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PREFACIO

Combater a inflação sempre foi uma das promessas dos administradores

da pol ítica econômica brasileira. Que, nos últimos cinqüenta anos, a promes-

sa nunca foi levada às últimas conseqüências, atesta-se pela incessante eleva-

ção do nível geral de preços desde 1933. Dois exemplos extremos, no entan-

to, são dignos de confronto: o período 1964/1967 quando a promessa de

estabilização baixou a taxa anual de inflação de 92% para 25%, e o período

1979/1984, quando a inflação subiu de 45% para 224% ao ano.

Rubens Penha Cysne contrasta essas duas experiências superpondo à

análise histórica o instrumental anal ítico moderno, em particular a teoria das

expectativas racionais introduzida na macroeconomia por Lucas eSargent na

década de 1970. Complicações matemáticas à parte, essa teoria afirma que os

agentes econômicos não se deixam iludir por muito tempo, e por isso mode-

Iam as suas expectativas pelo que crêem que será a política econômica do

Governo. O livro, uma extensão da tese de doutorado aprespntada pelo autor

à Congregação da Escola de Pós-Gradução em Economia da Fundação

Getulio Vargas, mostra que as relações de Phillips no Brasil são bem mais

complexas do que as sugeridas por Lucas. Mas que, feita essa emenda, o com-

portamento da inflação brasileira é compatível com a hipótese de expectati-

vas racionais, no sentido de que os agentes econômicos não cometem erros

sistemáticos de previsão.

O autor analisa extensivamente o Programa de Ação Econômica do Go-

verno Castello Branco, cuja implantação fez a taxa de inflação despencar de

92% para 25% ao ano. O sucesso da política anti-inflacionária da época ex-

plica-se por três razões fundamentais: o corte dos déficits públicos, o desa-

trelamento dos reajustes salariais da inflação passada e a credibilidade do pro-

grama. Este era consistente o bastante para que os agentes econômicos apos-

tassem na baixa da taxa de inflação. O programa, diga-se de passagem, não

visava apenas ao combate à inflação, mas também ao ajuste das contas exter-

nas, ao realinhamento dos preços relativos e à criação de incentivos à pou-

pança e ao investimento, semeando o milagre brasileiro do período

1968/1973. A principal crítica ao programa é que ele provocou a queda dos

salários reais, pelo fato de a taxa de inflação prevista no cálculo dos reajustes

ter sido amplamente subestimada. Um pouco de reflexão mostra que a queda

dos salários reais seria o resultado inevitável de qualquer política que provo-

casse uma desvalorização real da taxa de câmbio acoplada a aumentos de im-

postos indiretos, cortes de subsídios e à descompressao dos aluguéis e tarifas

de serviços de utilidade pública. As verdadeiras opções eram apenas duas,

conciliar a queda com menor inflação ou com maior inflação, e o PAEG con-

seguiu o melhor caminho. O ponto vulnerável do programa na realidade era

outro: introduzir assimetrias no sistema de indexação e que não seriam politi-

camente palatáveis a médio prazo. A título de exemplo, a indexação dos alu-

guéis pela inflação passada contrastava veementemente com o regime de rea-

justes salariais.



No período 1979/1984, a escalada da inflação foi a conseqüência previ-

sível da política econômica adotada. A expansão monetária no final do ano

conjugada com a redução dos intervalos de reajustes salariais de doze para

seis meses naturalmente elevou o patamar inflacionário para as vizinhanças

de 100% ao ano. Mais ainda, a indexação generalizada com base nas altas

passadas de preços, conferira à inflação brasileira apreciável grau de inércia,

tornando-a extremamente vulnerável aos choques de oferta e excessivamente

resistente à austeridade monetária. A vulnerabilidade aos choques de oferta

elevou o patamar inflacionário para mais de 200% ao ano a partir de 1983,

quando o país, diante do racionamento de crédito externo, viu-se forçado a

promover forte desvalorização real da taxa de câmbio. A resistência à auste-

ridade monetária acabou conduzindo o Governo para o caminho da acomo-

dação. As duas tentativas de desindexação, a de 1980 e a de 1983 foram frus-

tradas pela falta de abrangência. A primeira alcançou apenas as ORTNs e a

taxa de câmbio, não se estendendo nem aos salários nem aos preços adminis-

trados. O resultado foi a queda da poupança, a excitação da demanda e a per-

da de reservas cambiais. A segunda limitou-se a comprimir os salários da cias-

se média, criando uma série de desequilíbrios de mercado, inclusive a crise no

Sistema Financeiro de Habitação.

Os três últimos capítulos do livro abordam temas teóricos do maior in-

teresse. O primeiro, sobre desvalorização cambial em economias indexadas,

mostra analiticamente o que aconteceu no Brasil em 1983. A contrapartida

da desvalorização teria que ser a queda dos rendimentos reais em geral e dos

salários em particular. Num sistema de indexação instantânea que imobilizas-

se os preços relativos isso seria inviável: na melhor das hipóteses, a desvalori-

zação real da taxa de câmbio só se conseguiria à custa de dramática queda do

produto e do emprego. Na prática, são as defasagens de indexação que abrem

expaço para a acomodação dos rendimentos reais. Mas ao custo de uma ele-

vação permanente do patamar inflacionário.

Moeda indexada, o tema do capítulo seguinte, é assunto explosivo. O

caso extremo, o do pengo fiscal introduzido na Hungria em 1946, foi a co-

roação da mais violenta hiperinflação registrada na história econômica

quando os preços, em um ano, se multiplicaram por um fator igual a

4 x 1021, pela simples razão de que o Governo praticamente não tinha como

coletar o imposto inflacionário sobre a moeda indexada. O Brasil está longe

desse ponto, mas, nos últimos anos, vários instrumentos do mercado de capi-

tais adquiriram liquidez próxima à da moeda. Isso leva o autor a uma suges-

tão interessante, a da moeda como um conceito vetorial.

Finalmente, no último capítulo, Rubens Penha Cysne retoma o leit-

motiv" dos teóricos das expectativas racionais, qual seja, a importância da

credibilidade num programa de combate à inflação. Usando uma versão am-

pliada do modelo de contratos salariais justapostos de Stanley Fischer o

autor demonstra que, ainda que o programa mereça a maior credibilidade, o

combate à inflação não é tão indolor quanto na descrição de Lucas e Sargent.



Com efeito, por uma temporada continuam vigorando contratos firmados

antes do anúncio do programa, e por isso mesmo baseados na expectativa

de altas taxas de inflação. De qualquer forma, com credibilidade, os efeitos

colaterais da política anti-inflacionária sobre o produto e sobre o emprego

são bem mais suaves do que se o programa não conseguir reverter as expec-

tativas de aumento de preços. Essas expectativas, diga-se de passagem, difi-

cilmente se revertem quando um sistema de indexação defasada atrela os

reajustes de rendimentos e preços à inflação passada.

O livro de Rubens Penha Cysne é um trabalho notável em duasdimen-

soes. Como peça de degustação para os economistas profissionais, e como

análise de dois períodos críticos da recente história econômica do Brasil.

Rio de Janeiro, novembro de 1985

Mario Henrique Simonsen
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