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“A razao cardeal de toda a superioridade humana e

sem duvida a vontade. O poder nasce do querer. Sempre

que o homem aplicar a veemencia e a perseverante energia

de sua alma a um fim, ele vencera os obstaculos e, se nao

atingir o alvo, pelo menos fara coisas admiraveis.”

Jose de Alencar
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RESUMO

Este trabalho tern por objetivo principal demonstrar como pode ser 
realizada a tradugao do sistema de contabilidade dentro da estrutura da 
matriz de insumo-produto de Leontief, atraves de uma discussao generica 
desse assunto e de uma simulagao do modelo proposto. Para aplicagao dos 
dados na forma matricial utilizou-se como apoio a planilha eletronica MS- 
Excel. Este estudo mostrou ainda a aplicabilidade do modelo de insumo- 
produto no planejamento, por meio de provisoes, adotando como alvo as 
companhias abertas do setor eletrico brasileiro. Com isso, o trabalho se 
enquadra no grupo das pesquisas exploratorias, vez que se utilizou de 
estudo complete de todas as companhias abertas do setor eletrico brasileiro, 
sem emprego de tecnicas de amostragem, langando mao de dados 
secundarios, levantados a partir das demonstrates contabeis do periodo de 
1995 a 2000, fornecidas pela CVM. A aplicagao em cada companhia 
consistiu na utilizagao de dois anos consecutivos para se obter a previsao do 
terceiro ano. As informagbes projetadas foram comparadas com os dados 
reais alcangados pelas companhias nos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000, 
mostrando seus percentuais de variagao. Contudo, e importante lembrar que 
o grau de acuracia desejado pelo gestor e o fator que vai determinar se 
essas informagbes servem para guiar suas decisoes. Nesta dissertagao nao 
foi pertinente questionar o grau de acuracia obtido nos resultados da 
pesquisa exploratbria. Acredita-se que o presente estudo possa contribuir 
para o desenvolvimento de estudos na area de metodos quantitativos pela 
Contabilidade, abrindo horizontes que possam facilitar a explicagao e 
solugao de problemas, bem como servir de instrumento informative com 
projegoes para o future, como foi abordado neste trabalho.
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ABSTRACT

The main objective of this dissertation is to demonstrate how the 
accounting system could be translated into the structure of Leontiefs input
output analysis, by means of a generic discussion and of a simulation of the 
proposed model. The software MS-Excel was used in the applications that 
involved data in matrix form. Additionally, this study also showed the 
applicability of the input-output framework to planning, through forecasting, 
as the analysis of the data from open companies in the Brazilian electric 
sector indicates. Hence, this work can be classified as an exploratory 
research since all companies (and not only a sample of companies) in that 
sector were analyzed through secondary data obtained from financial 
statement in the period from 1995 to 2000, provided by CVM. The application 
of the model in each company consisted in the forecast of the “accounting 
data” of a determinate year based on the information available in the two 
previous years. The forecasted data were then compared to the actual data 
for each company in the years 1997, 1998, 1999 and 2000, and the 
percentage variations were calculated. It is important to remember, however, 
that the degree of accuracy desired by the manager is what will actually 
decide whether or not the forecasted information will be used to guide his/her 
decisions. It is also worth mentioning that it was beyond the scope of this 
dissertation to question the accuracy of the results obtained by the 
exploratory research. It is believed, however, that this dissertation can 
contribute to the development of quantitative methods used in Accounting, 
opening new horizons so that problems can be better explained, such as 
forecasting which was the problem analyzed in this dissertation.
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INTRODUQAO

CONSIDERAQOES GERAIS

A evolugao do mercado, passando da tradicional estabilidade para

sua internacionalizagao e globalizagao, ocasionou profundas transformagoes

no mundo dos negocios: reduziram-se as diferengas tecnologicas, criaram-

se novos mercados, com novos produtos e servigos, e reduziram-se os

ciclos de vida dos produtos. Observou-se urn aumento da competitividade

entre as empresas, obrigando-as a urn aperfeigoamento paralelo de suas

organizagoes, a firn de se adaptarem as mudangas impostas pelo mercado e

a uma busca de caminhos que garantam seu process© de continuidade.

Com essas transformagoes, os gestores procuraram acompanhar o

ritmo alucinante das mudangas e da modernizagao, adequando suas

organizagoes a cada memento do ambiente empresarial, ampliando suas

necessidades de informagao, para que o process© decisorio apresente uma

maior redugao de riscos e incertezas.

O sucesso de qualquer organizagao depende de uma sequencia de

econdmicos tern reflexes no presente e no futuro da organizagao, pois em

cada uma causam impacto economic©, para melhor ou para pior, e a soma

decisoes tomadas, de forma individual ou conjunto, cujos impactos
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das decisbes se refletira, fatalmente, no presente e no future da empresa.

Por isso, os gestores, que sao responsaveis pela consecugao dos objetivos

e pelo cumprimento da missao e da continuidade da organizagao, devem

buscar a eficacia e a eficiencia, procurando amenizar os impactos causados

pelas mudangas no ambiente tendo em vista alcangar a otimizagao dos

recursos empresariais.

O planejamento e instrumento eficaz que reduz os riscos e incertezas

envolvidos no processo decisorio, aumentando a probabilidade de alcance

propiciando a maximizagao da riqueza dos acionistas.

Welsch (1983, p.22) comenta a relagao especial existente entre o

processo de planejamento e o sistema de informagao contabil da empresa,

ressaltando Contabilidade fornece subsidiesque a para seu

desenvolvimento.

O planejamento e, reconhecidamente, instrumento do processo de

decisao que define o future da organizagao e traga os caminhos a serem

problemas futures, para que suas solugbes sejam buscadas com a devida

antecedencia. Andrade (1990, p.296) ressalta atualmente,que, o

planejamento vem sendo utilizado por todas as organizagbes, ainda que

condigoes de sobrevivencia da empresa.

dos objetivos e superagao dos desafios estabelecidos pela empresa, e

executado formal ou informalmente, com o objetivo de preservar as

percorridos, permitindo aproveitamento das oportunidades, mostrando
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Andrade (1990, p.297) resumiu:

Portanto, o processo de planejamento procure elaborar de forma clara

as agoes que devem ser implementadas, encarregando-se tambem de

efetuar provisoes para a organizagao, em prazo determinado.

A previsao de informagoes constitui instrument© fundamental para a

tomada de decisoes, em qualquer tipo de organiza^ao, nao sendo, hoje,

concebivel planejar as atividades sem recorrer as provisoes.

Segundo Securato (1996, p. 15):

Stoner & Freeman (1985, p.208) consideram a previsao urn processo

de usar eventos passados para fazer prognosticos sobre consequencias ou

tendencias futures.

decisSo que ocorre no presente nao 6 um ato isolado, 
repentino, ela 6 tanto um fim, quanto o inicio de uma agao, 
fim do passado e inicio do futuro. Existe algo ligando o 
passado ao futuro que nos auxilia no processo decisdrio e 
nos dd a capacidade de decisao. Chamaremos este sensor 
de previsao.”

“Planejamento 6 a arte e a cidncia de projetar, numa base 
racional, cursos futuros de agao para individuos, grupos 
ou corporagoes, e sua implementagao efetiva requer o uso 
combinado de medidas quantitativas e julgamento 
qualitative.”
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Jones & Twiss apud Goncalves (2001, p.5) consideram que:

Um dos desafios enfrentados pelos gestores durante a fase do

planejamento e formular provisoes que apresentem resultados capazes de

se concretizar no future. Assim, as provisoes devem ser elaboradas a partir

de informagoes confiaveis, precisas e mediante utilizagao de criterios

uniformes.

Segundo Andrade (1990, p. 317):

atraves dedesenvolvidas diversasprovisoes podemAs ser

Estatistica,multidisciplinar demetodologias; requerem conhecimento

Contabilidade, Matematica e outras areas afins.

Para Figueiredo (2001, p.53), o uso de metodos quantitativos:

“(...) tem tornado possivel a resolugdo de grande variedade 
de problemas, levando a Contabilidade para mais perto da 
objetividade, diminuindo, ou mesmo eliminando, possiveis 
desvios na evidenciagao de eventos econdmicos que 
necessitam de julgamentos subjetivos para serem 
reportados.”

“Estimativas grosseiras ou muito aproximadas 
inevitavelmente aumentam o grau de incerteza da decisao, 
o que justifica, de certa forma, urn esforgo em se tentar 
obter provisoes mais acuradas. No entanto, 6 importante 
levar em conta o fato de que o custo de obtengdo dessas 
provisoes mais acuradas nao deve ser superior ao valor 
das informagoes para a tomada de decisao.”

“o papel da previsdo nao 6 o de fazer informagdes 
definitivas do que possa acontecer no futuro. E claro que 
isso 6 impossivel. Ela pode, pordm, ajudar a esclarecer as 
consequencias futuras do que esta sendo ferto no 
presente, na ausdneia de eventos imprevistos.”
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ludfcibus (2000, p.332) comenta a crescente tendencia de utilizagao

das tecnicas de metodos quantitativos, no que diz respeito a facilitagao, a

explicitagao e encaminhamento de problemas empresariais. Ele condena,

veementemente, a falta do uso de metodos quantitativos pela Contabilidade,

atribuindo essa realidade ao descaso da maioria dos contadores, ou ainda a

fraca formagao de outros tantos, como tambem ao pouco dominio sobre a

materia.

Segundo ludicibus (2000, p.332):

resultadode ou

O profissional de Contabilidade deve estar aberto as mudangas

ocorridas na forma de gerir os negocios, adequando-se ao novo conjunto de

necessidades, gerando informagoes mais dinamicas, de melhor qualidade,

que tenham papel relevante no planejamento, execugao e controle das

atividades, contribuindo, de forma significative, para o processo decisorio da

empresa.

e 
e

1. no tratamento de grande massa de dados, na pesquisa 
indutiva em Contabilidade;

2. na formagao de modelos preditivos de comportamentos 
de custos, receitas, despesas e resultados;

“Metodos Quantitativos podem ser uteis, em 
Contabilidade, principalmente nos seguintes tdpicos e 
assuntos:

5. em decisoes de otimizagao 
minimizagao de custos."

4. nas formulagoes orgamentarias com distribuigdes 
probabilisticas; e

3. em certos problemas de alocagdes de custos 
transferencias interdivisionais, intersetoriais 
interempresariais;
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A Contabilidade sempre se utilizou de outras ciencias (Administragao,

Economia, Matematica) para melhorar o teor de seu ambito informative.

Atualmente, e imprescindivel uma maior conscientizagao, por parte dos

contadores, acerca da necessidade do uso de metodos quantitativos, bem

como de outras metodologias mais avangadas, para ampliar a combinagao

de transformagao dos dados informagoesno processo em

reconhecidamente influenciadoras na tomada de decisoes.

Quanto a necessidade de a Contabilidade se utilizar do conhecimento

de outras ciencias, Mazzon (1978, p.2) ressalta que, no passado, as

processo exaustivo. Atualmente, a Ciencia procura estudar os fenomenos

como urn todo, com a percepgao dos mais diversos pontos de vista, fazendo

com que surjam, assim, as disciplines integrativas.

Para Figueiredo (2001, p.52):

Dentre os diversos ramos da Contabilidade, hoje, a Contabilidade

Gerencial e a que mais chama a atengao dos pesquisadores, no mundo

inteiro. ludicibus (1998, p.21) comenta que a Contabilidade Gerencial

enfoca, de forma diferente, varias tecnicas e procedimentos contabeis

conhecidos e tratados pelas Contabilidade Financeira e de Custos, pela

“considerando que a maioria das decisdes 6 tomada em 
condigdes de incerteza, o papel da Contabilidade 6 
oferecer a seus usuarios urn estoque de informagoes 
adequadas ao processo decisdrio estratdgico das 
organizagoes."

disciplinas cientificas procuravam se separar umas das outras, num
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Analise de Balangos, etc., contudo, mediante perspectivas diferentes, de

maneira a auxiliar os gestores no process© decisorio.

ludicibus (1998, p.21) assim define a Contabilidade Gerencial:

Kaplan et al. (2000, p.67) ressaltam as mudangas que a Contabilidade

Gerencial vem sofrendo para refletir o novo ambiente de negocios, citando a

definigao do Institute de Contabilidade Gerencial {Institute of Management

Accountants)'.

Horngren et al. (2000, p.2) destacam a fungao da Contabilidade

Gerencial como fornecedora de informagoes, lembrando que esta nao se

direciona apenas a gerar informagoes exclusivas do universe dos usuarios

internes, podendo ser de grande utilidade, tambem, para usuarios externos.

Em todos os conceitos apresentados anteriormente, verifica-se a

preocupagao com a geragao de informagoes que venham a atender as

dos gestores,necessidades intuito de atingir metascom o as

organizacionais.

“A contabilidade gerencial, num sentido mais profundo, 
esti voltada unica e exclusivamente para a administragao 
da empresa, procurando suprir informagoes que se 
encaixem de maneira vdlida e efetiva no modelo decisdrio 
do administrador.”

“Contabilidade Gerencial 6 o processo de identificagbo, 
mensuragao, acumulagbo, analise, preparagao, 
interpretagao e comunicagao de informagoes financeiras 
usadas pela administragao para planejar, avaliar e 
controlar dentro de uma empresa e assegurar uso 
apropriado e responsive! de seus recursos”
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Segundo Mattessich (2000, p.4), o relacionamento entre a Algebra

matricial e a Contabilidade remonta ao final do seculo XIX, com dois

renomes da Matematica: primeiramente o matematico e logico Aigust De

Morgan (1846), consideradoe, co-

descobridor da matriz algebrica. Naquele mesmo seculo, Frangois Quesnay

(1758) e Leon Walras (1874) desenvolveram estudos no campo da analise

da interdependencia dos setores da Economia, o que, anos mais tarde,

serviria de base para o Modelo da Matriz Insumo-produto, de Leontief

(1931).

Posteriormente, estudiosos desenvolveram trabalhosoutros

envolvendo matriz e a Contabilidade, conforme e citado a seguir: Mattessich

(1957, 1958, 1964), Richards (I960), Kemeny, Shleifer, Snell e Thompson

(1962), Charnes, Cooper e Ijiri (1963), Corcoran (1964), Ijiri (1965),

Livingston (1968, 1969), Mathews (1967, 1971), Doney (1969), Johnson e

Gentry (1970), Shank (1972), Wassily Leontief (1931), Leininger (1980)

dentre outros autores.

A Contabilidade Gerencial pode utilizar a matriz de insumo-produto,

de Leontief em varias aplicagoes, como a resolugao de problemas de

Contudo, a utilizagao das matrizes de insumo-produto tern se consolidado

como excelente instrumental de analise e planejamento das teias de

relagoes intersetoriais nas economias de muitos paises, inclusive no Brasil.

processo de custeio, alocagao de custos e planejamento financeiro.

posteriormente, Arthur Cayley,
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CARACTERIZAQAO DO PROBLEMA

Diante do exposto, verifica-se a necessidade de a Contabilidade: (a)

proporcionar informapoes mais adequadas e pertinentes ao novo ambiente

empresarial, com vistas a redupao significative de riscos e incertezas nas

decisbes; (b) traduzir a estrutura de insumo-produto dentro de seu sistema

na elaborapao de informapoes preditivas; (c) contribuir para o aumento da

superapao dos desafios

estabelecidos pela empresa. Assim, elaborou-se urn piano de estudo, com o

objetivo de responder a seguinte indagapao:

• Como se pode efetuar a transposipao da matriz de insumo-

produto de Leontief para a Contabilidade?

OBJETIVOS DO ESTUDO

O presente estudo tern como principal objetivo explicar como pode ser

efetuada a transposipao da matriz de insumo-produto de Leontief dentro do

sistema de contabilidade.

Como objetivo secundario, esta dissertapao procura demonstrar o

sistema de contabilidade utilizando a matriz de insumo-produto como

ferramenta de predipao de suas informapoes.

probabilidade do alcance dos objetivos e
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Finalmente, procura contribuir para que a Contabilidade possa suprir

seus usuarios de informagoes que atendam as necessidades do processo

decisorio.

METODO DE PESQUISA

Neste trabalho, desenvolve-se pesquisa de do tipocampo

exploratdrio, que, segundo Gil (1995, p.38), seria o metodo mais apropriado

para desenvolver, esclarecer e modificar concertos e ideias, com vistas a

formulaQao de problemas mais precisos e constru?ao de hipoteses.

Gil (1995, p.38) tambem comenta sobre o objetivo da pesquisa

exploratoria, que e o de oferecer uma visao geral, de tipo aproximado, sobre

determinado fato.

Para Mattar (1999, p.80), a pesquisa exploratoria procura prover o

pesquisador de uma maior gama de conhecimentos sobre o tema ou

problema inerente a pesquisa, utilizando-se de metodos bastante amplos e

versateis.

A pesquisa cientifica carece do tra^ado de urn metodo, ou seja, do

caminho que deve percorrer para chegar ao resultado esperado. Para

Galliano (1979, p.6), o metodo pode ser entendido como:

“(...) um conjunto de etapas, ordenadamente dispostas, a 
serem vencidas na investiga^ao da verdade, no estudo de 
uma ciencia ou para alcangar determinado firn.”
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Ruiz (1986, p. 132) comenta que existem duas especies de metodo

de pesquisa, caracterizadas de acordo com a diregao ascendente, propria do

metodo experimental, denominado indugao, enquanto que a diregao

descendente e propria do metodo racional, denominado dedugao. Este

estudo utiliza-se tanto do metodo dedutivo como do indutivo.

Inicialmente, este trabalho e orientado pelo caminho dedutivo, com o

desenvolvimento de teorica,pesquisa revisaoapresentandouma

bibliografica da tecnica de metodos quantitativos, utilizando a matriz de

insumo-produto de Leontief. A pesquisa e desenvolvida a partir da selegao

e interpretagao de artigos publicados em revistas cientificas, livros tecnicos e

trabalhos cientificos (teses, dissertagoes e pesquisas).

Em relagao a pesquisa bibliografica, Martins (2000, p.28) afirma que:

Lakatos & Marconi (2001, p. 186) comentam alguns passes da

pesquisa bibliografica:

“(...) saber em que estado se encontra atualmente o 
problema, que trabalhos jet foram realizados a respeito e 
quais sao as opinides reinantes sobre o assunto.

(...) permite que se estabelega um modelo tedrico initial de 
referenda, da mesma forma que auxiliary na determinagao 
das varidveis e elaboragdo do piano geral de pesquisa."

“Trata-se de estudo para conhecer as contribuigdes 
cientificas sobre determinado assunto. Tern como objetivo 
recolher, selecionar, analisar e interpretar as contribuigdes 
tedricas jd existentes sobre determinado assunto."
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A pesquisa bibliografica proporciona subsidies para a preparagao da

pesquisa empirico-analitica, em que e utilizado o metodo indutivo.

Segundo Martins (2000, p.26), as pesquisas empirico-analiticas

Na etapa seguinte do trabalho, utiliza-se o metodo indutivo com o

objetivo de demonstrar a utilizagao dos dados contabeis aplicados a tecnica

dos metodos quantitativos da matriz de insumo-produto na preparagao de

provisoes de informagoes contabeis das organizagoes do setor eletrico.

JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIQOES DO ESTUDO

importante contribuigao para meioEste trabalho constitui o

trabalhos na area de metodos quantitativos na Contabilidade, e apenas dois

utilizando a matriz de insumo-produto de Leontief; urn, aplicado ao sistema

de custos ABC (Activity Based Costing), e outro, que procurou dimensionar o

servigo odontologico de uma unidade de emergencia de urn hospital.

“Sao abordagens que apresentam em comum a utilizagdo 
de tecnicas de coleta, tratamento e andlise de dados 
marcadamente quantitativas. Privilegiam estudos pr^ticos. 
Suas propostas tern carater tecnico, restaurador e 
incrementalista. Tern forte preocupagao com a relagao 
causal entre variaveis. A validagdo da prova cientffica e 
buscada atravds de testes dos instrumentos, graus de 
significSncia e sistematizagao das definigdes 
operacionais."

academico, principalmente o contabil, pelo fato de existirem poucos
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Diferentemente dos trabalhos ate entao elaborados, o presente

produto de Leontief, demonstrando de forma clara e objetiva sua aplicagao

pratica, atraves dos dados obtidos do setor eletrico.

Esta pesquisa interessa, tambem, as companhias do setor eletrico,

por existir ponderavel ausencia de trabalhos nesse setor, mormente em se

tratando de informagbes contabeis e fmanceiras, encontando-se apenas

breves comentarios sobre a situagao economico-financeira por que passa o

setor pos-privatizagbes. Os estudos mais aprofundados acerca setor eletrico

abordam informagbes sobre sua estrutura, como seu porte e extensoes de

linhas de transmissao, mercado consumidor, cenarios pbs-privatizagao,

regulamentagao do mercado etc.

incentivar e estimular o maior emprego de

tecnicas do metodos quantitativos no meio academico contabil, com

referenda a solugao de problemas empresariais.

ESTRUTURA DO TRABALHO

A presente dissertagao esta organizada em quatro capitulos, alem

desta introdugao.

Capitulo I - MATRIZ INSUMO-PRODUTO DE LEONTIEF: nesse

capitulo e inicialmente apresentado historico dos principals autores que

forneceram contributes para o desenvolvimento do estudo da matriz de

Pretende-se, ainda,

trabalho traduz o sistema de contabilidade atraves da matriz de insumo-
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procedimentos necessaries para a construgao do modelo da matriz de

insumo-produto de Leontief aplicado na Economia.

Capitulo II - TRADUQAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE

DENTRO DA ESTRUTURA DE INSUMO-PRODUTO: objetiva mostrar, de

contabilidade pode ser traduzido dentro da estrutura de insumo-produto.

Capitulo III - APLICAQAO DA MATRIZ INSUMO-PRODUTO NA

CONTABILIDADE: primeiramente, e descrita toda a metodologia utilizada na

pesquisa quantitativa; posteriormente, mostra o potencial do uso da matriz

de insumo-produto pela Contabilidade, atraves dos dados da Companhia

Energetica de Minas Gerais.

Capitulo IV - ANALISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA: foram

efetuados relates da pesquisa, inicialmente de forma individual, com analise

de apenas uma empresa do setor eletrico e por ultimo a analise em conjunto

de todo o estudo. Os relates sao apresentados atraves de quadros

resumidos contendo as informagoes previstas e realizadas, e, ainda,

construido graficos comparatives de cada grupo de contas.

finalizamConclusao: consideragoes que ideiastraz asas

desenvolvidas ao longo desta pesquisa.

forma conceitual e numerica (exemplo pratico), como o sistema de

insumo-produto. Em seguida sao demonstrados, atraves de exemplo os



27

CAPITULO I - MATRIZ DE INSUMO-PRODUTO DE LEONTIEF

Este capitulo tern como objetivo caracterizar a matriz de insumo-

produto de Wassily Leontief. Inicialmente, sao apresentadas teorias de

estudiosos que contribuiram para a cria^ae da matriz de insumo-produto; por

ultimo, sao demonstrados os procedimentos requeridos para a construgao e

aplica^ao desse modelo.

1.1 HISTORIC©

A obra Tableau Economique, de Francois Quesnay, publicada em

1758, e considerada o trabalho embrionario no campo da analise da

interdependencia economica. Rossetti (1992, p.243) comenta que esse autor

“procurou demonstrar os fluxos circulares da economia 
francesa no periodo pr6-liberal, entre tres classes sociais, 
diferenciadas em fungao da natureza de suas atividades: a 
dos produtores rurais, a dos nobres proprietdrios e a dos 
artesaos urbanos.”
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Quesnay desenvolveu um modelo que esclarecia os fluxos circulares

e a interdependencia das unidades produtivas da economia, mostrando qual

parcela da riqueza dos produtores rurais era transferida para os nobres

proprietaries, em forma de alugueis, bem como o destino da renda adicional

destes no consumo de bens oriundos do campo e produtos transformados

pelos artesaos, fornecidos pelos produtores rurais.

Na tabela 1 e mostrado esse circuito produtivo em uma matriz

colocando nas linhas os setores produtivos e nas colunas os setores

compradores.

TABELA 1 - CIRCUITO PRODUTIVO

Setor Produtivo Produto Anual
II III

Fonte: Montoro (1994, p.128), com adapta?oes.

Montoro (1994, p.128) menciona que o estudo de Quesnay tinha

como hipotese inicial que os fazendeiros detinham inicialmente todo o

estoque da moeda (2 milhbes), e utilizavam esses recursos para alugar a

terra dos proprietaries, que, por sua vez, gastavam 1 milhao na compra de

produtos agricolas e 1 milhao junto aos artesaos. Os fazendeiros gastavam

esse 1 milhao recebido comprando bens dos artesaos, enquanto estes

Setor
I

5
2
2

I. Fazendeiros
II. Proprietaries
III. Artesaos

Total de Compras

2
2
1
5

1

0
1
2

2
0
0

2

ultimos gastavam os 2 milhoes recebidos (dos proprietaries e dos
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fazendeiros) na aquisigao de produtos agricolas. No final do processo, os

fazendeiros receberam 3 milhoes e gastaram 1 milhao, ficando novamente

com 2 milhoes para reiniciar o processo. Quesnay considera a hipotese de

que o valor total da produgao agricola seja de 5 milhoes, sendo 2 milhoes

consumidos no proprio setor.

Entretanto, so em 1874, com a obra Elements d’Economie Politique

Pure, de Leon Walras, e que

interdependent, com a introdugao do uso de coeficientes de produgao.

Rossetti (1992, p.243) comenta que o modelo walrasiano

Para Ahumada apud Rossetti (1992, p.244), o modelo walrasiano

apoiou-se na interdependent, demonstrando que,

Para Rossetti (1992, p.244), a obra de Walras proporcionou a ligagao

entre os trabalhos empiricos de estimativas da demanda final da atividade

economica e a estrutura matricial da interdependent dos diversos ramos

da atividade produtiva.

“consistia em um sistema de equagdes, essencialmente 
interessado em explicar a determinagdo simultanea de 
todos os pregos em uma economia - tan to os de bens e 
servigos finals e intermediSrios, como os de fatores de 
produgao."

"quando se modifica o valor de uma variSvel qualquer do 
sistema econdmico, seja em sua magnitude real ou 
monetSria, o valor de muitas outras tambdm devera 
modificar-se. Por essa razao, quando se decide promover o 
crescimento de um setor, parece necessSrio ter pelo 
menos uma iddia de que tipos de problemas e 
repercussdes surgirao, em consequ&ncia dessa decisSo, 
em cada um dos demais setores da economia."

ocorreu um impulso no estudo da
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paisesp.244), primeirosSegundo Rossetti (1992, os que

demandaram trabalhos empiricos nessa area foram os Estados Unidos e a

Uniao Sovietica. No caso da economia sovietica, totalmente estatizada,

utilizou-se com o objetivo de planejar as atividades das organizagoes, para

que estas produzissem exatamente o fixado pelo Governo. A economia

planejamento, porem com a intengao de evitar pontos de estrangulamento

na economia, procurando identificar os setores que apresentavam maior

efeito multiplicador.

Langoni (1983, p.VIII) destaca que, ao final dos anos 20, Leontief ja

iniciava seus estudos sobre a realidade econdmica, por intermedio de seus

com ponentes e das relagoes entre eles, buscando pontos de contato entre

as verificagoes fatuais da oferta e da demanda e a construgao abstrata de

modelos representatives da economia como urn todo.

Segundo Foley (1998, p.116), em 1973, Leontief1 ganhou o Premio

Nobel de Economia com a obra intitulada "Estrutura da Economia Mundial:

Esbopo de uma Formulagao Simples do Insumo-produto”, desenvolvendo o

modelo da matriz de insumo-produto e sua contribuigao para muitas areas

da pesquisa economica.

1 Segundo McCulla & Landefeld (1999, p.9), Wassily Leontief migrou da Uniao 
Sovietica para a Alemanha, em 1928, quando se tomou Doutor. Em 1931, Leontief foi para 
os Estados Unidos, onde naturalizou-se, e passou a compor o corpo docente da 
Universidade de Harvard, desenvolvendo pesquisas em muitas areas da Economia, 
incluindo teoria do comercio internacional, teoria do ciclo de negdeios e teoria do capital. E 
considerado o maior conhecedor em relagao a criagao e refmamento da analise de insumo- 
produto, exercendo influencia fundamental na evolugSo da analise economica e respectivas 
contabilizagoes.

americana, tambem, tinha em mente utiliza-los como instrumento de
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Em seus estudos, Leontief tinha como concepgao que todo material

tedrico e as decisoes passariam a ter urn maior grau de acuidade e acuracia

quando se originassem de conhecimentos empiricos. Na analise de insumo-

produto, ele procurou demonstrar as transagdes econdmicas internas do

sistema economico, atraves da teoria economica. Leontief (1983, p.30)

afirma que

Leontief (1983, p.16) declara que a teoria econdmica busca explicar,

de forma simplificada, as relagoes da sociedade em termos de interagoes

das variaveis, como a oferta e a demanda. No mundo real, essas relagoes

sao complexas, pois cada variagao gera uma serie de transagdes. Os

passos intermediaries dessas transagdes sao sugeridos para a formulagao

classica da relagao entre as variaveis. Ele estabelece comparagao entre o

estudo da fisica e sua analise de insumo-produto, quando comenta:

“dentro de cada setor da economia existe uma conexdo 
relativamente invariAvel entre os insumos que ele recebe 
de outros setores e a sua contribuigao para a produgao 
total da economia.”

“(...) as transagdes individual's, da mesma forma que os 
<itomos e moldculas individual's, sao excessivamente 
numerosas para serem observadas e descritas em detalhe. 
Mas 6 possivel, como no caso das particulas fisicas, 
reduzi-las a algum tipo de ordem class'rficando-as e 
agregando-as em grupos. E esse o procedimento utilizado 
pela analise de insumo-produto para favorecer o dominio 
da teoria econdmica sobre os fatos com os quais se 
preocupa em cada situagao real.”
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Segundo Rossetti (1992, p.245), Leontief publicou a primeira tabela

de relates intersetoriais para uma economia nacional. As ideias basicas

foram publicadas em 1936, no artigo “Quantitative Input-Output Relations in

the Economic System of the United States”. Em 1941, Leontief publicou seu

primeiro livro, contendo a matriz de insumo-produto da economia americana

para os anos 1919 a 1929. Nesse trabalho, o autor desenvolveu a primeira

matriz de insumo-produto, nos Estados Unidos, com o objetivo de estudar os

efeitos da troca de tecnologia na economia americana. Foram coletadas

informaQbes detalhadas sobre a produ^ao dos processes industriais,

resultando numa matriz que descrevia as transa?6es de mais de 40 grupos

ou setores industriais. Rossetti (1992, p.245) destaca que, no mesmo ano,

coordenou uma equipe com o objetivo de construir a matriz das relates

interindustriais da economia americana, abrangendo urn total de 96 setores.

Em 1949, construiu uma matriz com 500 diferentes ramos de atividades.

Apos a Segunda Guerra Mundial, o interesse na matriz de insumo-

produto cresceu rapidamente, sendo usada nos programas de reconstru$ao

da Noruega, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Japao e Italia, assim como

nos programas de desenvolvimento da Africa, Asia, America Latina e

Canada. Em todos os paises e continentes citados, a matriz de insumo-

produto foi particularmente utilizada como instrument© de programa^ao

econdmica. Paulani & Braga (2000, p.66) comentam que, na decada de 60,

ela passou a ser utilizada por mais de 40 paises, e teve forte impulse,

decorrente das necessidades apresentadas pelas economias centralmente

planificadas do leste europeu.
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Segundo Feij6 et al. (2001, p.132), o Brasil vem utilizando a matriz de

insumo-produto, conforme elucida o comentario abaixo:

Para Feijo et al. (2001, p.120), o estudo de Leontief teve como

subsidies os estudos desenvolvidos por Quesnay e Walras. De Quesnay,

Leontief utilizou a ideia da organiza^ao dos fluxos entre atividades

economicas em quadros contabeis detalhados. Walras influenciou Leontief

no sentido de expressar o comportamento do sistema economic© atraves de

uma simplificaQao do model© de equilibrio geral, procurando considerar

apenas um produto ou servigo de cada setor e suas equates lineares,

resultantes das interrelates dos setores. E, tambem, influencia de Walras a

relevancia com que as equates se relacionam na organizato dos dados.

Com o modelo da matriz de insumo-produto, Leontief procurou

simplificar o sistema

associando os dados empiricos da economia a teoria, estimando as

interrelates dos diversos setores produtivos das economias nacionais. O

numero de equates do sistema e correspondente ao numero de setores

encontrados na economia.

"O IBGE 6 a instituigao responsive! pelo cilculo das 
matrizes de insumo-produto no Brasil. Este trabalho, 
iniciado na decada de 70, ji publicou matrizes para 1970, 
1975, 1980, 1985. Desde 1990 as matrizes sao publicadas 
anualmente. As matrizes para 1970 e 1975 foram 
calculadas de forma independente do Sistema de Contas 
Nacionais para o pais. A partir da matriz de 1980 os 
resultado das matrizes sao integrados aos das contas 
nacionais."

de equates simultaneas criado por Walras,
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Segundo Langoni (1983, p.lX), a concepgao de Leontief, referente ao

esquema de insumo-produto, derivou-se do fato de que cada produto

(produzido por fabrica ou por setor de produgao) pode ser igualmente

interpretavel como insumo, na medida em que seja aproveitado por outro

sistema em cadeia (industria ou setor integrado). Assim, para Leontief, todas

as vendas sao igualmente compras, todas as saidas sao a um tempo

tambem entradas, todos os outputs sao genuinamente inputs.

1.2 ELABORAQAO DA MATRIZ DE INSUMO-PRODUTO

O model© de insumo-produto e empregado em Economia para

analisar as interrelagoes das industries, com o objetivo de identificar as

condigoes que equilibram a oferta e a demanda.

Vasconcelos (1996, p.231) comenta que a matriz de insumo-produto

representa uma radiografia da estrutura da economia, demonstrando toda a

cadeia produtiva, isto e, o que cada setor de atividade compra e vende de e

para outro ou outros setores. Por exemplo, o que o ramo de calgados vende

para outros setores e consumidores finais, o que compra e de quern compra.

Segundo Montoro (1994, p.129), o objetivo principal e analisar o

relacionamento intersetorial da produgao, pois, para a produgao de qualquer

bem, utilizam-se bens e servigos produzidos por outras empresas e por

outros setores. Por exemplo, para a produgao de veiculos utilizam-se chapas

de ago, que por sua vez utilizam o ferro como materia-prima. E esse
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conjunto de relagoes que se denomina cadeia produtiva e que se procure

analisar numa matriz de insumo-produto.

Leontief (1983, p.16) comenta sobre os principles essenciais do

modelo, quando relata as transagoes que caracterizaram a economia dos

Estados Unidos em 1947:

Montoro (1994, p.129) demonstra, de forma simplificada, os passes

necessarios para elaborate da matriz de insumo-produto, conforme

descrigao abaixo:

1° Passo: Dividir a economia em setores produtivos.

2° Passo: Verificar o relacionamento entre os setores produtivos, ou seja,

computar quanto cada setor comprou de outros setores, quanto vendeu para

outros setores e quanto de sua produgao destinou-se para uso final.

3° Passo: Organizar o relacionamento entre os setores, de forma matricial,

dispondo-as nas linhas e colunas. As linhas devem representar os valores

“As transagoes sao agrupadas em 42 grandes setores de 
produgao, distribuigao, transports e consume, organizados 
numa matriz de filas horizontais e colunas verticals. As 
filas horizontais de cifras mostram a distribui^ao da 
produgao de cada setor da economia entre os outros 
setores. Inversamente, as colunas verticals mostram como 
cada setor obtbm dos outros os necessarios insumos de 
bens e servipos. Como cada cifra de qualquer fila 
horizontal 6 tambem uma cifra numa coluna vertical, a 
produgao de cada setor e mostrada como o insumo de 
outro. A contabilidade de partidas dobradas da tabela de 
insumo-produto revela assim o tecido de nossa economia, 
costurado pelo fluxo comercial que, em ultima instancia, 
vincula cada ramo e industria a todos os outros.”
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das vendas efetuadas pelo setor a outros setores, e as colunas registram as

compras respectivas. A matriz gerada indicara as relagoes intersetoriais.

4° Passo: Apos demonstrar as relagoes intersetoriais, deve-se considerar

que os setores vendem produtos para uso intermediario e produtos finais e

que seus gastos compreendem aquisigoes de bens produzidos por outros

setores e a remuneragao dos fatores empregados na sua produgao.

5° Passo: Como a remuneragao e o valor adicionado pelo setor, deve-se

acrescentar uma coluna na matriz de relagoes intersetoriais, indicando a

demanda final dos produtos do setor, e uma linha contendo o valor

adicionado setorial.

6° Passo: Somam-se as vendas setoriais de produtos de uso intermediario

com as vendas de produtos finais, chegando ao valor bruto da produgao do

setor, que e a sua receita. Esse valor pode tambem ser obtido ao se somar o

valor adicionado com os custos intermediaries, cujo resultado pode ser

interpretado como o valor bruto da produgao.

7° Passo: Por ultimo, deve-se acrescentar mais uma linha e mais uma coluna

na matriz, retratando o valor bruto da produgao, e que sera igual a soma

horizontal (das colunas) ou a soma vertical (das linhas) dos elementos da

matriz.
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Com esses sete passos tem-se uma matriz de insumo-produto em

sua configuragao basica, conforme demonstrado na tabela 2 abaixo:

TABELA 2 - MATRIZ INSUMO-PRODUTO

1 3

Fonte: Montoro (1994, p. 133), com adaptafdes.

Para melhor entendimento do exemplo, a economia foi dividida em

apenas tres setores e a demanda final e registrada em apenas uma coluna.

A tabela 2 indica quanto cada setor comprou e vendeu de e para outros

setores de produtos intermediaries e tambem quanto cada setor produziu de

bens finais. A demanda final, contudo e representada por diversos

componentes: consumo das familias, consumo do governo, formagao bruta

de capital e exportagoes. Pode-se, entao, demonstrar a demanda de forma

detalhada, para uma melhor visao do consumo de cada componente.

1.3 MODELO DE INSUMO-PRODUTO

Segundo Leininger (1980, p.187), o modelo de insumo-produto pode

ser classificado como estatico ou dinamico. As relagoes especificas em urn

periodo de tempo. no modelo dinamico, as relagoes sao especificas entre

DEMANDA
FINAL

PRODUQAO 
BRUTA

SETOR1
SETOR 2
SETOR 3
VALOR ADICIONADO
PRODUQAO BRUTA

SETOR PRODUTIVO
2

modelo estatico associam variaveis que sao identificadas com o mesmo
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as variaveis identificadas com diferentes penodos. Leontief (1983, p.20)

esclarece que o metodo do insumo-produto nao pode ser utilizado num

modelo dinamico, pois cada variagao exigiria uma nova solugao geral da

matriz, requerendo sistemas matematicos mais avangados, em vez de

equagoes lineares, utilizando, entao, equagoes diferenciais lineares.

Um modelo e uma representagao simplificada de determinado objeto,

de forma que se possa identificar claramente os seus componentes. Tendo

detalhamento, procurando-se demonstrar apenas as informagoes relevantes

dentro da estrutura. Silvestre (2002, p.36) comenta algumas limitagoes do

modelo estatico:

3. O modelo admite que cada setor produz um s6 produto, 
embora haja o consumo de v&rios insumos. Se porventura 
o setor produz um mix de produtos, admite-se que este 
permanece constante.

5. O modelo press up de a existencia de pregos de mercado 
para todos os insumos e produtos.”

4. Nao incorpora explicitamente as restrigdes de recursos 
(que envolve aplicagao da programagdo linear, programas 
de otimizagao).

2. O crescimento ou decrdscimo no volume de produ^ao, 
de cada setor, resultara no crescimento ou decrdscimo 
proporcional de insumos naquele setor.

“1. Os coeficientes dos insumos e produtos, 
desenvolvidos em um certo tempo, sao aplicados por 
longos periodos.

por base esse conceito de modelo, deve ser evitado um grande
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Leininger (1980, p.188) comenta que um modelo estatico ou dinamico

pode ser aberto ou fechado. Num modelo de insumo-produto aberto, a

demanda final e determinada de modo exogeno, enquanto um modelo

fechado e completo, e nenhuma variavel e determinada fora do sistema.

Richards (I960, p.429) entende que a analise de insumo-produto de

metodo matematico, especificando as interrelaQoesum

quantitativas das variaveis, e, em essencia,

Feijo et al. (2001,

desenvolvido por Leontief, em 1936, era fechado, pois:

“considerava a coluna da demanda final e a linha do valor 
adicionado como componentes do fluxo entre atividades. 
Em seus textos posteriores, o autor apresenta o chamado 
Sistema Aberto, onde a linha e a coluna referentes d 
endsima atividade (valor adicionado e demanda final) sao 
consideradas como elementos exdgenos ao sistema. Isso 
separa os coeficientes tecnoldgicos daqueles associados 
com decisdes de consumo, o que confere uma maior 
coerdncia ao modelo.”

“6 um sistema de equagdes simultdneas em que todas as 
varidveis podem ou nao podem relacionar-se. Se todas as 
variaveis sao funcionalmente relacionadas, o sistema e 
chamado fechado. Se no minimo uma variavel nao 6 
funcionalmente relacionada com as outras, sendo 
determinada por um sistema exterior, entao o sistema 6 
chamado de modelo aberto.”

p.130) comentam que o primeiro modelo

Leontief e
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Richards (1960, p.430) mostra um modelo fechado de dois setores

(1):

(1) Xi = xa + x12

X2 - x21 + x22

em que X( e o produto total do setor 1, X2 e o produto total do setor 2 e (i, j

= 1,2), os insumos ou compras do setor j para o setor /.

Richards (1960, p.430) demonstra um modelo aberto (2) com dois

setores, dados em:

(2) Xi = xa + xi2 + Yi

X2 — X2i + x22 + Y2

No modelo de Leontief sao demonstrados os fluxos entre os diversos

setores da economia. Nesse caso, os Xs e Xy sao setores interdependentes

e os Y/S (/ = 1,2) representam a demanda final desses setores, chamados de

sistemas exogenos, porque sao determinados por fatores externos ao

sistema de equagoes. Yi e a demanda para o setor 1 de produgao, e Y2 e a

demanda final para o setor 2 de produgao.

Montoro (1994, p.133) comenta que para estabelecer as produgoes

necessarias, e precise determinar as relagoes funcionais entre volume de

produgao e volume de demanda intermediaria. Para isso, tem-se como

hipotese mais comum que a quantidade exigida de produtos intermediaries

pelo setor e proporcional ao volume da produgao bruta do setor.
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Montoro (1994, p.134) mostra na tabela 3 corn© o term© generic© Xy

representa as vendas do setor / para o setor j. V, e o valor adicionado pelo

setor /, Xi e a produgao bruta do setor /, e Y, e a demanda final por produtos

do setor i.

TABELA 3 - MATRIZ INSUMO-PRODUTO SIMPLIFICADA

Setor 1 Setor 2 Setor 3

Fonte: Vasconcelos (1996, p.233), com adaptagtfes

A partir da tabela 3, e estabelecida a hipotese de proporcionalidade

entre o volume de insumos e o volume de produgao, da seguinte forma:

(3) Xjj = ayXj,

onde demonstra que as vendas do setor / para o setor j e uma proporgao

constante atj do valor da produgao do setor j.

Para Montoro (1994, p.134), como as vendas do setor / para o setor j

sao uma proporgao constante ay do valor da produgao do setor j, pode-se,

com essa hipotese, calcular os coeficientes de todos os elementos da matriz

de relagoes intersetoriais, dividindo-se as vendas de cada setor pelo total da

sua produgao bruta. Ao fazer as divisoes, obtem-se a matriz denominada

matriz dos coeficientes tecnicos, cujo termo generic© e dado por:

(4) a-tj = Xij/Xj = quanto o setor / compra do setor i. 
valor da produgao do setor j

Xn 
X21 
X31 
Vi
Xi

X12

X22

X32

V2
X2

X-I3 

X23 

X33 

V3 

X3

Compras Setoriais
Vendas Setoriais
Setor 1
Setor 2
Setor 3
Valor Adicionado
Produgao Bruta

Demanda 
Final 
v; 
Y2 
Y,

Produgao 
Bruta

x2
x.
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que represents a proporgao constante do total da produgao do setor / que e

vendida ao setor j.

Pode-se entao, afirmar que para a produgao de Xi do setor 1 (coluna

1 da tabela 3) sao necessarias Xu unidades do proprio setor 1, X21 do setor

2 e X31 do setor 3. Nessa hipotese, supoe-se que as proporgbes sao

constantes.

TABELA 4 - MATRIZ DOS COEFICIENTES TECNICOS

Forte; Montoro (1994, p.135)

Segundo Rossetti (1994, p.259),

coeficientes tecnicos de insumo-produto constitui a hipotese central do

modelo de Leontief. Essa matriz indica as proporgbes da origem e do destino

dos insumos e produtos da economia, revelando os graus de dependencia

de cada setor em relagbes aos demais.

Para Vasconcelos (1996, p.231), o conhecimento dos coeficientes

tecnicos possibilita previsbes de produgao de cada setor, fixadas algumas

metas da demanda.

modificagbes em curto e medio prazo, 0 calculo desses coeficientes tecnicos

permite uma previsao do impacto de alteragoes na produgao de um setor,

servindo como forte indicador.

i

1
2
3

i
■

3
a-n
a23

333

1
a11 

a2i

a3i

2
a12
a22
a23

Numa economia que nao apresenta grandes

a definigao da matriz dos
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Feijo et al. (2001, p.138) explicam que o coeficiente tecnico 6

influenciado pelos fatores seguintes:

• o momento de registro do consume intermediario e da produgao;

• os pregos adotados na valoragao do consumo intermediario e da

produgao;

• a variagao relativa dos pregos dos produtos consumidos e

produzidos;

• o prego adotado na valoragao da produgao e urn prego medio.

A matriz dos coeficientes tecnicos e denominada matriz A. Como ay =

xy / Xj (4), tem-se que Xy = ay . Xj (3), e, portanto, obtem-se o conjunto de

equagoes lineares abaixo:

(5) X-j — a^X-i + 812X2 + ai3 X3+ Y1

X2 — 821X1 + 822 X2 + 323 X3 + Y2

X3— 831X1 + 832 X2 + 833 X3 + Y3

Vale a pena destacar que caso ocorram n setores, havera tambdm urn

conjunto de n equagoes lineares com as mesmas caracteristicas do conjunto

representado acima. Um conjunto de equagoes deve possuir uma unica

solugao; o numero de equagoes deve ser o mesmo que o numero de

incognitas.
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Para Montoro (1994, p.135), como o interesse maior da analise de

insumo-produto e demandasascom

intermediarias e com a produgao setorial, as equagoes lineares serao

rearranjadas colocando-se as demandas finals Yi, Y2, Y3 em igualdade e

colocando-se em evidencia X-i, X2t X3, obtendo-se entao:

(6)(1-an)Xi - ai2 X2 - 813X3 -Y1

-a2iXi + (1- a22)X2 - a23 X3 — Y2

-ani Xi - an2X2 +(1- a33)X3 - Y3

As equagoes lineares (6) citadas acima podem ser colocadas em

forma matricial, tai que:

(7)
Y1Xi(1-an) - a-12 - ai3

Y2X2(1-a22) - a23 =- a2i

Y3(1-a33)- a32- a3i

insumo-produtoanalise dep.188) aplicaLeininger (1980, a

representando o conjunto de equagoes acima pela notagao matricial na

forma:

(8) (l-A)X = Y,

onde X e um vetor da produgao total; A e uma matriz de coeficientes

tecnicos, e Y e um vetor de demanda final. O vetor Y, da demanda final, e

predeterminado de modo exogeno, ou seja, pelo menos uma variavel e

relacionar a demanda final



45

determinada exogenamente. O nivel de crescimento de produQao X

requerido para encontrar a demanda final (Y) pode ser representado

algebricamente como segue:

(9) (!-A)X- Y

(l-A)'1 (l-A)X - (l-A)'1 Y

X = (l-A)'1 Y

Na expressao acima, tem-se o valor das produgoes brutas setoriais

necessarias para atender a uma determinada demanda final (vetor Y).

1.4 CONSTRUQAO DE UM MODELO COMPLETO DA

MATRIZ DE INSUMO-PRODUTO DE LEONTIEF

Com base no exemplo numeric© de Montoro (1994, p.136) e

construido urn modelo estatico de matriz de insumo-produto, supondo-se

que a economia seja aberta e dividida em tres setores, conforme tabela 5 a

seguir:

TABELA 5 - MATRIZ DE INSUMO-PRODUTO SIMPLIFICADA

Setor 3Setor 1 Setor 2

5800
Fonte: Montoro (1994, p.137), com adapta<?6es.

60
120 
0

420
600

320
800
180 
1900 
3200

20 
280 
0 

1700 
2000

Compras Setoriais
Vendas Setoriais
Setor 1
Setor 2
Setor 3
Valor Adicionado
Produgao Bruta

Demanda 
Final
200
2000
1820

Produ^ao 
Bruta
600
3200
2000
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A partir dos valores da matriz de insumo-produto da tabela 5, e

construida a matriz dos coeficientes tecnicos, onde cada elemento de cada

coluna e dividido pela produ^ao bruta do setor correspondente. Assim, o

primeiro elemento (an) seria 0,10 = 60/600, representando que da produgao

bruta do setor 1, 10% e utilizada como produto intermediario do proprio

sucessivamente, ate completar a matriz de coeficientes tecnicos, como na

tabela 6 a seguir:

TABELA 6 - MATRIZ DOS COEFICIENTES TECNICOS

Fonte: Montoro (1994, p.137), com adaptagoes

Na sequencia, sao demonstrados os calculos das matrizes utilizando

coeficientes tecnicos (matriz A) e a matriz identidade:

MATRIZ DOS COEFICIENTES TECNICOS (MATRIZ A)

0,0100000,1000000,100000
0,1400000,2500000,200000
0,0000000,0600000,000000

1
2
3

1
0,10
0,20
0,00

2
0,10
0,25
0,06

3
o^oT
0,14
0,00

setor. Ja no setor 2 o elemento a2y seria 0,20 = 120/600 e assim

a planilha eletronica Ms-Excel. Abaixo sao mostradas a matriz dos



47

MATRIZ IDENTIDADE (I)

1,000000 0,000000 0,000000
0,000000 1,000000 0,000000
0,000000 0,000000 1,000000

O proximo passo e calcular a matriz de Leontief, subtraindo da matriz

identidade a matriz dos coeficientes tecnicos, conforme demonstrado a

seguir:

MATRIZ “l-A”

0,900000 -0,100000 -0,010000

-0,200000 0,750000 -0,140000

0,000000 -0,060000 1,000000

Em seguida e calculada a matriz inversa, que servira de base gerar as

equates lineares:

0,155410 0,0332141,145647
0,1977381,3903480,308966
1,0118640,0834210,018538

As equagoes lineares geradas foram:

(10)X1= 1,145647 Y,+ 0,15541 Y2 +0,033214 Y3

MATRIZ INVERSA (l-A)'1
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X2 = 0,308966 Yi + 1,390348 Y2 + 0,197738 Y3

X3 = 0,018538 Y, + 0,083421 Y2 + 1,011864 Y3

obtidos os valores da produgao bruta na forma a seguir:

(11) Xi = 1,145647 (200) + 0,15541 (2000) + 0,033214 (1820) = 600

X2 = 0,308966 (200) + 1,390348 (2000) + 0,197738 (1820) = 3200

X3 = 0,018538 (200) + 0,083421 (2000) + 1,011864 (1820) = 2000

Com as equagbes lineares (8) geradas, pode-se, entao, verificar a

variagao necessaria na produgao bruta de cada setor de acordo com a

variagao da demanda final. For exemplo, pode-se verificar que se a

demanda final de produtos do setor 1 aumentar em $100, a produgao do

setor 1 deve aumentar em $114,56, a do setor 2 em $30,90 e a do setor 3

em $1,85.

Como foi mostrado no exemplo, uma modificagao na demanda final

afeta todos os setores da economia, fazendo com que os pianos e metas

dos diversos setores sejam revistos, mesmo que o objetivo seja apenas

alterar a produgao de determinado produto. Entao, o papel da matriz de

insumo-produto no momento que descreve a relagao entre a produgao bruta

e a demanda final e fornecer os elementos necessarios para que se possa

proceder aos ajustes nos pianos e metas setoriais.

Resolvendo as equagbes, substituindo as demandas finals, sao
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Com isso, pode-se averiguar os impactos de outras mudangas

ocorridas na produgao resultantes de alteragoes na demanda final. E, ainda,

planejar a produgao de cada setor de acordo com a demanda final prevista.
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CAPITULO TRADUQAOII DO SISTEMA DE

CONTABILIDADE DENTRO DA ESTRUTURA DE INSUMO-

PRODUTO

Este capitulo tern como objetivo traduzir o sistema de contabilidade

dentro da estrutura de insumo-produto e demonstrar como a contabilidade

de insumo-produto pode ser usada como ferramenta de previsao de

informagoes contabeis.

2.1 ESTRUTURA DE INSUMO-PRODUTO E O SISTEMA

DE CONTABILIDADE

A crescente tendencia do uso de metodos quantitativos para uma

melhor explicitagao e resolugao de problemas empresariais levou alguns

estudiosos, como Mattessich, Powelson, Leininger, Allen Richards, dentre

outros, a discutir a relagao entre a estrutura de insumo-produto e o sistema

de contabilidade.

Leininger (1980, p.189) traduziu o sistema de contabilidade dentro da

estrutura de insumo-produto com a analise e especificagoes entre as varias

contas do sistema de contabilidade dentro das interrelagoes dos setores de

uma economia. As terminologias do sistema de contabilidade e de insumo-

produto relacionam-se da seguinte maneira:
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Fonte: Leininger (1980, p.189)

A tabela 7 sugere que existe uma compatibilidade entre o sistema de

contabilidade tradicional e a estrutura de insumo-produto de Leontief. Assim,

a questao fundamental que se coloca neste ponto e a seguinte:

Como se poderia justificar com base cientifica tai interrelagao?

A analise apresentada adiante sera toda voltada para a explicagao

desta questao fundamental atraves de uma simulagao desse modelo

proposto. Antes, porem, faz-se necessaria uma discussao mais generica

acerca do assunto.

Na estrutura de Leontief, a economia e composta por setores; ja o

e composto por contas.sistema de contabilidade

interdependentes, pois o que pode ser insumo para um setor, para outro

seria produto. Por exemplo, o pneu fabricado por um determinado setor e

produto para este setor, que pode ser vendido para outro setor passando a

ser considerado insumo (relagao endogena), ou, entao, ser vendido para

consumo, sendo considerado como demanda final (relagao exogena).

As contas tambem apresentam interdependencia, pois utilizam o

sistema de partidas dobradas onde cada debit© em uma conta corresponde

a um credito em outra conta. Por exemplo, no momento que ocorre uma

Tabela 7 - Tradugao do Sistema de Contabilidade na estrutura Insumo- 
produto de Leontief

CONTABILIDADE INSUMO-PRODUTO ~
1. D6bito Insumo
2. Cr6dito Produto
3. Conta Setor
4.Sistema de Contabilidade Economia

Os setores sao
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um debito,

necessariamente deve ocorrer uma contrapartida, que pode ser originaria de

um acrescimo no passivo e baixa de ativo (relagao endogena), ou ainda de

operagoes com uma conta de resultado (relagao exogena), correspondendo

assim a um credito. Na matriz, cada conta e relacionada duas vezes: em

linha (os debitos de cada conta) e em coluna (os creditos de cada conta).

Assim como foi apresentado na tabela 7 anteriormente, no sistema de

contabilidade, debitos e creditos correspondem aos insumos e produtos dos

setores. Entao, no sistema de contabilidade dentro da estrutura de insumo-

produto, pode-se dizer que os debitos e creditos de todas as contas de uma

empresa sao interdependentes e podem ser quantitativamente expressas

por um sistema de equagoes lineares. Tai sistema e dado por (1):

(1) X!=X11 +

X2 ~ X21 + X22 + Y2

Segundo Allen Richards (1960, p.430), nesse sistema, X, representa

os debitos totais para a conta / durante o periodo contabil; Xjj (i, j - 1,2)

representa a parte do debito para a conta i que e creditada para a conta j; e

Yi (/ = 1,2) representa a parte restante do debito para / que e creditada para

essas contas independentes do sistema.

entrada de recurso no ativo circulante, correspondente a
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O modelo de insumo-produto acima e urn sistema de fluxo que

expressa a interdependencia dos fluxos de entrada e safda das respectivas

contas. Ele indica mudangas que ocorrem no sistema quando as contas

exogenas se alteram.

Para Richards (1960, p.430), a suposigao mais importante da analise

de insumo-produto e centrada na relagao entre o credito em uma conta

endogena e o debito total nessa conta. Essa suposigao pode ser expressa

pela seguinte equagao:

(2) Xjj=aijXj,

onde ajj e constante. Essa suposigao afirma que cada credito em uma dada

conta e uma proporgao fixa dos debitos totais na conta.

Portanto, como ja foi demonstrado no capitulo anterior, o coeficiente

tecnico, a/y, pode ser mensurado por uma simples observagao da razao entre

Xjj (credito individual) e Xy (o total dos debitos). O entao torna-se:

(3) aij = Xij/Xj

Substituindo a equagao 3, em 1, e rearranjando os termos, obtem-se

que:

(4) X1 — anXi - an X2 = Y1

X2 — a 21X1 - a 22 X2 = Y2
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Esse sistema de equates pode, entao, ser substituido pela notagao

matricial:

(5)X- AX- Y,

onde:

X e um vetor de contas de debitos;

A e uma matriz dos coeficientes tecnicos;

Y e um vetor de contas exogenas.

Com as contas exogenas especificadas e os coeficientes tecnicos

constantes a,; , as equagoes 4 podem ser resolvidas para se determinar o

total dos debitos de Xi e X2. A solugao, na notagao matricial, e:

(6) X = (I - A)'1Y

sao coeficientes deOs elementos Ay da matriz inversa (l-A)

interdependencia. Esses coeficientes especificam o total dos debitos na

conta / que resultam de um debito unitario na conta j e um credito unitario na

conta ex6gena Y.

Uma vez que os coeficientes de interdependencia tenham sido

obtidos, o sistema de equagoes pode entao ser usado para predizer fluxos

de entrada e saida das varias contas que surgem quando niveis particulares

das contas exogenas sao especificados. Por exemplo, a especificagao de

valores particulares para o vetor Y na equagao 6 resultara em uma solugao
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para o valor de X nessa equagao. Portanto, o total de creditos para a conta Y

resultara em debitos totals na conta X de (I - A)‘1Y. O sistema tambem

permite a determinagao da magnitude da relagao entre as varias contas.

2.2 SIMULAQAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE

DENTRO DA ESTRUTURA DE INSUMO-PRODUTO

Em 1960, Richards, em seu artigo “Input-output Accounting for

Business”, sugeriu urn modelo que explicava como a estrutura de insumo-

produto estatica e aberta poderia ser empregada no planejamento financeiro

baseado em demonstrates contabeis.

O modelo demonstrado neste trabalho baseia-se no modelo original

de Allen Richards (1960) e em suas adaptagoes mostradas por Leininger

(1980).

Para Leininger (1980, p.189), a notagao geral do modelo de insumo-

produto pode ser especificada no sistema de contabilidade como:

X = vetor de debitos (contas endogenas1);

Y = vetor de creditos (contas exogenas2);

A = matriz de coeficientes de insumo;

1 As contas endogenas representam as variaveis dependentes do sistema.

2 As contas exdgenas representam as variaveis independentes do sistema.
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matriz de coeficientes interdependentes.

A aplicapao do modelo utilizou um exemplo ilustrativo onde os dados

sao hipoteticos. Esse exemplo usou seis contas endogenas e uma conta

exogena. Essas contas sao:

1.0 - Contas do Ativo Circulante

2.0 - Contas do Ativo Permanente

3.0 - Contas do Passive Circulante

4.0 - Contas do Exigivel a Longo Prazo

5.0 - Contas do Patrimonio Liquido

(I - A)'1 =

3 A conta saldo de balanpo e uma conta transitoria que representa debitos e creditos para o 
saldo das contas. Por exemplo, o aumento no saldo do ativo circulante para um ano e 
representado por um debito na conta de balanqo e um credito na conta de ativo circulante. 
O efeito liquido e que todos os saldos das contas sao transferidos para fora de suas contas 
e para dentro da conta fiepao “Saldo de balango".

4 Contas operacionais corresponde a uma consolidapao das contas operacionais do 
negdcio, que 6 afetada por fatores externos ao sistema de contabilidade.

7.0 - Contas das Operates4

6.0 - Contas do Saldo de balanpo3
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O sistema de equagoes lineares usado e expresso em (7):

Xi = Xn + x12 + x13 + x14 + x15 +Y!

X3 = X31 + X32 + X33 + X34 + X35+ Y3

X4 = X41 + X42 + X43 + X44 + X45 + Y4

X5 = X51 + X52 + X53 + X54 + X55 + Y5

Nesse sistema,

Xi = total dos debitos para o Ativo Circulante.

X2 = total dos debitos dos Ativos Permanentes incluindo a conta de

depreciagao.

X3 = total dos debitos nas contas do Passive Circulante.

X4 = total dos debitos nas contas do Exigivel a Longo Prazo.

X5 = total dos debitos nas contas de Patrimonio.

X6 = total dos debitos e creditos na “conta de balango”.
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Xjj = aquela parte do debito total na conta / que e creditada na conta j,

2, 3, 4, 5 e 6).

Y, = aquela parte do debito total na conta / que e creditada na conta

de operates, (/=1, 2, .... 6).

Nesse exemplo, foram utilizados dados hipoteticos das

demonstragoes contabeis de 19X1 e 19X2 (tabelas 8 e 9), para mostrar a

aplicagao do sistema de contabilidade dentro do modelo de insumo-produto.

TABELA 8 - BALANQO PATRIMONIAL

7.000
6.000

(1.500)

14.300 
7.000 
3.600 
3.700 

15.000 
15.000 
70.700 
57.000 

6.000 
7.700

100.000

VARIAQAO
2.900

800
400

1.600
100

11.500

3.700
14.400

________ ATIVO
Ativo Circulante 
Caixa
Contas a Receber 
Estoques
Despesas Antecipadas 
Ativo Permanente 
Agoes
Terrenos 
Edificios 
(-) Deprec.Acumulada
Total
PASSIVO
Passivo Circulante 
Contas a Pagar 
Obrigagoes a Pagar 
Emprestimos 
Exigivel L. Prazo 
Financiamentos 
Patrimbnio Liquido 
Capital Social 
Reservas
Lucros acumulados

Total

19X1
23.100 
3.000 
14.000 
5.400 
700

62.500 
5.000 

35.000 
30.000 
(7.500)
85.600

19X1
13.600 
6.000 
4.000 
3.600 

12.000
12.000 
60.000 
50.000 
6.000 
4.000

85.600

19X2
26.000 
3.800 
14.400 
7.000 
800

74.000 
5.000

42.000 
36.000 
(9.000)

100.000 14.400
19X2 VARIAQAO 

700 
1.000 
(400)
100 

3.000 
3.000 

10.700 
7.000
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Operagdes 67.800

Apos definigoes das demonstrates contabeis a serem usadas, foi

realizada a organizato dessas informagoes em forma matricial.

Inicialmente, o sistema de contabilidade foi dividido em contas,

colocadas nas linhas e colunas da matriz. As linhas representam os debitos

das contas, e as colunas, os creditos, gerando, assim, a tabela 10 que

demonstra o sistema de contabilidade em uma matriz de insumo-produto,

atraves das interrelates das contas.

TABELA 9 - DEMONSTRAQAO DO RESULTADO DO EXERCfCIO

19X2
73.000

(36.000)
37.000

(30.000)
(9.300)

(15.000)
(1.500)
(4.200)
7.000

(1.400)
5.600

(1.900)
3.700

Vendas Liquidas
(-) Custo dos Produtos Vendidos
(=) Lucro Bruto
(-) Despesas Operacionais

Desp. de Vendas
Desp. Administrativas
Desp. de Depreciagao
Desp. Diversas

(=) Lucro Operacional
(-) Outras Despesas
(=) Lucro Antes do Imposto de Renda 
(-) Imposto de Renda_____________
(=) Lucro Liquido



60

TABELA 10 - MODELO DE INSUMO-PRODUTO

7.0 Operates 67.800 1.500 0,00 0,00 3.700 0,00 0,00 73.000
171.000 13.000 700 3.000 10.700 14.400 73.000

Fonte: Richards (1960, p.432), com adaptaqioes

Para uma melhor compreensao dos valores apresentados em cada

celula da tabela 10, estes sao explicados coluna por coluna, a seguir:

Primeira Coluna

1* Linha: valor $ 87.300

$ 73.000Operates

$ 2.900Ativo Circulante

$ 700Passivo Circulante

$ 10.700Patrimonio Liquido

$ 87.300Total

2* Linha: valor $ 13.000

Aumento do Ativo Permanente

6* Linha: valor $ 2.900

Varia^ao do Ativo Circulante

7* Linha: valor $ 67.800

Valor das Operates

0,00 
(X46)

0,00 
(X66)

2.0 Ativo 
Pernamente

1.0 Ativo 
Circulante

3.0 Passivo 
Circulante

4.0 Exigivel a 
Longo Prazo

6.0 Saldo do 
Balan^o

5.0 Patrimonio 
Liquido

Total dos 
Creditos

13.000 
(X3n)

0,00 
(X51)

0,00 
(xei)

0,00 
(X33)

0,00 
(X43)

0,00 
(X53)

0,00 
(X63)

0,00 
(X34)

0,00
(X44)

0,00 
(X54)

0,00 
(X64)

0,00 
(X35)

0,00 
(X45)

0,00 
(Xss)

0,00 
(xss)

0,00 
(X36)

0,00 
(X56)

10.700 
(*67)

3.000 
(X57)

0,00 
(X37)

700 
(X47)

0,00 
(X77)

0,00 
(Y3)

0,00 
(Y4)

0,00 
(Y5)

0,00 
(Y8)

0,00 
(Y7)

Total dos 
Ddbitos

171.000 
(Xi)

14.400 
(X7)

87.300 
(X11)

2.900 
(X71)

0,00
(X4i)

Ativo 
Permanente 

2.0

11.500 
(X73)

0,00 
(X13)

Passivo 
Circulante 

3.0

700 
(xu)

0,00 
(X74)

3.000 
(xis)

0,00 
(X75)

Patrimonio 
Liquido 

5.0

7.000 
(xie)

0,00 
(X7s)

Saldo do 
Balango 

6.0

0,00 
(X17)

73.000
(Yi)

13.000 
(Xa)

10.700 
(Xb)

3.000 
(Xs)

700 
(X4)

Ativo 
Circulante 

1.0

Exigivel a 
L. Prazo 

4.0

Operates 
7.0
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Sequnda Coluna

6* Linha: valor $ 11.500

Variapao do Ativo Permanente

7* Linha: valor $ 1.500

Despesas de Depreciapao do periodo

Terceira Coluna

1* Linha: valor $ 700

Variapao do Passive Circulante

Quarta Coluna

1* Linha: valor $ 3.000

Variapao do Exigivel a Longo Prazo

Quinta Coluna

1* Linha: valor $ 7.000

Aumento do Capital Social

7* Linha: valor $ 3.700

Valor do Lucro do periodo

Sexta Coluna

3‘ Linha: valor $ 700

Variapao do Passivo Circulante

4* Linha: valor $ 3.000

Variapao do Exigivel a Longo Prazo

5* Linha: valor $ 10.700

Variapao do Patrimonio Liquido

Setima Coluna

1‘ Linha: valor $73,000

Valor das Vendas Liquidas do periodo
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Na Tabela 10, as pequenas letras e numeros sob os valores indicam

equagbes e a Tabela 10. Como a conta de operates e uma conta exogena,

sistema das equagbes 7. As contas do Balance Patrimonial dependem

completamente das mudangas nas contas operacionais e das interagbes

dessas contas.

A partir da Tabela 10, utilizando-se a planilha eletrbnica MS-Excel,

foram calculados todos os procedimentos, desde a matriz dos coeficientes

tecnicos ate a matriz inversa. O primeiro procedimento consistiu na obtengao

dos coeficientes tecnicos de insumo-produto, a/j, que foram calculados

atraves da divisao de cada valor pelo total da coluna respectiva. Estes sao

os Xjj/Xj mostrados na equagao 3:

MATRIZ DOS COEFICIENTES TECNICOS (A)

Os coeficientes tecnicos apresentados na matriz A fornecem a

estrutura de debitos de cada conta. Ou seja, para cada unidade monetaria

do credito da conta endbgena “j”, necessita-se de “ay" unidades monetarias

da conta endbgena “i”. Trata-se, portanto, de uma medida dos impactos

0,510526
0,076023
0,000000
0,000000
0,000000
0,016959
0,396491

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,884615
0,115385

1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

1,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000

0,654206
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,345794

0,000000 
0,000000 
0,048611 
0,208333 
0,743056 
0,000000 
0,000000

as posigbes dos numeros nas equagbes 7 e das relagbes entre essas

uma equagao representando a linha 7 na Tabela 10 nao e incluida no
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valores das demais contas endogenas.

A matriz identidade e apresentada abaixo:

MATRIZ IDENTIDADE (I)

Calcula-se entao a matriz “I - A”, onde A e a matriz dos coeficientes

tecnicos.

MATRIZ “l-A”

Calcula-se a matriz inversa (l-A)'1, conforme exibido a seguir:

1,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000

0,489474 
-0,076023 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
-0,016959

2,342466 
0,178082 
0,009589 
0,041096 
0,146575 
0,197260

0,0000000 
1,0000000 
0,0000000 
0,0000000 
0,0000000 
0,0000000

0,000000 
1,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
-0,884615

1,539746
1,117057
0,049305
0,211308
0,753665
1,014278

0,0000000
0,0000000
1,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000

-1,000000 
0,000000 
1,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000

2,342466
0,178082
1,009589
0,041096
0,146575
0,197260

0,0000000
0,0000000
0,0000000
1,0000000
0,0000000
0,0000000

-1,000000 
0,000000 
0,000000 
1,000000 
0,000000 
0,000000

2,342466
0,178082
0,009589
1,041096
0,146575 
0,197260

0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
1,0000000
0,0000000

-0,654206 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
1,000000 
0,000000

1,532454 
0,116502 
0,006273 
0,026885 
1,095890
0,129049

0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0,0000000
1,0000000

0,000000 
0,000000 
-0,048611 
-0,208333 
-0,743056 
1,000000

1,740582
0,132325
0,055736
0,238870
0,851969
1,146575

MATRIZ INVERSA (l-A)‘1

diretos que o aumento no valor de cada conta endogena tera sobre os
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valor de cada conta endogena sobre os valores das demals contas

representa os

efeitos diretos e indiretos que uma variagao em cada conta exogena acarreta

sobre o valor de cada conta endogena do sistema de contabilidade. Ou seja,

dado um aumento numa conta exogena, este devera acarretar aumentos

nas contas endogenas, para atender a nova necessidade.

A inversao da matriz "l-A” calculada resulta num sistema de equagoes

lineares, na forma abaixo:

(8) X, = 2,3425Yi + 1,5397Y2 + 2,3425Y3 + 2,3425Y4 + 1,5325Y5 + 1,7406Y6

X2 = 0.1781Y! + 1,1171Y2 + 0,1781Y3 + 0,1781Y4 + 0,1165Y5 + 0,1323Y6

X3 = 0,0096Yi + 0,0493Y2 + 1,0096Y3 + 0,0096Y4 + 0,0063Y5 + 0,0557Y6

X4 = 0,0411Yi + 0,2113Y2 + 0,0411Y3 + 1,0411Y4 + 0,0269Y5 + 0,2389Y6

X5 = 0,1466Yi + 0,7537Y2 + 0,1466Y3 + 0,1466Y4 + 1,0959Y5 + 0,8520Y6

Xs = 0,1973Yi + 1,0143Y2 + 0,1973Y3 + 0,1973Y4 + 0,1290Y5 + 1,1466Y6

Os coeficientes das equagoes 8, Atj, que sao os coeficientes de

interdependencia, podem ser interpretados como sendo $1 de credito para a

conta de operagoes e debito para o ativo circulante, que resulta num debito

total final para o ativo circulante de $2,34.

Enquanto a matriz A representa o impacto direto de um aumento no

endogenas, conforme visto anteriormente, a matriz (l-A)’1



65

O sistema de insumo-produto representado pelas equaqoes 8,

especifica a rela^ao quantitativa entre as seis contas endogenas (balango

patrimonial) para qualquer nivel especifico da conta exogena (vendas). Ele

mostra a diregao em que as contas do balance patrimonial sao inter-

relacionadas no curso normal das operates dos negocios.

Como foi dito inicialmente, esse exemplo trabalha com apenas uma

conta exogena, que corresponde ao Y1( sendo igual a $73,000. Como nao

existe conta exogena para os demais, assume-se que Y2, Y3, Y4, Y5 e Y6 sao

iguais a zero.

Registrando-se essas cifras nas equagbes 8 resultara em 9:

Xt = 2,342466(73.000) + 1,5397(0) + 2,3425(0) + 2,3425(0) + 1,5325(0) + 1,7406(0)

X2 = 0,178082(73.000) + 1,1171(0) + 0,1781(0) + 0,1781(0) + 0,1165(0) + 0,1323(0)

X3 = 0,009589(73.000) + 0,0493(0) + 1,0096(0) + 0,0096(0) + 0,0063(0) + 0,0557(0)

X4 = 0,041096(73.000) + 0,2113(0) + 0,0411(0) + 1,0411(0) + 0,0269(0) + 0,2389(0)

X5 = 0,146575(73.000) + 0,7537(0) + 0,1466(0) + 0,1466(0) + 1,0959(0) + 0,8520(0)

Xg = 0,197260(73.000)+ 1,0143(0) + 0,1973(0) + 0,1973(0) + 0,1290(0) + 1,1466(0)

Resolvendo-se as equaqoes, obtem-se os seguintes debitos totais

para as seis contas (Xi Xe):

Xi = 171.000 X2=13.000 X3=700 X4=3.000 X5=10.700 X6=14.400
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Por exemplo, assumindo-se que, por outra tecnica de previsao,

estima-se que as vendas (conta exogena) do proximo ano sejam de

$90,000, no modelo de insumo-produto desenvolvido, isso representaria um

debito para o ativo circulante (conta endogena) e um credito para operagoes

(conta exogena). Entanto, uma vez que a conta ativo circulante se relaciona

com outras contas endogenas, inclusive com ela mesma, esses tambem

terao que alterar seus valores. Em suma, esses ultimos tambem sofrerao,

indiretamente, os efeitos da variagao da conta exogena. Um vetor Y, que

representa a conta exogena, seria entao igual a:

Y =

Assim, os efeitos provocados nas contas do balango patrimonial

podem ser estimados pela equagao a seguir:

X= <I-A)-1.(Y) =

Os valores previstos de “x^ “ podem ser determinados pela

multiplicagao do percentual de participagao dos valores originais de x;.

encontrados na tabela 10 pelos valores recem-estimados de Xj.

$ 90.000
0
0
0
0
0

$ 
$ 
$ 
$ 

<$

$ 210.821 
16.027 

863 
3.698 

13.192 
17.753>
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Na tabela 10, o valor de Xu e $87,300, eodeXi e $171,000; entao,

aplicando-se o calculo da proporcionalidade, Xu participa com 51,05% do

total de Xj. Aplicando-se o percentual de participaqao, na tabela 11, o valor

de xn sera 51,05% de $210,821 (total de X! previsto), igual a $107,630. E

assim por diante, foram calculadas as provisoes de todos os componentes

da tabela 11.

Na tabela 11 contem a previsao das variances das contas do exemplo

para o exercicio subsequente (19X3).

TABELA 11 - MATRIZ DE INSUMO-PRODUTO (PREVISAO)

107.630 0 863 3.698 8.630 0 90.000 210.821

16.027 0 0 0 0 0 0 16.027

0 0 00 0 863 0 863

0 3.6980 0 0 0 3.6980

0 0 13.1920 0 0 13.1920

14.178 0 0 0 0 0 17.7533.575

00 4.562 0 90.0001.849 083.589
3.698 13.192 17.753 90.00016.027 863210.821

Fonte: Richards (1960, p.432), com adaptaqioes

Com base nos dados contidos na tabela 11, foram elaboradas as

provisoes para balan^o patrimonial e o resultado das operates de 19X3,

conforme tabela 12.

3.0 Passivo 
Circulante

1.0 Ativo 
Circulante
2.0 Ativo 
Pemamente

Total dos 
Debitos

Ativo 
Circulante 

1.0

Ativo 
Permanente 

2.0

Passivo 
Circulante 

3.0

Exigivel a 
L. Prazo 

4.0

Patrimonio 
Liquido 

5.0

Saldo do 
Balango 

6.0

Operates 
7.0

4.0 Exigivel a 
Longo Prazo
5.0 Patrimonio
Liquido______
6.0 Saldo do 
Balanpo
7.0 Operates

Total dos 
Creditos
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TABELA 12 - BALANQO PATRIMONIAL

Para uma previsao de vendas, no patamar de $90,000, os valores

para as contas de operates previstas consistem em:

Total das Operagbes: $83,589

Despesas de Depreciagao: $1,849

Lucre do periodo: $4,562.

As informagoes fornecidas pela simulagao da matriz de insumo-

produto demonstraram os impactos nas contas endogenas do sistema

contabil decorrentes de modificagbes fora do sistema contabil, nas contas

exogenas. Portanto, essas informagoes podem ser usadas para analisar as

variagbes nas contas que surgem a partir de mudangas nos niveis de

operagao, tornando-se assim instrumento de planejamento.

Richards (I960, p.435) comenta sobre a utilizagao do sistema de

insumo-produto como instrumento de planejamento, destacando que os

19X2
15.163
7.422
3.817
3.924

18.698
18.698
83.892
65.630
6.000

12.262
117.753

ATIVO______________
Ativo Circulante
Caixa
Contas a Receber
Estoques
Despesas Antecipadas
Ativo Permanente
Agoes
Terrenes
Ediflcios
(-) Deprec. Acumulada
Total

niveis de debito (ou credito) para cada conta que sao consistentes com

19X2 PASSIVO__________
29.575 Passive Circulante

4.323 Contas a Pagar
16.380 Obrigagoes a Pagar
7.963 Emprestimos

909 Exigivel Longo Prazo
88.178 Financiamentos

5.958 Patrimonio Liquido
50.047 Capital Social
43.022 Reservas

(10.849) Lucres acumulados
117.753 Total
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desejados. E, tambem, pode ser util conhecer que especie de fluxo de

capital pode ser gerado por um nivel esperado de vendas. Essas e outras

modificagoes nas contas podem ser estimadas pelas equagoes. Ademais, a

posigao financeira da empresa pode ser estimada para algum nivel esperado

de vendas. As mudangas nos saldos das contas estimadas pelo sistema,

quando adicionadas ou subtraidas dos saldos iniciais, estimam a nova

posigao financeira da empresa.

O presente capitulo procurou, assim, explorer alguns conceitos e

hipoteses subjacentes ao modelo de insumo-produto aplicado no sistema de

contabilidade. E demonstrou, ainda, que atraves desse instrumental pode-se

conhecer e planejar as teias de relagoes entre as contas do sistema de

contabilidade.

creditos (debitos) especificos para contas operacionais podem ser
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PRODUTO NA CONTABILIDADE

Este capitulo tern como objetivo apresentar o potencial de utilizapao

da matriz de insumo-produto pela Contabilidade, atraves do uso de dados

contabeis reais, indicando sua utilizapao como ferramenta na solupao de

problemas relativos ao planejamento financeiro.

3.1 METODOLOGIA DA PESQUISA QUANTITATIVA

Uma vez discutida a base teorica da matriz de insumo-produto e sua

aplicapao dentro do sistema de contabilidade, passa-se agora a descrever a

metodologia aplicada a pesquisa quantitativa.

Procura-se, na pesquisa quantitativa, fazer uma aplicapao do modelo

demonstrar a sua utilizapao na previsao das demonstrapoes contabeis das

companhias abertas do setor eletrico brasileiro.

Para aplicapao dos dados na forma matricial, utilizou-se como apoio a

planilha eletronica MS-Excel.

de insumo-produto dentro do sistema de contabilidade, de forma a

CAPITULO III - APLICAQAO DA MATRIZ DE INSUMO-
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3.1.1 Bases Conceituais Gerais

vez que se utilizou de um estudo complete de todas as companhias abertas

do setor eletrico brasileiro, sem necessidade, portanto, de recorrer a tecnicas

de amostragem.

Esta pesquisa exploratoria langou mao de dados secundarios,

levantados a partir de dados das demonstragbes contabeis (balango

patrimonial, demonstragao de resultado do exercfcio, demonstragao das

mutagbes do patrimonio liquido e demonstragao das origens e aplicagbes de

recursos) para as companhias abertas do setor eletrico brasileiro, referentes

ao periodo de 1995 a 2000, fornecidas pela Comissao de Valores Mobiliarios

(CVM).

3.1.2 Escolha da Base de Dados

Foram selecionados os dados disponiveis na CVM, por apresentarem

padronizagao e facilidade no acesso a todo o banco de dados via internet,

bem como por dispor de maior abrangencia histbrica, com informagbes

desde 1995 ate o ano 2000.

As companhias abertas do setor eletrico compreendem um total de 34

empresas, listadas na Tabela 13, a seguir.

Este trabalho enquadra-se no grupo das pesquisas exploratbrias, uma
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TABELA 13 - COMPANHIAS ABERTAS DO SETOR ELETRICO

________________________ Razao Social_________________  
AES Sul Distribuidora Gaucha de Energia S/A 
Bandeirante Energia S/A
Caiua Servigos de Eletricidade S/A
Centrals Eldtricas Brasileiras S/A
Centrals Eldtricas de Santa Catarina S/A_____________
Centrals Eldtricas do Pard S/A
Centrals Eldtricas Matogrossenses S/A_________________
Centrais Geradoras do Sul do Brasil S/A__________________
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 
Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro
Companhia de Geragdo de Energia Eletrica de Paranapanema
Companhia Energdtica de Golds
Companhia Energdtica de Minas Gerais 
Companhia Energdtica de Pernambuco 
Companhia Energdtica de Sao Paulo 
Companhia Energdtica do Ceard 
Companhia Energetica do Maranhao 
Companhia Energetica do Rio Grande do Norte____________
Companhia Energetica Meridional_______________________
Companhia Estadual de Energia Eletrica__________________
Companhia Forga e Luz Cataguazes Leopoldina_________
Companhia Hidroeldtrica do Sao Francisco_____________
Companhia Paranaense de Energia____________________
Companhia Paulista de Forga e Luz____________________
Elektro Eletricidade e Servigos S/A______________________
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo S/A 
Empresa Energdtica do Mato Grosso do Sul S/A_________
Empresa Metropolitana de Aguas e Energia S/A____________
Enegipe - Empresa Energdtica de Sergipe S/A____________
Espirito Santo Centrais Eldtricas S/A___________________
Ita Energetica S/A______________
Light Servigos de Eletricidade S/A
Rio Grande Energia S/A _____________________
Serra da Mesa Energia S/A 
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Este trabalho nao pbde contemplar todas as companhias abertas

listadas na tabela 13, por enquanto algumas companhias nao apresentam

dados contabeis em todos os anos considerados no estudo. Na Tabela 13

destacam-se em negrito as 20 companhias estudadas.

3.2 APLICAQAO DO MODELO EM ESTUDO

Este estudo realizou aplicagao da matriz de insumo-produto para cada

conjunto de dados das demonstragbes contabeis das companhias

selecionadas no periodo de 1995 a 2000.

A aplicagao em cada companhia consistiu na utilizagao de dois anos

consecutivos para obter a previsao do terceiro ano. Por exemplo, os dados

das demonstragbes de 1995 e 1996 projetaram informagbes para o ano de

1997, as quais foram comparadas com as informagbes reais de 1997. Dessa

forma, os dados de 1995 a 1999 projetaram as provisoes para os anos de

1997, 1998, 1999 e 2000.

Posteriormente, as informagbes projetadas foram comparadas com os

rsultados reais alcangados pelas companhias nos anos de 1997, 1998, 1999

e 2000 mostrando seu percentual de variagao.
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A aplicaQao do modelo em estudo seguiu os procedimentos descritos

abaixo:

Passo: os dados dos balangos patrimoniais foram tabulados para a

planilha eletronica MS-Excel, e sendo em seguida calculada a varia^ac

para o outro em cada grupo de contas. Na

demonstrate* de resultado do exercicio foi calculado o valor total das

operates, destacando-se os valores correspondentes as vendas, as

intuito de esclarecer o comportamento de algumas contas e demonstrar sua

composi?ao.

2° Passo: identificaram-se as contas endogenas e as exogenas do sistema

em estudo.

3° Passo: construiu-se a matriz de insumo-produto, utilizando os dados das

variates dos grupos de contas, o valor das operates, das vendas, da

despesa de depreciagao, de resultado do exercicio e alguns componentes

do grupo de contas em estudo, como dividendos, juros de capital proprio.

4° Passo: calcularam-se os coeficientes tecnicos da matriz.

5° Passo: a partir dos coeficientes tecnicos e da matriz identidade, calculou-

necessarios para construir o sistema de equates lineares e efetuar das

provisoes as demonstrates do proximo periodo.

1°

ocorrida de urn ano

se a matriz inversa, para obter os coeficientes de interdependencia

despesas de depreciate e ao resultado do periodo. As demais

demonstrates contabeis foram utilizadas apenas para consulta com o
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o
6 Passo: compararam-se as informagoes projetadas com as reais.

Para melhor entendimento do estudo, demonstrar-se, a seguir, de

forma detalhada, a aplicagao na Companhia Energetica de Minas Gerais no

periodo de 1998 a 2000.

Inicialmente os dados dos anos 1998, 1999 e 2000 foram tabulados

na planilha eletronica MS-Excel, sendo calculados as variagbes entre 1998 e

1999 e os valores das operagbes, das vendas, das despesas com

depreciagao e do resultado no exercicio do ano 1999.

Em seguida, foi determinado quais seriam as contas endogenas e

exogenas ao sistema de contabilidade. A pesquisa apresentada, utiliza sete

contas endogenas e uma conta exogena, a saber:

1.0- Ativo Circulante

2.0 - Realizavel a Longo Prazo

3.0 - Ativo Permanente

4.0 - Passive Circulante

5.0 - Exigivel a Longo Prazo

6.0 - Patrimonio Liquido

7.0 - Saldo de Balango

8.0 - Conta de Operagbes

O sistema de equagbes utilizando e baseado em:

Xi = Xu + X12 + x13 + X14 + X15 + X16 + Yj

X2 = X21 + X22 + x23 + X24 + X25+ X26 + Y2
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X4 - X41 + X42 + X43 + X44 + X45 + X46 + Y4

X5 ~ X51 + X52 + X53 + X54 + X55 + X56 + Y5

Xg - X61 + X62 + X63 + X64 + X65 + X66 + Ye

X7 = X71 + X72 + X73 + X74 + X75 + X76 + Y7 (3)

Nesse sistema,

Xi = o total dos debitos para 0 Ativo Circulante

X2 = o total dos debitos para o Realizavel a Longo Prazo

X3 = o total dos debitos para 0 Ativo Permanente

X4 = o total dos creditos para 0 Passivo Circulante

X5 = o total dos creditos para o Exigivel a Longo Prazo

Xe = o total dos creditos para 0 Patrimonio Liquido

X7 = o total dos debitos para o Saldo de Balango

No estudo das Demonstrapoes Contabeis da Companhia Energetica

de Minas Gerais referentes ao periodo de 1998 a 2000, esse sistema e

usado para demonstrar o modelo de insumo-produto nas provisoes, como

Balango Patrimonial e a Demonstra^ao de Resultado do Exercicio utilizados

demonstra^oesAsmatriz. outrasconstrupao dadiretamente na

(Demonstra^ao das Origens e Aplicagoes de Recursos e a Demonstra^ao

das Muta^oes do Patrimonio Lfquido) foram usadas para auxiliar o

entendimento das variances de urn periodo para 0 outro.

Y! = que parte do debito total para a conta /' e creditada para a conta 

de operates, (/ = 1, 2..... 7)

ferramenta do planejamento financeiro. Sao apresentados, abaixo, 0
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Tabela 14- BALANQO PATRIMONIAL DA COMPANHIA ENERGETICA DE

MINAS GERAIS - EXERCICIO 1998/1999

1998
591.667
53.782

468.163
26,257
43.465

1.254.980
1.220.100

34.880
9.482.106
224.273

9.253.924
3.909

11.328.753

1998
1.249.616
154.422 
179.481 
312.476 
186.324 
157.529
259.384

2.066.686
981.028 
10.171

1.075.487
8.012.451
1.589.995
6.397.486 

24.970 
11.328.753

1999
742.857
69.066

574,828
13.688
85.275

1.420.463
1.412.467

7.996
9.307.625

87.163
9.217.689

2.773
11.470.945

1999
1.577.444
442.551
219.646 
160.952 
182.846 
189.056 
382.393

2.304.518 
1.038.739

10.122
1.255.657
7.588.983
1.589.995 
5.974.018 

24.970 
11.470.945

ATIVO_____________________
Ativo Circulante

Disponivel_________________
Creditos
Estoques__________________
Outras Contas Ativo Circulante

Realizdvel a Longo Prazo
Creditos Diversos___________
Qutros Creditos____________

Ativo Permanente
Investimentos______________
Imobilizado
Diferido

Total do Ativo

PASSIVO____________________
Passivo Circulante

Emprestimos e Financiamentos
Fornecedores________________
Impostos, Taxas e Contributes 
Dividendos a Pagar___________
Provisoes___________________
Qutros______________________

Exigivel a Longo Prazo________
Emprestimos e Financiamentos
Provisoes__________________ _
Qutros______________________

Patrimonio Liquido___________
Capital_____________________
Reservas__________________
Lucros Acumulados__________

Total do Passivo

Variate
151.190

15.284
106.665
(12.569)

41.810
165.483
192,367
(26.884)

(174.481)
(137.110)

(36.235)
(1.136)

142.192

VariagSo
327.828
288.129

40.165
(151.524)

(3.478)
31.527 

123.009
237.832

57.711
(49)

180.170
(423.468) 

0 
(423.468)

142.192,00
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TABELA 15 - DEMONSTRAQAO DO RESULTADO DO EXERCICIO DA COMPANHIA

ENERGETICA DE MINAS GERAIS - EXERCfCIO 1999

Os dados mostrados nas tabelas 14 e 15 representam as variances

dos saldos das contas do balanpo patrimonial no periodo 1998/1999 e o

resultado das operates de 1999, respectivamente.

O valor das operates, $2,243,277 foi obtido deduzindo-se do valor

total das vendas o resultado do exercicio e as despesas de depreciagao. O

aplicagoes de recursos.

A partir dos valores apresentados nas Tabelas 14 e 15 foi elaborada a

matriz de insumo-produto representada na Tabela 16.

Operates 
Desp. de Depreciagao e 
Amortizagao

1999
2.725.270

(2.821.997)
(96.727)
(76.315) 

(173.042)
47,183

(125.859)
(27.400) 
186.978

33.719
2.243.277

448.274

VENDAS LIQUIDAS_______________
(-) Despesas Operacionais
(=) LUCRO OPERACIONAL_________
(-) Despesas nao Operacionais
(=) LAIR_________________________
(-) IR e Contribuigao Social__________
(=) Lucre antes das part, e reversao
(-) Participates__________________
(+) Reversao dos Juros s/ Cap. Proprio
(=) Resultado do Exercicio

valor da despesas de depreciagao foi obtido da demonstragao das origens e
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TABELA 16 - MATRIZ INSUMO-PRODUTO

1.0 Ativo

8.0 Operates

2.243277 0 448.274 0 0 33.719 0 0 2.725270
Total dos

5.407.540 165 483 273.793 327 828 237.832 (148 498) 2.725.270 0142.192CrSditos

A matriz de insumo-produto da Tabela 16 representa uma radiografia

da estrutura da contabilidade, pois mostra todo o sistema, isto e, o que cada

conta debita e credita em outras contas, ou seja, destacando as suas

interrelagoes.

convemCom relagao aos valores apresentados na Tabela 16,

matriz de insumo-produto tern a composigao descritaesclarecer que a

abaixo:

Primeira Coluna

Valor $2,298,827

$2,243,277Operates

$151,190Ativo Circulante

$327,828Passivo Circulante

$(423,468)Patrimdnio Liquido

$2,298,827Total

Ativo 
Clrculanto 1.0

151.190
(X71)

165.483
(X72)

0 
(x«)

(174.481)
(X73)

0 
(x#j)

(423.468)
(X<7>

Operates 
8.0

Total dos
Debit os

274.970
(x«i)

0 
(xM)

0 
(X74)

0 
(X75)

0 
(Xm)

0 
(x?e)

Saido 
7.0

0 
(X77)

0 
(Y.)

0 
(V7)

(148.498)
(X«)

142 192
(X7)

0 
(xM)

Circulante_____
2.0 Realizdvel a

Pemamente 
4.0 Passivo
Circulante_____
5 0 Exiglvel a L.
Prazo_________
6.0 Patrimdnio

Liquido 
7.0 Saldo

Ativo 
Permanent® 

3.0 
0 
(X13) 

0 
(X2j) 

0 
(Xp) 

0
____ (X43) 

0 
(xM)

Exiglvel a 
L. Prazo 

5.0 
237 832 

(X15) 

0 
(x») 
0 
(x*) 
0 
(Xg) 

0 
(x»)

L. Prazo 
3.0 Ativo

2.298.827 
(X11) 

165.483 
(x2l) 

273.793
(X31) 

0 
(X41) 

0 
(X51)

Realizivel a 
L Prazo 

2,0 
0 
(X12) 

0 
(X22) 

0 
(X32) 

0 
(X42) 

0 
(X52)

(182.217) 
(Xie) 
0 
(X2t) 
0 
(xae) 
0 
(X44) 
0 
(Xm)

0 
(Xiz) 
0 
(x??) 
0 
(X37) 

327.828 
(X47) 

237.832 
(X57)

5.407.540
(Xi)

165 483
(X?)

273.783
(X3)

327.828
(X4)

237 832
(X5)

Passivo 
Circulante 

4.0 
327.828 

(X14) 

0 
(X24) 

0 
(X34) 

0 
(X44) 

0 
(x«)

2.725270 
(Yi) 
0 
(Y2) 
0 
(Y3) 
0 
(Y4) 
0 
(Y8)

PatrimOnio
Liquido 8.0
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Valor-> $165,483

Variapao do Realizavel a Longo Prazo

Valor $273,793

Depreciapao $448,274

Variapao AP $(174.481)

Total $273,793

Valor -> $274,970

Dividendos $87,992

Juros de Capital Proprio $186.978

Total $274,970

Valor-> $151,190

Variapao do Ativo Circulante

Valor $2,243,277

Valor das Operapoes

Sequnda Coluna

Valor-> $165,483

Variapao do Realizavel a Longo Prazo

Terceira Coluna

Valor-> $174,481

Variapao do Ativo Permanente

Valor $448,274

Variapao da Despesa de Depreciapao

Quanta Coluna

Valor -> $327,828

Variapao do Passivo Circulante
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Quinta Coluna

Valor $237,832

VariagSo do Exigivel a Longo Prazo

Sexta Coluna

Valor-> $182,217

Variagao do Patrimonio Liquido $423,468

Dividendos e Juros de capital proprio $(274,970)

Lucro Liquido $33.719

Total $182,217

Valor-> $33,719

Valor do Resultado do Exercicio $33,719

S6tima Coluna

Valor $327,828

Variagao do Passive Circulante

Valor $237,832

Variagao do Exigivel a Longo Prazo

Valor -» $423,468

Variagao do Patrimonio Liquido

Oitava Coluna

Valor -> $2,725,270

Vendas Liquidas do Periodo

Conforme ja foi comentado, os coeficientes tecnicos sao calculados

coeficiente an, de valor 0,425115, foi calculado dividindo-se o valor

dividindo-se cada valor para x# pelo valor total da linha Xj. Neste estudo o
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$2,298,827,00 (xn) pelo total da linha 1 (Xi), de $5,407,540,00 e assim

matriz de coeficientes tecnicos (matriz A), conforme a seguir:

MATRIZ DE COEFICIENTES TECNICOS (MATRIZ A)

0,000000

Como abordado em capitulos anteriores, o conhecimento dos

coeficientes da Matriz A permite fazer provisoes dos valores das contas

endogenas, fixadas algumas metas para as contas exogenas. Esses

coeficientes fornecem a estrutura de debitos de cada conta. Apos a geragao

(Matriz A), devera ser realizada ada matriz dos coeficientes tecnicos

inversao da matriz.

A inversao da Matriz A devera ser realizada utilizando-se a matriz

identidade apresentada a seguir:

MATRIZ IDENTIDADE (I)

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
0^000000 0,000000 0,000000 0,000000 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
0^000000 1,000000 0,000000 0,000000 
0^000000 0,000000 1,000000 0,000000 
o’oooooo 0,000000 0,000000 1,000000

1,000000 0,000000
0,000000 1,000000
0,000000 0,000000
0,000000 0,000000
0,000000 0,000000
0,000000 0,000000
0,000000 0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
2,305531
1,672612

0,425115 0,000000
0,030602 0,000000
0,050632 0,000000
0,000000 0,000000
0,000000 0,000000
0,050849 0,000000
0,027959 1,000000 (0,637273)

1,000000 1,227067
0,000000 0,000000
0,000000 0,000000
0,000000 0,000000
0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 (2,978142)
0,000000 0,000000

sucessivamente todos os demais coeficientes foram calculados, derivando a
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O proximo passo e calcular a matriz de insumo-produto, ou seja,

subtrair da matriz identidade a matriz dos coeficientes tecnicos e depois a

matriz inversa, conforme a seguir:

MATRIZ "I - A”

, ou seja, a

relaqao entre as contas endogenas e a conta exogena. Com os valores

numericos calculados pode-se agora escrever as diversas equates lineares

do sistema de contabilidade em estudo, que sao:

X, = 1,9842Yi + 0,6424Y2 - 0,4094Y3 + 1,9842Y4 + 1,9842YS + 2,4348Y6 + 0,6424Y7

X2 = 0,0607Yi + 1,0197Y2 - 0,0125Y3 + 0,0607Y4 + 0,0607Y5 + 0,0745Y6 + 0,0197Y7

X3 = 0.1005Y, + 0,0325Y2 + 0,9793Y3 + 0,1005Y4 + 0,1005Y5 + 0,1233Y6 + 0,0325Y7

X4 = 0.1203Y, + 2,3445Y2- 1,4941 Y3 + 1,1203Y4 + 0,1203Y5 + 0,1476Ye + 2,3445Y7

X5 = 0.0873Y, + 1,7009Y2- 1,0839Y3 + 0,0873Y4 + 1,0873Y5 + 0,1071Y6 + 1,7009Y7

0,574885 0,000000 
-0,030602 1,000000 
-0,050632 0,000000 
0,000000 0,000000 
0,000000 0,000000 
-0,050849 0,000000 
-0,027959 -1,000000

1,984222
0,060722
0,100465
0,120292
0,087269

(0,054489)
0,052175

0,642416
1,019659
0,032527
2,344477
1,700866

(2,995784)
1,016892

0,000000
0,000000
1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,637273

(0,409394)
(0,012528)
0,979272

(1,494073)
(1,083917)
1,909133

(0,648038)

-1,000000 -1,000000 -1,227067 0,000000 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
1,000000 0,000000 0,000000 -2,305531 
0,000000 1,000000 0,000000 -1,672612 
0,000000 0,000000 1,000000 2,978142 
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000

1,984222 
0,060722 
0,100465
1,120292
0,087269

(0,054489) 
0,052175

1,984222 
0,060722 
0,100465 
0,120292 
1,087269 

(0,054489)
0,052175

0,642416
0,019659
0,032527
2,344477
1,700866

MATRIZ (l-A)'1

Como ja demonstrado, o item anterior originou X = (l-A)'1

2,434773
0,074510
0,123277
0,147606
0,107085
0,933138 (2,995784)
0,064023 1,016892
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Xs = - 0.0545Y, - 2,9958Y2 + 1,9091Y3 - 0,0545Y4 - 0,05452Ys + 0,9331 Y6 - 2,9958Y7

Substituindo nas equates os valores de Yb Y2, Y3, Y4, Y5 ,Y6 e Y7

por, $2,725,270, 0,0,0,0,0 e 0, respectivamente resultara:

X, = 1,9842(2.725.270) + 0,6424(0) - 0,4094(0) + 1,9842(0) + 1,9842(0) + 2,4348(0) +

0,6424(0)

X2 = 0,0607(2.725.270) + 1,0197(0) - 0,0125(0) + 0,0607(0) 0,0745(0) +

0,0197(0)

0,1005(0) + 0,1005(0) + 0,1233(0) +

0,0325(0)

X4 = 0,1203(2.725.270) 1,1203(0) + 0,1203(0) + 0,1476(0) +

2,3445(0)

X5 = 0,0873(2.725.270) + 1,7009(0) - 1,0839(0) + 0,0873(0) + 1,0873(0) + 0,1071(0) +

1,7009(0)

Xs = - 0,0545(2.725.270) - 2,9958(0) + 1,9091(0) - 0,0545(0) - 0,05452(0) + 0,9331(0) -

2,9958(0)

1,0169(0) - 0,6480(0) + 0,0522(0) + 0,0522(0) + 0,0640(0) +

1,0169(0)

Solucionando as equates, como realizado acima, encontram-se os

valores de Xb X21 X31 X4, X5, Xg e X7, que sao respectivamente $5,407,504,

$165,483, $273,793, $327,828, $237,832, ($148,498) e $142,192. Com

endogena em resposta a variasao da conta exogena, pois, quando se

X7 = 0,0522(2.725.270) +

essas equagoes, pode-se verificar a variaqao correspondente a cada conta

X7 = 0,0522Yj + 1,0169Y2 - 0,6480Y3 + 0,0522Y4 + 0,0522Y5 + 0,0640Y6 + 1,0169Y7

+ 2,3445(0) - 1,4941(0) +

X3 = 0,1005(2.725.270) + 0,0325(0) + 0,9793(0) +

+ 0,0607(0) +
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valor de muitas outras tambem se modificam. Portanto, quando se modifica

o valor de uma conta exogena, ocorre repercussao em cada uma das contas

endogenas do sistema de contabilidade. Pode-se ainda, identificar as contas

que apresentam maior efeito multiplicador.

A previsao da matriz insumo-produto do ano 2000 foi efetuada de

forma simplificada, de modo que nao foi usada nenhuma tecnica para

estimativa do valor das Vendas, mas sim o valor de suas Vendas reais, que

ja era conhecido. O valor das Vendas reais do ano 2000 foi de $3,390,010.

Entao, o vetor Y e igual a:

Y =

O total das variances, do sistema de contabilidade, e estimado pela

equa?ao X=(I-A)’1.(Y), cujos resultados sao demonstrados a seguir:

X= (l-A)-1.(Y) =

<3.390.010
0
0
0
0
0

I 0

I 6.726.531,56
205.847,14
340.575,80
407.790,86
295.843,30
(184.719,20)
176.875,06y

modifica os valores de uma conta qualquer do sistema de contabilidade, o
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O valor total estimado de cada linha da matriz, apresentado acima, e

apresentados na Tabela 16, dando origem a Tabela 17, que contem a

previsao das transagoes da Companhia Energetica de Minas Gerais para o

ano 2000.

Capitulo II, verifica-se que na matriz insumo-produto da Tabela 16 o valor de

Xu e igual a 2.298.827 e que dividido por Xi, que e igual a 5.407.540, obtem-

se que x-h participa com 42,5% do total de Xi. Entao, multiplicando-se o

percentual de participagao obtido, 42,5%, pelo valor total da linha 1, que e

$6,726,531,56 (total de Xi previsto na matriz), obtem-se 2.859.550,25, que

corresponde ao valor de Xu na Tabela 17. Os valores dos demais

componentes utilizados para elaboraqao da matriz insumo-produto, que

corresponde a Tabela 17, foram obtidos da mesma forma que valor de Xu.

Aplicando-se o

distribuido por toda a

calculo da proporcionalidade, demonstrado no

matriz, de forma proporcional aos valores
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TABELA 17 - MATRIZ INSUMO-PRODUTO - PREVISAO

7.0Saldo

2 790.450,66 0,00 557.615,70 0,00 0,00 3.390.010,0041.943,64 0,00 0,00

6 726.531,56 205.847,14 340.575,80 0.00407,790,86 295 843,30 (184,719,20) 176.875,06 3.390.010,00Crddrtos

Diante das informagoes exibidas na Tabela 17, a previsao do

resultado das operates e do balango patrimonial pode ser preparada. Na

preparagao do balango patrimonial utilizaram-se os saldos das contas do

ano de 1999, sendo-lhes adicionadas as variances estimadas em cada conta

contabil. Por exemplo, em 1999 o ativo circulante apresentou saldo de

742.857,00, e sua variagao estimada foi de 188.067,83. Como esta foi

positiva, o saldo da conta estimado para o ano 2000 sera de 930.924,83. Os

saldos das demais contas do balango patrimonial foram estimados seguindo-

se o mesmo raciocinio.

Ativo 
Circulante 1.0

Operates 
8.0

Total dos 
Mbitos

8.0 Operates 

Total dos

1 0 Ativo
Circulante______
2.0 RealizAvel a

L Prazo________
3.0 Ativo
Pomamonte
4.0 Passivo
Circulante_____
5.0 Exiglvel a L.

Prazo_________
6 0 Patrimdnio

Realizdvel a 
L. Prazo 

2.0 
0,00 
(X12) 

0,00 
(xzz) 
0,00 
(X32) 

0,00
_____ (X42) 

0,00 
(X52) 

0.00
_____(x82) __

205.847,14

Passivo 
Circulante 

4.0 
407.790.88 

(Xu) 
0,00 
(x24) 
0,00 
(x*) 
0,00 
(X44) 

0.00 
(xm) 
0.00 
(X»4) 

0.00 
(X74)

Llquido 
7.0 Sa Ido

Ativo 
Permanent® 

3.0 
0,00 
(xu) 
0.00 
(xn) 
0,00 
(Xli) 

0.00 
(x<a) 
0.00 
(«m) 
0,00 
(xaa) 

(217.039,90) 
(*71)

6.726 531,56 
(X.) 

205.647,14 
(XJ 

340.575,80 
(XJ 

407.790,86 
(XQ 

295 843.30 
(X0 

(184.719,20) 
(XJ 

176.875,06 
(X,)

2.859.550,25 
(xti) 

205.847,14 
(*ai) 

340.575,80 
(xjr) 
0,00 
(X,,) 
0.00 
(Xsl) 

342.039,89 
(>.1) 

188.067,83 
(X71)

Exiglvel a 
L. Prazo 

5.0 
295.843,30 

(Xu) 
0.00 
(«u) 
0.00 
(Xu) 

0.00 
(x»J 
0.00 
(X55) 

0.00 
(x«) 
0,00 
(xtj)

(228.662,85) 
(Xu) 
0,00 
(xu) 
0.00 
(«x) 
0,00 
(««) 
0,00 
(xm) 
0,00 
(Xm) 
0,00 
(x,^

0,00 
(X17) 

0.00 
(X77) 

0,00 
(Xy) 

407.790,86 
(x,?) 

295.843,30 
(X57) 

(526.459,09) 
(Xgr) 

0,00 
(X77)

3.390.010,00 
(Yr) 
0,00 
(Yt) 
0,00 
(YJ 
0,00 
(Y<) 
0,00 
(YJ 
0,00 
(YJ 
0.00 
(Y,>

Patrim8nk>
Llquido 6.0
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TABELA 18 - BALANQO PATRIMONIAL PREVISTO PARA 2000

Total do Ativo 11.647.820,08

A partir da previsao de vendas, no valor de $3,390,010, as estimativas

para as contas de operates consistem em:

Total das operagoes: $2,790,450,66

Despesas de Depreciagao: $557,615,70

Lucre do periodo: $41,943,64.

O estudo de Richards (1960, p.432) verificou que para se obter mais

estabilidade nos coeficientes tecnicos, deve-se utilizar nos calculos as

medias dos coeficientes. Baseado nessa constatagao, o estudo da

Companhia Energetica de Minas Gerais tambem aplicou a media dos

coeficientes calculados para os anos de 1996, 1997, 1998 e 1999, visando

estimar a matriz de insumo-produto do ano 2000.

VALOR
930.924,83

86.551,32
720.356,22

17.153,37
106.863,93

1.626.310,14
1.617.155,40 

0,00 
9.154,74

9.090.585,10
85.130,49

9.002.746,27
2.708,34

VALOR
1.985.234,85

556.956,49
276.427,50
202.560,29
230.114,19
237.929,56
481.246,82

2.600.361,30
1.172.087,48

11.421,42
1.416.852,40
7.062.223,93
1.479.631,82
5.559.355,29

23.236,82
11.647.820,08

PASSIVO_____________
Passivo Circulante

Emp. e Financiamentos 
Fornecedores
Impostos, Taxas e Cont.
Dividendos a Pagar 
Provisoes
Outros

Exigivel a Longo Prazo
Emp. e Financiamentos
Provisoes
Outros

Patrimonio Liquido
Capital
Reservas
Lucres Acumulados

Total do Passivo

ATIVO________________
Ativo Circulante

Disponivel
Creditos
Estoques
Outras C. A. Circulante 

Realizavel a Longo Prazo
Creditos Diversos
Creditos P. Ligadas 
Outros Creditos

Ativo Permanente
Investimentos
Imobilizado 
Diferido
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A seguir, sao apresentas as matrizes de coeficientes tecnicos dos

anos de 1996, 1997, 1998 e 1999 e a Matriz A originada de suas medias.

MATRIZ DE COEFICIENTES TECNICOS - ANO 1996

MATRIZ DE COEFICIENTES TECNICOS - ANO 1997

MATRIZ DE COEFICIENTES TECNICOS - ANO 1998

MATRIZ DE COEFICIENTES TECNICOS - ANO 1999

0,356007
0,027030
0,143694
0,000000
0,000000
0,118182

(0,052224)

0,517332
0,034259

(0,410139)
0,000000
0,000000
0,121678
0,038591

0,425115
0,030602
0,050632
0,000000
0,000000
0,050849
0,027959

0,408568
0,060747
0,169663
0,000000
0,000000
0,030020
0,035580

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
1,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
1,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
1,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,384403

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
1,352924

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,416686

1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

1,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000

1,586347
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,218811
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

0,969375
0,511341
0,000000

0,000000 
0,000000 
0,000000 
2,305531 
1,672612

0,000000
0,000000
0,000000

(0,286392)
0,544561
0,741831
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,270360
0,535598
0,194042
0,000000

0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 

1,000000 (0,637273)

0,090969
0,000000
0,000000
0,000000 (0,480716)
0,000000
0,000000
0,000000

1,227067
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000 (2,978142)
0,000000 0,000000
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MATRIZ DE COEFICIENTES TECNICOS - MEDIA

Definida matriz de coeficientes tecnicos media, e dadoa

procedimento aos passes necessarios para obter a matriz inversa, a seguir:

0,082867

Os valores numericos calculados na matriz inversa podem ser

descritos nas equapoes lineares do sistema de contabilidade em estudo,

conforme abaixo:

X! = 2.1715Y, + 2,3538Y2 + 0,8925Y3 + 2,1716Y4 + 2,1715YS + 1,6956Y6 + 2,3538Y7

X2 = 0.0829Y! + 1,0898Y2 + 0,0341 Y3 + 0,0829Y4 + 0,0829Y5 + 0,0647Y6 + 0,0898Y7

X3 = - 0,0251 Yt - 0,0272Y2 + 0,9897Y3 - 0,0251 Y4 - 0,0251 Y5 - 0,0196Y6 - 0,0272Y7

X4 = 0.0454Y, + 0,5014Y2 + 0,1901Y3 + 1,0454Y4 + 0,0454Ys + 0,0355Y6 + 0,5014Y7

X6 = 0,1357Yi - 0,2357Y2 - 0,0894Y3 + 0,1357Y4 +0,1357Y5 + 1,10591Y6-0,2357Y7

0,426755 
0,038160 
-0,011537 
0,000000 
0,000000 
0,080182 
0,012477

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
1,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,379185

1,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000

1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,452196 
0,930536

X5 = 0.0935Y! + 1,0319Y2 + 0,3913Y3 + 0,0935Y4 + 1,0935Ys + 0,0730Y6 + 1,0319Y7

MATRIZ (I - A)*1

2,1715731 2,3537582 0,8925095 2,1715731 2,1715731 1,6955611 2,3537582
0,082867 1,0898192 0,0340581 0,082867 0,082867 0,0647024 0,0898192

-0,025055 -0,027156 0,9897027 -0,025055 -0,025055 -0,019563 -0,027156
0,0454277 0,5014345 0,1901364 1,0454277 0,0454277 0,0354699 0,5014345
0,0934821 1,0318613 0,3912662 0,0934821 1,0934821 0,0729907 1,0318613
0,1356724 -0,235677 -0,089365 0,1356724 0,1356724 1,1059328 -0,235677
0,1004604 1,1088886 0,4204738 0,1004604 0,1004604 0,0784393 1,1088886

0,780799
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000 -0,382732
0,000000 0,000000
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X7 = 0,1005Yi + 1,1089Y2 + 0,4205Y3 + 0,1005Y4 + 0,1005Ys + 0,0784Y6 + 1,1089Y7

As equates lineares apresentadas oferecem condigoes para verificar

as variances correspondentes a cada conta endogena de acordo com as

modificagoes da conta exogena.

Para efetuar a previsao dos resultados para o ano 2000, utiliza-se o

valor das Vendas reais do ano 2000, que foi de $3,390,010. Entao, o vetor Y

e igual a:

Y =

O total das variances do sistema de contabilidade e estimado pela

equagao a seguir:

X= (l-A)"1.(Y) =

<J.390.010‘>
0
0
0
0
0

I 0 J

7.361.654,65 
280.920,01 
(84.935,07) 
154.000,52 
316.905,16 
459.930,75 
340.561,78
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A matriz insumo-produto estimada e construida a partir da distribuiQao

dos valores da matriz acima, de acordo com a proporcionalidade dos valores

partir das variances dos anos 1998 e 1999. A matriz insumo-produto

estimada, da Companhia Energetica de Minas Gerais para o ano 2000 e

demonstrada na Tabela 19.

TABELA 19 - MATRIZ INSUMO-PRODUTO - PREVISAO

0,00 3.390.010,000,00729.739,970,000,00332.961,582.327.308,45 0,00

3.390.010,00 0,00340.561,78459.930,75316.905,16154.000,52(84 935,07)280.920,017.361.654,65Crdditos

Alive 
Circulante 1.0

Sa Ido 
7.0

Operates 
80

Total dos 
Mbitos

8.0 Operates

Total dos

Realizdvel a 
L Prazo 

2.0 
0,00 
M 
0.00 
(X?z) 
0,00 
(xaz) 
0,00

o.oo 
(Xst) 
0,00 
M 

280.920,01
(Xtj)

Al ivo 
Permanents 

3.0 
0,00 
(Xis) 
0,00 
(xa) 
0,00 
(x3a) 
0,00 
(«4i) 
0,00 
(xaa) 
0,00 
(xaa) 

(417.896,65) 
(Xrs)

(289 809,22) 
(Xia) 
0,00 
(X;t) 
0,00 
(xaa) 
0,00 
M 
0,00 
(Xia) 
0,00 
(Xaa) 
0,00 
(Xra)

1.0 Alive
Circulante_____
2.0 RealizAvel a
L. Prazo________
3.0 Ativo

Perna me nte
4.0 Passive
Circulante_____
5 0 Exiglvel a L.
Prazo_________
6.0 Patrimdnio
Llquido________
7 0 Sa Ido

7.361.654,65 
(X,) 

280.920,01 
(XQ 

(84.935,07) 
(Xi) 

154.000,52 
(X.) 

316.905,16 
(Xa) 

459.930,75 
(Xa) 

340.561,78 
(Xr)

Exiglvela 
L Prazo 

5.0 
316.905,16 

<xn) 
0,00 
(x>i) 
0,00 
(Xss) 
0,00 
(Xaa) 
0,00 
(Xaa) 
0,00 
(x«a) 
0,00 
(x,a)

3390.010.00 
(Vi) 
0,00 
(Yz) 
0,00 
(Ya) 
0,00 
(Ya) 
0,00 
(Ya) 
0,00 
(Ya) 
0,00 
(Yr)

3.770.548,19 
(x,i) 

280.920,01 
(x2l) 

(84.935,07) 
_ (xai) __

0.00 
(Xa.) 
0,00 
(xa,) 

590 274,65 
(x,,) 

477.538,42 
(Xri)

Passive 
Circulante 

4.0 
154.000,52 

(Xia) 
0,00 
(Xza) 
0,00 
(«m) 
0,00 
(Xaa) 
0,00 
(xaa) 
0,00 
(Xaa) 
0,00 
(x7a)

0,00 
(xn) 
0,00 
(X;r) 
0,00 
(Xar) 

154.000,52 
(Xar) 

316.905,16 
(Xar) 

(130.343,90) 
(Xar) 
0,00 
(Xn)

apresentados na Tabela 16. O calculo da matriz do ano 2000 foi efetuado a

Patrimdnio
Liquido 6.0
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Diante das informapoes contidas na Tabela 19, a previsao dos

forma a seguir:

TABELA 20 - BALANQO PATRIMONIAL PREVISTO PARA 2000

11.811.506,76Total do Ativo

A partir da previsao de vendas, no valor de $3,390,010, as estimativas

para as contas de operates consistem em:

Total das opera^oes: $2,327,308,45

Despesas de DepreciaQao: $332,961,58

Lucro do periodo: $729,739,97.

A matriz insumo-produto estimada (Tabela 17) demonstrou a direpao

contas do balance patrimonial (Tabela 20) foram inter-em que as

relacionadas de acordo com os niveis de operaQoes dos negocios.

VALOR
1.220.395,41

328.950,00
812.810,32

14.184,54
64.450,55

1.701.383,01
1.640.710,76

0,00
60.672,25

8.889.728,34
257.086,81

8.631.222,27
1.419,26

VALOR
1.731.444,52

602.903,65
240.584,71
152.474,49
179.019,60
191.954,77
364.507,30

2.621.423,14
1.192.546,27

0,00
1.428.876,87
7.458.639,10
1.517.000,16
5.917.815,28

23.823,66
11.811.506,76

ATIVO________________
Ativo Circulante

Disponivel
Creditos
Estoques
Outras C. A. Circulante

Realizavel a Longo Prazo 
Creditos Diversos 
Creditos P. Ligadas 
Outros Creditos

Ativo Permanente
Invest! mentos 
Imobilizado 
Diferido

PASSIVO____________
Passivo Circulante

Emp. e Financiamentos 
Fornecedores
Impostos, Taxas e Cont.
Dividendos a Pagar
Provisoes
Outros

Exigivel a Longo Prazo 
Emp. e Financiamentos 
Provisoes
Outros

Patrimonio Liquido
Capital
Reservas
Lucros Acumulados

Total do Passivo

resultados das operates e do balanpo patrimonial pode ser preparada na
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Este capitulo apresentou um estudo dos dados do sistema de

contabilidade da Companhia Energetica de Minas Gerias dentro do modelo

insumo-produto, atraves de duas formas de calculo: uma, pela geragao dos

coeficientes tecnicos de dois anos consecutivos, e a outra, pela media dos

coeficientes tecnicos de quatro anos, cada um calculado pela variagao de

dois anos sucessivos. Demonstrou tambem que a partir de modificagoes nos

niveis de operagoes, foram provocadas mudangas em todas as contas do

sistema de contabilidade, podendo essas informagoes serem usadas para o

planejamento da empresa, pois fornecem condigbes para verificar onde

havera maior ou menor demanda por recursos.
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CAPITULO IV - ANALISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA

eletrico segundo a metodologia apresentada no capitulo anterior.

Inicialmente sao analisados os resultados de forma individual, da

Companhia Energetica de Minas Gerais, e, posteriormente, os resultados do

conjunto das empresas estudadas.

4.1 ANALISE INDIVIDUAL

O estudo do sistema de contabilidade dentro da estrutura de insumo-

produto efetuado

desenvolvido utilizando duas formas de calculo.

Na primeira forma de calculo, a matriz de insumo-produto de cada ano

foi constituida a partir dos dados contabeis de dois anos seguidos, gerando

Neste capitulo sao relatados os resultados obtidos na pesquisa de 

campo do tipo exploratoria realizada nas companhias abertas do setor

insumo-produto. Entao, a previsao da matriz do ano 1997 utilizou os dados 

de 1995 e 1996; a previsao da matriz do ano 1998, os dados de 1996 e 

1997; a previsao da matriz do ano 1999, os dados de 1997 e 1998; e, por 

ultimo, a previsao da matriz do ano 2000, os dados de 1998 e 1999.

os coeficientes tecnicos utilizados para produzir a estimativa da matriz de

na Companhia Energetica de Minas Gerais foi
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Na analise individual da Companhia Energetica de Minas Gerais e

grupos das contas do balance

patrimonial, o valor de suas operates, sua despesa de depreciagao e o

lucro do periodo.

Para simplificagao do estudo, o detalhamento das contas de cada

grupo contabil e realizado de forma proportional as informagoes reais do

ano estudado. O valor total de cada grupo de contas e tornado como 100%,

e, a partir dele, distribui-se proporcionalmente a participagao do valor do

resultado real de cada conta no valor total previsto do grupo correspondente.

Por exemplo, no ano 2000, o grupo do Ativo Circulante realizado apresentou

o valor de 1.062.729,00 (100%), e a sua conta Disponivel realizada,

286.452,00, ou seja 27% do valor total do Ativo Circulante. Calculando-se,

entao, 27% do valor previsto do Ativo Circulante, 930.924,83, o valor do

Disponivel previsto sera de 250.925,00. Como no mesmo grupo, o valor

realizado da conta Creditos corresponde a 67%, entao o valor previsto no

mesmo grupo sera de 620.016,51, e assim por diante, distribuindo-se o valor

total de cada grupo para todas as contas que o integram.

demonstrada a variagao entre previsto e realizado dos anos 1997, 1998, 

1999 e 2000.

A pesquisa procura prever os
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ATIVO VALOR

PASSIVO VALOR VariaQdo 
(%)

Varia?3o 
(%)

Ativo Circulante
Disponjvel
Creditos___________________
Estoques__________________
Outras Contas Ativo Circulante

Realizdvel a Longo Prazo
Creditos Diversos___________
Outros Creditos_____________

Ativo Permanente
investimentos
Imobilizado________________
Diferido____________________

Total do Ativo

Passivo Circulante
Emp. e Financiamentos
Fornecedores_________
Impostos, Taxas e Cont.
Dividendos a Pagar
Outros_______________

Exigivel a Longo Prazo
Emp. e Financiamentos
Outros_______________

Patrimdnio Liquido
Capital______________
Reservas____________
Lucros Acumulados

Total do Passivo

PREVISTO
889.479.60 '
230.477.61 '
584,451,68'
49.194,28'
25.356,03'

1.372.260,23"
108,003,06'

1.264.257,17'
10.857.408,30’

354.508,99'
10.497,475,55'

5.423,76'
13.119.148,13

PREVISTO
1.221.735,91

128.453,09
125.164,72
250.358,42
242.702,06
475.057,62

2.983.478,75
1.438.365,78
1.545.112,97
8.913.933,47
1.456.545,81
7.429.394,84

27.992,82
13.119.148,13

REALIZADO
I. 307.050,00 

137.423,00 
133.905,00 
267.841,00 
259.650,00 
508.231,00

1.950.869,00
940.534,00 

1.010.335,00 
7.951.358,00 
1,299.260,00
6.627.128,00

24.970,00
II. 209.277,00

REALIZADO
799.359,00 ~
207.126,00'
525,236,00 ~
44.210,00'
22.787,00 ’

1.147.482,00'
90.312,00'

1.057,170,00'
9.262.436,00'

302.431,00’
8.955.378,00' 

4.627,00 
11.209.277,00|

-10 
-10 
-10 
-10 
-10 
-16 
-16 
-16 
-15 
-15 
-15 
-15 
-15

7 
7 
7 
7 
7 
7 

-35 
-35 
-35 
-11

-11

^15

TABELA 21 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS BALANQO 

PATRIMONIAL -1997 PREVISTO X REALIZADO
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ATIVO VALOR

PASSIVO VALOR

TABELA 22 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS BALANQO 

PATRIMONIAL - 1998 PREVISTO X REALIZADO

VariagSo 
(%)

Varia^ao 
(%)

Ativo Circulante____________
Disponivel
Creditos___________________
Estoques__________________
Outras Contas Ativo Circulante

Realizdvel a Longo Prazo
Creditos Diversos___________
Outros Creditos____________

Ativo Permanente__________
Investimentos
Imobilizado________________
Diferido___________________

Total do Ativo

Passivo Circulante
Emp. e Financiamentos
Fornecedores_________
Impostos, Taxas e Cont. 
Dividendos a Pagar 
Provisoes____________
Outros_______________

Exigivel a Longo Prazo
Emp. e Financiamentos
Provisoes____________
Outros_______________

Patrimdnio Liquido
Capital______________
Reservas____________
Lucros Acumulados

Total do Passivo

PREVISTO
895.878,25
81.434,53

708.873,48
39.757,29
65,812,95

1.233.166,57
1.198.892,83

34.273,73
7.874.637,42

186.252,78
7.685,138,33

3.246,32
10.003.682,24

PREVISTO
1.652.322,90

204.186,73
237.321,36
413.175,93
246.369,61
208.295,01
342.974,26

1.294.348,91
614.409,99

6.370,02
673.568,91

7.057.010,42
1.400.396,87
5.634.621,09

21.992,47
10.003.682,24

REALIZADO
591.667,00
53.782,00

468.163,00
26.257,00
43.465,00

1.254.980,00
1.220.100,00

34.880,00
9.482.106,00

224.273,00
9.253.924,00

3.909,00
11.328.753,00

REALIZADO
1.249.616,00’

154.422,00’ 
179.481,00' 
312.476,00' 
186.324,00* 
157.529,00*
259.384,00 *

2.066.686,00' 
981.028,00*

10.171,00* 
1.075.487,00* 
8.012.451,00 
1.589.995,00* 
6.397.486,00*

24.970,00*
11.328.753,00

-34 
-34 
-34 
-34 
-34 
2 
2 
2 
20 
20 
20 
20
13

-24 
-24 
-24 
-24 
-24 
-24 
-24 
60 
60 
60 
60 
14 
14 
14 

~14 
13
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ATIVO VALOR

PASSIVO VALOR

TABELA 23 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS BALANQO 

PATRIMONIAL - 1999 PREVISTO X REALIZADO

Variapao 
(%)

Variagdo 
(%)

Ativo Circulante____________
Disponivel______________
Creditos___________________
Estoques__________________
Outras Contas Ativo Circulante

Realizdvel a Longo Prazo
Creditos Diversos
Outros Creditos____________

Ativo Permanente___________
Investimentos______________
Imobilizado________________
Diferido___________________

Total do Ativo

Passivo Circulante
Emp. e Financiamentos
Fornecedores_________
Impostos, Taxas e Cont. 
Dividendos a Pagar 
Provisoes____________
Outros_______________

Exigivel a Longo Prazo
Emp. e Financiamentos
Provisoes
Outros_______________

Patrimdnio Liquido
Capital______________
Reservas____________
Lucres Acumulados

Total do Passivo

PREVISTO
361.054,85
33.568,53

279,386,79
6.652,85

41,446,67
1.374.341,10
1.366.604,73

7.736,37
9.726.018,00

91.081,12 
9.632.039,23 

2.897,65
11.461.413,95

PREVISTO
1.185.843,79

332.687,79
165.118,92
120.995,69
137.454,51
142.122,88
287.464,00

2.195.284,15
989.502,91

9.642,22
1.196.139,03
8.080.286,01
1.692.929,65
6.360.769,82

26.586,53
11.461.413,95

REALIZADO
1.577.444,00

442.551,00
219.646,00
160.952,00
182.846,00
189.056,00
382.393,00

2.304.518,00
1.038.739,00

10.122,00
1.255.657,00
7.588.983,00
1,589.995,00
5.974.018,00

24.970,00
11.470.945,00

REALIZADO
742.857,00'
69.066,00 ~

574.828,00'
13.688,00'
85.275,00'

1.420.463,00
1.412.467,00'

7.996,00'
9.307.625,00'

87.163,00'
9.217.689,00'

2.773,00 ’
11.470.945,00|

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33
5 
5
5 
5 
-6 
-6 
-6 
-6
0

106
106
106
106
106

3
3
3

-4
-4

~0~
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ATIVO VALOR

PASSIVO Variagdo

TABELA 24 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS BALANQO 

PATRIMONIAL - 2000 PREVISTO X REALIZADO

VariagSo 
(%)

Ativo Circulante
Disponivel
Creditos___________________
Estoques__________________
Outras Contas Ativo Circulante

Realizcivel a Longo Prazo
Creditos Diversos___________
Outros Creditos_____________

Ativo Permanente
Investimentos
Imobilizado
Diferido

Total do Ativo

Passive Circulante
Emp. E Financiamentos 
Fornecedores_________
Impostos, Taxas e Cont. 
Dividendos a Pagar 
Provisoes
Outros_______________

Exigivel a Longo Prazo
Emp. E Financiamentos 
Outros

Patrimdnio Ltquido
Capital______________
Reservas____________
Lucros Acumulados

Total do Passivo

PREVISTO
930.924,83
250.925,00
620.016,51

10.820,05
49.163,26

1.626.310,14
1.568.315,03

57,995,11
9.090.585,10

262.895,50
8.826,238,27

1.451,33
11.647.820,06

VALOR 
PREVISTO 

1.985.234,86 
691.275,59 
275.848,95 
174.823,77 
205.259,80 
220.090,97 
417.935,78

2.600.361,30 
1.182.964,75 
1.417.396,55 
7.062.223,91 
1.436.373,94 
5.603.292,50

22.557,47 
11.647.820,06

REALIZADO
1.062.729,00

286.452,00
707.801,00

12.352,00
56.124,00

1.460.129,00
1.408.060,00

52.069,00
9.364.120,00

270.806,00
9.091.819,00

1.495,00
11.886.978,00

REALIZADO
1.678.147,00 ’

584.345,00’
233.179,00'
147.781,00’
173.509,00’
186.046,00'
353.287,00’

2.391.298,00’
1.087.857,00’
1.303.441,00’
7.817.533,00
1.589.995,00’
6.202.568,00 ’

24.970,00’
11.886.978,00

14 
14 
14 
14 
14 
-10 
-10 
-10 
3 
3 
3 
3 
2

-15 
-15 
-15 
-15 
-15 
-15 
-15 
-8 
-8 
-8 
11 
11 
11
11 
2
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ANO CONTA VALOR

1997

1998

1999

2000

As provisoes dos balangos patrimoniais de 1997, 1998, 1999 e 2000,

apresentados nas Tabelas 21 a 24, respectivamente, demonstraram um

comportamento estavel. Ja, os valores previstos nas contas de resultado

Issogrande instabilidade.mostraram empresamesmo aporque,

apresentando crescimento das receitas Ifquidas de vendas, seus lucres do

sempre acompanham esse crescimento, porquanto osexercicio nem

percentuais dos custos operacionais sobre suas receitas Ifquidas de vendas

sao bem diferentes de um periodo para outro, acasionando essa oscilagao

em seus resultados.

Com isso, as variances encontradas nas provisoes podem ou nao

atingir o grau de acuracia desejado, cabendo ao gestor decidir se o grau

obtido ajuda a prever eventos futures com a precisao suficiente para guiar as

decisoes de modo eficaz.

TABELA 25 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CONTAS DE 

RESULTADO - 1997 A 2000 PREVISTO X REALIZADO

VARIAQAO 
(%)

Lucro Liquido________________
Operagoes
Desp.Depreciagao e Amortizagao
Lucro Liquido________________
Operagoes__________________
Desp.Depreciagao e Amortizagao
Lucro Liquido________________
Operagoes__________________
Desp.Depreciagao e Amortizagao
Lucro Liquido________________
Operagdes__________________
Desp.Depreciagao e Amortizagao

PREVISAO
41.943,64

2.790.450,66
557,615,70
536.057,89

1.798.602,03
390.610,08
345.960,11

1.746.428,53
362.021,36
210.982,00

1.278.022,00
428.140,00

REALIZADO
414.959,00

2.491.043,00
484,008,00

33.719,00
2.243.277,00

448.274,00
482.780,00

1.619.842,00
351.788,00
310.112,00

1.565.465,00
324.509,00

-3
47
22 
-24

889 
-11 
-13 
-94 
25 
15 
40
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Seguindo a evidenciapao do grau de acuraria das informapoes,

atraves de graficos sao mostrados os valores previstos e realizados dos

grupos de contas do balanpo patrimonial, nos anos 1997, 1998, 1999 e

2000.

Os resultados apresentados na Tabela 26 sao demonstrados no

Grafico 1, evidenciando, assim, com mais detalhes, a evolupao dos valores

do Ativo Circulante.

TABELA 26 - ATIVO CIRCULANTE

ANO PREVISTO REALIZADO

GRAFICO 1 - ATIVO CIRCULANTE

FRB/ISTO
REALIZADO

ANOS

Observando-se os resultados do Ativo Circulante apresentados no

verifica-se que o ano de 1999 apresentou a maior variapaoGrafico 1,

absoluta e percentual, de 106% entre o valor previsto e o realizado. No ano

I ri

1997 1998 1999 2000

1997
1998
1999
2000

889.479,60
895.878,25
361.054,85
930.924,83

799.359,00
591.667,00
742.857,00

1.062.729,00

VARIAQAO 
(%) 
-10 
-34 
106 
14

w 1.500.000,00
LU
a: 1.000.000,00
3 500.000,00

0,00
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2000 a variagao foi de 14%, em 1998, menos 34%, e em 1997, menos 10%.

no valor do Contas a Receber no ano de 1999 em relagao a outros periodos.

Os resultados apresentados na tabela 27 sao tambem demonstrados

no Grafico 2, que possibilita melhor vizualizagao da evolugao dos valores do

Realizavel a Longo Prazo.

TABELA 27 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ANO PREVISTO REALIZADO

GRAFICO 2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO

2.000.000,00 T-

1.500.000,00

Pode-se constatar na Tabela 27 que os resultados do Realizavel a

Longo Prazo demonstram certa estabilidade, pois as variances entre o

previsto e realizado sao relativamente pequenas. No ano de 1997 a variagao

----- PREVISTO
----- REALIZADO

1997
1998
1999
2000

1.372.260,23
1.233.166,57
1.374.341,10
1.626.310,14

1,147,482,00
1.254.980,00
1.420.463,00
1.460.129,00

VARIAQAO 
(%) 
-16 
2 
3 

-10

——q 

si
1

i

ANOS

Essa maior variagao ocorreu devido a uma queda no valor do Disponivel e

co
1X1
O 1.000.000,00
_l
> 500.000,00

0,00 +-
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e de menos 16%, no ano de 1998 e de 2%, no ano de 1999 e de 3% e no

ano 2000 e menos 10%.

Os resultados demonstrados na Tabela 28 sao mostrados no Grafico

3, para melhor visualizao da evolupao dos valores do Ativo Permante.

TABELA 28 - ATIVO PERMANENTE

ANO PREVISTO REALIZADO

GRAFICO 3 - ATIVO PERMANENTE

1

A Tabela 28 e o Grafico 3 mostram que os valores previsto e realizado

apresentam uma variapao razoavel, confirmando a estabilidade comentada

no inicio deste capitulo. No ano de 1997 a variapao e de menos 15%, no ano

de 1998 e de menos 20%, no ano de 1999 e de menos 4%, e no ano 2000 e

de 3%.

OT LU or 
O 
_i 
< >

1997
1998
1999
2000

10.857.408,30
7.874.637,42
9.726.018,00
9.090.585,10

9.262.436,00
9.482.106,00
9.307.625,00
9.364.120,00

VARIAQAO 
(%) 
-15 
20 

3

______________
~i ----- PREVISTO”

J ----- REALIZADO

ANOS

12.000.000,00 -j-
10.000.000,00 --
8.000.000,00 -
6.000.000,00 --
4.000.000,00 --
2.000.000,00 --

o.oo -k
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Os resultados apresentados na tabela 29 sao tambem mostrados no

Grafico 4 demonstrando melhor a evolugiao dos valores do Passivo

Circulante.

TABELA 29 - PASSIVO CIRCULANTE

ANO PREVISTO REALIZADO

GRAFICO 4 - PASSIVO CIRCULANTE

----- PREVISTO
----- REALIZADO

OT 
111 
L_ o
< > I

1997
1998
1999
2000

1.221.735,91
1.652.322,90
1.185.843,79
1.985.234,86

1.307.050,00
1.249.616,00
1.577.444,00
1.678.147,00

VARIAQAO 
(%) 

7 
-24 
33 
-15

ANOS

2.500.000,00 
2.000.000,00

ig 1.500.000,00 
1.000.000,00 — 

500.000,00 -- 
0,00 —
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Grafico 4 apresentam tambem variances com razoavel estabilidade em

relagao ao observado nos outros grupos do balango patrimonial. Verificou-se

no ano de 1997 uma variagao de 7%, no ano de 1998 uma variagao de

menos 24%, no ano de 1999 uma variagao de 33%, e do ano 2000 uma

variagao de menos 15%.

Os resultados mostrados na Tabela 30 sao igualmente exibidos no

Grafico 5 para uma melhor visao dos valores do Exigivel a Longo Prazo no

periodo estudado.

TABELA 30 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO

REALIZADOPREVISTOANO

1997
1998
1999
2000

2.983.478,75
1.294.348,91
2.195.284,15
2.600.361,30

1.950.869,00
2.066.686,00
2.304.518,00
2.391.298,00'

VARIAQAO 
(%) 
-35 
60 
5 
-8

Os resultados do Passivo Circulante demonstrados na Tabela 29 e no
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GRAFICO 5 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Com os resultados mostrados na Tabela 30 e no Grafico 5, verifica-se

certa instabilidade no ano de 1997, cuja variagao ficou no patamar de menos

35%, e em 1998, com uma variagao de 60%. Ja em 1999, o resultado foi

melhor, apresentando uma variagao de 5%; no ano 2000 a variagao foi de

demenos 8%. As variances elevadas no ano de 1997 e 1998 decorreram

queda na conta de pre-venda de energia eletrica conforme verificado no

balango patrimonial analitico. Contudo, no Ativo Total a variagao de 1997 foi

de menos 15%, e de 1998 foi de 13%.

Os resultados demonstrados na Tabela 31 sao tambem mostrados no

Grafico 6 para melhor visualizagao da evolugao dos valores do Patrimonio

Liquido.

i
4

----- PREVISTO
----- REALIZADO

U) 
LU 
ai g 
< 
>

4.000.000,00 -r-

3.000.000,00 --

2.000.000,00 --

1.000.000,00 --
0,00 --

ANOS
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TABELA 31 - PATRIM0NIO LfQUIDO

ANO PREVISTO REALIZADO

GRAFICO 6 - PATRIMdNIO LIQUIDO

1

Os resultados do Patrimonio Lfquido ilustrados na Tabela 31 e no

grafico 6 mostram variances com certa estabilidade em relagao ao verificado

11%, no ano de 1998 uma variagao de 14%, no ano de 1999 uma variagao

de menos 6%, e no ano de 2000 uma variagao de 11%.

Na segunda forma de calculo, a previsao da matriz de insumo-produto

foi elaborada com a utilizagao das medias dos coeficientes calculados para

1997, 1998, 1999 e 2000. Por falta de dados, foi realizada a previsao apenas

para o ano 2000.

w 
Ul tr 
O

1997
1998
1999
2000

8.913.933,47
7.057.010,42
8.080.286,01
7.062.223,91

7.951.358,00
8.012.451,00
7.588.983,00
7.817.533,00

VARIAQAO 
(%) 
-11 
14 
-6 
11

----- PREVISTO
-■ ----- REALIZADO

ANOS

nos grupos anteriores. Verificou-se no ano de 1997 uma variagao de menos

10.000.000,00 -|-
8.000.000,00 --
6.000.000,00 --
4.000.000,00 --
2.000.000,00

0,00 --
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TABELA 32 - COMPANHIA ENERG^TICA DE MINAS GERAIS BALANQO

PATRIMONIAL - 2000 PREVISTO E REALIZADO

ATIVO VALOR

PASSIVO VALOR

Varia^ao 
(%)

Variapao 
(%)

Ativo Circulante________
Disponivel_____________
Creditos______________
Estoques
Outras C. A. Circulante

Realizcivel a Longo Prazo
Creditos Diversos______
Outros Creditos________

Ativo Permanente______
Investimentos__________
Imobilizado____________
Diferido_______________

Total do Ativo

Passive Circulante
Emp. E Financiamentos
Fornecedores________
Impostos, Taxas e Cont. 
Dividendos a Pagar 
Provisoes____________
Outros_______________

Exigivel a Longo Prazo
Emp. E Financiamentos
Outros_______________

Patrim6nio Liquido
Capital
Reservas____________
Lucros Acumulados

Total do Passivo

PREVISTO
1.220,395,42

328.950,00
812.810,32

14.184,54
64.450,55

1.701.383,01
1.640.710,76

60.672,25
8.889.728,35

257.086,81
8.631.222,27

1.419,26
11.811.506,78

PREVISTO
1.731.444,52

602.903,65
240.584,71
152.474,49
179.019,60
191.954,77
364.507,30

2.621.423,16
1.192.546,28,
1.428.876,88
7.458.639,10
1.517.000,17
5.917.815,28

23.823,66
11.811.506,78

REALIZADO
1.062.729,00

286.452,00
707,801,00 

12.352,00 
56.124,00

1.460.129,00
1.408.060,00

52.069,00
9.364.120,00

270.806,00
9.091.819,00 

1.495,00 
11.886.978,00

REALIZADO
1.678.147,00

584.345,00
233.179,00
147.781,00
173.509,00
186.046,00
353.287,00

2.391.298,00
1.087.857,00
1.303.441,00
7.817.533,00
1.589.995,00
6.202.568,00

24.970,00
11.886.978,00

-13 
-13 
-13 
-13 
-13 
-14 
-14 
-14 
5 
5 
5 
5 
1

-3 
-3 
-3 
-3 
-3 
-3 
-3 
-9 
^9 
-9 
5 
5 
5 
5 
1
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4.2 ANALISE EM CONJUNTO

Analisando-se os resultados previstos e realizados dos grupos de

contas Ativo Total de cada uma das 20 empresas nos anos de 1997, 1998,

1999 e 2000, verifica-se a existencia de uma miscelanea de variances. Para

melhor entendimento dos resultados, procurou-se resumi-los, calculando-se

as variances dos grupos de contas do Ativo Total dos anos 1997, 1998, 1999

e 2000, agrupando os valores obtidos em tres tabelas de acordo com a sua

aproximaQao.

A Tabela 33 reune o grupo de empresas com media de variagao

inferior a 20%. Na analise das demonstrates contabeis dessas empresas,

pode-se constatar maior estabilidade, com poucos fatos extraordinarios.

Nesse grupo os principals fatos extraordinarios foram as cisbes que

ocorreram

Companhia Hidroeletrica do Sao Francisco em 1999. As demais empresas

desse grupo mostraram uma maior instabilidade nas contas de resultados,

pois a participate dos custos em rela?ao as receitas nao apresentou

patamares constantes entre urn periodo e outro. Essa instabilidade nos

impactos significativos nas contas patrimoniais

analisadas.

na Companhia Energetica de Sao Paulo em 1996 e na

resultados provocou
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Empresa

A Tabela 34 mostra o grupo de empresas com media de variagao

entre 20% e 50%. Na analise das demonstragbes contabeis dessas

empresas pode-se constatar menor estabilidade dos dados contabeis em

relagao as empresas do primeiro grupo. Duas empresas desse conjunto

apresentaram fatos extraordinarios: e a Espirito Santo Centrais Eletricas, em

1997, com urn aumento nos investimentos no Ativo Permanente financiados

Exigivel a Longo Prazo sofreu tambem um crescimento acima do previsto no

calculo dos coeficientes tecnicos; e a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade

de Sao Paulo, em 1997, com o aumento do capital social, e em 1998, com

aumentos na conta Investimentos do Ativo Permanente. As demais tiveram

problemas com a instabilidade das Contas de Resultado, de natureza

identica aqueles enfrentados pelas empresas do grupo anterior.

TABELA 33 - EMPRESAS DO SETOR EL^TRICO COM VARIAQAO MEDIA

INFERIOR A 20% ENTRE ATIVO PREVISTO E REALIZADO NOS ANOS 1997 A 2000

Varia^do Media 
(%) 
3,50 
6^25 
7,50 
10,50 
12/75 
16,25 
17,00 
17,25 
18,00 

19,25%

Companhia Energetics de Pernambuco 
Centrais Eletricas de Santa Catarina S/A 
Companhia Energ&tica de Minas Gerais 
Companhia Hidroeietrica do S3o Francisco 
Companhia Paranaense de Energia 
Centrais Eletricas Brasileiras S/A 
Companhia Energetica de Sao Paulo 
Centrais Eletricas Matogrossenses S/A 
Centrais Eletricas do Pare S/A
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

pelo aumento no endividamento a longo prazo; consequentemente, o
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Empresa

A tabela 35 representa o grupo de empresas com a variagao media

superior a 50%. Na analise de suas demonstragoes contabeis, verificou-se a

ocorrencia de uma serie de fatos extraordinarios. Na empresa Light Servigos

de Eletricidade ocorreu cisao em 1996 e reavaliagao de ativos e aumento de

capital em 1999. Na Companhia Energetica de Goias ocorreu cisao em 1996

Cataguazes Leopoldina ocorreu cisao em 1996, e aumento de capital em

1998. Na Caiua Servigos de Eletricidade S/A ocorreram aumentos de capital

1999 e 2000. Alem disso as quatros empresas tambem

apresentaram instabilidade nos lucres.

TABELA 34 - EMPRESAS DO SETOR ELETRICO COM VARIAQAO MEDIA DE 

20% A 50% ENTRE ATI VO PREVISTO E REALIZADO NOS ANOS 1997 A 2000

Espirito Santo Centrais Eietricas S/A
Empresa Energetica do Mato Grosso do Sul S/A
Companhia Energetica do Cear£
Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro
Companhia Paulista de Forga e Luz
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao 
Paulo S/A

Variagdo Media 
(%)

21,00
22,50
25,00
30,75
40,25
50,00

e aumento de capital e no ano 2000. Na Companhia Forga e Luz

em 1998,
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TABELA 35 - EMPRESAS DO SETOR EL^TRICO COM VARIAQAO MEDIA

SUPERIOR A 50% ENTRE ATIVO PREVISTO E REALIZADO NOS ANOS 1997 A 2000

Empresa

Analisando-se os resultados apurados nas Tabelas 33, 34 e 35, pode-

se constatar que as maiores variaqoes entre os resultados previsto e

realizados decorreram de fatos extraordinarios, enquanto as empresas que

nao demonstraram a existencia de tais fatos revelaram resultados previstos

mais proximos dos realizados. Pode-se entao afirmar com seguranga que se

produzirdetecnicoscoeficientesinsumo-produto geram capazes

informaqoes proximas da realidade.

VariagSo M6dia 
(%)

89,75 
120,00 
151,75 
168,50

Light Services de Eletricidade S/A
Companhia For$a e Luz Cataguazes Leopoldina 
Caiua Services de Eletricidade S/A
Companhia Energdtica de Goids

os dados contabeis exibem estabilidade, quando aplicados na matriz
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CONCLUSAO

gestores necessitam cada vez mais de informagoes que possam suprir o

processo decisorio.

Como principal fornecedora de informagoes, a Contabilidade deve

procurer suprir as necessidades dos gestores, adequando seus sistemas

para produzirem informagoes oportunas ao processo de tomada de decisao.

Contabilidade ciencias, principalmenteutilizar-se dedeve outras

Administragao, Economia, Matematica e Estatistica, para uma assistencia

mais eficiente e eficaz. Contudo, a maioria dos contadores ainda nao se

utiliza do apoio de outras ciencias, principalmente ligadas a matematica,

como metodos quantitativos.

Seguindo a tendencia da utilizagao de metodos quantitativos para

melhor explicagao e resolugao de problemas empresariais, o principal

objetivo deste trabalho foi demonstrar como o sistema de contabilidade

poderia ser traduzido na estrutura do modelo de insumo-produto de Leontief,

atraves de uma discussao generica do assunto e de uma simulagao do

modelo proposto.

No contexto atual do mundo dos negocios, constata-se que os

Na busca do atendimento das necessidades dos gestores, a
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Na discussao generica, verificou-se que, pelo fate de a Contabilidade

credit© em outra conta.

Entao, adotando-se os conceitos utilizados no modelo de insumo-

produto de Leontief, inicialmente foi elaborada uma simulagao dos fluxos do

sistema de contabilidade, onde foi expressada a interdependencia desses

fluxos de entrada e saida das respectivas contas. Nesse context© os debitos

e creditos de cada conta corresponderam respectivamente aos insumos e

produtos de cada setor da economia, demonstrando que o modelo estudado

pode ser perfeitamente aplicado pela Contabilidade nas empresas.

Esta dissertagao mostra ainda a aplicabilidade do modelo de insumo-

produto no planejamento, por meio de provisoes, adotando como objetivo de 

estudo as companhias abertas do setor eletrico brasileiro. Vale ressaltar que 

as consideragoes acerca da pesquisa exploratdria sao validas apenas para o 

setor eletrico, nao podendo ser generalizadas para outras companhias, ja 

que nao houve estudo de representatividade estatistica.

contabeis tambem, pois a cada debito em uma conta correspondent© um

utilizar a metodologia do sistema de partidas dobradas, oferece condigoes 

para sua tradugao ser efetuada atraves da estrutura insumo-produto. Assim 

como os setores da economia apresentam interdependencia, as contas
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Com relagao aos resultados da pesquisa exploratoria, pode-se afirmar

que:

a) a aplicagao da metodologia do modelo de insumo-produto e bastante

sensivel as alteragbes das variaveis, pois uma alteragao em um titulo

contabil gera variances em outras rubricas devido a suas interrelagbes;

b) todas as companhias estudadas exibiram maior instabilidade nas contas

de resultado, pois verificou-se que os percentuais de participagao entre

receitas e despesas de um periodo para o outro eram bem diferentes;

c) as companhias que apresentaram fatos extraordinarios, como cisoes e

fusoes, exibiram informagbes mais distantes entre o previsto e realizado

em relagao as demais;

d) a matriz pode ser utilizada como instrument© de analise e planejamento

por mostrar os impactos ocasionados nas contas endogenas decorrentes

de modificagoes nas contas exogenas;

e) nas provisoes podem indicar, antecipadamente, possiveis gargalos e

deficiencies em algumas contas, que inviabilizariam as mudangas

planejadas.

Contudo, e importante lembrar que o grau de acuracia desejado pelo

gestor e o fator que vai determinar se essas informagbes realmente servem 

para guiar suas decisbes. Nesta dissertagao nao foi pertinente questionar o 

grau de acuracia obtido nos resultados da pesquisa exploratoria.
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presente estudo possa contribuir

desenvolvimento de estudos na area de metodos quantitativos pela

Contabilidade, abrindo horizontes que possam facilitar a explicaQao e

solugao de problemas, bem como servir de instrumento informative com

projetjoes para o future, como foi aqui abordado.

Espera-se que o para o
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APENDICE - NOQOES DE ALGEBRA MATRICIAL

INTRODUQAO

A Contabilidade necessita do apoio de outras ciencias para atender a

Metodos Quantitativos vem merecendo destaque, devido a sua capacidade

solupao de problemas gerenciais. No estudo dos fenbmenos da

Contabilidade, abordados neste trabalho, utiliza-se o metodo da algebra

matricial, por apresentar as seguintes vantagens: (a) fornece um modo

compacto de se escrever um sistema de equapoes, inclusive se tratar de

sistema extremamente complexo; (b) gera um modo de testar a existencia

de uma solupao pelo calculo de um determinante - um conceito estritamente

relacionado ao de matriz; (c) fornece um metodo para achar essa solupao,

caso ela exista. A algebra matricial apresenta uma unica restripao: e

aplicavel somente em sistemas de equapoes. O calculo da algebra matricial

e uma das ferramentas dos Metodos Quantitativos, vez que, sistema de

equapoes sao encontrados nao somente na analise estatica, mas tambem

na estatica comparativa, em analises dinamicas e em problemas de

otimizapao.

diferenciais, se dimensionados na forma combinada de linhas e colunas,

■i

seu objetivo principal, que consists no fornecimento de informapbes, rapidas

e acuradas para subsidiar decisbes. Centre as ciencias utilizadas, os

de lidar com numero elevado de dados e sua facilidade de explicitapao e

Todos os sistemas lineares ou sistemas de equapoes
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podem ser convertidos em um simbolo matematico chamado matriz.

Shamblin & Stevens (1979, p. 44) tecem comentarios sobre a problematica,

com rela^ao a sistemas de equates lineares:

CONCEITO DE VETORES E MATRIZES

Segundo Shamblin & Stevens (1979, p. 44), as matrizes e vetores

apresentam dados de maneira condensada.

Um vetor e uma lista ordenada de escalares (o termo escalar e usado

como sendo o significado de um numero real), denotada em forma de linha

ou de coluna.

sao chamados coordenadas ou componentes do

vetor v (v = ai, a2 an), no sentido linha ou no sentido coluna, conforme

abaixo demonstrado:

V =ai

a2

Vetor colunaV =

escalares ai, a2, .... an

Qn

"a dlgebra matricial 6 um mdtodo adequado para se 
manipular grande quantidade de dados possibilitando 
adigao, subtragao e multiplicagao r&pida e (em sentido 
brando) a divisao.”

ai a2
Vetor Linha

Se o conjunto de numeros reais e indicado por R, os

Qn
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Shamblin & Stevens (1979, p. 45) explicam que os vetores sao

considerados um tipo especial de matriz. Pode-se, entao, dizer que os

dimensionado em “1 x n”, significando uma unica linha por “n” colunas e

um vetor coluna tern dimensao “m x 1”, o que significa “m" linhas e uma

unica coluna. O exemplo a seguir mostra a utilidade da notagao matricial

(vetorial).

Uma fabrica de vestidos de malha apresenta a seguinte composigao

de material necessario para a fabricagao de uma unidade:

Tecido ■> 1,2 m

Linha ->100 metros

Ziper -> 0,5 cm

Quando os dados acima sao apresentados de forma agrupada,

omitidas suas quantidades, sao chamados de vetores, na seguinte forma:

Tecido 1,2

100Linha

0,5Ziper

por apresentar tres linhas e uma unica coluna.

A representagao acima mostra um vetor coluna de dimensao 3x1,

um vetor linha evetores possuem condigao dimensional, isto e,
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Pode-se, ainda, representar um fendmeno atravds de vetores linha, j

com a seguinte dimensao 1 x 5”, por apresentar uma unica linha e cinco

colunas.

vetorX = 250 150 300 200 180 Produgao do periodo

Shamblin & Stevens (1979, p. 46) explicam que o tamanho do vetor

ou o tamanho da matriz e indicado por sua ordem. A ordem ou tamanho e

numero de linhas e depois o de colunas. E importante lembrar que a ordem

ou tamanho de um vetor e chamada tambem de dimensao.

Ordem = linhas x colunas

Para melhor entendimento do calculo matricial, sao mostradas,

abaixo, algumas definigoes:

vetores por letras minusculas.

"Matriz 6 um conjunto de escalares arranjados em n linhas 
e n colunas." Gongalves & Souza (1978, p.21)

"Matrizes sao sistemas lineares ordenados em linhas ou 
colunas." Sonnino & Mirshawka (1983, p.3)

definida pela quantidade de linhas e colunas, escrevendo-se primeiro o

destacar que as matrizes sao representadas por letras maiusculas e os

Na formagao de uma matriz, deve-se obedecer a ordem de 

aparecimento e as caracteristicas do fendmeno representado. E importante
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CONFIGURAQAO SIMBOUCA DE UMA MATRIZ

vetores coluna

t
82j — 82n321 322

vetores linha

3m1 3m2 ••• 3mj •••

Uma matriz pode ser constituida de elementos que representam

funpoes,numeros complexes,numeros reais,

parametros, variaveis, etc.

SISTEMAS E MATRIZES

Boldrini et al. (1980, p.33) mostram como um sistema de equapoes

lineares pode ser representado na forma matricial:

Conjunto de equapoes:

anXi + ai2x2 + ... + ainxn = bi

a2i Xi + a22x2 + ... + a2nxn = b2

Diagonal Secundaria
(DS)

3/n1 Xi Qm2^2 + ••• 3/nnXn bn

t
ai2

Diagonal Principal

(DP)

... aij X- 3ln

polinomios, vetores,
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No sistema, a variavel Xi aparece apenas na coluna mais a esquerda

esquerdo do sinal de igual. O simbolo ay, com dois subscritos, representa o

coeficiente da i-esima equaqao associada a j-esima variavel. O parametro bi,

que nao e associado a nenhuma variavel, representa o termo constante da

i-esima equagao. Todos os subscritos sao, portanto, relacionados a

localizagao especifica das variaveis e dos parametros.

Matrizes como arranjos existem, basicamente, com tres tipos de

ingredientes, no sistema de equates. 0 primeiro e o conjunto de

coeficientes ay; o segundo e o conjunto de variaveis (xi, x2 x„) eo ultimo

e o conjunto de termos constantes (bi, b2 bn).

biX1ai2...an

b2x2a22 ••• a2n321

am2 ••• amn3m1

X

ootSistemas de equapoes

O exemplo abaixo mostra urn sistema escrito na forma matricial:

3xi + 2x2 + 5x3 = 3
 2X! + 4x2 + 8x3 = 9

5xi - 4x2 + 5x3 = 10

matriz das 
variaveis

xn bm

matriz dos
coeficientes

1
A

matriz dos 
termos 

constantes

B

e, em geral, a variavel x aparece somente na j-esima coluna, ao lado
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Forma Matricial =

Onde:

5> f 3 "I2 Xi

A = 2 4 8 ; b = 9; x = x2

5 -4 5 10 tx3

Logo, o sistema sera: Ax = b.

OPERAQOES COM MATRIZES

ADIQAO E SUBTRAQAO

Segundo Gon?alves & Souza (1978, p. 24), a adi?ao de matrizes so e

definida quando as duas matrizes possuem a mesma ordem (dimensao).

Para a subtragao, deve-se obedecer a mesma condi^ao da adigao. Isto e, so

se deve somar ou subtrair uma matriz “2 x 3” com outra “2x3”. Quando

somam-se ou subtraem-se matrizes, cada elemento de uma matriz e

somado ou subtraido ao elemento correspondente na mesma posigao da

outra matriz. A matriz soma ou subtra^ao tera a mesma ordem (dimensao).

i

2
4 
-4

3
9
10

I‘I

:i
'I

r
3
2
5

5
8
5 
J

Xi
x2
x3

I
I

11
■

li
I-
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Exemplo:

Considere as matrizes, de mesma ordem: A = (ay) e B = (by). Entao, a

soma D = A + B e:

<5 6 3

A = 4 8 9 B = 5 2 3

6 3 5 3 6 7

(3x3) (3x3)

5 + 1 6 + 3 7 + 2 6 99

D = A + B = 4 + 5 8 + 2 9 + 3 129 10

9 9 126 + 3 3 + 6 5 + 7

(3x3)

Na operaQao de subtrapao, D = A - B e:

36

325B =98A = 4

763536

(3x3)(3x3)

5347-26-35-1

66-19-38-24-5D = A - B =

-2-335-73-66-3

(3x3)
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i) A + B = B + A (comutatividade)

ii) A + (B + C) = (A + B) + C (associatividade)

iii) A + 0 = A, em que 0 denota a matriz nula m x n.

MULTIPLICAQAO

Para multiplicar duas matrizes, e necessario respeitar a condigao

dimensional do produto de matrizes, em que, segundo Shamblin & Stevens

(1979, p.50), a multiplicapao matricial so e definida quando a primeira matriz

contiver um numero de colunas igual ao numero de linhas contido na

segunda matriz, e a matriz produto tera como dimensao o mesmo numero de

linhas da primeira e o mesmo numero de colunas da segunda. Como

exemplo, tem-se: uma matriz (m x 3) so pode ser multiplicada por uma

matriz (3 x n):

374 6

5.

Representa um escalar

I

= (4x2) +(6x3)+ (7x5) = (61)

I
(1x1)

Boldrini et al. (1980, p.7) apresentam as propriedades da adigao de 

matrizes. Dadas as matrizes A, B e C, de mesma ordem (m x n), temos:

2
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. I

Propriedades da multiplicagao de matrizes:

1) (AB)C = A(BC) = A. B.C-> Associativa

2) A(B+C) = AB + AC -> Distributiva (pre-multiplicagao por A)

(B+C)A = BA + CA -> Distributiva (pos-multiplicagao por A)

IA multiplicagao de matrizes nao e comutativa, isto e, AB BA.

(

MATRIZ IDENTIDADE

Segundo Blandt (2000, p.51), a Matriz Identidade “I” e uma matriz

quadrada, cujos elementos da diagonal principal sao iguais a 1 e os demais

elementos sao nulos.

00010

0010

0100

1000

1

I

■ I'

I

z*
1

1°

Pode-se assim definir a forma geral da multiplicagao matricial: 

(mxn)x(nxp) = (mxp).
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multiplicagao regular, ou seja: qualquer matriz A, multiplicada por uma Matriz

Identidade, tem como produto a matriz A. Na forma simbolica, torna-se: i

A 1 = A

IA=A

AI = IA

O produto A.I = I.A = A representa, assim, uma excegao a regra de

que a multiplicagao de matrizes nao e comutativa.

Shamblin & Stevens (1979, p.51) afirmam que nao e possivel efetuar

semelhantes com a utilizagao de matriz inversa que tenha propriedades

semelhantes as de uma reciproca.

INVERSA DE UMA MATRIZ

Ax = b, logo; x = A1.b.

Shamblin & Stevens (1979, p.51) comentam que, na multiplicagao 

matricial, a Matriz Identidade tem propriedades semelhantes ao numero 1 da

Uma das utilizagoes da matriz inversa e constatada quando da 

resolugao de sistemas de equagoes, na forma descrita a seguir.

1

a divisao em algebra matricial. Contudo, pode-se obter resultados
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Brandt (2000, p.54) explica que a matriz inversa e uma matriz

numerica com um numero de linhas e colunas, usadas geralmente para

resolver sistemas de equates lineares envolvendo diversas variaveis.

I
A . A'1 = A'1. A = I

A multiplicaqao de uma matriz por sua inversa resulta na matriz

identidade.

Shamblin & Stevens (1979, p.57) mostram essa propriedade de matriz

inversa por meio do exemplo abaixo:

A’1 = 1A =

i
0AA‘1 = -321

A Matriz Inversa apresenta as seguintes propriedades:

1) (A'1)’1 = A

I1 

ii

i
i

»

|

Sonnino & Mirshawka (1983, p.42) afirmam que, dada uma matriz A 

quadrada nao singular (det: A = 0), denomina-se Matriz Inversa de A e
i

I4

?

fl ^-3

^1

2

I26 J

I4 1°6J -v V

indicada por A’1, numa matriz em que:

2) (A.B)‘1 = B’1. A1

12
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(A’1)’

O exemplo abaixo mostra o calculo da matriz inversa, passo a passo:

A =

1. Determinante: |A| = Diagonal principal - Diagonal Secundaria

detA =|A| = 2X6-3X5 = -3ediferentede 0 (Naoesingular)

2. Encontra a Matriz dos Cofatores

CofatA =
U

Observagao:

determinagao de Cy, devem-se seguirNa

consignadas:

1°. Se i + j for par, manter o sinal.

2°. Se i + j for impar, trocar o sinal.

C21
<

CC11

-3

^6

3) (A)1 =

C12

C22 
J

^2

-5

3

2
J

I5

as regras abaixo

6 J
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Encontra-se a matriz adjunta, que e a transposta da matriz dos

cofatores, isto e, a transposiqao de linhas por colunas.

AdjA =

o
4. A inversa sera a divisao (razao) da matriz adjunta pelo valor do

determinante da matriz original.

6 -3/-3 1

2 -5/-3 21-3 =

{4+51 'I -6+6 1-2

.0 15/3 -2/3.

DETERMINANTE DE UMA MATRIZ

Determinante e um escalar (numero real) obtido de uma matriz

quadrada, e utilizado para a solu?ao do sistema de equates lineares.

Apresenta as seguintes utilidades:

= V.-5

-3

|A|

^-5

5/3 -2/3

5x3 - 2x6
3 3

2

2x5 - 2x5
3 3

f-2
A’1

3°.

A’1 xA

5°. Demonstrando a propriedade A'1 x A = I, conforme ve-se abaixo:

a -3^

C 6/-3

5 6

2 3^
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1.

determinante for diferente de zero, a matriz tem inversa).

2. Se o sistema tem ou nao solugao.

O determinante somente e obtido a partir de uma matriz quadrada,

principalmente as que apresentam 2a, 3a e 4a ordens.

Determinante de uma matriz 2x2: e o produto da diagonal principal

menos o produto da diagonal secundaria.

A =

diagonaldiagonal

secundariaprincipal

Se |A|

dependencia linear ( DL). E uma matriz formada de, pelo menos, uma linha

Se |A| * 0, a matriz e Nao Singular e possui inversa, ou seja, nao

tem dependencia linear (DL).

Exemplos:

i
A =

I
I

3^1 detAou|A| = (1x2)-(3x6) = -16 Matriz nao Singular

( Matriz A nao tem inversa)

^1

26

ai2

822^

[

■I

determinante for igual a zero, a matriz nao tem inversa. Se o

an

821

det A ou | A | =(anx a22 - a^ x 821)
I 4

ou coluna com elementos multiples a uma de suas linhas ou colunas.

Definir se uma matriz possui inversa ou nao (se o

= 0, a matriz e singular e nao tem inversa, ou seja, tem
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B = det B ou |B| = (2x10) - (5x4) = 0 Matriz Singular

(Matriz B nao tem inversa)

linha.

Propriedades dos Determinantes

Segundo Weber (1976, p.544), as propriedades dos determinantes

sao as seguintes:

4 10
J

2 5

NOTA: Observar que, na matriz B, a 2a linha e multipla da 1a

3. Se cada elemento de uma linha (ou de uma coluna) de 
urn determinante 6 multiplicada pela mesma constante, o 
valor do determinante fica multiplicado por essa constante.

4. Se duas linhas (ou duas colunas) de um determinante 
sao trocadas, o determinante muda de sinal, mas seu valor 
absoluto fica inalterado.

2. Se todo elemento de uma linha (ou de uma coluna) de 
um determinante e igual a zero, o valor do determinante 6 
zero.

5. Se duas linhas (ou duas colunas) de um determinante 
sao identicas, o valor do determinante 6 zero.

6. O valor de um determinante nao varia, se cada 
elemento de qualquer linha (ou de qualquer coluna), ou se 
cada elemento multiplicado pela mesma constante e 
somado ao (ou subtraido do) elemento correspondente de 
qualquer outra linha (ou coluna).

7. O determinante do produto de duas matrizes 6 igual ao 
produto dos determinantes das duas matrizes, isto 6, 
|AB|=|A||S|.

8. O determinante de uma matriz diagonal 6 igual ao 
produto de seus elementos diagonals.

1. Trocar as linhas pelas colunas correspondentes de um 
determinante nao altera o seu valor, isto 6, |4| = |.A'].



134

O conhecimento das propriedades dos determinantes facilita o trato

do calculo matricial.

MATRIZ DOS COFATORES

A Matriz dos Cofatores e chamada de Matriz dos Complementos

Algebricos. E a matriz obtida atraves da determinagao dos cofatores de urn

determinante.

Cofator e um elemento numerico, associado a um dos termos de um

determinante, eliminando-se, mentalmente, a linha e a coluna onde se

, em que i e j representam as

respectivas linhas e colunas desses elementos. A matriz dos cofatores e a

matriz formada pelos cofatores determinados.

Procedimentos para calculo dos cofatores de matrizes 2x2:

Troca-se a posigao dos elementos da diagonal principala)

Trocam-se os sinais dos elementos da diagonal secundaria, seb)

Se o somatorio for par,o somatorio da linha com a coluna for impar.

conservam-se os sinais.

Exemplo:

1+2=3 (impar)
A =

4 1

I

A =f4

<3

-2) a12=ar 1 2^

a  _2+2=4 (par)
► »22 ~ a

I3

encontra e multiplicando-se por (-1) l + j
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CONSIDERAQOES FINAIS

A algebra matricial e urn dos recursos matematicos que podem ser

aplicados quando se trabalha com uma elevada quantidade de dados,

possibilitando-lhes ser adicionados, subtraidos ou multiplicados. Quando a

algebra matricial e utilizada em combinagao com a planilha eletronica MS-

Excel, ganha agilidade, aumentando seu nivel de precisao.

I
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