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INTRODUÇÃO 

“A maioria das decisões tem consequências que se desenrolam ao longo do tempo. 

Quanto devo gastar hoje e quanto devo economizar? Quantas horas devo trabalhar em um 

conjunto de problemas hoje à noite e que trabalho devo adiar? Devo ter uma conversa franca 

com um colega de trabalho com baixo desempenho ou atrasar a interação desajeitada? Vale a 

pena sair da cama para tomar meu remédio, ou não há problema em pular uma noite? Devo 

exercitar esta tarde, ou verificar todas as minhas redes sociais hoje e me exercitar amanhã?” 

(ERICSON; LAIBSON, 2018) 

Nas análises macroeconômicas, o consumo é de suma importância para o 

desenvolvimento de modelos teóricos e empíricos, sendo o fator fundamental para a demanda 

de bens e serviços. O consumo é essencial para o Homo Economicus (PERSKY, 1995) . Por 

outro lado, a poupança influencia a alocação do consumo em proporções intertemporais 

(consumir mais agora e menos no futuro, ou consumir menos agora e mais no futuro?). 

Segundo Antony Millner e Geoffrey Heal (2016), muitas decisões importantes na vida 

econômica exigem que grupos de pessoas com preferências heterogêneas implementem um 

plano de consumo coletivo, como utiliza-se, na abordagem macroeconômica do Consumo 

Interntemporal, o consumo coletivo familiar. Portanto, neste artigo será abordado o consumo 

e a poupança nos modelos intertemporais estudados na macroeconomia, que são baseados em 

metodologias matematicamente micro-fundamentadas. 

A proposta deste artigo é expandir, analiticamente, o Modelo de Consumo 

Intertemporal (desenvolvido por Irving Fisher na obra Theory of Interest, no ano de 1930) de 

dois períodos para três períodos de vida, utilizando diferentes inequações entre as variáveis a 

fim de observar o comportamento das figuras geométricas
 

obtidas no R³ (espaço 

tridimensional). Para isso, foi necessário a utilização de artifícios e metodologias matemáticas 

para obter as equações e os gráficos. Depois, aplicar as equações e os gráficos à Hipótese de 

Ciclo de Vida. Aqui não foi tratado a respeito da decisão presente ou futura, esta, por sua vez, 

é uma análise de superposição das Curvas de Indiferença. Podendo ficar para futuras 

modelagens no constructo teórico matemático e macroeconômico. 

Na primeira seção discreve-se o que vem sendo apresentado ao longo do trabalho, 

como forma de exposição informativa. Na segunda seção é apresentado o Modelo de consumo 

e poupança em dois períodos de vida, não necessariamente iguais em duração. Serão 
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apresentadas as equações referentes ao modelo e os gráficos que dele decorrem, com base na 

obra de Sachs e Larrain (1995). Tal modelo serve de base para o desenvolvimento e 

entendimento do modelo em três períodos. 

Na terceira seção é apresentado o Modelo de Consumo e Poupança Tri-temporal. Aqui 

desenvolve-se os contextos necessários para o entendimento do Modelo, as equações são 

resolvidas passo-a-passo a fim de comprovar os resultados das manipulações algébricas, o que 

vem a acrescentar domínio sob o modelo. Tal abordagem tem como real objetivo a ampliação 

de modelos já conhecidos e estudados na macroeconomia, levando à novas formulações e 

possibilidades. 

Na quarta seção, o modelo é aplicado à hipótese do ciclo de vida de Modigliani, onde 

a família/o indivíduo é dividido em dois períodos: jovem e vida adulta. No modelo, por 

possuir mais de duas variáveis, os períodos mudam, e as fases da vida se expandem para 

“infância, vidade adulta e velhice”, o que implica numa série de possibilidades acerca das 

decisões de consumo e poupança. Ao longo da seção, são elaborados os possíveis eventos que 

podem ocorrer a partir de tais decisões, sendo mostrados com gráficos, equações e funções 

para que possibilite uma melhor compreensão matemática por trás do modelo. No final da 

seção, foi proposto a aplicação do modelo tri-temporal na hipótese da Renda Permanente de 

Milton Friedman, onde a decisão de consumo é baseada numa “média" da renda ao longo da 

vida da família. Na última seção, conclui-se o que foi abordado ao longo do trabalho 

A ferramenta algébrica foi muito importante para o desenvolvimento do modelo. A 

matemática tem auxiliado a Economia há muito tempo
1
, suas aplicações e desenvolvimento 

de modelos são a chave essencial para que se expresse a análise econômica. “A construção 

dos modelos requer a elaboração de conjunto ou matriz de dados contendo a medida 

quantitativa. [...] O conjunto de dados é a matéria bruta para a elaboração de modelos 

matemáticos, que em geral são lineares e multidimensionais [...]” (M. M. CASTRO; C. A. 

MONTANARI; A. C. GAUDIO, 2002), tais modelos podem ser simplificados e 

representados genericamente pela equação: 

                                    Y = b0 + b1X1 + b2X2 +...+btXt                                                 (1) 

                                                           
1
 Para mais embasamento sobre, é recomendada a leitura de: M. D INTRILIGATOR. Mathematical optimization 

and economic theory. Society for industrial and applied mathematics, 2002; A. C. Chiang; K. Wainwright. 

Fundamental methods of mathematical economics, 2005; e  E. SILBERBERG; W. C. SUEN. The Structure of 

Economics: A Mathematical Analysis 3rd Edition, 2000. 
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E neste trabalho, o modelo desenvolvido se resume à interpretação matemática e 

geométrica. Os gráficos foram desenvolvidos no software Geogebra a fim de uma melhor 

visualização geométrica espacial. Tais gráficos são de grande importância para o 

desenvolvimento do modelo, são eles as representações teóricas e matemáticas (mais 

matemáticas do que teóricas), onde é possível visualizar as mudanças nas variáveis temporais. 

      

1 - MODELO DE CONSUMO E POUPANÇA EM DOIS PERÍODOS 

Os indivíduos tomam muitas decisões com consequências a curto e a longo prazo. Por 

exemplo, fumar um cigarro tem o benefício imediato de alívio e o risco a longo prazo de 

câncer de pulmão. Decisões envolvendo consequências em diferentes momentos são 

chamadas de escolhas intertemporais (FREDERICK, LOEWENSTEIN, & O' DONOGHUE, 

2002). 

O modelo de dois períodos, que assume que as famílias vivem durante dois períodos, o 

presente e o futuro, simplifica o estudo da opção intertemporal. Esse modelo nos permite 

encontrar o equilíbrio do consumidor superpondo as curvas de indiferença e a restrição 

orçamentária intertemporal de forma gráfica (SACHS; LARRAIN,  1995). Tal modelo nos 

possibilita visualizar a escolha do consumo das famílias em dois períodos (T1 e T2). 

Na abordagem intertemporal, cujo pioneiro foi Irving Fisher, as famílias decidem 

quanto consumir e poupar levando em conta o futuro. Consumir mais hoje e 

consequentemente poupar menos pode significar um menor consumo amanhã. Por outro lado, 

as pessoas geralmente quando jovens, poupam para poderem ter um consumo desejável no 

futuro, já que, quando idosas, é esperada uma renda menor. As famílias podem ainda tomar 

empréstimos para consumir mais no presente. Esses empréstimos, porém, deverão ser pagos, 

comprometendo parte do consumo no futuro. Assim, em suas decisões quanto ao consumo, os 

agentes enfrentam uma restrição conhecida como restrição orçamentária. (L. M. LOPES; M. 

A. S. VASCONCELLOS, 2008) 

Continua-se o desenvolvimento do modelo formal para descrever um caso de dois 

períodos que não sejam necessariamente iguais em duração. Podemos imaginar que o 

primeiro período seja o “presente” e o segundo seja o “futuro”. Esse esquema simples é 

denominado como modelo de dois períodos, e ele tem capacidade de abranger grande parte 
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dos aspectos intertemporais nas escolhas econômicas, justamente por ser um esquema 

simplificado. 

A Restrição Orçamentária temporal da família em dois períodos nos diz que o valor do 

consumo deve ser igual ao valor atual da produção. O valor atual da produção também pode 

ser considerado a riqueza da família/do indivíduo (W1) no começo do primeiro período (antes 

do consumo do primeiro período ser escolhido). (J. SACHS; F. LARRAIN, 2005) 

Sendo C1 e Q1 o consumo e produção no primeiro período, respectivamente; e C2 e 

Q2, respectivamente, o consumo e a produção no segundo período, temos a equação da 

Restrição Orçamentária
2
 como: 

                                              
  

     
    

  

     
                                              (2) 

A condição fundamental demonstrada por essa equação também faz sentido pelo bom 

senso. As famílias podem consumir mais do que sua renda num determinado período, mas, no 

decorrer de toda a sua vida evidentemente não vão poder consumir mais do que os recursos 

que têm, e até agora supõe-se que não consomem menos do que seus recursos, nem deixam 

herança. A condição do valor atual indica que a família pode optar por qualquer combinação 

de consumo no tempo (C1, C2), contanto que o valor atual do consumo seja igual ao valor 

atual da renda. As famílias precisam viver de acordo com os seus meios, não de período para 

período, mas no decorrer de suas vidas
3
 

 

2- APRESENTAÇÃO DO MODELO DE 3 PERÍODOS 

 

                                                           
2
 O desenvolvimento da equação encontra-se em: J. SACHS; F. LARRAIN. Macroeconomia na economia 

global, 1995 
3
 Sachs e Larrain redigem a Restrição Orçamentária Intertemporal de forma que a torna mais parecida com a 

restrição da teoria padrão do consumidor. Primeiro define-se P2 como o preço do segundo período em termos do 

primeiro período. Note que, para aumentar o consumo do segundo período em uma unidade, é preciso reduzir 

consumo do primeiro período em 1/(1+r) unidades. Em outras palavras, é preciso aumentar a poupança neste 

valor. Portanto, P2 = 1/(1+r). O preço do bem de consumo do primeiro período em termos do bem de consumo 

do primeiro período é obviamente. Isso nos dá um sistema de preços (que podem ser chamados “preços 

intertemporais”, pois expressam os preços do segundo período em termos de bens do primeiro período). Usando 

esses preços, a restrição de preços pode ser representada como P1C1 + p2C2 = P1Q1 + P2C2 , que parece a restrição 

orçamentária de consumo normal. 

Para um melhor entendimento acerca da equação e dos gráficos da Restrição Orçamentária “normal” (Teoria do 

Consumidor), vale a consulta ao livro: H. R.VARIAN. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 

2014. 
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Nas bibliografias macroeconômicas, onde é apresentado o modelo de dois períodos de 

vida, deixa-se claro que no mundo real existem n períodos, cada um com diferente duração de 

tempo, e nesse trabalho  as equações e os gráficos serão expostas usando n = 3, ou seja, 

quando existem três períodos de vida. A proposta do modelo é exemplificar possíveis 

situações econômicas referentes ao consumo, produção e poupança ao longo da vida do 

indivíduo ou da família, desenvolvendo um novo modelo para que se amplie o constructo 

teórico macroeconômico. 

 

2.1- Equações 

Uma das equações que compõem o Modelo Tri-temporal de Consumo é a Restrição 

Orçamentária, assim como se vê no modelo com dois períodos. Porém, o presente modelo 

possui mais variáveis (T3, S3, Q3 e C3)), pois está sendo formulado em três períodos de vida. 

 A Restrição Orçamentária, como já dito antes, representa o limite da renda que será 

consumida, levando em consideração a produção Q em cada período (T1, T2, T3, ... , Tn). Em 

termos matemáticos, a R.O seria no máximo a quantidade da produção da família em todos os 

períodos, somando o que se produziu em cada um, mais os empréstimos, caso efetuados (que 

não foram abordados no modelo). Ou seja, 

                                                             ∀ T ∈ N: R.O ≥ ∑    
                                                             (3) 

para um caso generalizando com T períodos de vida. Aplicando ao modelo com três períodos: 

                                                             ∀ T ∈ N: R.O ≥ ∑    
                                                        (3.1)  

 

  A equação ainda pode ser deduzida com as variáveis C3 e Q3 adicionadas. Pela 

definição de poupança, sabe-se que: 

                                                               S1 = Y1 - C1 = Q1 - C1 = B1                                                                   (3.2) 

                                                     S2= Y2 – C2 = Q2 +Rb1 – C2 e Q2 –C2 = rB2                                  (3.3) 

                                                              S3 = Q3 +rB2 + rB1 – C3                                               (3.4)          

Igualando as equações (3.2), (3.3) e (3.4), temos: 

C1 – Q1 + C2 – Q2 = Q3 + r(Q2 – C2) + r(Q1 – C1) – C3 

C1– Q1 + C2 – Q2 = Q3 + Q2r - C2r + Q1r - C1r – C3 

C1 + C1r + C2 + C2r + C3 = Q3 + Q2 +Q2r + Q1 + Q1r 

C3 + C1(1+r) + C2(1+r) = Q3 + Q2(1+r) + Q1(1+r) 

                                    
  

     
 

  

      
    

  

     
 

  

      
                                   (3.5) 
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Isolando C3, temos: 

                               C3 = (Q1-C1) * (1+r)² + (Q2-C2) * (1+r) + Q3                               (3.6) 

      

Ou ainda, nos moldes do modelo em n períodos: 

C1 + 
  

     
     

  

        
      

  

     
     

  

        
, para T = períodos 

de vida. 

Então se T = 3, conclui-se que: 

   
  

     
 

  

      
    

  

     
 

  

      
 

 

 

2.2- Modelo Tri-Temporal como função 

 Podemos, ainda, enquadrar o Modelo Tri-temporal de Consumo como uma função, 

para que possa ser analisado como uma função homogênea: 

Se    
  

     
 

  

      
    

  

     
 

  

      
, então podemos “cortar” os 

denominadores, obtendo: 

                                                  C1 + C2 + C3 = Q1 + Q2 + Q3                                                    (3.7) 

                                                             ∑    
     =∑    

                                                                    

∑    
     - ∑    

      

 

Portanto, temos que:  

∀ T ∈ N | 1 ≤ T ≤ 3: f(Q,C)= QT - CT, onde  

QT = ∑    
    e CT = ∑    

    

 

2.2.1- Função homogênea 

Diz-se que uma função é homogênea de grau r se a multiplicação de cada uma de suas 

variáveis independentes por uma constante j alterar o valor da função na proporção de j
r
, isto 

é, se: 
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f (jx1, ..., jxn) = j
r
 f (x1,..., xn) 

Em geral, j pode assumir qualquer valor. Todavia, para que a equação precedente faça 

sentido, (jx1,..., jxn) não deve estar fora do domínio da função f. Por essa razão, em aplicações 

econômicas, a constante j é usualmente considerada positiva, pois a maioria das variáveis 

econômicas não admite valores negativos. (CHIANG; WAINWRIGHT, 2005) 

 Aplicando ao Modelo: 

                                                          f (Q,C)= QT - CT                                                        (3.9) 

                                                          f (jQ,jC)= jQT - jCT                                                    (3.10) 

f (jQ,jC)= j(QT - CT) 

No modelo Tri-temporal, o valor da função será alterado por variações 

proporcionalmente iguais em todas as variáveis, portanto, a multiplicação de cada variável j 

também alterará o valor da função j vezes, fazendo com que a função seja homogênea de grau 

um. 

2.3- GRÁFICOS: 

2.3.1-  Gráfico da Restrição Orçamentária: 

 

 

O gráfico da Restrição Orçamentária 

foi construído a partir da equação do plano 

ax + by +cz +d = 0, onde as variáveis 

matemáticas representam as variáveis 

macroeconômicas de consumo e poupança 

apresentados na obra de Sachs e Larrain 

(1997), onde:  

a = (1+r)²; b = (1+r); c = 1; d = -∑    
   ; 

x = Q1 - C1; y = Q2 - C2 e z = Q3 - C3;  
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3- APLICAÇÃO DO MODELO TRI-TEMPORAL AO CICLO DE VIDA 

3.1- Hipótese do Ciclo de vida 

 Nos anos de 1950, Franco Modigliani e Richard Brumberg desenvolveram uma teoria 

de gastos baseado na ideia de que as pessoas fazem escolhas racionais sobre o quanto irão 

gastar em cada período de suas vidas (DEATON, 2005). O modelo do ciclo de vida é uma 

aplicação específica do modelo intertemporal de consumo e poupança. Sua característica 

especial é a ênfase no padrão regular de renda no decorrer da vida da maioria das famílias. 

Como elas querem manter um padrão de consumo nivelado, despoupam quando jovens 

(quando a renda é baixa ou zero), poupam durante os anos produtivos (para pagar as dívidas 

contraídas quando jovens e para acumular riqueza para a velhice), e despoupam quando ficam 

idosas. As evidências empíricas apóiam várias implicações básicas do modelo do ciclo de 

vida, como o fato de que a PMgC ( que é a medida do quanto se incrementa no consumo de 

uma pessoa quando há um acréscimo em sua renda disponível - a renda disponível depois do 

pagamento dos impostos - em uma unidade monetária) varia durante o ciclo de vida, mas há 

alguns quebra-cabeças empíricos, entre os quais o de que a famílias idosas aparentemente não 

despoupam o valor previsto pelo modelo do ciclo de vida, e deixam grande parte da sua 

riqueza como legado para os herdeiros. (J. SACHS; F. LARRAIN, 1995) 

O modelo de ciclo de vida define os consumidores em uma estrutura dinâmica e 

oferece ao pesquisador aplicado, uma caixa vazia que deve ser preenchida com as suposições 

apropriadas sobre preferências, formações de expectativas e assim por diante. (O. P. 

ATTANASIO, 1994) 

 De acordo com o modelo, quando as pessoas são jovens, a sua renda é baixa e 

frequentemente contraem dívidas (despoupam) porque sabem que ganharão mais dinheiro 

depois. Nos anos de trabalho, a renda atinge um pico por volta da meia-idade, quando elas 

pagam a dívida contraída anteriormente e poupam para a velhice. Quando atingem a 

aposentadoria, a renda de trabalho é zero e as pessoas consomem os recursos acumulados. (J. 

SACHS; F. LARRAIN, 1995) 

 

 

3.2- Aplicação do modelo à hipótese: infância, vida adulta e velhice 

 No modelo, supõe-se que existam 3 períodos, no qual dividiremos em: 

1) Infância: onde o indivíduo não produz, mas consome; 
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2) Vida adulta: onde o indivíduo produz e consome; 

3) Velhice
4
: onde o indivíduo pouco produz e consome o que já produziu ao longo da 

vida e no presente, ou produz o que deveria ter produzido ao longo da vida. 

Para a aplicação gráfica do modelo, foram necessárias algumas suposições lógicas 

baseadas nos itens 1), 2) e 3). A partir dessas suposições, construímos o espaço amostral de 

possíveis eventos que relacionam o consumo, a produção e a poupança. 

 

3.2.1- Possíveis eventos: 

São três os eventos que podem ser realizados seguindo o modelo, cada um com seu 

plano de Restrição Orçamentária: 

I) {Consumo, Consumo, Poupança}; 

II) {Consumo, Poupança, Poupança}; 

III) {Consumo, Poupança, Consumo}. 

Para representar os níveis de Produção e Consumo, utilizaremos valores hipotéticos para que 

seja possível reproduzir o modelo a partir da análise gráfica tridimensional. 

 No primeiro exemplo, a família consome mais do que produz nos dois primeiros 

períodos e poupa no terceiro (lembrando que: “poupança = produção - consumo”). 

{Q1 < C1; Q2 < C2 e Q3 > C3}, logo: 

 {S1 < 0; S2 < 0; S3 > 0} 

Produção (0, 1, 4); Consumo (1, 2, 2) 

 

                                                           
4
 Para mais dados e aprofundamento sobre o consumo e a poupança na velhice, recomenda-se: Albert Ando e 

Arthur Kennickell, “How much (or Little) Life Cycle Saving Is There in Micro Data?” in Rudiger Dornbusch, 

Stanley Fischer, e John Bossons, eds., Macroeconomics and Finance: Essays in Honor of Franco Modigliani 

(Cambridge, MA: MIT Press, 1996); e Michael Hurd, “Research on the Elderly: Economic Status, Retirement, 

and Consumption and Saving, “Journal of Economic Literature 28 (June 1990): 565 - 589. 
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No segundo exemplo, a família poupa mais no primeiro período, e nos períodos 

posteriores consome mais. 

{Q1 < C1; Q2 > C2 e Q3 > C3}: 

{S1 < 0; S2 > 0; S3 > 0} 

Produção (0, 3, 2); Consumo (3, 1, 1) 

 

 

E no terceiro exemplo, a família consome menos do que produz no primeiro período, 

consome mais no segundo, e no terceiro volta a consumir menos. 

 

{Q1 < C1; Q2 > C2 e Q3 < C3}: 

{S1 > 0; S2 < 0; S3 > 0} 

Produção (0, 3, 2); Consumo (1, 1, 3) 
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Assim como no modelo de Consumo Intertemporal de dois períodos, a Restrição 

Orçamentária toca ambos os pontos, de Produção e de Consumo. Antes, na forma de reta, 

agora na forma de plano. 

 Podemos ainda analisar, geometricamente, outras implicações, como por exemplo o 

ângulo entre os vetores (Consumo, Produção) e (Consumo, Ponto de Origem). 

No primeiro exemplo temos: 

 

 

 Vetor u (Consumo, Produção) = 
  
  
 

 

 Vetor v (Consumo, A) = 
  
  
  

 

 Ângulo entre os vetores u e v = 97,82° 

  

No segundo exemplo, temos: 
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 Vetor u (Consumo, Produção)= 
  
 
 

 

 Vetor v (Consumo, A)= 
  
  
  

 

 Ângulo entre os vetores u e v = 61,09  

 

E no terceiro exemplo temos: 

 

 

 Vetor u (Consumo, Produção)= 
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 Vetor v (Consumo, A)= 
  
  
  

 

 Ângulo entre os vetores u e v = 75,75  

3.3- Caso especial: aplicação ao modelo de renda permanente. 

 O modelo da renda permanente
5
 é uma aplicação da abordagem intertemporal. Ele se 

baseia na observação de que as famílias preferem um padrão estável de consumo, e, como a 

renda pode sofrer flutuações de um período para o outro, não é a renda atual e sim a renda 

permanente que determina o consumo, onde a renda permanente é um tipo de média da renda 

atual e da renda futura esperada. “[...] O ponto inicial do modelo de Friedman está  em que a 

família tende a nivelar o consumo no decorrer do tempo. As famílias preferem manter um 

consumo estável.” (Ibid., p.124) 

Friedman sugere que vejamos a renda atual Y como a soma de dois componentes, a 

renda permanente Yp e a renda transitória Yt, sendo, 

                                                                Y = Yp + Yt                                                                 (4) 

A renda permanente é a parte da renda que as pessoas esperam continuar ganhando no 

futuro. A renda transitória é a parte da renda que as pessoas não esperam ganhar no futuro. 

 De acordo com o modelo da renda permanente, o consumo reage à renda permanente 

(Yp), que é definida como um tipo de média da renda atual e futura. Especificamente, para 

uma família como um fluxo de renda flutuante, Yp é definida como o nível constante de renda 

que daria à família a mesma restrição orçamentária intertemporal que tem com o fluxo de 

renda flutuante. Matematicamente, podemos proceder da seguinte forma: a restrição 

orçamentária intertemporal (no exemplo de três períodos) é C1 + C2/(1+r) + C3/(1+r)² = Q1 

+ Q2/(1+r) + Q3/(1+r)², onde Q1, Q2 e Q3 geralmente são diferentes. Agora, vamos 

descobrir um valor de Yp tal que a família vai ter as mesmas possibilidades intertemporais de 

consumo se a produção for igual a Yp em cada período. Evidentemente Yp deve satisfazer a 

igualdade de: 

                                                       
  

     
 

  

      
    

  

     
 

  

      
                                (4.1) 

A equação pode ser solucionada para Yp em termos de Q1, Q2 e Q3, obtendo: 

                                                           
5
 A ideia primordial da teoria foi desenvolvida por Milton Friedman na década de 1950, e o modelo da renda 

permanente foi apresentado pela primeira vez em 1957, no clássico estudo A Theory of the Consumption 

Function. 
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                                     Yp = 
      

       
[   

  

     
 

  

      
]                                           (4.2) 

que agora se estabelece como a Renda Permanente em relação à produção nos três períodos. 

 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho desenvolvemos a expansão de um modelo macroeconômico acerca do 

consumo intertemporal, cumprindo o que tínhamos proposto sobre as equações e os gráficos, 

que são de suma importância para sua visualização e interpretação. O desenvolvimento desse 

modelo deve ser considerado no estudo do Consumo Intertemporal, porque é uma formulação 

que transcende no que diz respeito ao constructo teórico macroeconômico, assim expandindo 

a concepção matemática e microeconômica por trás da Macroeconomia e possibilitando a 

expansão de novos modelos para três variáveis. A metodologia matemática garantiu a 

construção de equações que formulassem o modelo e servissem de base para aplicá-lo nas 

hipóteses apresentadas, assim, cumprindo o objetivo proposto pelo trabalho. 
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