPA, ou seja, uma carteira de Beta40 igual a um, cuja variação normalmente 

acompanha as oscilações do mercado . Além da terra, que era o objeto da comparação, 

foram ainda analisados o ouro, os títulos do governo 4 1
, o dólar paralelo e a caderneta de 

poupança, como ativos possíveis de serem incluídos numa carteira hipotética, a fim de 

reduzir o risco das ações nos períodos de crise. A caderneta poupança foi eleita como 

padrão de comparação para medir o desempenho dos preços da terra durante os períodos 

de instabilidade, por ser o único dos indicadores que possuía série completa de dados; o 

dólar paralelo estava disponível a partir de 1985, e os títulos do governo (TR ex-BTN) e 

o ouro, apenas de 1986 em diante . 

A seguir é analisado o desempenho da Carteira Teórica de Investimentos ao lon

go dos 20 anos do estudo (1980 a 1999) e, mais especificamente, durante os seis 

períodos de crise identificados durante aquele temp<?, para tentar responder à Questão de 

Pesquisa, ou seja, se a terra, para plantio ou pastoreio, é mais ou menos suscetível 

de perder valor durante as crises econômicas, do que as ações em geral, e quais são 

as possibilidades de vir a ser empregada na diversificação de Carteiras de Investi

mento, como elemento redutor do risco. Para todos os períodos analisados, foi 

simulado um investimento de R$ 1.000,00 numa Carteira de Ações representativa do 

IBOVESPA, combinada com Terra ou Caderneta de Poupança, em maior ou menor 

proporção, cuja aplicação teria sido decidida no período pré-crítico (6 meses antes do 

39 Carteira de Investimentos composta por ações representativas do IBOVESPA, mais uma parcela variá
vel aplicada em Cadernetas de Poupança ou em Terra de Cultura de Primeira no Estado de São Paulo. 
Será tratada como Carteira Teórica(*) ou Carteira Teórica de Investimentos(*). 

4° Conforme abordado no item 2.5. 
4 1 Série de dados apresentada pelo Economática como "TR ex-BTN" 
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desencadeamento da crise) e o resgate 6 meses após o final da crise, em valores deflaci

onados pelo IGP-DI acumulado (base jun/94), conforme série de dados do Economática. 

9.1 - Comportamento da Carteira Teórica ao longo de todo o período estu

dado 

Antes de iniciar a análise do desempenho dos ativos estudados, durante as diver

sas crises, convém verificar o seu comportamento ao longo de todo período, para 

facilitar a sua compreensão. O presente trabalho, conforme já foi referido anteriormente, 

analisa o comportamento de vários ativos de baixo risco, em comparação com o merca

do de ações, para tentar entender como a posse conjunta de algum(ns) deles poderia(m) 

minorar as perdas dos investidores em bolsas de valores, durante os períodos considera

dos críticos. E, por essa razão, é simulado o investimento de R$ 1. 000,00 (em valores 

corrigidos pelo IGP-DI) em cada um dos três ativos estudados- ações, terra e caderneta 

de poupança- em Jan/80, para poder comparar o seu desempenho, individual ou com

binado, ao longo dos 20 anos seguintes. Os dados referentes aos três ativos foram 

tabulados e, após, associados de três formas diferentes, a fim de medir os respectivos 

graus de rentabilidade e as variâncias conjuntas. Foram feitas as seguintes combinações: 

(a) ações (IBOVESPA) + terra, (b) ações (IBOVESPA) + caderneta de poupança, e (c) 

os três ativos combinados em conjunto. 

A análise do desempenho dos ativos individualmente, veio a confirmar a pressu

posição inicial, de que o investimento em bolsa de valores é mais rentável, porém mais 

arriscado do que apostar em terras ou na caderneta de poupança. Conforme pode ser 

visualizado através da Figura 11 , o investimento de R$ 1.000,00, feito em Jan/80, ao 

final de 1999 estaria valendo R$ 363,65 caso tivesse sido aplicado em terra; representa

ria R$ 1.235,13 se tivesse permanecido todo esse tempo na caderneta de poupança; ou o 

equivalente a R$ 10.696,69, caso tivesse sido aplicado em ações representativas do 

IBOVESP A. Ou seja, o investidor que tivesse aplicado os seus recursos na bolsa de va

lores em 1980, e que tivesse sobrevivido às incertezas e oscilações das duas últimas 

décadas, teria chegado ao ano 2000, dez vezes mais rico; caso tivesse preferido a cader

neta de poupança, o seu capital estaria valendo apenas 20% mais do que há 20 anos 
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atrás, e caso tivesse optado pela compra de terra, contaria hoje com menos de 40% de 

seus recursos originais. Com respeito ao comportamento dos ativos, convém ressalvar 

que nem toda a diferença verificada entre a valorização do lbovespa e da terra, reflete 

ganhos ganhos ou perdas reais para os investidores; ocorre que, enquanto o Ibovespa 

incorpora os dividendos e outras rendas pagas aos acionistas (fazendo com que aquele 

índice tenda a crescer continuamente, em épocas de normalidade), já a renda pelo uso da 

terra não se incorpora ao seu preço de comercialização. Dessa forma, ainda que a renda 

pelo uso alternativo da terra não tenha sido considerado para efeito do presente trabalho 

(para que não interferisse no grau presumível de liquidez daquele ativo), ela existe de 

fato, e os possíveis investidores certamente não abririam mão dela em circunstâncias 

semelhantes àquelas aqui descritas. 

Desempenho comparativo dos ativos estudados, ao 
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Figura 11 -Desempenho comparativo entre a rentabilidade da Bolsa de Valores 'de 

São Paulo, a Terra e a Caderneta de Poupança, de Jan/80 a Dez/99, a 

partir da aplicação inicial de R$ 1.000,00 (em valores corrigidos pelo 

IGP-DI- base jun/94) 

Sobre a perda de valor da terra, particularmente aquela ocorrida com o advento 

do Plano Real, REYDON e PLATA (s.d.)42 relatam que: 

"com a recessão provocada por políticas restritivas de consumo, crédito, particularmente 
para a agricultura entre outras, em meados de 1994, o preço da terra começou a apre
sentar uma queda bastante sustentada de seus preços. Entre junho de 1994 e junho de 

42 O Plano Real e o mercado de terras no Brasil <http://www.eco.unicamp.br/projetos/mterras/> 
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1995 o preço da terra caiu aproximadamente 42%. fazendo com que este se encontre 
novamente no patamar mais baixo pós modernização dos anos 70." 

Tabela 5 - Comportamento de uma Carteira de Ações associada com Terra ou com 

Caderneta de Poupança, em 20 anos (investimento inicial = R$ 1.000,00) 

Variância Carteira de Ações associada com Carteira de Ações associada com 
Da Terra Poupança43 

Carteira % % Valor da % % Valor da 
IBOVESPA Terra Carteira IBOVESPA Poupança Carteira 

5.954 .930 100% 0% 10.696,69 100% O% 10.696,69 
5.132.492 85% 15% 15.398,07 85% 15% 16.590,81 
4.361.121 78% 22% 15 .998,04 71 % 29% 18.640,66 
4.000.000 69% 31% 15 .103,16 65% 35% 18.216,91 
3.500.000 60% 40% 13 .013,27 56% 44% 16.432, 12 
3.000.000 52% 48% 10.222,06 48% 52% 13.737,87 
2.500.000 43% 57% 7.301 ,20 40% 60% 10.704,53 
2.000.000 34% 66% 4.719,67 31 % 69% 7.805,56 
1.500.000 25% 75 % 2.742,17 23% 77% 5.342,03 
1.000.000 16% 84% 1.418,58 15% 85% 3.438,40 
500.000 6% 94% 645,25 7% 93% 2.083,99 
250.000 1% 99% 412,60 3% 97% 1.586,56 

Mas apenas a baixa rentabilidade da caderneta de poupança, ou a perda de 

valor da terra, ocorrida ao longo do período - isto é um fato inegável - por si só, 

não são suficientes para caracterizá-las como maus ativos para investimento, 

particularmente quando se trata de investidores avessos a grandes riscos. Ao 

contrário, conforme pode ser visto através da Tabela 5, a associação de uma car

teira de ações representativas do IBOVESPA, tanto com terra, quanto com 

caderneta de poupança, ao longo dos 20 anos estudados, dependendo da propor

ção de cada um dos ativos, poderia ter garantido ao investidor uma melhDr 

rentabilidade, com um grau de risco bem menor. Assim, por exemplo, o investi

dor que tivesse incluído 15% de terra na sua carteira de investimentos, 

considerando um investimento inicial de R$ 1.000,00, feito em Jan/80, em 20 

anos estaria com o equivalente a R$ 15 .398,07, ou seja, possuiria quase R$ 

5.000,00 a mais do que aplicando todos os recursos em ações ; se ao invés de ter

ra, tivesse destinado os mesmos 15% para a caderneta de poupança, o seu 

investimento estaria valendo R$ 16.590,81 , praticamente R$ 6 .000,00 além do 

que seria possível obter na bolsa de valores . Isso tudo sem contar que a variância 

43 Aqui entendida como Caderneta de Poupança 
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da carteira teria sido 822.438 pontos menor, o que significa que a destinação de 

apenas 15% do investimento para um dos ativos alternativos - terra ou poupança 

- teria diminuído significativamente o grau de risco do investidor. 

Uma vez comprovado, que tanto a terra quanto a caderneta de poupança teriam 

contribuído para aumentar a rentabilidade e diminuir o grau de risco dos investidores 

em ações, durante o período estudado; o passo seguinte foi investigar o comportamento 

dos três ativos em conjunto. Tal investigação pretendia identificar possíveis sinergias 

entre os dois ativos alternativos, que pudessem tornar mais interessante a associação de 

ambos, ao invés de apenas um deles, para a diversificação da carteira de ações . Inicial

mente foram identificadas as variâncias máxima e mínima para a carteira, 

respectivamente 5.954.930, para aplicação de 100% dos recursos em ações, e 31.641 

com aplicação em caderneta de poupança e, em seguida, calculadas as rentabilidades 

máximas possíveis nos diversos níveis intermediários de risco . 

Variância O% 

7 .000.000 
6.000.000 
5.000.000 
4.000.000 
3.000.000 
2 .000 .000 
1.000 .000 

Composição da Carteira 

20% 40% 60% 80% 100% 120% 

: 

··~ ··. 

5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 
Valorizacão da Carteira (em R$1 

!ZZ'Z'liBOVESPA c:::::::J Terra de Primeira c:::J Cadem. Poupança -+-Valorização da Carteiraj 
'· 

Figura 12- Valorização e val"iância de uma Carteira de Investimento de R$ 

1.000,00, combinando papéis representativos do ffiOVESPA + terra + 

caderneta de poupança, em 13 diferentes combinações, no período 

compreendido entre Jan/80 e Dez/99. Todos os valores estão deflaciona

dos pelo IGP-DI (base Jun/94). 

O resultado, conforme pode ser visto pela Figura 12 e Tabela 6, mostrou que em 

níveis intermediários de risco é possível conseguir-se uma melhor rentabilidade com o 

uso conjunto dos três ativos - ações + terra+ poupança - do que aquela que seria possí-
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vel com o uso de apenas dois deles. Assim, por exemplo, um investidor que aceitasse 

uma variância máxima de 2.500.000 para a sua carteira de investimentos, poderia ter 

obtido, ao cabo de 20 anos, um retorno financeiro equivalente a R$ 10.893 (ver Tabela 

6), a partir de um investimento inicial de R$ 1.000,00, caso tivesse combinado 40% em 

ações, 10% em terra e 50% em poupança. Caso tivesse optado por combinar a sua car

teira de ações com apenas um dos ativos alternativos, naquele mesmo nível de risco o 

investidor obteria no máximo R$ 10.704,53 , compondo a carteira com 40% em ações e 

60% em caderneta de poupança (ver Tabela 5). Dessa forma, como já foi dito anterior

mente, embora a pequena rentabilidade da caderneta de poupança e a perda expressiva 

de valor do ativo terra, ainda assim, tanto uma como outra, ou ainda ambas ao mesmo 

tempo, podem contribuir para maximizar a rentabilidade e reduzir o grau de risco das 

carteiras de ações em períodos longos. 

Tabela 6 - Comportamento de uma Carteira de Ações associada com Terra e Ca-

derneta de Poupança, em 20 anos (investimento inicial =R$ 1.000,00) 

Variância Carteira de Ações associada com Terra e Poupança 
da % % % Valor da Car-

Carteira BOLSA TERRA POUPANÇA teira 
5.954.930 100% 0% 0% 10.696,69 
5.132.492 85% 0% 15% 16.590,81 
4.361.121 71% 0% 29% 18 .640,66 
4.000.000 65% 1% 34% 18.218,46 
3.500.000 57% 4% 39% 16.494,59 
3.000.000 49% 7% 44% 13 .882,24 
2.500.000 40% 10% 50% 10.893 ,04 
2.000.000 32% 11% 57% 7.988,15 
1.500.000 24% 12% 64% 5.485,51 
1.000.000 15% 12% 72% 3.533,37 
500.000 7% 12% 81% 2.137, 71 '· 
250.000 3% 11% 85% 1.624,66 
31.641 0% 0% 100% 1.235,13 
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9.2- Comportamento da Carteira Teórica durante a crise da prefixação da 

Correção Monetária (1980-81) 

A crise dos anos 80/81 , resultante da prefixação da correção monetária pelo Mi

nistro Delfim Neto, foi o primeiro período estudado e também aquele no qual o ativo 

terra, se mostrou mais útil. A crise propriamente dita iniciou-se em Jul/80 e estendeu-se 

até Mar/81 , tendo o IBOVESPA caído de 1.869 pontos para 739 pontos. O período de 

simulação, compreendendo os 6 meses pré-críticos e os 6 meses pós-críticos, estendeu

se de Jan/80 a Set/81. 
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Figura 13 - Valorização máxima possível de uma Carteira de Investimento de R$ 

1.000,00, combinando papéis representativos do IBOVESPA mais uma 

parcela de ativos de baixo risco (terra ou caderneta de poupança , para 

10 diferentes níveis de risco, durante a Crise da Prefixação da Correção 

Monetária (1980/81). Valores deflacionados pelo IGP-DI, base jun/94. 

No período analisado, conforme pode se visto pela Figura 13, um investimento 

equivalente a R$ 1.000,00, feito em Jan/80, numa carteira de ações representativa do 

índice (Beta = 1), estaria valendo o equivalente a R$ 564,74 em Set/81 (6 meses após 

passada a crise). Mas se, ao invés de investir exclusivamente em ações, o investidor 
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tivesse preferido aplicar uma parte dos recursos na Caderneta de Poupança, o seu inves

timento teria perdido bem menos valor, dependendo da combinação que tivesse feito : 

caso tivesse colocado 80% na Bolsa e 20% na Poupança, teria o equivalente a R$ 

614,28; com 50% na Bolsa e 50% na Poupança, contaria com o equivalente a R$ 

688,60; com 20% na Bolsa e 80% na Poupança, poderia dispor de R$ 762,91 , e assim 

por diante, uma vez que os investidores em Caderneta de Poupança naquele período 

perderam muito menos que os da Bolsa. A Caderneta de Poupança, mesmo tendo perdi

do valor com a fixação da Correção Monetária em níveis inferiores à inflação (a mesma 

quantia, se aplicada em poupança, representaria apenas R$ 812,46 ao final do período), 

ainda assim teria funcionado como um amortecedor da queda, ao evitar ao menos uma 

parte da perda. 

Quadro 8 -Desempenho da Carteira Teórica durante a crise da prefixação da Cor

reção Monetária (1980-81) 

Composição da Carteira Desempenho Composição da Carteira Desempenho 

IBOVESPA Poupança 
Valor da 

Variância 
Carteira após 

IBOVESPA Terra 
Valor da 

Variância 
Carteira após 

a crise a crise 

0% 100% 812,46 11.820 0% 100% 1.095,41 1.901 

10% 90% 787,69 21.166 10% 90% 1.042,34 6.801 

20% 80% 762,91 29.597 20% 80% 989,27 11.993 

30% 70% 738,14 37. 111 30% 70% 936,21 17.479 

40% 60% 713 ,37 43.710 40% 60% 883, 14 23 .257 

50% 50% 688,60 49.394 50% 50% 830,07 29.328 

60% 40% 663 ,83 54.161 60% 40% 777,01 35.691 

70% 30% 639,05 58.013 70% 30% 723 ,94 42 .348 

80% 20% 614,28 60.948 80% 20% 670,87 49.296 

90% 10% 589,51 62.968 90% 10% 6 17,8 1 56.538 

100% 0% 564,74 64.073 100% 0% 564,74 64.073 

Nota: Valor da Carteira antes da crise= R$ 1.000,00 
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O mesmo investimento, no entanto, poderia ter tido um desempenho bem me

lhor, se ao invés de combinar a sua Carteira de Ações com a Caderneta de Poupança, o 

investidor tivesse utilizado uma gleba de terra para tal fim. Como o preço da terra apre

sentou um desempenho superior ao da Poupança, o investidor poderia, inclusive, ter 

obtido algum ganho naquele período de crise (dependendo da combinação que tivesse 

feito) ou, no mínimo, teria tido perdas menores. Caso tivesse investido 80% na Bolsa e 

20% em terra, teria o equivalente a R$ 670,87(bem mais do que com igual parcela na 

Poupança); com 50% na Bolsa e 50% em terra, teria conseguido R$ 830,07; e com 10% 

na Bolsa e 90% em terra, o seu investimento valeria R$ 1.042,34 após passada a crise, o 

que poderia ser considerado um prêmio naquelas circunstâncias. 

Além da análise da rentabilidade, outra forma de comparar a utilidade dos dois 

ativos, para composição com carteiras de ações é a análise da sua variância, já que esta é 

inerente ao risco da carteira. Sendo a variância uma medida de dispersão em relação à 

média, quanto maior o seu valor, mais arriscada será a carteira de investimentos. E, 

também sob este aspecto, pelo menos durante este período de crise, a terra superou a 

caderneta de poupança em todos os níveis testados, conforme pode ser verificado pelo 

Quadro 8. Assim, por exemplo, a Carteira Teórica contendo 70% de ações, teria uma 

variância de 58 .013 se combinada com 30% em poupança, e de 42 .348, caso o ativo de 

baixo risco fosse a terra. A terra assim, além de mais rentável, demonstrou ainda ser um 

ativo de menor risco neste período de crise. 

9.3- Comportamento da Carteira Teórica no período de frustração do Pla

no Cruzado 

O Plano Cruzado, lançado pelo Ministro Dilson Funaro no início de 1986, para 

conter a alta inflação daquela época, baseou-se, fundamentalmente, no congelamento 

dos preços de todos os bens de consumo. Alguns produtos até mesmo chegaram a baixar 

de preço, o que resultou em grande euforia na população que, mesmo sem ter recebido 

grandes aumentos nominais de salário, pôde comemorar um aumento real na sua renda, 

por conta do congelamento dos preços. 
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As bolsas de valores, como seria de se supor, captaram o estado de ânimo positi

vo reinante no seio da população, e as ações nelas negociadas se valorizaram 

substancialmente, no primeiro trimestre de 1986, mas voltaram a cair a partir de Abril 

daquele ano, com a intervenção do governo nos fundos de ações, conforme já foi ex

posto no item 6.4 .2 .. O preço da terra, por outro lado, também apresentou forte 

oscilação, tendo crescido de 4.942,80, em Nov/85 (em valores deflacionados para 

jun/94), para 13.020,51, em Nov/86, caindo para 5.412,07, em Nov/87. Essa forte osci

lação foi bem retratada por ROMEIRO e REYDON (1994, p. 12), quando relatam que: 
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20% I ~lo -.... 
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Valorização de uma carteira de R$1.000,00 em 34 meses 

c:::::::J IBOVESPA c:::::::J Terra ou Poupança -+-IBOVESPA +Temi - IBOVESPA + Poupança 

Figura 14 - Valorização máxima possível de uma Carteira de Investimento de R$ 

1.000,00, composta de papéis representativos do ffiOVESPA uma par

cela de ativos de baixo risco (terra ou caderneta de poupança), para 5 

diferentes níveis de risco, durante a crise pós-Plano Cruzado (1986). 

Valores deflacionados pelo IGP-DI, base jun/94. 

O período correspondente à crise pós-Plano Cruzado, é um período atípico, tanto 

no que se refere às bolsas de valores como em relação ao mercado de terras, o que difi

culta uma análise mais consistente. Foi um período, marcado por dias de grande euforia 

e de profunda decepção, em praticamente todos os mercados, aí incluído o mercado de 
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terras, cujo preço apresentou uma alta variância e uma rentabilidade insatisfatória com

parativamente à inflação (ver Tabela 7). 

Tabela 7 - Desempenho das várias alternativas de investimento, para uma carteira 

hipotética de R$ 1.000,00, durante a crise pós-Plano Cruzado 

ATIVO Ibovespa Terra Ouro Pou- TR- Dólar 
pança BTN 

V alo r da Carteira após a crise 292,54 672,72 917,71 982,75 547,37 853 ,63 

V ariância da Carteira 160.854 378.738 15 .943 3.554 14.255 40 .792 

Nota: Valor da Carteira antes da crise = R$ 1.000,00 

Durante os 34 meses em que durou a crise do Plano Cruzado - aí incluídos os 

semestres precedente e subseqüente - nenhum dos ativos analisados ficou imune às per

das. A Caderneta de Poupança, mesmo tendo apresentado rentabilidade insuficiente para 

manter o valor, foi a aplicação que se mostrou mais estável naquele período tão crítico, 

já que apresentou o menor índice de risco (variância) . Outros ativos como a terra, o 

ouro, os títulos do governo e o dólar paralelo tiveram desempenho ainda inferior, con

forme pode ser verificado pela' Tabela 7, tanto do ponto da rentabilidade como da 

variância. 
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Quadro 9- Desempenho da Carteira Teórica durante a crise pós-Plano Cruzado 

Composição da Carteira Desempenho Composição da Carteira Desempenho 

IBOVESPA Poupança 
Valor da 

Variância 
Carteira 

IBOVESPA Terra 
Va1orda 

Variância 
Carteim 

após a crise após a crise 

o l 982,75 3.554 o l 672,72 378.738 

0,2 0,8 844,71 29 .983 0,2 0,8 596,68 359.130 

0,4 0,6 706,67 58.928 0,4 0,6 520,65 327.538 

0,6 0,4 568,62 90.388 0,6 0,4 444,61 283.961 

0,8 0,2 430,58 124.363 0,8 0,2 368,57 228.400 

1 o 292,54 160.854 1 o 292,54 160.854 

Nota: Valor da Carteim antes da crise= R$ 1.000,00 

A terra, neste período, apresentou um comportamento atípico em relação às de

mais crises, por ter apresentado uma volati lidade muito superior àquela apresentada 

pelas bolsas (ver Figura 14). De todos os período estudados, pode-se dizer que este foi 

um dos mais atípicos: o mercado de terra mostrou-se mais rentável - o que seria previ

sível em época de crise nas Bolsas - porém mais arriscado do que o mercado de 

capitais, o que contraria a percepção geral de que o preço do ativo terra é, em princípio, 

menos volátil do que o preço das ações. Dessa forma, conforme pode ser visto pela Ta

bela 7 e pelo Quadro 9, pelo menos durante este período, a posse de terra associada a 

uma carteira de ações, teria tornado o investimento 'mais lucrativo, porém mais arrisca

do, o que contraria os pressupostos que norteiam a presente investigação. Enquanto isso, 

a caderneta de poupança mantém inalteradas as características de ativo de baixo risco, já 

que apresentou perdas mínimas para um período tão conturbado, e seu grau de risco 

(variância) foi absolutamente inexpressivo. 
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9.4- Comportamento da Carteira Teórica na crise de confiança que se se

guiu ao "Caso Nagi Nahas" 

A crise de confiança que se instalou no mercado acionário brasileiro no final do 

Governo de José Sarney, se iniciou em Abr/89, com a incerteza acerca dos rumos da 

sucessão presidencial, ganhou proporção em Jun/89, após o chamado "Caso Nagi 

Nahas", e estendeu-se até Mar/90, quando atingiu o seu ponto mais crítico, durante o 

anúncio do chamado Plano Collor. Para efeito de comparação, assim como nos demais 

casos, também aqui foram acrescidos ao período crítico, dois outros períodos de 6 me

ses, sendo um precedente e um subsequente à crise. 
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Valorização de uma carteira de R$ 1,000,00 em 24 meses 

c:::::::J IBOVESPA c:::::::J Terra ou R:>upança -+-IBOVESPA +Terra - IBOVESPA + R:>upança 

'· 
Figura 15 - Valorização máxima possível de uma Carteira de Investimento de R$ 

1.000,00, composta de papéis representativos do IBOVESPA mais um 

ativo de baixo risco (terra ou caderneta de poupança), para 10 diferen

tes níveis de risco, durante a crise do chamado "Caso Nagi 

Nahas"(l989/90). Valores deflacionados pelo IGP-DI, base jun/94. 

Durante este período, conforme pode ser visto através da Figura 15 e do Quadro 

1 O, entre os três ativos comparados (IBOVESPA, Caderneta de Poupança e terra), a 

terra foi a melhor opção em termos de rentabilidade, além de ter apresentado um coefi

ciente de risco (variância) intermediário entre os outros dois ativos . Assim, um 
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investidor que, 6 meses antes do início da crise, tivesse aplicado R$ 1.000,00 numa 

carteira de ações representativa do IBOVESPA (Beta = 1 ), possuiria o equivalente a R$ 

319,83 , um semestre após passado o período crítico; se tivesse optado por aplicar a 

mesma quantia em Caderneta de Poupança, contaria com o equivalente a R$ 722,61 em 

igual período e, caso tivesse optado pela compra de terra, o seu investimento representa

ria R$ 1.273,92 em valores corrigidos. Alternativamente, se quisesse aplicar o seu 

dinheiro de forma menos arriscada, este mesmo investidor poderia ter optado por uma 

composição intermediária, aplicando uma parte de seus recursos na carteira de ações e o 

restante num ativo de menor risco . Agindo assim, poderia ter aplicado, por exemplo, 

20% dos seus recursos na carteira de ações e os restantes 80% em caderneta de poupan

ça, quando então teria o equivalente R$ 642,05 ; mas se, ao invés de diversificar a sua 

carteira de ações em caderneta de poupança, tivesse preferido aplicar a mesma quantia 

em terra, obteria melhor resultado e disporia do equivalente a R$ 1.083,11 ao final da

quele mesmo período. 

Quadro 10- Desempenho da Carteira Teórica durante a crise do "Caso Nahas" 

Composição da Carteira Desenwenho Composição da Carteira Desempenho 

fBOVESPA Poupança 
Valor da Car-

Variância teira após a IBOVESPA Terra 
Valor da 

Variância 
Carteira após 

crise a cnse 

o 1 722,61 18.648 o 1 1.273,92 87.230 

0,1 0,9 682,33 41_469 Q,1 0,9 1.178,51 98.532 

0,2 0,8 642,05 62.514 0,2 0,8 1.083,11 109.094 

0,3 0,7 601 ,77 81.784 0,3 0,7 987,70 118.916 
'· 

0,4 0,6 561 ,50 99.277 0.4 0,6 892,29 127.998 

0,5 0,5 521 ,22 114.995 0,5 0,5 796,88 136.340 

0,6 0,4 480,94 128.937 0.6 0,4 701 ,47 143 .941 

0,7 0,3 440,66 141.103 0,7 0,3 606,06 150.803 

0,8 0,2 400,39 151.493 0,8 0,2 510,65 156.924 

0,9 O, 1 360, 11 160.107 0,9 O, 1 415,24 162.305 

1 o 319,83 166.946 1 o 319,83 166.946 

Nota: Valor da Carteira antes da crise= R$ 1.000,00 
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A análise da variância, aqui interpretada como medida do risco, também mostra 

a terra como uma excelente alternativa para a diversificação das carteiras de ações. A 

caderneta de poupança, é verdade, apresentou variância inferior a da terra, entretanto 

por ter apresentado rentabilidade negativa, não pôde ser considerada como um ativo de 

baixo risco, pelo menos durante aquele período; se assim o fosse, não teria apresentado 

perda tão expressiva. A comparação do desempenho da rentabilidade e do risco entre os 

dois ativos (terra e poupança), deixa claro que apenas a terra reuniu efetiva condição de 

"ativo de baixo risco" naquela crise, já que a poupança, mesmo tendo variado menos do 

que a terra, apresentou uma perda significativa de valor, devido à política governamen

tal daquela época. 

9.5- Comportamento da Carteira Teórica na Crise do Impeachment de 

Fernando Collor 

A chamada Crise do Impeachment ou Crise da CPI de PC Farias, a mais curta de 

todas as crises dos últimos 20 anos, foi conseqüência da incerteza que se abateu sobre o 

mercado acionário, durante o processo investigatório que levou à renúncia do Presidente 

Fernando Collor de Mello. O estopim da crise, conforme já foi descrito no item 6.4.4, 

foi a entrevista concedida por Pedro Collor, irmão do Presidente, à Revista Veja, em 25 

Abr 92, revelando parte dos meandros da máquina de corrupção que fora montada à 

sombra do governo, pelo Sr. Paulo Cesar Farias, ex-tesoureiro de campanha do Presi

dente. Alguns dias depois o Congresso Nacional instalou uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito, para apurar as denúncias de corrupção - que já se constituíam em evidêncías 

àquela altura -levando o mercado a uma crise progressiva, que se aprofundava cada vez 

mais, na medida em que o processo político ia se deteriorando. 

A crise do Impeachment, vista sob o ângulo do presente trabalho, embora tenha 

sido profunda o suficiente para ser caracterizada como "crise" (o IBOVESPA perdeu 

mais de 50% de seu valor em seis meses), não chegou a ganhar contornos mais dramáti

cos, em virtude do mercado acionário nacional vir desde o final de 1990, num processo 

de ascensão contínua, fruto da abertura comercial e da entrada de investidores estrangei

ros nas nossas bolsas de valores. BURR (1992) afirma que as reformas econômicas 
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iniciadas em 1991 , na Argentina e no Brasil , "acabaram com as restrições aos investido

res (estrangeiros) nas bolsas de valores". Segundo Ary Osvaldo Mattos Filho 

(presidente da Comissão de Valores Mobiliários), citado pelo mesmo autor, "o mercado 

acionário brasileiro está completamente aberto; as únicas restrições impostas aos estran

geiros, limitam-se aos setores estratégicos, como o petróleo, que ainda permanece 

monopólio do Estado". 

Além da abertura do mercado brasileiro ao capital estrangeiro, dois outros fato

res contribuíram de forma decisiva para a rápida recuperação das bolsas nacionais: ( 1) a 

continuação das reformas estruturais, iniciadas pelo ex-Presidente Fernando Collor de 

Melo, por parte do governo Itamar Franco, e (b) a escolha de Fernando Henrique Cardo

so para o Ministério da Fazenda. O periódico Global Finance (REDESIGNING .. . , 

1993 ), ao comentar a alta de 1 O 1% (em dólares), ocorrida nas bolsas brasileiras durante 

os oito primeiros meses de 1993 , apesar da inflação ter chegado a 2000% naquele mes

mo período, afirma que 

"o ex-Presidente Fernando Collor de Mello estava no rumo certo. com as refonnas rumo 
ao livre mercado, quando teve de deixar o poder, devido a um escândalo de corrupção. 
Essas mesmas refonnas estão agora sendo retomadas por Itamar Franco, o seu suces
sor". 

Na mesma linha de pensamento, BILL (1993) cita que: 

"o atual Presidente, Itamar franco, no seu curto mandato, já nomeou três Ministros da 
Fazenda, mas a indicação de Fernando Henrique Cardoso para o cargo faz crer que o 
Brasil poderá fmalmente ter tomando o rumq certo. ( .. . ) A posse de Cardoso. wn vetera
.no político e intelectual, em maio, foi saudada pela sociedade- de esquerda, direita e do 
centro - como um sinal de reforma e austeridade. ( ... ) A liberdade de ação concedida 
pelo Presidente (Itamar) Franco, e a sua escolha, geraram substancial entusiasmo." 

.. 
Em conseqüência das circunstâncias favoráveis, tratada nos dois parágrafos ante-

nores, os ativos estudados apresentaram um resultado curioso : o mercado de ações 

recuperou-se tão rapidamente, que ao final do período de carência, estabelecido em 6 

meses para efeito do presente trabalho, apresentou maior rentabilidade do que os ativos 

considerados de menor risco, como terra e poupança. Mas esta rentabilidade positiva 

atípica das ações num período de crise, não significa que este investimento tenha sido 

mais seguro do que a terra ou a caderneta de poupança; ao contrário, as ações, embora 

tenham rendido mais do que os ativos de risco tradicionalmente baixo, durante um perí

odo crítico, mostraram-se muito mais arriscadas, haja visto que a variância de seus 

preços foi alta, quando comparada à estabilidade apresentada pela terra e pela Caderneta 
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de Poupança (ver Quadro 11). Como a crise teve pequena duração e ocorreu em meio a 

um ciclo expansionista, as grandes perdas havidas no mercado acionário foram pronta

mente recuperadas, tão logo o cenário político voltou a emitir sinais de estabilidade. 
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Valorização de uma carteira de R$ 1.000,00 em 20 meses 
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Figura 16 - Valorização máxima possível de uma carteira de Investimento de R$ 

1.000,00, composta de papéis representativos do IBOVESPA mais um 

ativo de baixo risco (terra ou caderneta de popança), para os cinco dife

rentes níveis de isco, durante a crise de lmpeachment de Fernando 

Collor. Valores deflacionados pelo IGP-DI, base jun/94. 

A utilidade dos dois ativos (terra e poupança), para redução do risco de carteiras 
' 

de ações, ficou mais do que evidente neste período . Conforme pode ser observado pela 

Figura 16, enquanto o IBOVESPA em valores corrigidos apresentou uma variância de 

122.334, a terra variou 6.399 e a poupança 3.285, no período considerado. Ou seja, um 

investidor que, 6 meses antes da deflagração da crise, tivesse decidido investir R$ 

1.000,00 numa carteira de ações representativa do índice BOVESPA (Beta = 1), teria 

obtido uma rentabilidade maior do que nos chamados ativos livres de risco, porém, cer

tamente, teria experimentado um elevado grau de preocupação no correr do período: 

inicialmente teria experimentado momentos de grande euforia, já que, tendo entrado na 

bolsa durante um período de forte tendência altista, o seu investimento inicial de R$ 

1.000,00, feito em Out/91 , estaria valendo R$ 2.022, 19, em Abr/92; após este período 

inicial, provavelmente teria tido um semestre de angústia e arrependimento, quando 

aqueles ganhos iniciais teriam minguado, e o seu investimento estaria valendo o equi-
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va lente a R$ 9 12,58, em ov/92, menos da metade do que valera 6 meses antes; por 

fim , teria tido mais um semestre de recuperação, quando ce11amente comemoraria ali vi

ado a recuperação do va lor investido ini cialmente (estaria agora com o equivalente a R$ 

1.6 17, 72), mas continuaria ainda arrepend ido por não ter saído da Bolsa antes da crise, 

com mai s de R$ 2 000,00. 

Quadro ll -Desempenho da Carteira Teórica durante a crise do lmpeachment de 

Fernando Collor de Mello 

! Composição da Carteira Desempenho Composição da Carteira Desempenho I 
I 

I LBOVESPA Poupança 
Valor da 

Variância 
Carteira após 

a crise. 

IBOVESPA Terra 
Valor da 

Variância 
Carteira após 

a crise 
I 

1 o 1.617. 72 122.3 -1-.J. l o 1. 6 17.72 122. 3-1-.J. I 

0.8 0.2 l.52.J..90 100.1 97 0.8 0.2 U80.9 1 97.739 I 
0.6 0.4 1.432.09 77.218 0.6 O..J. l.3.J..J..10 73 .8-1-2 I 
O..J. 0,6 1.339.28 53 .406 0.4 0.6 1.207.28 50 .653 

0.2 0.8 1.2-1-6.46 28 .762 0.2 0.8 1.070.-1-7 28. 172 I 
o 1 1.153,65 3.285 o 1 933 .66 6.399 I 

Nota : Valor da Carteira antes da crise = R$ 1.000.00 

Alternativamente, caso fosse mais sensato, poderia o mesmo investidor citado no 

parágrafo anterior, ter aplicado uma parte de seus recursos nas ações - por exemplo 

40% - e o restante em terra ou na caderneta de poupança. Neste caso, a sua rentabilida

de ao final não teria sido tão expressiva, porém a sua Carteira de Investimento teria se 

mostrado muito mais estável ao longo do período e ele teria passado pela crise sem 

maiores contratempos. Um investimento de R$ 1.000,00 numa carteira composta com 

40% de ações representativas do IBOVESPA e 60% aplicados em caderneta de poupan

ça, teria rendido R$ 1.339,28 ao final do período (menos do que os R$ 1.617, 72 obtidos 

na Bolsa) mas, em compensação, a sua variância teria sido de apenas 53.406, ou seja, 

menos da metade da variância da Bolsa. Se, em lugar da caderneta de poupança, este 

mesmo investidor tivesse preferido destinar 60% de seu investimento à compra de terra, 

contaria ao final com R$ 1.207,28, um pouco menos do que na alternativa da poupança, 

porém a variância de sua Carteira teria sido ainda menor (50 .653) 
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O trabalho aqui realizado, não deixa dúvida de que tanto a terra quanto a cader

neta de poupança, constituíram-se em alternativas apropriadas para a redução do risco 

das carteiras de ações, neste período de crise. Os dois ativos testados apresentaram me

nor rentabilidade que as ações - que conseguiram reaver o seu valor rapidamente graças 

à tendencia expansionista que reinava naquele período - porém, devido à estabilidade 

demonstrada, terra e poupança mostraram-se amortecedores eficientes de perdas para 

períodos de crise como aquele. 

9.6- Comportamento da Carteira Teórica na crise do México 

A Crise do México, que afetou boa parte dos mercados acionários mundiais, em 

especial os chamados "países emergentes", atingiu o Brasil num momento muito 

especial de sua história. A Nação, que durante mais de duas décadas lutara contra um 

processo inflacionário crônico, e que nesse período tentara vários planos econômicos 

inexitosos, encontrava-se em 1994 em meio ao processo de estabilização do Plano Real, 

quando, a partir de Set-Out/94 - época da eleição de Fernando Henrique Cardoso - o 

próprio governo começou a emitir alguns sinais que foram interpretados pelo mercado 

como o prenúncio de uma crise. Estava se esgotando àquela altura a euforia inicial 

produzida pelo lançamento de Plano, e todos - consumidores e investidores -

pressentiam que, uma vez passada a eleição presidencial , alguns ajustes deveriam ser 

feitos . Em consequência dessa percepção, e do cenário confuso que a essa altura já se 

desenhava sobre a economia mexicana, as bolsas brasileiras passaram a perder 

investidores quase dois meses antes da crise contaminar os demais mercados44 

Paralelamente ao processo de estabilização da moeda, o país vivia ainda a fase 

de abertura aos mercados internacionais, de atração de novos investimentos, e de 

renegociação de toda a sua dívida externa. A partir de 1994, conforme já foi discutido 

no item 5.3 do presente trabalho, com a estabilização da moeda e o aprofundamento da 

política de abertura comercial, o preço da terra passou por um período de ajustamento, 

seguindo a tendência dos principais preços agrícolas, caindo progressivamente desde 

~ ~ A crise do Mé:-;ico efeti,·amente se instalou a partir de N0\-1'.>-f. 
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um patamar superior a R$ 4.000,00 por hectare, no final de 1994, para algo em torno de 

R$ 1.400,00/1 .800,00, em Mai/96, preço este em que se mantém até os dias atuais. 
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Figura 17- Valorização máxima possível de uma Carteira de Investimento de R$ 

1.000,00, composta de papéis representativos do IBOVESPA mais um 

ativo de baixo risco (terra ou caderneta de poupança), para 5 diferentes 

níveis de risco, durante a Crise do México. Va lores deflacionados pelo 

lGP-DI, base jun/94. 

A Crise do México parece ter coincidido com uma espécie de "ajuste forçado" 

do preço da terra, que naquela época perdeu mais de 50% de seu valor, no espaço de 

pouco mais de um ano, caracterizando com isto, um período atípico deste mercado . Em 

tais circunstâncias, é até compreensível que aquele ativo não se prestasse para compara

ções naquele período, mormente para ser utilizado como ativo redutor de risco, já que 

vivia o mercado de terras, uma crise muito maior do que o próprio mercado de capitais . 

Conforme pode ser visto na Figura 17, as diversas combinações de ações com caderneta 

de poupança seguem a tendência normal da carteira diversificada, ou seja, o risco se 

reduz na medida em que aumenta a parcela investida em poupança; quando, porém, se 

combina a carteira ações com uma parcela de terra o resultado é absolutamente atípico, 

já que o risco da carteira composta passa a ser maior do que o risco de qualquer dos dois 

ativos individualmente. É um achado único no período estudado, uma espécie de 

"potencialização do risco", exatamente o oposto daquilo que poderia ser esperado por 
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qualquer investidor, que porventura tivesse escolhido a terra como alternativa para 

reduzir o risco de seu investimento. 

Quadro 12- Desempenho da Carteira Teórica durante a crise do México 

~ Composição da Carteira Desempenho Composição da Carteira Desempenho 
I 

I 1BOVESPA I Poupança 
Valor da 

Variância 
Carteira 

! ! após a crise 

IBOYESPA Terra 
Valor da 

Variância Carteira após 
a crise 

I 
I 

I I o 793 .97 25.316 1 o 793.97 25.316 

I 
0.8 I I 0.2 910,47 19.320 0,8 0,2 77-t-,03 31.219 

0.6 0.4 1.026.97 14. 78-l 0,6 0,4 75-t-,08 34.47 1 

0.4 I 0,6 1.143,46 11.707 0,4 0,6 73-l, 13 35.073 

0.2 0.8 1.259.96 10.089 0.2 0,8 714.18 33 .026 

o 1 1.376,45 9.931 o l 694,23 28.328 

Nota : Valor da Carteira antes da crise = R$ 1.000.00 

Mas se a terra deixou a desejar enquanto ativo redutor do risco durante este 

período, conforme foi discutido no parágrafo anterior, já a caderneta de poupança 

cumpriu à risca aquele papel. Conforme pode ser verificado na Figura 17 e no Quadro 

12, a possível diversificação de uma Carteira de Ações representativa do índice 

BOVESPA (Beta = 1), com o uso de caderneta de poupança teria resultado numa 

aplicação mais segura e mais rentável durante a C~se do México. Assim, o investidor 

que, um semestre antes da crise, tivesse aplicado o equivalente a R$ 1.000,00 em ações, 

contaria com o correspondente a R$ 793 ,97, seis meses após a reversão da situação; 

caso tivesse aplicado apenas uma parte daquele valor (por exemplo 40%) em ações é o 

restante em caderneta de poupança, poderia sair do mercado com R$ 1.143,46 na mão. 

Neste caso, além de ter obtido um ganho- ainda que modesto - o investidor teria vivido 

dias bem mais amenos durante a crise, já que a variância de sua carteira teria sido de 

apenas 11.707, enquanto o índice da Bolsa variava mais do que o dobro daquele valor. 
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9. 7- Comportamento da Carteira Teórica na crise da Ásia 

A Crise da Ásia, que para efeito do presente trabalho incorpora também a Crise 

da Rússia45
, teve o seu início marcado pela desvalorização da moeda tailandeza - o Bath 

-em Jul/97, agravou-se em outubro daquele mesmo ano, esboçou uma pequena recupe

ração durante o primeiro semestre de 1998, para assumir proporções verdadeiramente 

dramáticas em Ago/98, com a moratória da Rússia. Ao contrário das demais crises, 

quando os preços das ações geralmente caem de forma mais ou menos contínua, até 

atingirem o nível mais crítico, e a partir dali retomam o caminho da recuperação, desta 

vez o processo de queda ocorreu de forma intermitente, conforme pode ser visto pela 

Figura 18. Note-se que no período compreendido entre Jul/97 e Set/98, após cada perío

do de queda o mercado sempre esboçava uma pequena reação, seguida por uma nova 

queda maior ainda do que a anterior. 

c r i 5 e d a Á 5 ia 

I 1 7 . O O O 

B 1 6 . O O O 
1 5 . O O O o 1 4 . o o o v 1 3 . o o o 

E 1 2 . O O O s 1 1 . O O O 
p 1 o . o o o 
A 9 . o o o 

8 . O O O 
7 . O O O 

u n o u t F e v J u n ou t 
/9 7 19 7 /9 8 /9 8 /9 8 

Figura 18 -Evolução do índice BOVESPA durante as Crises de Ásia e da Rússia, 

vistas em seq üência como uma crise única. 

45 Embora a Crise da Ásia e a Crise da Rússia não sejam exatamente a mesma coisa, elas estão sendo 
tratadas como um período único no presente trabalho, por duas razões: (a) ambas aconteceram em se
qüência e em períodos muito próximos, não permitindo respeitar os (2) períodos de carência entre 
elas. e tornando impraticável o estudo de cada período individualmente, e (b) a recuperação do 
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50.000 

45.000 
~ 1\.N"Jb_ ,o% ..,. , 90% I 10% 

111 40.000 ... '\. ~% I LU% I 
Q) 35.000 t:: \. 70% -......., J 30% I 
111 

30.000 (.) -tiU.'lb;, ~ 4U% 
111 

25.000 , 50% - "-- ' I ........... 50% 
.!'!! 

20.000 u 
c: 

40% _f'... 60% ............. 
<CU 15.000 ·;: _-Xf'Jb I ......... fU'7o ............ 

111 
10.000 > 
5.000 

LU% I -.__ tlO'Yo ~ 

1~ I ~'7o '-..- I~ 
0% 100% I 

1.150,00 1.160,00 1.170,00 1.180,00 1.190,00 1.200,00 1.210,00 

Valorização de uma carteira de R$ 1.000,00 em 27 meses 

c:=::::J BOVESPA c:=::::J Terra ou Fbupança --+-IBOVESPA +Terra - IBOVESPA + Fbupança 

Figura 19- Valorização máxima possível de uma Carteira de Investimento de R$ 

1.000,00, composta de papéis representativos do ffiOVESPA mais um 

ativo de baixo risco (terra ou caderneta de poupança), para 10 diferen

tes níveis de risco, durante a Crise da Ásia (que aqui incorpora também 

a Crise da Rússia). Valores deflacionados pelo IGP-DI, base jun/94. 

O mercado de ações, no Brasil, à época da Crise da Ásia, vivia dias de grande 

otimismo, com o processo de privatizações de empresas estatais e, assim, conseguiu 

retomar rapidamente o ritmo ascendente, tão logo a crise foi superada. Dessa forma, não 

é de estranhar que a Carteira Hipotética tenha conseguido reaver - até com alguma folga 

- o valor que possuía antes do desencadeamento da crise. Como conseqüência desse 

desempenho, conforme pode ser visto pela Figura 19 e pelo Quadro 13, o investidor que 

em Jan/97 (6 meses antes da crise) tivesse investido R$ 1.000,00 em ações representati-
'· 

vas do IBOVESPA, em Mar/99 (6 meses após superada a crise) possuiria o equivalente 

a R$ 1 . 15 8, 1 7. 

Este mesmo investidor poderia, ao invés de investir todo o seu dinheiro na Bol

sa, aplicar uma parte em caderneta de poupança ou na compra de terra, decisão esta que 

lhe teria poupado boa parte da aflição vivida ao longo dos 14 meses de crise, e ainda lhe 

permitiria obter uma melhor rentabilidade ao final. A aplicação de uma parte de seu 

dinheiro - digamos 50% - em caderneta de poupança, faria com que a variância de sua 

IBOVESPA, verificada durante o 1° semestre de 1998 {após as crises da Tailândia e de Hong Kong), 
não chegou a restaurar o antigo va lor do índice. 
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Carteira se reduzisse pela metade, conforme pode ser observado através da Tabela 17, 

além de aumentar-lhe a rentabilidade para R$ 1.169,71 ; se ao invés da caderneta de 

poupança, o investidor tivesse eleito a terra como ativo redutor do risco, e nela tivesse 

aplicado os mesmos 50%, a sua Carteira também teria oscilado a metade da variação da 

Bolsa, e a rentabilidade seria ainda melhor, ou seja, o seu investimento estaria valendo o 

equivalente a R$ 1.182,15 . A posse de terra, como se vê, ao menos neste período, mos

trou-se mais rentável e igualmente segura em relação à Caderneta de Poupança, embora 

ambas se constituíssem em alternativas eficientes para a redução do risco de Carteiras 

de Investimento. 

Quadro 13 - Desempenho da Carteira Teórica durante a Crise da Ásia (incluindo a 

Crise da Rússia) 

Composição da Carteira Desempenho Composição da Carteira Desempenho 

IBOVESPA Poupança Rentabilid. Risco IBOVESPA Terra Rentabilid. Risco 

o 1 1.181,25 5.720 o 1,00 1.206, 12 5.060 

0,1 0,9 1.178,94 8.271 0,1 0.90 1.201,33 9.121 

0,2 0,8 1.176,63 11.196 0,2 0.80 1.196,53 13 .234 

0,3 0,7 1.174,32 14.495 0,3 0,70 1.191,74 17.399 

0,4 0,6 1.172,02 18.166 0,4 0.60 1.186,94 21.618 

0,5 0,5 1.169,71 22.211 0,5 0,50 1.182,15 25.889 

0,6 0,4 1.167,40 26 .628 0,6 0,40 1.177,35 30.212 

0,7 0,3 1.165,09 31.419 0,7 0.30 1.172,56 34.588 

0,8 0,2 1.162,79 36.584 0,8 0,20 1.167,76 39.017 

0,9 0,1 1.160,48 42 .121 0,9 0, 10 1.162,97 43.498 

I o 1.158, 17 48.032 1 - 1.158, 17 48.032 

Nota: Valor da Carteira antes da crise= R$ 1.000,00 
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9.8- Comportamento dos três ativos testados, durante as crises 

Trata o presente item da análise comparativa entre o desempenho do Índice 

BOVESPA, da Terra e da Caderneta de Poupança, durante os diversos períodos de crise 

estudados. 

O IDO VESPA, conforme já era de se supor, na maioria dos períodos estudados 

apresentou perdas significativas, quando comparados o Índice divulgado 6 meses antes 

do surgimento da crise, com aquele verificado 6 meses após o seu final. As duas exce

ções constatadas, ocorreram na Crise do Impeachment de Fernando Collor e na Crise da 

Ásia, que aconteceram em meio a períodos de franca expansão do mercado acionário, 

motivados pelas ondas de abertura econômica e de privatizações e, em ambos os casos, 

a tendência de alta conseguiu ser retomada em curtíssimo prazo, tão logo as crises fo

ram superadas. Nestes dois períodos, as perdas havidas durante as crises - sempre 

superiores a 50% - puderam ser recuperadas ainda dentro dos seis meses de carência. 

A Caderneta de Poupança tida, no Brasil, como um instrumento de aplicação de 

recursos de baixo risco, demonstrou não possuir toda a segurança que se presume, em 

momentos de crise. A aplicação em poupança mostrou ser uma opção mais segura do 

que o investimento em ações, durante as crises estudadas, por ter apresentado menor 

índice de variância, entretanto, mesmo tendo oscilado menos do que as bolsas, nem 

sempre a caderneta de poupança conseguiu resguardar o valor original do investimento. 
\ 

Conforme pode ser visto no Quadro 14, das seis crises estudadas, em três delas a 

poupança, depois de deflacionada, apresentou rentabilidade negativa, motivada por r.o

líticas governamentais da época, que fixaram a Correção Monetária em índices abaixo 

da inflação46 É verdade que todos os três episódios aqui referidos, ocorreram antes de 

1992, quando a estabilidade de nossa moeda ainda vinha sendo buscada através de uma 

política errática, por planos econômicos pouco ortodoxos, razão pela qual não se pode 

desqualificar a caderneta de poupança como instrumento de aplicação de recursos de 

baixo risco . Até mesmo porque nas três crises havidas após 1992 - que não foram crises 

pequenas - a caderneta de poupança demonstrou absoluta regularidade, com variância 

46 Os dados referentes à inflação e à rentabilidade da caderneta de poupança encontram-se no Anexo 3. 
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sempre inferior a 10.000, enquanto a bolsa variava de 25 .000 a 122.000, e rentabilidade 

sempre superior a 10% (em cada crise) . 

Quadro 14 -Desempenho dos ativos testados, durante os períodos de crise 

Período da Crise/ Desempenl10 Desempenho Desempenho 
CRlSE Período Abrangi- do da Caderneta da Terra de 

do pela Simulação IBOVESPA de Poupança Primeira 
Crise da Prefi- Período crítico: 

Rentabilidade -7 -44.5% - 18.8% 9.5% 
xação da Jun/80 a Mar/81 

Correção Mo- Período simulado: 
Variância ~ 64.073 U .820 1.90 I netária Jan/80 a Set/81 

Crise da Frus- Período crítico: 
Rentabilidade -7 -70,7% - l.7% -32,7% 

tração do Plano Abr/86 a Fev/88 
Cruzado Período simulado: 

Variância -7 160.854 378.738 (*) Out/85 a Ago/88 3.55-1-

Crise doEs- Período crítico: 
Rentabilidade -7 -68,0% -27,7% 27,3% 

câ11daio Nagi Abr/89 a Mar 90 
Nahas Período simulado: 

Variância -7 Out/88 a Set/90 166.946 18.648 87.230 

Crise do lmpe- Período crítico: 
Rentabilidade -7 61 ,17% 11.53% -6,7% 

aclunent de Abr/92 a Nov/92 
Fernando Co- Período simulado: 

Variância -7 3.285 6.399 llor de Mello Out/91 a Mar/93 122.344 

Crise do Méxi- Período crítico: 
Rentabilidade -7 -20,7% 13,76% -30,6 co(*) Set/94 a Mar/95 

Período simulado: 
Variância -7 Mar/94 a Set/95 25.316 9.931 28 .328 

Crise da Asia Período crítico: 
Rentabilidade -7 11 ,58% 11 ,81% 12,6% 

Jul/97 a Set/98 
Período simulado: 

Variância -7 48 .032 5.720 5.060 Jan/97 a Mar/99 

Nota: As Crises de Frustração do Plano do Plano Cruzado e a Crise do México. assinaladas com (*), co

incidem com períodos atípicos do mercado de terras. 

O estudo do comportamento da terra como investimento, objetivo maior do pre

sente trabalho, pretendia identificar nela algumas características que permitissem 

recomendar (ou negar) a sua utilidade como ativo redutor de risco para a diversificação 

de Carteiras de Ações, particularmente em épocas de crise. Assim como a caderneta de 

poupança, também a terra apresentou melhor rentabilidade do que as ações, mas tam

bém esta perdeu valor em alguns períodos específicos. Conforme o Quadro 14, pode-se 

verificar que a terra teve rentabilidade nitidamente negativa na crise que sucedeu o Pla

no Cruzado e na Crise do México e, em menor escala, também perdeu algum valor 

durante o processo de impeachment de Fernando Collor de Mello. O mesmo pode ser 

dito em relação ao seu grau de risco, já que naquelas duas ocasiões a sua variância supe

rou até mesmo a própria Bolsa. 



116 

O comportamento atípico do ativo terra, que a desqualificou como ativo de baixo 

risco durante as duas crises citadas no parágrafo anterior, pode ser interpretado como 

decorrência do processo de ajuste pelo qual passava o seu mercado, aliado à circunstân

cias macroeconômicas que interferiram de forma decisiva sobre o seu preço, desviando

o do curso normal. 

Na crise de 1986, conforme citação feita no item 6.3, a forte oscilação verificada 

no preço da terra, derivou-se de uma modificação nas expectativas dos preços agrícolas 

e do mercado financeiro . No início do Plano Cruzado, devido à perda de atrativos do 

mercado financeiro (a caderneta de poupança voltou a ser corrigida trimestralmente, e 

os seus ganhos tornaram-se inexpressivos) e às expectativas otimistas em relação aos 

preços agrícolas, houve forte migração de investidores para o mercado de terras, o que 

elevou o seu preço substancialmente; uma vez frustrado o Plano, o preço da terra caiu 

devido à volta da inflação, o que tornou o mercado financeiro novamente atrativo, e às 

perspectivas pessimistas sobre o futuro da agricultura, que havia sofrido um revés na

queles dias de incerteza. Já durante a Crise do México, em 1994, conforme consignado 

no item 6.6, o preço da terra passava por um período de ajustamento, seguindo a ten

dência de queda dos principais preços agrícolas, que daquele momento em diante 

passaram a viver um novo paradigma, provavelmente em função da concorrência de 

produtos importados que aqui chegavam, e da política de supervalorização de nossa 

moeda, que perdurou até o início de 1999. 

Desconsiderando-se as duas crises discutidas no parágrafo anterior, quando o 

mercado de terras foi nitidamente afetado por fatores exógenos, verifica-se que o com

portamento daquele ativo, durante os períodos de crise, em muito se assemelha à 

caderneta de poupança. Assim como a poupança, que teve o seu desempenho afetado 

por decisões governamentais, também o mercado de terras não está totalmente imune à 

interferência das autoridades ou ao comportamento de outros ativos concorrentes. Dessa 

forma, também aqui é compreensível que a terra não tenha conseguido guardar a inte

gralidade de seu valor durante todas as crises, o que, no entanto, não a descaracteriza 

como um ativo de baixo risco, muito semelhante à caderneta de poupança e, assim, pas

sível de ser usada como elemento redutor do risco em Carteiras de Investimento. Em 

todas as simulações levadas a efeito, não estão computadas as rendas que poderiam ter 

sido obtidas pelo uso da terra durante o período, as quais, se incluídas, tornariam a sua 
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posse ainda mais rentável. Os possíveis usos alternativos da terra não chegaram a ser 

considerados, tendo em vista que qualquer aproveitamento que se quisesse supor, fosse 

ele feito diretamente pelo investidor, fosse mediante arrendamento, meação ou qualquer 

outra forma de parceria, implicaria necessariamente em presumir-se uma redução no 

grau de liquidez deste ativo, o que dificultaria a sua comparação com o Ibovespa. 



10 - CONCLUSÃO 

Esta pesquisa tratou de investigar o comportamento dos preços do ativo terra, 

durante as diversas crises do mercado de capitais ocorridas durante as décadas 80 e 90. 

Tal investigação tinha como principal objetivo, analisar o desempenho (rentabilidade e 

risco) da terra enquanto um bem de capital, passível portanto de ser adquirido como 

reserva de valor, em comparação com outros ativos, tais como o ouro, o dólar paralelo 

(US), os títulos públicos e a caderneta de poupança, conhecidos como ativos de menor 

risco do que as ações em geral. 

A compreensão do comportamento da terra durante os períodos de crise nas Bol

sas de Valores, constitui-se, em importante subsídio para a tomada de decisões, tanto 

por parte dos investidores privados, particularmente os proprietários de terras, como 

pelos órgãos governamentais, encarregados de elaborar políticas públicas destinadas a 

regular e/ou desencorajar a concentração da posse ou o mau uso da terra. Não era inten

ção, conforme ficou claro na introdução, descobrir fórmulas que recomendassem a 

obtenção de maior renda com o uso especulativo da terra, do que aquela obtida habitu

almente com o trabalho duro da atividade produtiva. Ao contrário, o que se pretendia 

era conhecer o comportamento dos preços da terra em épocas de crise do mercado acio

nário, quando muitos outros ativos, não raramente, têm os seus preços influenciados 

pelo comportamento aparentemente irracional que toma conta dos investidores, a fim '·de 

medir possíveis relações porventura existentes entre a terra e o mercado financeiro . 

Da mesma forma, não se tinha a pretensão de descobrir um novo uso para a ter

ra, que pudesse recomendar a sua posse com o fim único de reserva de valor, em 

substituição aos tradicionais "ativos sem risco"; agindo dessa forma, estar-se-ía aprego

ando o uso especulativo de um ativo tão nobre, de cuja produção depende o sustento da 

humanidade. Seria quase como recomendar a especulação com as reservas naturais de 

água ou de petróleo, já que todos são bens indispensáveis para a sobrevivência humana 

e, assim como a terra arável, tornam-se mais escassos a cada dia que se passa. Era in-
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tenção - isto sim - investigar se a posse de uma porção de terra por parte dos investido

res a ela ligados de alguma forma, não seria suficiente para garantir-lhes um mínimo de 

estabilidade e segurança durante as crises do mercado de capitais, que permitisse aos 

seus antigos proprietários, montar carteiras de investimento minimamente seguras e 

rentáveis para a sua velhice. 

O trabalho partiu de uma revisão bibliográfica, destinada a delimitar o campo te

órico e a reforçar as posições conceituais, passou pela análise evolutiva do preço da 

terra- aí incluído todo um capítulo destinado esclarecer a técnica de estimação dos da

dos ausentes, para então passar à fase analítica propriamente dita. A etapa experimental, 

por sua vez, dividiu-se em duas fases: na primeira fase foram identificadas matemática e 

estatisticamente os (6) períodos de crise, e na segunda, cuidou-se de formar as carteiras 

teóricas, compostas por ações representativas do IDOVESPA e pelos ativos de baixo 

risco testados (terra e caderneta de poupança)47
, a fim de analisar o seu comportamento 

durante os períodos de crise. Durante a análise evolutiva do preço da terra, foram utili

zadas várias ferramentas estatísticas e matemáticas para estimação dos dados ausentes, 

já que as séries disponíveis eram limitadas a uma, duas ou, no máximo, três tomadas 

anuais. Ali foram empregadas diversas técnicas estatísticas. Na primeira fase do traba

lho, a identificação das crises, foi feita através de recursos gráficos e matemáticos 

disponíveis na Planilha Eletrônica Excel. Já a segunda fase, mais complexa que a pri

meira, requereu o uso do algoritmo "solver", uma ferramenta de programação linear, 

também existente no Excel, que possibilitou otimizar o desempenho das carteiras teóri

cas dentro dos diversos parâmetros simulados . Após feitas as simulações de todos os 

períodos de crise, os resultados foram tabulados, graficados e analisados um a um. 

Os resultados encontrados confirmaram os pressupostos iniciais, de que a cader

neta de poupança foi, durante os 20 anos abrangidos pelo estudo, dentre os ativos 

estudados, aquele que apresentou rendimento mais estável. Perdeu valor, é verdade, em 

algumas crises, mas conseguiu safar-se ilesa na maioria das ocasiões, fato este que pode 

qualifica-Ia como um ativo de boa segurança. A possibilidade de vir a perder valor, está 

47 Os demais ativos de baixo risco, incluídos no estudo (ouro, dólar paralelo e títulos do governo). não 
chegaram a ser utilizados na comparação. por não possuírem séries inteíras., que pennitisse a sua apli
cação em todos os períodos de crise, conforme foi tratado no item 6 (p. 73) . 
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relacionada unicamente a fatores exógenos, corno foram os planos econômicos confis

catórios do passado . 

A terra, por sua vez, também demonstrou reunir características de rentabilidade e 

segurança, que permitem recomendar o seu uso corno elemento redutor do risco . Assim 

corno a poupança, também a terra não conseguiu guardar valor durante algumas das 

crises estudadas, mas isto também ocorreu em circunstâncias muito especiais, ou seja, 

durante épocas em que o seu mercado passava por processos de ajustamento severo. Em 

circunstâncias normais - fora dos períodos de ajustamento - a posse de terra conjugada 

com urna carteira de ações, prestou-se de forma muito satisfatória para diminuir as per

das de rendimentos dos investidores das Bolsas de Valores, durante os períodos críticos. 

Mas sobre as afirmações deste parágrafo, é interessante ressalvar que parte dos dados 

relativos aos valores de comercialização da terra, foram obtidos a partir de estimações, 

resultado daí alguma fragilidade na constatação. A afirmação "que a terra demonstrou 

reunir características de rentabilidade e segurança", é verdadeira, conforme se verifica 

no Quadro 14, porém convém levar em conta o seguinte aspecto condicional: "desde 

que sejam aceitos corno corretos as técnicas e os parâmetros adotados pelo Autor, para 

estimação dos dados ausentes". 

Parece ainda oportuno, ressaltar a constatação de que terra e poupança possuem 

mercados distintos e vetores diferentes, e que, em razão disto, o seu grau de risco - que 

já é baixo individualmente - quando combinado de forma criteriosa, pode diminuir ain-
' 

da mais . O estudo das seis crises vivenciadas no últimos 20 anos permitiu verificar que 

os períodos nos quais houve perda expressiva de valor por parte daqueles ativos, não 

são coincidentes, ou seja, o investidor que tivesse os seus recursos aplicados, parte em 

terra, parte em poupança, durante aqueles períodos críticos, teria tido melhor resultado 

do que aplicando em apenas um deles. Esta constatação leva a admitir que a inclusão de 

urna parcela de terra, juntamente com outra parcela de poupança, numa carteira de in

vestimento, poderá contribuir para reduzir as perdas dos investidores durante os 

períodos de crise nas bolsas de valores. Quem sabe não está aí a garantia que faltava, 

para o mercado de capitais se tornar atrativo a um grande número de investidores de 

origem campesina, que ainda relutam em se desfazer das terras herdadas da família, 

mesmo admitindo que a renda obtida com o seu uso, não mais justifica a sua posse? Ou 

quem sabe ainda, não estaria aí uma oportunidade para os atuais investidores urbanos 
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diversificarem as suas carteiras fora do mercado financeiro, comprando um ativo de 

baixo risco e de tributação diferenciada'J Tudo isto, é claro, colocado no condicional, já 

que a falta de mercados organizados de terras na maior parte do território nacional, difi

cultaria sobremaneira o seu acesso aos atuais investidores urbanos, caso estes optassem 

pela sua posse em substituição aos demais ativos sem risco, e que seria também insen

sato, imaginar que uma corrida dos atuais proprietários para as bolsas de valores, não 

viria a derrubar perigosamente os preços da terra, a ponto de tomar a migração pouco 

interessante do ponto de vista econômico. 

Neste ponto, parece interessante deixar consignada a posição do autor em rela

ção à questão fundiária, para que não fique a impressão de que este está insensível a 

toda a problemática que envolve a questão da posse da terra no Brasil, mormente no 

instante em que começa a ser discutida a conveniência de se limitar, pela via legal ou 

mesmo através da pressão popular, o tamanho máximo das propriedades. Quando dis

cute-se a possibilidade de utilizar este ativo tão nobre como reserva de valor, não se 

está, certamente, propugnando a posse da terra para fins puramente especulativos, até 

mesmo porque esta alternativa - a posse improdutiva - teria uma tributação tão alta 

(podendo chegar até 20% ao ano, conforme a Lei n° 9.393 , de 19 Dez 96) que tornaria a 

operação economicamente inviável. O que se imagina possível de acontecer na prática, 

é que a posse de terra, consorciada com a posse de ações, pode vir a ser uma alternativa 

interessante tanto para os atuais latifundiários, como para os capitalistas urbanos. Os 

fazendeiros, ao se desfazerem de uma parte de suas propriedades, poderão escolher en

tre aplicar em ações - um negócio habitualmente mais lucrativo, porém de maior risco -

ou simplesmente capitalizarem a atividade desenvolvida no restante da propriedade, 

tornando-a mais intensiva e lucrativa, e fugindo assim à pressão social que hoje atinge 

os grandes proprietários. Já os capitalistas urbanos, interessados em ativos de baixo ris

co mais rentáveis que a caderneta de poupança, poderão absorver essa nova oferta de 

terras como reserva de valor, e para escapar à tributação progressiva, tomá-las produti

vas através de parcerias, meações ou arrendamentos, gerando com isto novas 

oportunidades de emprego no campo, redução dos conflitos agrários, melhoria da renda 

rural e do nível de bem-estar social. 

Finalmente, cabe considerar a utilidade do trabalho para a construção do conhe

cimento ou o desenvolvimento de futuras pesquisas. O assunto "valor da terra", no 
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Brasil, é ainda pouco explorado cientificamente e, em conseqüência, se presta a muitas 

formas de investigação, que vão desde a distribuição das sesmarias, ainda no período 

colonial , até o conhecimento dos seus mercados atuais, ainda pouco organizados, na 

maior parte do país, passando pelas oscilações havidas ao longo do tempo e sua possível 

relação com outros mercados. A relação do preço da terra com os bens produzidos sobre 

ela, já está respondida em boa medida, mas no que se refere às demais condicionantes 

de seu preço, ainda existem alguns aspectos que merecem ser melhor conhecidos. A 

presente pesquisa cuidou de investigar o comportamento do preço da terra durante as 

crises do mercado acionário, mas isto é apenas uma pequena parte do muito que o ho

mem ainda necessita conhecer a seu respeito . Algumas questões como a relação do 

preço da terra com o preço do petróleo (uma vez que esta, além de alimentos, também 

produz energia), com as correntes migratórias, com o processo de interiorização indus

trial ou com a transformação tecnológica da agricultura, ainda representam um campo 

fértil para futuras investigações. Isso tudo, sem falar das transformações sócio

econômicas decorrentes do processo de reforma agrária, que provavelmente haverá de 

influenciar o mercado de terras no futuro, se é que já não o está influenciando, e que se 

constitui num campo extremamente fértil para a produção científica. Do ponto de vista 

puramente financeiro, seria interessante investigar a renda de uso da terra (arrendamen

to, meação, parceria, etc.), em comparação com a renda do dinheiro, tendo em vista que 

a presente pesquisa limitou-se à renda de posse, que corresponde a apenas uma parte da 

renda possível de ser obtida por ocasião da revenda daquele ativo. 
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ANEXOS 



Anexo 1 - Preços de venda dos três principais tipos de terra negociados no Estado 

de São Paulo, e sua comparação com o INPC e com o dólar-US 

INPC (variação Dólar Terra de Cultura Terra para 
Data acumulada) (varia~ào acumulada) de Primeira ~aslal!,em 

Campo 

29/02/80 0,00000000 I O 70.969.00 53.121 ,00 34.509,02 

30/06/80 0,0000000013 97. 167.17 66.256,57 51.839,71 

27/02/8 1 0,000000002 1 167.000,00 120.200,00 93.000,00 

30/06/8 1 0,0000000026 227_000,00 154.000,00 L28.000,00 

30/1 1/81 0,0000000035 273 000,00 192.000,00 165.000.00 

26/02/82 0,0000000042 304.000,00 208.000,00 185 .000,00 

30/06/82 0,0000000053 390.000,00 250.800,00 2.ll.500,00 

30/11 /82 0,0000000068 482.000,00 303.400,00 235.000,00 

28/02/83 0,0000000086 511 .250,00 346.030,00 272.443 ,00 

30/06/83 0,0000000 117 640.890,00 427.465,00 313.810,00 

29/07/83 0,0000000 130 956.155,00 607.940,00 457.560,00 

29/02/84 0,0000000244 1.212.000,00 807.800,00 5 76.670,00 

29/06/84 0,000000035 1 2.031.610,00 1.331 . 780,00 916.750,00 

30/ 11/84 0,0000000563 4.690.000,00 3 060.000,00 1.988.000,00 

28/02/85 0,0000000780 0,00000000 17 6.693.700,00 4.38 1.300,00 3.132.500,00 

28106185 0, 000000 1082 0,0000000027 8.413.000,00 5.894.000,00 4. 144.000,00 

29/11 /85 0,000000 1842 0,0000000047 15.024,00 9.764,00 8. 105,00 

28/02/86 0,0000002758 0,0000000073 20.3 11 ,00 13.430,00 10.061,00 

30/06/86 0,00000029 16 0,0000000076 34.900,00 23.200,00 18.300,00 

.28/11/86 0,0000003 165 0, 0000000087 7 1.200,00 46.600,00 35. 170,00 

27/02/87 0,00000045 1 8 0,0000000 116 76.000,00 49.000,00 36.000,00 

30/06/87 0,0000009339 0,0000000 196 84.500,00 5 1.100,00 38.300,00 

30/11187 0,00000 14732 0,000000028 1 136.800,00 83.400,00 68.300,00 

29/02/88 0~0000023134 0,0000000449 164.000,00 103.000,00 78.000,00 

30/06/88 0,0000046738 0,0000000989 289.000,00 179.000,00 137.000,00 

30/11/88 0,0000 142932 0,0000003491 835 .000,00 549.000,00 444.000,00 

28/02/89 0,0000289359 0,0000006182 1.753,00 1.1 95,00 88 1,00 

30/06/89 0,0000499909 0,00000 12000 5.536, 00 3.736,00 2.832,00 

30/11189 0,0002382635 0,0000050182 ! 5.603,ÓO 10.6 11 ,00 8.286,00 

23/02/90 0,00 10547837 0.0000236364 70.987,00 47.196,00 37.796,00 

29/06/90 0,0026662160 0,00003 16364 177.404,00 11 8.905,00 91.7 13,00 

30/ 11 /90 0,005 1493 L22 0,0000603636 366.665,00 2.37.461,00 191.061,00 

28/02/91 0,0089190205 0,00009 14546 5 12.698,00 335.275,00 294.084,00 

28/06/9 1 0,0 12379 1584 0,000 1267273 798.882,00 511 .308,00 420.125.00 

29/ 1119 1 0,0284192022 0,0003345455 1.528.696,00 977.003,00 755 .809,00 

28/02/92 0,0553035322 0,000585454.6 2.661.030,00 1.720.887,00 1 .208.47 1,00 

3 1/07/92 o, 1492894553 0,00 1690909 1 5.845.787,00 3.697.454,00 2.6 11.749.00 

30/ 11 /92 0,3544384993 0,0040000000 17.278,00 11.39 1,00 8.389,00 

3011 1/93 8,4509373201 0,08600000000 600.572,00 404.858,00 3 19.435,00 

30/11 /94 11 7, 80463503 0,8600000 14.3 1 4.845,76 3.262,86 2.578,24 

30/ 11 /95 143,77041034 0,97500002384 3.899,54 2.502,02 2.139,67 

29/ 11 /96 158,942010 16 1,09500002860 3.035,37 1.843,64 1.422,58 

28/11197 165,4.4454764 1,16499996190 2.844,80 1. 753,66 1.260,43 

30/ 11 /98 169,81294456 I ,25000000000 2.9 \ 2,42 1.788,95 1.3 13,16 

30106199 177,11380947 I ,82000005250 2.968,29 1. 794,64 1.264,26 

30/ 11199 183,53913879 2,0 1999998090 3. 184,46 1.958,66 l.327,76 

Nota: lNPC e- Dólar Paralelo acumulados com base em Jun/94= lOO. Preços da terra na moeda da época. 

Fonte: Economática e Instituto de Economia Agricola do Estado de São Paulo. 



Anexo 2 - Preços recebidos pelos produtores pelos principais produtos agrícolas, 

de Jan/80 a Dez/99 

Data 

1980 OI 

1980 02 

1980 03 

1980 04 

1980 05 

1980 06 

1980 07 

1980 08 

1980 09 

1980 10 

1980 li 

1980 12 

198 1 01 

198 1 02 

1981 03 

198 1 04 

198 1 05 

198 1 06 

198 1 07 

198 1 08 

198 1 09 

198 1 10 

1981 li 

198 1 12 

1982 OI 

1982 02 

1982 03 

1982 04 

1982 05 

1982 06 

1982 07 

1982 08 

1982 09 

1982 10 

1982 11 

1982 12 

1983 OI 

1983 02 

1983 03 

1983 04 

1983 05 

1983 06 

1983 07 

1983 08 

1983 09 

Algodão (caroço) 
preço ao produ

tor/kg - Mensal -
R$- FGV/ Agroan 

14.29 

15_57 

17_32 

18_1 I 

18.54 

19,62 

20.86 

22,96 

25,20 

28,42 

30,02 

34,12 

38,9 1 

39,62 

40.58 

40,11 

39.27 

39,42 

39.63 

41 ,14 

42,52 

43,97 

46.44 

48,86 

52,17 

58,6 1 

62.09 

64,43 

65,58 

65,82 

67.47 

70,57 

74,18 

77,72 

80,73 

83, 19 

86,57 

104,38 

11 5.30 

126,58 

137,86 

156,40 

183,99 

233,30 

3 19,40 

Boi gordo (em 
corte) - preço ao 
produtor/1 5 kg -

Mensal - R$ 
FGV/ Agroan 

1.059.82 

1.052.33 

1.049.68 

1.077.94 

1.107,86 

1. 138,15 

1.2 17,93 

1.328,3 1 

1.378,36 

1.527,04 

1.637,92 

1.63 1,24 

1.659,44 

1.650,04 

1.650,46 

1.67 1,44 

1.686,02 

1.642,49 

1.680,98 

1.789,86 

1.946,34 

2. 10 1,77 

2.266,66 

2.3 10,71 

2.3 16,83 

2.3 14,66 

2.330.65 

2.386,19 

2 .474,77 

2.623,99 

3 125,40 

3.414,43 

3.667,92 

3.776,63 

3.838,62 

3.940,2 1 

4.005, 13 

4.2 15,26 

4.6 15,45 

5.383,51 

5.9 10,98 

6.238,15 

7.5 12.49 

8.977,31 

12.1 82,74 

Café (coco) -
preço ao pro

dutorlkg 
Mensal - R$ 
FGV/ Agroan 

25,48 

27,62 

33,65 

37,65 

4 1,4 1 

42,44 

4 1,37 

4 1,15 

43.67 

44,80 

44,34 

44,77 

47,04 

49,54 

50, 13 

50,34 

50,12 

49,26 

49,58 

56.92 

58,74 

60,28 

64,7 1 

69,98 

77,36 

8 1,76 

87,06 

9 1,79 

97,08 

107,52 

113,6 1 

117,26 

11 9,57 

129,97 

135,94 

152,37 

157,86 

168,66 

184, 13 

207,86 

213,42 

220,66 

23 1,51 

240,56 

.269.92 

Milho - preço 
ao produ
tor/kg

Mensal - RS
FGV/ Agroan 

5,03 

5,06 

5.04 

5,07 

5,16 

5.41 

6,16 

7,24 

7,87 

9, 15 

11 ,05 

12,20 

13,U 

13,32 

13,0 1 

12,22 

U ,I3 

12,04 

11 ,84 

12,04 

12.52 

13,02 

14,75 

16,23 

16,9 1 

17,36 

18,2 1 

18,42 

18,59 

18.44 

18,74 

19,05 

19,81 

2 1,30 

23,62 

27,11 

29,68 

32,46 

35,45 

37,68 

39,75 

47,38 

56,84 

69,79 

96,74 

Soja - preço ao 
produtorlkg -
Mensal- R$
FGV/ Agroan 

7,17 

7,67 

7,7 1 

8,0 1 

8,44 

8,48 

9,09 

10,29 

10,67 

11,35 

12,00 

12,50 

12,77 

13,45 

13,8 1 

14,62 

16,59 

16,74 

16,96 

17,74 

18,15 

18,6 1 

19,6 1 

20,88 

21 ,43 

23,37 

25, 14 

26,65 

29,72 

32,00 

32,63 

33,35 

33,06 

33,64 

34,76 

38,56 

42,92 

42,63 

44,56 

65,20 

69,22 

74,87 

88.65 

12 1,17 

187,70 

Trigo- preço 
ao produ

tor/kg
Mensal - RS 
FGV/ Agroan 

5.59 

5,51 

5.60 

6,77 

6,9 1 

7,63 

8,0 1 

8,07 

8,71 

11 ,0 1 

11.64 

11,73 

11,7 1 

11,75 

12,38 

14,74 

16,79 

18,37 

18,43 

19,74 

27,10 

27,09 

28,32 

28,40 

28,4 1 

28,45 

28,65 

33,22 

34,70 

40,72 

4 1,09 

44,27 

53,62 

57,38 

59,44 

60,23 

59,63 

60, 14 

6 1,97 

65,45 

78,56 

83,6 1 

89,77 

105,79 

122,09 

Arroz (em cas
ca)- preço ao 
produtorlkg -
Mensal- RS 
FG V/ Agroan 

10.77 

10.60 

10.20 

9.87 

9.94 

10.60 

11 ,09 

11.77 

I 1.92 

13,46 

14,51 

14,93 

14,71 

14.54 

14,99 

16,00 

16.36 

16.53 

17,32 

18,23 

19,59 

21.67 

25,59 

28.76 

32,85 

34.86 

36.27 

35,86 

37,10 

38.3 1 

40,40 

41 ,88 

43,75 

45,79 

48,7 1 

58,45 

65,50 

68.62 

66,75 

69,04 

7 1,9 1 

80,06 

100,14 

122,53 

145.53 



Anexo 2 - (continuação) 

Data 

1983 10 

1983 li 

1983 12 

1984 OI 

1984 02 

198403 

1984 04 

1984 05 

1984 06 

1984 07 

1984 08 

1984 09 

1984 10 

1984 11 

1984 12 

1985 OI 

1985 02 

1985 03 

1985 04 

1985 05 

1985 06 

1985 07 

1985 08 

1985 09 

1985 10 

1985 11 

1985 12 

1986 OI 

1986 02 

1986 03 

1986 04 

1986 05 

1986 06 

1986 07 

1986 08 

1986 09 

1986 10 

1986 11 

1986 12 

1987 OI 

1987 02 

1987 03 

1987 04 

1987 05 

1987 06 

1987 07 

Algodão ( ca
roço) - pr~ço 

ao produ
tor/kg 

Mensal - R$
FGV/ Agroan 

389,38 

460,02 

525.95 

6 11 ,77 

658,57 

772,73 

806.32 

739,02 

732,26 

741,02 

744. 19 

776,08 

8 17,12 

870,93 

902. 16 

994,00 

1.085,00 

1.248,00 

1.470,00 

1.560,00 

1.663,00 

1.773,00 

1.969.00 

2. 194,00 

2.409,00 

2.6 10,00 

2.904,00 

3,76 

4,62 

4,45 

4,8 1 

4,69 

4,66 

4,7 1 

4.82 

4.90 

5,05 

5,24 

5.4 1 

5,46 

5.98 

6,46 

7.06 

7.85 

9,00 

10.28 

Boi gordo (em 
corte) - preço ao 
produtor/ 15 kg 

Mensal - RS 
FGV/ Agroan 

14.453.20 

15.596.69 

16.557,30 

17.620,01 

19 .1 69,47 

20.126,83 

21.226.03 

24.954,14 

27.061 ,08 

30. 106,46 

33 .67 1,78 

43.290,77 

48.929,39 

50.799,33 

50.965,40 

52.094,00 

52.4 16,00 

52.055,00 

52.763,00 

53 .070.00 

53 .284,00 

70.81 1,00 

105.460,00 

121 .597,00 

135.43 1,00 

175 .9 15.00 

197.289,00 

20 1,39 

2 10,22 

2 12,67 

214,30 

217,51 

232,25 

249,83 

269,23 

297,31 

29 1,53 

330,6 1 

448,28 

519,36 

470,29 

458,84 

457,87 

554,62 

58 1,90 

669,15 

Café (coco) 
preço ao pro

dutor/kg 
/lknsal - R$
FGV/ Agrona 

308.47 

32 1,39 

366,38 

436,96 

46 1,05 

497,16 

551.82 

607,60 

749,37 

983,85 

1.010,22 

1.176,32 

1.297,88 

1.438,45 

1.649,89 

2.232,00 

2.907,00 

3.325,00 

3.555,00 

3.760,00 

3.728,00 

3.683,00 

3.771 ,00 

4.044,00 

5.068,00 

7.834,00 

11.483,00 

20,05 

2 1,97 

23,66 

22.46 

22,34 

21 ,3 1 

20,70 

22. 13 

23,29 

..22,68 

21 ,6 1 

20.36 

18,08 

16,75 

15,56 

15,37 

17.83 

17, 10 

16,69 

Milho 
preço ao 

produtor/kg 
- Mensal 
R$- FGV/ 

Agroan 
144,4 1 

149.60 

156,21 

162,51 

169,64 

162,33 

159.43 

162,25 

162,29 

166,55 

184,30 

204,54 

_232,58 

274,00 

3 18,64 

345,00 

368,00 

4 11 ,00 

459,00 

491 ,00 

498,00 

5 15,00 

569,00 

63 1,00 

69 1,00 

929,00 

1.094,00 

1.36 

1,58 

1.55 

1,46 

1,43 

1,40 

1,43 

1,47 

1,48 

1,52 

1,56 

1,67 

1,72 

1,74 

1,83 

1,95 

2, 15 

2,62 

2,83 

Soja - pre-
ço ao 

produtor!kg 
- 1\ lensai 
R$- FGV/ 

Agroan 

207.00 

227.38 

233.02 

242.79 

250.03 

274.01 

302.53 

333.74 

347,62 

328.97 

346,64 

370,67 

440.89 

513,85 

555.58 

570,00 

627,00 

655.00 

766,00 

785,00 

785,00 

9 17,00 

1.033.00 

1.074,00 

1.1 67_00 

1.532,00 

1.595,00 

1,76 

1.97 

2,03 

2, 13 

2,14 

2 . 12 

2, 11 

2, 11 

2, 12 

2,14 

2,17 

2.22 

2,23 

2.24 

2,43 

2,73 

4,06 

5,52 

6,39 

Trigo 
preço ao 

produtor/kg 
- 1\ lensai 
R:S- FGV/ 

Agroan 
141 ,56 

163.53 

175,38 

179.04 

183,68 

187,85 

211.04 

251 ,80 

268,16 

276,29 

3 12,76 

442,29 

486,3 1 

568,47 

606,06 

613,00 

679,00 

834,00 

1.100,00 

1.109,00 

1.338,00 

1.403,00 

1. 583,00 

1.754,00 

1.930,00 

2.073,00 

2.295,00 

2,64 

3,12 

3,13 

3, 15 

3,34 

3,36 

3,35 

3,35 

3,34 

3,34 

3,34 

3,32 

3,33 

3,33 

3,33 

3,46 

3,68 

5,42 

6,09 

Arroz (em cas
ca) - preço ao 
produtor/kg -
Mensal - R$
FGV/ Agroan 

160.45 

168.83 

174,93 

18 1.1 1 

200,88 

2 12,89 

220,34 

226.44 

236,28 

249.25 

272,99 

302,90 

350,27 

415.97 

507,82 

559,00 

629,00 

699.00 

791 ,00 

848,00 

898,00 

977,00 

1.153,00 

1.3 19.00 

1.474,00 

1.674.00 

1.907,00 

2,2 1 

2,59 

2.55 

2,42 

2.37 

2,35 

2.36 

2,40 

2,42 

2,42 

2.45 

2,52 

2.5 5 

2,56 

2,71 

2 ,86 

3. 10 

3,67 

4.16 



Anexo 2 - (continuação) 

Data 

1987 08 

1987 09 

1987 10 

1987 li 

1987 12 

1988 OI 

1988 02 

1988 03 

1988 04 

1988 05 

1988 06 

1988 07 

1988 08 

1988 09 

1988 10 

1988 li 

1988 12 

1989 OI 

1989 02 

1989 03 

1989 04 

1989 05 

1989 06 

1989 07 

1989 08 

1989 09 

\989 10 

1989 li 

1989 12 

1990 OI 

1990 02 

1990 03 

1990 04 

1990 05 

1990 06 

1990 07 

1990 08 

1990 09 

1990 lO 

1990 11 

1990 12 

199 1 OI 

199 1 02 

199 103 

199 1 04 

\99 1 05 

Al godão ( ca
roço) - preço 

ao produ
torikg 

Mensal - R$ 
FGV/ Agroan 

14,20 

20.60 

26,88 

29,84 

29,87 

32,10 

36,71 

4 1.70 

44,60 

46,76 

52,89 

65, 17 

78,76 

92,87 

11 8,42 

15 1,66 

18 1,93 

0,22 

0,28 

0,30 

0,36 

0,49 

0,58 

0,65 

0,85 

1,39 

2,03 

2,38 

2,98 

4.90 

6,79 

14.48 

14,36 

19,91 

24,75 

28,23 

33.34 

36,64 

37,93 

39,44 

41 ,10 

50, 18 

65,83 

87.31 

97,29 

102.53 

Boi gordo (em 
corte) - pr~<;o ao 
produtor/15 kg 

Mensal - RS 
FGV/ Agroan 

793 .35 

888.94 

952.54 

1.098,53 

1.130,86 

1.1 99,80 

1.21 6.78 

1.365,26 

1.705,28 

1.847,49 

2.209,82 

3.104,82 

4.228,00 

5.698.37 

7.792,15 

9.960,58 

14.252,51 

15,85 

17,47 

18,79 

2 1,69 

28,18 

44,65 

48,84 

68,05 

79,57 

85,79 

11 6,10 

185,08 

3 14.66 

535,51 

1.087,2 1 

1.031 .52 

1.204,95 

1.550,14 

1.837,45 

2.037,63 

2.603,21 

2.708,34 

2 668,37 

2.629,54 

3.050,17 

3.948,49 

4.340,14 

4.726,35 

4.966,82 

Café (coco) 
preço ao pro

dutorikg 
Mensal - R$ 
FGV/ Agrona 

17.0 1 

17.86 

20,30 

2 1,93 

22,95 

23,53 

32,77 

4 1, 14 

48,30 

55,40 

73,26 

93,30 

11 0,38 

138,90 

186,06 

242, 16 

342,25 

0,54 

0,69 

0,7 1 

0,80 

0,96 

1,10 

1,05 

1,02 

1,21 

1,51 

2,18 

3,42 

6,02 

8,35 

25, 11 

25,52 

30,50 

3 1,53 

33,3 1 

4 1,63 

43.79 

44,9 1 

47,59 

57,65 

68,31 

95,08 

11 0,37 

11 8,74 

120,71 

Milho 
preço ao 

produtor/kg 
- !vknsal 
R$- FGV/ 

Agroan 
3,17 

3,67 

4.32 

5,43 

6,66 

7.62 

8,67 

10, 19 

11 ,48 

13,98 

17,30 

20,7 1 

24,97 

3 1,44 

44,25 

62,68 

87,17 

0,11 

0,12 

0,13 

0,13 

0,14 

0,18 

0,2 1 

0,22 

0,32 

0,42 

0.55 

0,85 

1,32 

2,44 

4,05 

4,98 

6,59 

8,20 

9,25 

10,86 

12.27 

13,58 

16,89 

2 1,44 

23,5 1 

26,05 

27,26 

30,65 

34,22 

Soja - pre-
ço ao 

produtorlkg 
- Mensal 
R$ - FGV/ 

Agroan 
7.32 

8.68 

9.73 

10,63 

12.84 

14.99 

17.25 

18.46 

23,29 

28,00 

41.5 8 

54,54 

62,98 

78.36 

94,98 

130,60 

\66,85 

0.21 

0,22 

0,23 

0,23 

0.25 

0. 25 

0,32 

0.34 

0.5 1 

0.70 

0,97 

1,50 

2.21 

3.38 

6.48 

6,82 

8.73 

8.83 

\0.15 

11 ,53 

11.72 

14,14 

17,55 

24,30 

27,58 

34,67 

39,36 

42,00 

44,95 

Trigo 
preço ao 

produtorikg 
- Mensal 
R$ - FGV/ 

Agroan 
6,69 

8.25 

9,07 

9,92 

11 ,58 

11.70 

11 ,85 

12,48 

13,09 

19,23 

25,37 

34,60 

44,10 

54,48 

64,98 

81,89 

104,52 

0,12 

0,14 

0,15 

0,16 

0,17 

0, 18 

0,20 

0,30 

0.47 

0,62 

0,83 

I , 17 

1,69 

2,57 

4,30 

6,10 

7,45 

7,6 1 

8,43 

9,30 

9,73 

12,71 

14,44 

17,67 

2 1,35 

25,13 

27, 10 

28,05 

29,60 

Arroz (em cas
ca) - preço ao 
produtorikg -
Mensal - R$
FGV/ Agroan 

4.70 

5.44 

6.35 

7,33 

8.23 

9,17 

10.58 

13.2 1 

15,74 

19,84 

23,92 

30,16 

36,95 

47,30 

59,23 

77,43 

110.83 

0,13 

0,16 

0, 17 

0,18 

0,19 

0,23 

0,27 

0,3 1 

0,40 

0,53 

0,74 

1.30 

2,39 

4,98 

6,77 

7,69 

9,29 

11 ,15 

12,66 

13.68 

16,05 

19,18 

25,73 

33.03 

39,94 

55.54 

60,12 

59,68 

62.66 



Anexo 2 -(continuação) 

Data 

199 1 06 

1991 07 

199 1 08 

1991 09 

199 1 10 

199 1 li 

1991 12 

1992 OI 

1992 02 

1992 03 

1992 04 

1992 05 

1992 06 

1992 07 

1992 08 

1992 09 

1992 10 

1992 11 

1992 12 

1993 OI 

1993 02 

1993 03 

1993 04 

1993 05 

1993 06 

1993 07 

1993 08 

1993 09 

1993 10 

1993 li 

1993 12 

1994 OI 

1994 02 

1994 03 

1994 04 

1994 05 

1994 06 

1994 07 

1994 08 

1994 09 

1994 10 

1994 li 

199412 

1995 OI 

1995 02 

1995 03 

.·\l godão ( ca
roço) - preço 

ao produ
tor/kg 

Mensal - R$
FGV/ Agroan 

106,17 

120. 19 

138,83 

150,80 

174,32 

196.63 

220,26 

272.95 

381 ,48 

469,89 

567,32 

634,2 1 

820,16 

1.027.49 

1.395,00 

1.774,00 

2.233,00 

2.762,00 

3.525,00 

5.026.00 

6.785,00 

8.952,00 

10.101 ,00 

12.603,00 

16, 14 

20,65 

27,45 

37,29 

47,49 

66,58 

90,84 

132.42 

207,13 

3 12,26 

449,68 

659,35 

9 14,26 

0.41 

0,40 

0,40 

0,41 

0,42 

0,42 

0,43 

0,43 

0.44 

Boi gordo (em 
corte) - preço ao 
produtor/15 kg -

1\!lénsal - R$ -
FGV/ Agroan 

5.395.46 

6.430.23 

8.787,47 

9.9 18,60 

13 256,92 

16.182,55 

16.783,66 

20.074. 15 

24.374,39 

29.065, 11 

35.496,30 

46.795,58 

52.635,88 

60.235,29 

87.003,00 

121 .860,00 

153 .187,00 

172.675,00 

2 15.457,00 

298.602,00 

354.410,00 

439.108,00 

568. 145,00 

711.308,00 

879,34 

1.236,31 

1.989,45 

2.718,87 

3.412,88 

4.634,81 

6.348,88 

8.879.4 1 

11.649,84 

16.990,70 

23 .664,26 

29.623,57 

52.599,29 

22.08 

23,50 

23,6 1 

27,81 

29,99 

28,22 

25.22 

24,71 

24,00 

Café (coco) -
preço ao pro

dutor kg 
Mensal - R$
FGV/ Agrona 

125.64 

13 1.79 

139.27 

173.86 

2 14.07 

265,31 

304,28 

387.20 

467,52 

589,77 

687,92 

763, 10 

919,68 

1.094,49 

1.373,00 

1.710,00 

2.546.00 

3.569,00 

5.392,00 

7.200,00 

7.813.00 

9.96 1,00 

10.756,00 

14.230.00 

19,3 1 

28.2 1 

43,20 

58,87 

75,12 

105,78 

146,93 

200.98 

3 18,38 

456,47 

690,77 

1.263,07 

2.074,96 

1,38 

1,30 

1,35 

1,30 

1,19 

1,05 

1,00 

1,04 

1,14 

Mi lho 
preço ao 

produtor/kg 
- Mensal 
R$- FGV/ 

Agroan 
35,09 

36.57 

42,8 1 

49,62 

66,47 

90,30 

104,24 

132,19 

158,75 

164,57 

179,80 

2 17,33 

278,26 

331 ,50 

444,00 

6 18,00 

805,00 

1.043,00 

1.384,00 

1.752,00 

1.977,00 

2.2 14,00 

2.872,00 

3.802,00 

4,94 

6,64 

9,75 

13,68 

18_;30 

27, 11 

38,76 

52.44 

62,06 

8 1,58 

110,74 

156,20 

223,68 

0, 11 

0,11 

0,11 

0,12 

0, 13 

0,13 

0, 12 

0, 11 

0,10 

Soja - pre-
ço ao 

produtor/kg 
- 1\lénsai 
R$- FGV/ 

Agroan 
47.62 

50.47 

57.71 

73,71 

111 ,08 

123,08 

140,16 

169,41 

225,78 

278,49 

32 1,64 

38 1,39 

488,17 

582,22 

739,00 

1.061,00 

1.331 ,00 

1.576,00 

2.038,00 

2.538,00 

3. 145,00 

3.590,00 

4.342,00 

5.690,00 

7,61 

11 ,88 

16,17 

20,92 

27,86 

39,53 

55,47 

77.95 

109,3 1 

142,07 

189,77 

270,07 

4 17,22 

0,17 

0,17 

0, 17 

0,17 

0,17 

0,17 

0. 17 

0,17 

0,15 

Trigo 
preço ao 

produtorlkg 
- 1\lensai 
R$ - FGV/ 

Agroan 
31.60 

34.49 

39,69 

48,15 

56,68 

70,96 

89,79 

J07. 18 

130,25 

197,40 

260,79 

33 1,13 

4 14,71 

503.03 

607,00 

752,00 

938,00 

1. 171 ,00 

1.458,00 

1.796,00 

2.268,00 

2.831 ,00 

3.494,00 

4.760,00 

6,18 

7,90 

10,44 

13,28 

17,71 

23,40 

32,37 

44.48 

6 1,90 

81,28 

11 7,71 

173,08 

254,89 

0,12 

0,12 

0, 12 

0,13 

0, 13 

0,14 

0, 14 

0,14 

0,14 

Arroz ( <>lll cas
ca) - preço ao 
produtor/kg 
M<!nsal - R$ 
FGV/ Agroan 

63.23 

63.68 

69.39 

8 1,29 

110.9 1 

136,97 

157,96 

181 ,34 

223,58 

250,6 1 

278. 10 

327,4 1 

415,69 

488,85 

677,00 

93 1,00 

l.l72,00 

1.482,00 

1.980,00 

2.485,00 

2.89 1,00 

3.372,00 

4.037.00 

5.235,00 

6,76 

9,00 

13,42 

19,11 

26,34 

37,10 

55. 12 

8 1.25 

100,64 

129,97 

168.64 

233,54 

355.39 

0.17 

0.18 

0,19 

0.20 

0,20 

0.21 

0.21 

0,20 

0.18 



Anexo 2 - (continuação) 

Data 

1995 04 

1995 05 

1995 06 

1995 07 

1995 08 

1995 09 

1995 10 

1995 11 

1995 12 

1996 01 

1996 02 

1996 03 

1996 04 

1996 05 

1996 06 

1996 07 

1996 08 

1996 09 

1996 10 

1996 li 

1996 12 

1997 OI 

1997 02 

1997 03 

1997 04 

1997 05 

1997 06 

1997 07 

1997 08 

1997 09 

1997 10 

1997 11 

1997 12 

1998 OI 

1998 02 

1998 03 

1998 04 

1998 05 

1998 06 

1998 07 

1998 08 

1998 09 

1998 10 

1998 I! 

1998 12 

1999 OI 

Algodão (ca
roço) - preço 

ao produ
tor/kg 

Mensal - R$ 
FGV/ Agroan 

0,45 

0,42 

0,40 

0,39 

0,39 

0,39 

0,42 

0,44 

0,46 

0,47 

0,47 

0,47 

0,46 

0,47 

0, 48 

0,50 

0,50 

0,51 

0,5 1 

0,56 

0,57 

0,57 

0.55 

0,55 

0,57 

0,58 

0,58 

0,58 

0.59 

0,60 

0.59 

0,58 

0.57 

0,58 

0,57 

0,54 

0.50 

0.48 

0,48 

0,48 

0.49 

0,48 

0.48 

0.48 

0.48 

0.50 

Boi gordo (em 
cort e) - preço ao 
produtor/ 15 kg -

l\•lensal - R$ -
FGV/ Agroan 

23.03 

2 1.90 

2 1,29 

22,36 

23,4 1 

22,60 

22,77 

23,33 

22, 14 

2 1,25 

2 1,25 

2 1,08 

21 ,06 

20,76 

20,68 

2 1,8 1 

22,72 

22,88 

23,54 

25,40 

24,87 

24,23 

24,32 

23,00 

23,45 

23,4 1 

23,46 

24,35 

24,75 

24,6 1 

24,75 

24,96 

25, 19 

25,37 

25,23 

25,30 

25,35 

25,24 

22,12 

25,73 

26. 19 

26,76 

26,97 

26,9 1 

27,36 

27,35 

Caf~ (coco) 
preço ao pro

dutonkg 
Mensa l - R$
FGV/ Agrona 

1, 13 

!.1 5 

1,07 

0,99 

1,04 

1,00 

0,97 

0,98 

0,93 

0,97 

1,08 

1,08 

1,04 

1,05 

0,98 

0,83 

0,79 

0,86 

0,86 

0,93 

0,92 

1,05 

1.29 

0,15 

o, 15 

0.2 1 

0,19 

0,18 

0. 16 

0,16 

0. 14 

0, 18 

0, 17 

1,58 

1,59 

1,52 

1.41 

1,25 

1,16 

1,06 

1,08 

1,05 

1,05 

1,09 

1,15 

1,20 

Mi lho 
preço ao 

produtor.'kg 
- Mensa l 
R$ - FGV/ 

Agroan 
0,10 

0.10 

0, 11 

0,11 

0, 11 

0,11 

0, 12 

0,13 

0,13 

0,14 

0, 14 

0,13 

0,14 

0, 15 

0,15 

0,15 

0, 15 

0,15 

0,15 

0,16 

0,15 

0,14 

0,13 

0,13 

0, 13 

0,14 

0, 12 

0,12 

0, 12 

0, 12 

0,13 

0,13 

0, 14 

0,14 

0, 14 

0,14 

0,14 

0,15 

0,14 

O, 15 

0, 14 

0,14 

0,14 

0,15 

0,15 

0,16 

Soja - pre-
ço ao 

produtor. kg 
- Mensal 
R$- FGV ' 

Agroan 
0. 14 

0.13 

0.13 

0. 15 

0, 17 

0.17 

0.17 

0. 19 

0,20 

0.22 

0.2 1 

0,20 

0,2 1 

0.23 

0,22 

0,23 

0,23 

0,25 

0.27 

0.29 

0.28 

0.28 

0.27 

0.27 

0.28 

0.28 

0.27 

0.26 

0.26 

0.29 

0,29 

0.30 

0.29 

0..28 

0.26 

0.24 

0.22 

0.22 

0,2 1 

0,2 1 

0,20 

0,2 1 

0,2 1 

0,22 

0,22 

0,2 1 

Trigo 
preço ao 

produtor/kg 
- Mensal 
R$- FGV/ 

Agroan 
0,14 

0. 14 

0. 13 

0,13 

0,14 

0. 14 

0, 14 

0,16 

0, 16 

0,16 

0, 17 

0, 18 

0, 19 

0,22 

0,23 

0,22 

0,22 

0,20 

0,17 

0,18 

0.15 

0,14 

0, 14 

0,15 

0, 16 

0. 18 

0,18 

0,17 

0, 17 

0, 16 

0,15 

0,15 

0, 15 

0,15 

O, 15 

0,15 

0,15 

0,15 

0, 16 

0,16 

0, 16 

0,15 

0,15 

0,16 

0,15 

0, 15 

Arroz (em cas
ca) - preço ao 
produtor/kg -
Mensal- RS
FGV/ Agroan 

0,17 

0. 16 

0,16 

0,16 

0, 17 

0,17 

0,17 

0,18 

0,19 

0,2 1 

0,2 1 

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

0.20 

0,20 

0,20 

0,21 

0.24 

0,25 

0,25 

0,25 

0,22 

0,22 

0,22 

0,22 

0,22 

0,22 

0,23 

0,24 

0.25 

0,26 

0,26 

0,26 

0,26 

0,25 

0,27 

0,28 

0,29 

0.29 

0,31 

0,32 

0.33 

0,33 

0,32 



Anexo 2 - (continuação) 
Algodão (ca- Boi gordo (~m Caf~ (coco) - 1\l ilho - Soja - pre- Trigo - .-\rroz (em c as-
roço) - preço corte:) - prc:ço ao pr<!ço ao pro- pr<!ÇO ao ço ao pr<JÇo ao ca) - pr<!ÇO ao 

Data ao produ- produtor/ 15 kg - dutorikg - produtorlkg produt orlkg produtorlkg produtorlkg -
tor 'kg - Mc:nsal - R$- M.:nsal - R$- - M\!nsal - - Mensal - - Mensal - Mensal - R$-

i'vknsal - R$- FGV/ Agroan FGV/ Agrona R$ - FGV/ R$- FGV/ RS - FGV/ FGV/ Agroan 
FGV/ A~oan A~oan Agroan A~0<1n 

1999 02 0.52 28.70 1.32 0.16 0.26 0. 17 0.33 

1999 03 0.57 29.96 1.33 0. 16 0..26 0,19 0.32 

1999 04 0.58 29,52 1.29 0, 16 0.24 0,20 0.30 

1999 05 0.57 28,22 1,28 0,15 0,24 0,21 0,28 

1999 06 0,58 28,08 1,34 0,15 0.24 0,21 0,26 

1999 07 0.58 29,46 1,22 0,16 0..24 0.2 1 0.26 

1999 08 0,59 30,09 1,25 0,16 0.25 0,21 0,26 

1999 09 0.60 31.6 1 1, 19 0, 17 0,29 0,2 1 0.26 

1999 10 0,60 34,38 1,32 0,18 0,3 1 0,20 0,27 

1999 11 0,60 35,94 1,48 0.,2 1 0,3 1 0,20 0,28 

1999 12 0,6 1 36,01 1,56 0,22 0,3 1 0,20 0.28 

Fonte: FGV/ Agroan (valores históricos) 
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Anexo 3 - Dados referentes à evolução do IBOVESPA, dos preços da terra e da 

variação da caderneta de poupança, do dólar paralelo, do ouro, dos tí-

tulos do governo e do índice geral de preços 

Crises Data IBOVESPA Terra 
Poupança Dólar Paralelo 

Ouro 
TR IGP-DI 

Acumulada us ex-BTN Acumulado 
jan/80 1.653 ,12 4.602,24 o, 0000000009 o, 0000000008 

fev/80 1.733 ,96 4.606,22 O, 0000000009 O, 0000000009 

mar/80 1.723,11 4.687 ,39 0,0000000011 0,0000000009 

abr/80 1.575 ,28 4.856,07 0,0000000011 0,000000001 o 
mai/80 1.829,1 o 4.803 ,55 0,0000000011 0,000000001 o 
;~n/80 1.859,47 4.970,71 0,0000000012 0,0000000011 

J •1/EO !.754,40 4.973 ,84 0,0000000012 0,0000000012 

"' 
age/Si) .6b4,77 4.953 ,42 0,0000000012 0,0000000013 

E set/.00 L438,89 4.962,61 0,0000000013 0,00000000 14 ~ 

'X 
L.U c t/SO .267,83 4.967,34 0,0000000013 0,0000000015 
~ 

"C 
no'l/80 1.088,98 4.952,81 0,0000000013 0,0000000016 :~ 

o 
deL/80 943,88 

"' 4.949,99 0,0000000015 0,0000000017 
"' ~ J'a'1 /8 1 976, ~ 3 4.940,50 0,0000000015 0,0000000018 
Vl 

· ;::: 
lev/8 886,43 4.937,31 o, 000000001 5 0,0000000019 ......, 

~-af/8 ~ 739,79 4.978,68 0,0000000018 0,0000000021 

abr/81 746,86 5.137,60 0,0000000018 0,0000000022 

mai /81 819,66 5.298,68 O, 0000000018 0,0000000023 

jun/81 858,87 5.342,54 o, 0000000022 0,0000000024 

jul/81 833,7 5.236,96 0,0000000022 0,0000000026 

ago/81 886,72 5.220,68 O, 0000000022 O, 0000000027 

set/81 933,58 5.041 ,32 0,0000000026 0,0000000029 

out/81 1.099,47 4.928,14 0,0000000026 0,0000000030 

nov/81 1.200,45 4.961 ,88 0,0000000026 O, 0000000031 

dez/81 1.034,01 4.797,50 0,0000000031 0,0000000033 

jan/82 1.225,90 4.870,28 o' 00000000 31 0,0000000035 

fev /82 1.308,06 4.687,03 0,0000000031 0,0000000037 

mar/82 1.228,88 4.662,60 0,00000000 36 O, 0000000040 

abr/82 1.205,31 4.674,31 0,0000000036 0,0000000042 

mai /82 1.419,79 4.672,33 0,0000000036 o' 0000000044 

jun/82 1.359,10 4.644,51 0,0000000043 O, 0000000048 

jul /82 1.179,26 4.607 ,02 0,0000000043 0,0000000051 

ago/82 1.134,02 4.525,02 0,0000000043 0,0000000054 

set/82 967,79 4.547,66 0,0000000053 0,0000000056 

out/82 995,13 4_492,00 0,0000000053 0,0000000058 

nov/82 869 ,02 4.485,30 0,0000000053 0,0000000061 

dez/82 848,53 4.353,88 0,0000000066 0,0000000065 

jan /83 1.245,51 4.402,21 0,0000000066 o, 0000000064 

fev/83 1.365,60 4.313,72 0,0000000066 0,0000000068 

mar/83 1.431,03 4.330,38 0,0000000082 O, 000000007 4 

abr/83 1.338,33 3.920,03 0,0000000082 0,0000000081 

mai/83 1.258,51 3.802,74 0,0000000082 O, 0000000087 

jun/83 1.308,98 3.755,69 0,0000000106 0,0000000098 

jul /83 1.106,69 3.629,64 0,0000000116 0,000000011 o 
ago/83 1.093 ,02 3.583,72 0,0000000127 0,0000000122 

set/83 1.298,25 3.282,46 0,0000000139 0,0000000137 
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Anexo 3- {continuação} 
out/83 1.5.94,20 3323,97 0,00000001 54 0,0000000155 

nov/83 1.961 ,97 3.245,92 0,0000000167 0,0000000168 

dez/83 2.820,70 3.198,78 0,0000000181 0,0000000181 

jan/84 2.536,53 3.184,40 Q,OOOOOOOZ.OO 0,0000000199 

fev/84 2.008, 29 3_151 ,62 0,0000000225 0,000000022.3 

mar/84 2.159,04 3.264,59 0,00000002.49 0,0000000246 

abr/84 2.799,62 3.480,93 0,0000000273 O, 0000000268 

mai /84 2.805,85 3.36.1,17 0,0000000298 0,0000000291 

jun/84 2.439,14 3.649,47 0,0000000327 O, 0000000318 

iul /84 2.211 ,21 4.189,73 0,0000000363 0,0000000351 

ago/84 2.624,66 4.358,56 0,0000000403 0,0000000388 

setL84 2..387,82 4.901,57 0,0000000448 0,0000000429 

out/84 2.899,36 5.247 ,45 0,0000000507 0,0000000483 

nov/84 3.959,50 5.048,67 O, 0000000560 0,0000000531 

dez/84 4.385,96 5.040,69 0,0000000622 0,0000000587 

jan/85 3.720,25 5.12.5,65 Q, 0000000704 0,0000000015 0,0000000661 

fev/85 3.661 ,89 5253,33 0,0000000779 O, 0000000017 0,0000000728 

mar/85 3.081,06 5.218,99 O, 0000000883 O, 00000000 19 0,0000000821 

abr/85 2.866,94 4.990,82 0,0000000992 0,0000000020 O, 0000000880 

mai /85 3.867,31 4.896,27 0,0000001097 0,0000000024 0,0000000948 

.jun/85 5.453, 78 4.701 ,18 0,0000001204 0,0000000027 0,0_000001023 

jul /85 5.925 ,40 4.743 ,06 0,0000001302 0,0000000032 O,OOOQ001114 

ago/85 6.444,17 4.755,83 0,0000001415 0,0000000035 0,0000001270 

set/85 7.742,34 4.754,00 0,0000001552 0,0000000036 0,0000001 386 

out/85 8.813 ,39 4.915,49 0,0000001700 O, 0000000040 O,OOOOQ01511 

nov/85 8.598,78 4.942,80 0,0000001898 0,0000000047 0,0000001737 

dez/85 6.564,18 4.646,04 0,0000002163 O, 0000000058 0,0000001966 

jan/86 5.654,41 4.628,21 0,0000002526 0,0000000058 0,0000002316 

fev/86 7.006,37 4.358,02 0,0000002890 0,0000000073 67 ,42 0,0000002663 

mar/86 11 .023 ,95 7.340,75 0,0000002890 0,0000000063 48,35 0,0000008183 0,0000002810 

abr/8ó 13.596,44 7.716,76 0,0000002.890 0,0000000073 54,24 0,00000082.10 0,0000002794 

mai/86 1 Z. J49,05 7.136,00 0,0000002994 0,0000000075 56,09 0,0000008296 0,0000002803 

jl.i /86 lO.:n2,s1 7.078,96 0,0000002994 0,0000000076 57,32 0,0000008407 0,0000002817 

jlll/8ó i L05-D,82 -9 .374,79 0,0000002994 O, 0000000087 67,49 0,0000008515 0,0000002835 
o 

-.:> a9o/8õ 8.972,76 9.788,01 0,0000003167 o, 0000000084 67,60 0,0000008632 0,0000002873 "' N 

2 set/86 6.759,94 8.299,41 0,0000003167 0,0000000089 78,62 0,0000008782 0,0000002905 
'-' 
o out/816 8.025,35 10.956,67 0,0000003167 0,0000000103 85,64 0,0000008945 0,0000002945 c:: 

"' ~ fnO'i/8ó 6. 81,88 13.486,38 0,0000003441 0,0000000104 81 ,11 0,0000009158 0,0000003017 
"' ·O dez/86 5.6 l9,93 12.904,38 0,000000371 o 0,0000000099 71,03 O, 0000009645 0,0000003245 c.. 
<1> Jan/87 3.84'5,96 13.020,51 0,0000004355 0,000000009 5 64,77 0,0000010678 0,0000003636 "' · c:: 
'-' e-1/87 3.246,98 10.468,50 0,0000005235 0,0000000116 73 ,73 0,0000012775 0,0000004149 

ar/87 3. <!.7,29 10.553,51 0,0000006025 0,0000000109 61 ,88 0,0000014298 0,0000004771 

abf/87 2.943,46 9.886,50 0,0000007324 0,0000000122 58,55 0,0000016427 0,0000005729 

ai/87 2.066,65 5.304,71 0,0000009087 0,0000000136 55,48 0,0000020447 0,0000007309 

l rn/87 2.382,57 5.248,73 0,0000010778 0,0000000196 58,23 0,0000024268 0,0000009200 

l/87 2.682,45 5.324,46 0,0000011738 0,0000000210 58,49 0,0000026469 0,0000010058 

ago/87 2. !50,96 5.318,56 0,0000012687 0,0000000215 57,46 0,0000028581 0,0000010510 

set}87 2.568,89 5.281 ,81 0,0000013700 0,0000000237 58,27 0,0000032.139 0,000001 1353 

oult/87 1.864,87 5.399,24 0,0000015032 0,0000000249 58,29 0,0000035416 0,0000012619 

n.ov/87 !.690,63 5.412,07 0,0000017048 0,0000000281 58,66 0,0000039904 0,0000014444 
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Anexo 3 - {continuação} 
cez/87 . 69,4 1 4.553 ,23 0,0000019555 O, 0000000340 59,01 0,0000045658 0,0000016739 

an/88 1.885,08 4.626,55 0,0000022898 0,0000000356 53 ,00 0,0000052950 0,0000019943 

=~ 188 .8 12,95 3.994,16 0,0000027145 0,0000000449 50,24 0,0000062430 0,0000023463 

mar/88 3.327,93 3.913 ,56 0,0000031649 0,0000000549 64,12 0,0000072666 0,0000027724 

abr/88 3.072,03 3.650,45 0,0000037939 0,0000000665 54,37 0,0000086574 0,0000033360 

mai/88 3.035,82 3.710,36 0,0000044908 0,0000000822 57,29 0,0000102070 0,0000039868 

jun/88 2.876,71 3.428,12 0,0000053947 0,0000000989 53 ,75 0,0000121903 0,0000048173 

jul/88 2.452,99 3.477,45 0,0000067251 0,0000001295 59,35 0,0000150516 0,0000058550 

ago/88 2.578,24 3.306,75 0,0000081550 0,0000001720 61 ,87 0,0000182236 0,0000071952 

set/88 2.979,87 3.344,83 0,0000101636 0,0000001927 51 ,41 0,0000225442 0,0000090486 

out/88 3.928,54 3.256,12 0,0000129978 0,0000002800 77,04 0,0000286982 0,0000115442 

nov/88 2.851 ,48 3.229,80 0,0000165793 0,0000003491 65,10 0,0000363023 0,0000147732 

dez/88 3.421 ,46 3.217 ,06 0,0000214593 0,0000004418 58,71 0,0000461816 0,0000190411 

jan/89 2.453 ,81 3.430,88 0,0000263886 0,0000005673 51,35 0,0000574835 0,0000260025 

fev/89 3.372,38 3.445,15 0,0000313882 0,0000006182 49,15 0,0000595566 0,0000290760 

mar/89 4.739,43 5.091 ,75 0,0000377957 0,0000006836 53 ,26 0,0000631362 0,0000303031 

ahr/89 7.ZC4,97 3.197,48 0,0000421491 0,0000008727 65,06 0,0000676867 0,0000318697 

. ?.l/89 ó.8fó,4 A 5.007 ,14 0,0000465704 0,0000011418 71 ,46 0,0000743737 0,0000359363 

-., Jl.l!l/89 3.142,90 6.944,52 0,0000584243 0,0000012000 60,90 0,0000920933 0,0000455529 
~ 

J ·l/89 3.863,77 0,0000013818 52,38 0,0001182897 0,0000628083 ..r: 5.949,93 0,0000756034 
~ 

:z 
a;:;o/89 3.5 ,72 5.132,39 0,0000982744 0,0000017091 44,56 0,0001532623 0,0000857207 ·c-. 

~ 
set./89 3.728, 4 5.607,28 0,0001342719 0,0000026182 53 ,94 0,0002064210 0,0001190832 :z 

o 
V> o t./89 J..C'40;56 4.753 ,09 0,0001857090 0,0000042546 60,63 0,0002857414 0,0001663593 ~ 

~ !IOY/89 2.54:5,09 3.714,90 0,0002639427 0,0000050182 51 ,57 0,0004006392 0,00024D0065 o 
"O 

dez/89 3.384, ~8 3.739,09 0,0004073104 0,0000094546 62,49 0,0006148114 0,0003585457 "' V> ·c lan/90 3.2 0,8 1 3.772,48 0,0006390313 0,0000136364 55,28 0,0009607889 0,0006163401 '-" 

e/9 3.CS8,88 3.83 3, 55 0,0011096389 0,0000236364 59,29 0,0016519147 0,0010581327 

, zr/90 746,72 3.91 2,17 0,0020555128 0,0000236364 21 ,36 0,0023929801 0,0019186062 

abr/90 1.437,07 3.921 ,31 0,0020657904 0,0000269091 27,67 0,0024033401 0,0021359842 

mai/90 1.237,77 3.970,94 0,0021878145 0,0000316364 29,31 0,0025049238 0,0023297180 

jun/90 1.366,03 3.991,31 0,0024100527 0,0000316364 27,00 0,0027500145 0,0025398586 

jul/90 2.046,62 3.927,61 0,0026834468 0,0000293455 24,01 0,0030631788 0,0028695323 

ago/90 1.523,57 4.059,71 0,0029821923 0,0000296000 21 ,78 0,0033627641 0,0032405628 

set/90 1.256,47 4.148,05 0,0033822295 0,0000325455 22,63 0,0037826204 0,0036203566 

out/90 850,43 4.168,04 0,003865161 2 0,0000412000 23,..34 0,0043254704 0,0041329989 

nov/90 1.075,48 4.316,31 0,0045308654 0,0000603636 30,08 0,0050273422 0,0048542077 

dez/90 876,31 4.043,20 0,0054364449 0,0000673818 28~82 0,0059607315 0,0056532099 

jan/91 1.379,11 3.944,03 0,0065678236 0,0000860000 29,43 0,0071399020 0,0067798947 

fev/91 1.741,12 3.567,97 0,0070627094 0,0000;114546 24,85 0,0077872907 0,0082111308 

mar/91 1.436,56 3.781 ,48 0,0077013549 0,0000970909 24,31 0,0084517945_ 0,0088064378 

abr/91 1.372,76 3.872,43 0,00..8431 0272 0,0001076364 25,03 0,009209438.8 .0,0095761202 

mai /91 2.156,09 4.052,84 0,0092349174 0,0001160000 25,60 0,0100360733 0,01 0200483 3 

jun/91 2.377,83 4.073 ,66 0,0101535144 0,0001267273 25,85 0,0109751281 0,0112062507 

jul /91 2.805,67 3.773 ,25 0,0112298068 0,0001410909 25,26 0,0120818652 0,0126440126 

~o/91 2.814,39 4.057,53 0,.01 2_6346226 0,0.001618182 23,77 0,0135j 18919 0,0146025711 

set/91 2.840,54 3.513,54 0,0148284851 0,0002000000 26,79 0,0157441688 0,0169667263 
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out/91 2.959, 77 3.624, 52 0,0178488704 0,0003163636 

nov/91 2.369,34 3.253 ,04 0,0234128265 0,0003345455 

dez/91 3.649,16 3.129,18 0,0302170861 0,0004181818 

jan/92 5. 305,1 O 3.066,36 0,0381059806 0,0004709091 

fev/92 5.499,61 2.929,03 0,0481042292 0,0005854546 

mar/92 5.517,19 2.837 ,26 0,0600779990 0,0007254546 

abr/92 5.985,2 l 2.934,81 0,0731061533 0,0009454546 

mai/92 5.5 1 ,40 2.805,16 0,0880263867 0,0010872727 

Jll /92 3.578, 3 2. 740,43 O, 1070886786 0,0013636364 

·ul/92 3.927,20 2.485,66 0,1331203219 0,0016909091 

ago/92 3.813,54 2.750,49 O, 1648510249 0,0020836364 

sel:/92 4.077,56 2.641 ,58 0,2077236564 0,0026545455 

mrt/92 3.386,77 2.714,36 0,2610988804 0,0030727273 

,r;;;/92 2.70 ,C-4 2.960,39 0,3235182288 0,0040000000 

dez/92 3.236,67 3.14 7, 79 0,4030056752 0,0053090909 

jan/93 3.443,01 2.668,38 0,5134042521 0,0061454546 

fev/93 4.116,44 3.029,90 0,6521876791 0,0078545455 

mar/93 4.397,69 2.698,48 0,8246195619 0,0102545455 

abr/93 4.307,98 3.330,34 1,0626138190 0,0132363636 

mai /93 4.788,07 3.384,08 1,3742083328 0,0167636364 

jun /93 5.560,06 2.966,92 1,7965080691 0,0214545455 

jul /93 5.140,88 3.058,95 2,3538173204 0,0283636364 

ago/93 5.660,92 3.123,74 3,1542728819 0,0376363636 

set/93 6.282,97 3.692,94 4,2675134695 0,0469090909 

out/93 5.846,43 3.674,34 5,8555660722 0,0632727273 

nov/93 6.345,29 4.035,23 8,0128035569 0,0860000000 

dez/93 6.382,12 3.991,95 11 ,016322751 0,1181818182 

jan/94 8.853 ,16 4.046,84 15,659394925 O, 1614545455 

fev /94 8.846,29 4.097,26 22,010736028 0,2309090909 

mar/94 8.784,17 4.111,93 31 ,378328797 0,3210909091 

abr/94 6.950,90 4.058,32 46,031945254 0,4567272727 

mai/94 7.121 ,82 4.116,21 67 ,746228212 0,6818181818 

jun/94 7.134,97 4.124,51 100,00000004 0,9818181818 

jul/94 7.842,42 4.163,13 105,55137477 0,9300000072 

Ago/94 9.626,68 4.103,38 108,34010306 0,9100000262 

set/94 9.754,74 4.123 ,42 111,53722529 0,8899999857 

o tt:/94 8.322, 11 4.185,82 114,95890193 0,8550000191 

nov/94 7.SS l ,32 4.165,20 118,90855692 0,8600000143 

del/94 7.328,17 4.582,13 122,93655226 0,8799999952 

ja 195 6.45 ,22 3.313 ,00 126,14777528 0,8439999819 

~~ í95 5.363,56 3.149,62 129,12764252 0,8450000286 

ar/95 4.803,42 3.086,83 132,75769501 0,8999999762 

abr/95 6.011 ,25 2.831 ,86 138,04687901 0,8999999762 

mai/95 5.840,99 3.510,29 143,24205769 0,8949999809 

jun/95 5.512,56 3.428,26 148,11346278 0,9250000119 

jul/95 5.801 ,93 2.347,86 153,30551315 0,9279999733 

ago/95 6.367,85 2.244,67 158,08448487 0,9580000043 

set/95 6.974,41 2.854,65 161,95633645 0,9549999833 
----o-u.,..-t/"'"9:::-5 - - --::6:-:.1:-:::571 .-::-oo:::-----:2::--.0::-:5:--:4--::,o:-:-1- 165,45790983 0,9629999995 

nov/95 6.438,16 2.174,02 168,67801200 0,9750000238 

30,65 

28,69 

27,33 

25,73 

25,38 

25,00 

26,81 

25,16 

26,05 

27,86 

26,06 

26,58 

24,32 

24,92 

25,78 

24,16 

24,06 

25,20 

27,07 

27,23 

26,89 

28,91 

26,32 

23,31 

23 ,94 

23,59 

25,05 

23,94 

23 ,65 

23,40 

22,57 

24,14 

23 ,40 

21,18 

20,20 

19,44 

17,94 

17,40 

17,62 

16,78 

16,76 

18,08 

17,71 

17,23 

17,25 

16,84 

16,95 

17,40 

17,39 
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0,0188466176 0,0213526257 

0,0244642104 0,0268530606 

0,0314719198 0,0327983302 

0,0395537478 0,0416014028 

0,0496181234 0,0519143902 

0,0617018717 0,0626606682 

0,0747766180 0,0742779561 

0,0896727320 0,0909533539 

O, 1085391856 O, 1104355678 

O, 1342188287 O, 1343890415 

O, 1652589648 O, 1687119946 

0,2070331058 0,2148884661 

0,2590127186 0,2684816483 

0,3194183252 0,3335079092 

0,3961039007 0,4125492827 

0,5018669129 0,5310747102 

0,6343598157 0,6718625897 

o, 7980879843 0,8587075890 

1,0233083786 1,1009490400 

1,318801.9630 1,4562252909 

1,7004124446 1,9035777436 

2,2357719364 2 ,5119610583 

3,0036818619 3,3542214909 

4,1110468489 4,5949482119 

5,6072174680 6,2096132034 

7,4824461955 8,5046864075 

10,586675261 11 ,585083899 

15,398574152 16,472831139 

21 ,621726063 23 ,458958882 

32,189234914 33,975610188 

45,695423977 48,401653340 

68,071123142 68,222127815 

99,999999971 99 ,999994234 

105,60696554 105,49826405 

108,23581870 109,02190615 

111,01352901 110,71177671 

113,79314605 113,53492410 

117,04136578 116,33923487 

119,69840458 117,00240346 

122,57383012 118,59363076 

124,34845845 119,95745254 

129,01055682 122,12868351 

132,68175929 124,93764305 

137,22286521 125,43739483 

141 ,29187591 128,72385086 

145,25099473 131 ,60725887 

148,81910159 133,30500066 

151,42356370 131 ,86531164 

153,87409978 132,17130121 

17,53 156,07837496 133,92917532 
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dez/95 6.304,07 

jan /96 7.421 ,34 

fev /96 7.088,27 

mar/96 

abr/96 

mai /96 

jun/96 

jul /96 

ago/96 

set/96 

out/96 

nov/96 

dez/96 

jan/97 

fev/97 

mar/97 

abr/97 

mai/97 

jun/97 

!/97 

a"'c/97 

se't/97 

o~t/9 

cv/97 

dez/97 

Ja!'l/98 

re- /98 

ar/98 

abr/98 

as/98 

. ' /98 

! !/98 

~go/98 

se!/98 

out/98 

nov/98 

dez/98 

jan /99 

fev/99 

mar/99 

abr/99 

mai /99 

jun/99 

jul /99 

ago/99 

set/99 

out/99 

nov/99 

dez/99 

7.068,32 

7.315,13 

7.979,72 

8.318,33 

8.336,74 

8.521,38 

8.765,11 

8.861 ,52 

9.016,54 

9.439,22 

10.512,97 

11.604,81 

11 .751 ,49 

12.894,22 

14.609,51 

16.072,06 

5.447,07 

\ 3.5&!,:93 

14.991 ,04 

, _3BD,26 

2.7 S,61 

2.019,08 

l 3.C67,52 

4.73",75 

!4.42 1,08 

2. 32,39 

.89 i ,95 

I 3.206,53 

8. !47,ó0 

8.711 ,27 

10.688,59 

8.401 ,28 

9.906,80 

10.343,53 

12.175,81 

12.916,41 

12.662,44 

13.141 ,60 

11.617,40 

11 .586,03 

12.004,01 

12.411 ,46 

14.255,17 

17.682,91 

1.968,77 

2.241,83 

1.815,72 

2.107,95 

1.590,97 

1.825 ,37 

1.698,65 

1.402,42 

1.717,56 

1.620,60 

1.287,85 

1.431 ,98 

1.499,74 

1.446,00 

1.655,40 

1.599,76 

1.568,30 

1.774,00 

1.733,56 

1.660,38 

1.734,29 

1.862,33 

1.880,33 

1.814,41 

1.819,69 

1.835,31 

1.835,55 

1.830,36 

1.831 '77 

1.832,58 

1.841 ,01 

1.834,36 

1.837,28 

1.835,04 

1.830,67 

1.831 ,48 

1.780,38 

1.805,87 

1.785,27 

1.744,05 

1.663,61 

1.716,56 

1.703 ,77 

1.705,50 

1.700,60 

1.680, 57 

1.680,01 

1.673,06 

1.673,59 

171 ,79260721 1,0000000000 

180,59435262 0,9850000143 

183,24416627 0,9850000143 

185,65949581 

187,81841185 

189,86870818 

191,98219351 

194,07060557 

196,26503819 

198,55188861 

201 ,02519328 

203 ,67604971 

206,47888658 

209,05506792 

211 ,49024130 

213,89044283 

216,294 79990 

218,75766126 

221 ,28841189 

223 ,85832103 

226,38802889 

228,99292543 

231 ,64588297 

236,37419454 

240,66433864 

244,63906690 

246,95883474 

250,42594988 

252,86635269 

255,28533972 

257,82234700 

260,53745076 

262,82170203 

265,32790856 

269,02552348 

272,02952238 

275,42221146 

278,22842567 

281 ,93995462 

286,64068715 

289,82880572 

292,95628776 

295,33614741 

297,6833231 o 
300,04953003 

302,36862183 

304,56866455 

306,70309448 

309,16070557 

0,9929999709 

1 'o 199999809 

1,0230000019 

1,0349999666 

1 ,0349999666 

1,0329999924 

1,0399999619 

1 '1 000000238 

1,0950000286 

1 '1200000048 

1 ,0900000334 

1 '1 000000238 

1 '1499999762 

1 '1399999857 

1' 1180000305 

1 '1349999905 

1 '1499999762 

1 '1 349999905 

1 '1 349999905 

1 '1799999475 

1 '1649999619 

1,2150000334 

1,1900000572 

1 '1900000572 

1 '1699999571 

1 '1900000572 

1,2100000381 

1 ,2350000143 

1,2250000238 

1 ,2599999905 

1,3300000429 

1,2599999905 

1 ,2500000000 

1,2899999619 

2, 0000000000 

1,9800000191 

1 '7799999714 

1 '7 200000286 

1,7300000191 

1 ,8200000525 

1,8550000191 

1,9800000191 

1,9800000191 

2,0199999809 

2,0199999809 

1,9500000477 

17,68 

18,17 

17,89 

17,91 

17,67 

17,44 

16,83 

17,01 

17,15 

16,83 

16,95 

16,75 

16,55 

15,21 

16,01 

15,44 

14,94 

15,22 

14,86 

14,22 

14,41 

14,90 

14,19 

13,3 5 

13,15 

13,66 

13,46 

13,71 

13,99 

13,59 

13,67 

13,23 

13,10 

14,18 

13,99 

14,02 

13,53 

22,52 

21,79 

17,87 

17,69 

17,24 

16,95 

16,58 

17,16 

20,18 

19,71 

18,86 

17,27 
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157,87786630 134,29454254 

159,96646334 136,69841645 

161 ,36156729 137,73737430 

162,78668809 1 38,04814850 

163,73165254 139,02226487 

164,97687989 141 ,35784090 

165,86388728 143,08234338 

166,81294837 144,64193480 

167,.91375503 144,65542835 

168,91920627 144,84347768 

170,24963240 145,18537458 

171 ,65732832 145,59191674 

173,23542179 146,87307923 

174,74479743 149,19368255 

176,04307343 149,82030235 

177,19881659 151 ,55822292 

178,36248873 152,45243455 

179,63735536 152,91231697 

180,79005908 153,98269939 

182,01670997 154,12368733 

183,10654821 154,06252866 

184,18190661 154,97148660 

185,59656871 155,49844433 

188,45313461 156,78907041 

190,72308818 157,87089366 

193,22609710 159,26015546 

194,10914000 159,29197246 

194,69069289 159,65835094 

195,67058261 159,45108764 

196,74624308 159,81784346 

197,69836249 160,26711519 

198,66530154 159,65810945 

199,52461414 159,38671407 

201,75022205 159,35483669 

203 ,70207251 159,30703573 

204,74764061 159,02029030 

206,11708865 160,57868934 

208,05640377 162,42534314 

209,69526720 169,63 702523 

211 ,59386134 172,99583173 

212,97274864 173,04772302 

213,65970032 172,45936513 

214,31140580 174,21844671 

214,99922590 176,98851798 

215,6145629.9 179,55838013 

216,15786743 182,19789124 

216,61877441 185,64143372 

217,13456726 190,33805847 

217,74705505 192,67921448 
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Notas: (l) O Índice Bovespa e o preço da terra foram atualizados pelo IGP-01 (basejun/9-l) 

(2) Os meses grafados em vennelho con-espondem aos períodos de crise da bolsa de valores. e 

aqueles escritos em azul representam os períodos pré e pós-críticos (de 6 meses). acrescentados 

para simular o desconhecimento do investidor em relação ao surgimento ou ao final de cada uma 

das crises. 


