
CAPÍTULO I

Introdução

"Observadas em sua sucessão, as medidas de política econômica assumidas no triênio pas-

sado não definem com precisão quaisquer diretrizes, apontando para múltiplas direções.

Acumulam-se e anulam-se providências servidoras a distintos objetivos. Nenhum esque-

ma proposto tem vida longa. Em meses, cede lugar a outro. Tudo se passa como se o con-

trote de política econômica tivesse sido perdido e ela se encontrasse em rumos indefini-

dos. A política econômica se debate sem lograr encontrar sua personalidade.

São, por conseguinte, dois os problemas especiais com que se defronta a interpretação da

política econômica do triênio: a falta de perspectiva e a ausência de linhas definidas no

acúmulo de múltiplas providências, cuja apresentação sistemática não deve sugerir coe-

rência a algo que muito teve de errado.

No esforço de delimitação do quadro concreto em que se inseriu a política econômica do

triênio, convém apontar sumariamente as principais tendências do comportamento da

economia — a aceleração inflacionária e a desaceleração do crescimento —, e os proble-

mas especiais levantados pela combinação destes dois fatores, por si só complexos e per-

turbadores."

Estes são alguns trechos utilizados por Carlos Lessa (1975, p. 67) para

descrever a economia brasileira no período 1962-1963. Sua adaptabilidade

ao período 1980-84 faz sugerir um certo cansaço das palavras:

"Nunca se assistiu a um tal amontoar de esquemas e medidas postas rapidamente de lado.

Nunca ocuparam lugar de tal destaque as discussões de política econômica, refletindo um

nível mais elevado de politização. . .

O acentuado desequilíbrio do balanço de pagamento de 1960 ameaçava repetir-se em

1961, na ausência de uma renegociação das dívidas externas, e assumir proporções ino-

peracionais."

Vale a pena refletir um pouco sobre este aspecto repetitivo pertinente à

história em geral e, em particular;à história econômica, tentando-se averiguar

o que se pode extrair de útil a partir da constatação desta aparente regulari-

dade. É certo que se deve tomar todo cuidado perante a tendência natural de

se diagnosticar sempre a mesma doença a partir de um determinado grupo de

sintomas, um erro particularmente desastroso àqueles que fazem política ,

econômica.

Mas, neste sentido, a constatação de que os períodos se desenlaçam sob ,

diferentes circunstâncias, embora represente condição suficiente à parcimô-

nia de qualquer exercício de futurologia comparada, não impede que se pos-

sam colher dividendos dos erros e acertos de crises passadas de forma a utili-

zá-los na resolução de problemas atuais.

É dentro deste espírito que se encerra este trabalho. Deixando de lado o 
'

comparativismo descritivo, não se pretende analisar dois períodos de crise 
'

(como, por exemplo, 1962-63 e 1980-83). Pelo contrário, estuda-se uma ?

etapa de relativo sucesso em terhios de política de estabilização (1964-66), vi-

sando a confrontá-la positivamente com um período no qual as dificuldades .
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no panorama econômico se mostraram rígidas e irredutíveis (1980-84). A assi-

metria de resultados entre estas diferentes fases da evolução da economia

pode ser resumido pelos dados abaixo, transcritos das tabelas 11-1, II-2,

IV-1 e IV-2:

TABELA 1-1

Indicadores Macroeconômicos para os Anos 1964-66 e1980-84

Perfodo 1964-66 Perfodo 1980-84

Indicadores/Ano 1--~"~

1964 1965 1966 1980 1981 1982 1983 1984

Inflapao (IGP-DI) 91,9 34,5 38,3 110,2 95,2 99,7 211,0 223,8

Expansao Monetaria (Mi %) 84,6 76,5 15,8 70,2 87,2 65,0 95,0 203,5

Deficit Publico/PIB1 3,2 1,6 1,1 6,7 5,2 6,2 1,9 1,6

Taxa de Crescimento

-Produto Total 2,6 2,1 5,4 7,9 -1,6 0,9 -3,2 4,5

Prod, do Setor Agrop. —1,3 20,1 —14,6 6,3 6,8 —2,5 2,2 4,2

Prod. Industrial 5,6 —2,9 9,9 7,9 —5,5 0,6 —6,8 5,9

Fonte: Zerkowsky (1982) para dados sobre o produto até 1980.

Boletim Anua! do Banco CentraI do Brasil, edição 1984, para dados sobre o déficit público operado-

nal entre 1980 e 1983. O déficit de 1984 foi obtido a partir de uma reestimativa efetuada pelo DEPEC-

BACEN.

Revista Conjuntura Econômica: edição de novembro de 1972 para dados sobre o período 1964-66 e

edição março de 1985 para dados sobre o período 1980-84. Outros números foram também utilizados.

Uma análise da tabela acima salienta não apenas as taxas de inflação

sensivelmente mais elevadas, mas também o fraquíssimo desempenho relati-

vo em termos o crescimento da economia no período 1980-84. Observa-se

também com relação a esta época uma expansão monetária mais elevada e

um maior déficit como percentagem do PIB.

Se em 1965 a queda do produto industrial roubou a paz dos desenvolvi-

mentistas, o que quer dizer então de um crescimento médio negativo durante

um período de quatro anos (— 1,12%) como o ocorrido entre 1980e 1983?

Sem dúvida, as explicações deste fato, antes de se prenderem apenas a uma

análise da dosagem monetário fiscal pertinente a cada período, deveriam

também levar em consideração o importante papel desempenhado pelo

setor externo na evolução de cada uma das diferentes fases em estudo2. Ain-

da assim, cabem aqui alguns comentários a este respeito. O fenômeno de

No período 1980-84, tomado no sentido operacional, ou seja, excluindo-se a correção mone-

tária dos títulos da dívida pública. Para uma discussão a respeito deste conceito de déficit,

ver Cysne (1985) e Simonsen e Cysne (1985b).

O que será abordado ainda nesta seção inicial, bem como no decorrer de todo o texto.
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queda do produto interno como um todo é bastante recente no Brasil,

tendo se dado pela primeira vez em 1981. Se considerarmos entretanto o

produto industrial, o ano de 1965 aparece como pioneiro nas estatísticas

de crescimento negativo. Contrariamente ao que muitas vezes se pensa, con-

tudo, não se deve creditar este fato a uma política monetária restritiva, mas

sim a dois outros fatores: a drástica redução das despesas do governo, repre-

sentada por uma queda acentuada do déficit público, que passou de 3,2 a

1,6% do PIB entre 1964 e 1965, e a reversão das expectativas inflacionárias,

decorrentes da nova política econômica então em implantação. De fato, a

austeridade monetária do Governo Castello Branco só se fez sentir a partir

de 1966, quando a expansão dos meios de pagamento, quebrando um rit-

mo ditado pelos elevadores valores de 84,6 e 76,5% relativos a, respectiva-

mente, 1964 e 1965, foi reduzida a modestos 15,8%. Já em 1981, a restri-

ção quantitativa imposta ao crédito interno3 aparece como um dos princi-

pais instrumentos de controle de demanda agregada. Neste ano, a queda do

déficit fiscal como percentagem do PI_B4 (6,7 a 5,2%) foi bastante modesta

quando comparada àquela ocorrida entre 1964e 1965 (3,2 a 1,6%) ou entre

1982 e 1983 (6,2 a 1,9%).

De um modo geral, identificaremos ao longo deste texto quatro fatores

fundamentais explicativos da assimetria de resultados acima referida, no to-

cante às tentativas de estabilização introduzidas nos dois períodos em aná-

lise. O primeiro deles está ligado à estrutura de custos da economia, que as-

sume feições totalmente diversas num e noutro caso. Este ponto é abordado

de maneira formal no capítulo III, onde são deduzidas as relações de Phillips

associadas às diferentes regras de política salarial. Conclui-se nesta seção que

a sistemática de reajustes introduzida em 1964 apresentava, pela fixação da

chamada 
"inflação 

esperada" e do ganho de produtividade (a ser acrescenta-

do aos salários), um importante grau de liberdade não pertinente às regras

adotadas a partir de 1979. Se definirmos indexação como correção de rendi-

mentos a partir de um índice que reflita a evolução passada do nível de

preços, podemos associar a esta palavra as regras salariais existentes desde

1979, mas não aquela em vigor entre 1964 e 1968. Isto conferia à condução

de política econômica neste último período uma alternativa não disponível

entre 1979 e 1984, qual seja, a possibilidade de deslocamentos exógenosda

relação de Phillips, com base na utilização do grau de liberdade adicional en-

tão existente. Estimativas realizadas neste capítulo a respeito da composição

de custos da economia indicam não ser possível rejeitar a hipótese de que a

remuneração ao capital independa do nível de atividade econômica. Com res-

peito ao 
"trade-off" 

entre inflação e produto, conclui-se, em consonância

com estudos do gênero realizados para o Brasil5, pela possibilidade no curto

prazo e impossibilidade no longo prazo.

Cuja utilização objetivava também uma maior captação de recursos externos.

No sentido operacional.

Ver por exemplo Barbosa (1983).
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Uma segunda diferença diz respeito à evolução da velocidade renda de

circulação da moeda (Mi), cuja variação observada entre 1980 e 1983

(28,3%) supera em larga margem aquela ocorrida entre 1964 e 1966 (1,4%).

O fato em si não deve causar surpresa, dado o diferente comportamento da

inflação em cada período. Observaremos no capítulo VI, contudo, que a re-

ferida dessemeihança transpõe os limites ditados pela elasticidade juros da

demanda por moeda, não se podendo rejeitar a hipótese de que o marcante

aumento de liquidez dos ativos ditos não monetários tenha propiciado uma

influência positiva neste sentido. Nesta seção, introduz-se a idéia de moeda

como um conceito vetorial, a ser definido a partir das dimensões complemen-

tares: objetivo do pesquisador, modelo, espaço (local), tempo (época), e ou-

tras mais, possivelmente existentes. Em particufar, conclui-se que quando

se tem por objetivo estudar a associação entre moeda e despesa agregada, a

utilização do conceito genérico Mi pode requerer, quando se passa de um

período de relativa incipiência do mercado financeiro a uma fase de crescen-

te utilização de ativos tidos como não monetários, uma pequena alteração

na equação de demanda por moeda usualmente utilizada. O raciocínio pode-

ria também ser conduzido de forma alternativa, trocando-se a endogenei-

dade do modelo pela endogeneidade do conceito monetário. Isto é efetuado

quando da elaboração de um modelo estocástico com moeda indexada, onde

se mantém a equação tradicional de demanda por liquidez real6, e se utiliza

um novo conceito monetário, considerando-se também a oferta de liquidez

oriunda de alguns ativos não pertinentes alVI,7. A resolução do modelo nos

leva a concluir que a monetização de ativos até então não utilizados como re-

serva de liquidez expõe a inflação e o produto aos choques de demanda, em-

bora proteja este último (mas não a inflação) dos choques de oferta. Dados

os resultados empíricos aí obtidos, bem como as diferentes características

do sistema financeiro em cada período, conclui-se que uma política monetá-

ria restritiva (em termos de Mi) em 1964-66 seria, 
"coeteris 

paribus", muito

mais recessiva (e anti-inflacionária) do que no período 1980-84.

Em terceiro lugar, deve-se lembrar a significativa assimetria, entre as

duas fases, no tocante ao grau de credibilidade conferido pelos agentes

econômicos às promessas de estabilização por parte do governo. Este ponto é

explorado no capítulo VII, onde fica bem claro porque a equipe econô-

mica no poder entre 1980 e 1984, preferiu não se arriscar a promover um

tratamento de choque para combater a inflação8. Dois modelos são então in-

traduzidos, o primeiro com contratos salariais justapostos efetuados sob a hi-

A menos de uma pequena modificação.

A determinação precisa do melhor conceito monetário associado às dime nsões pré-especificadas

é uma questão empírica, não tendo sido desenvolvida neste trabalho. O que fizemos aqui segue

uma trilha oposta, isto é: Se utilizarmos M\ como agregado monetário, continua o modelo

usualmente utilizado apresentando bons resultados, na medida em que avançamos no tempo?

Se não, em que direção poderíamos modificá-lo?

Entende-se aqui por tratamento de choque um congelamento monetário, acompanhado por um

processo generalizado de desindexaçSo.
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pótese de expectativas racionais, e o segundo, que se aproxima mais do caso

brasileiro, criando, em adição a esta última hipótese, a possibilidade de que

uma parcela a das contratações salariais se dê com base numa regra de inde-

xação defasada. 0 primeiro modelo é então utilizado para se determinarem

as conseqüências de um congelamento monetário sob quatro diferentes

hipóteses:

1- Perfeita Credibilidade, Sem Anúncio Prévio

2- Perfeita Credibilidade, Com Anúncio Prévio (De Antecedência

Variável)

3- Ausência Total de Credibilidade

4 - Ausência Parcial de Credibilidade.

O segundo modelo, embora de forma mais simplificada (onde se supõe

que o período de duração dos contratos de trabalho coincida com o tempo

necessário à aquisição de novas informações por parte dos agentes econômi-

cos), estende estes resultados ao caso de uma economia indexada. A conclu-

são nos dois casos é trivial: um governo crível é preferível a um governo não

crível, sendo este resultado particularmente importante em épocas de (tenta-

tiva de) estabilização inflacionária..

Por último, não se pode deixar de mencionar o importante papel do se-

tor externo, pela imposição de diferentes condições à evolução de política

econômica em cada um dos períodos analisados. Isto fica claro pela leitura

dos capítulos II, IV e V. O apelo ao jargão recentemente introduzido na lite-

ratura internacional resume todo o raciocínio em uma única frase: Se entre

1964 e 1966 o Brasil era um devedor maduro (apresentando um superávit

em transações correntes) com aspirações de se tornar um devedor jovem9

(dada a motivação para a captação de poupança externa, conforme exposto

na página 142 da PAEG), exatamente o oposto viria a ocorrer entre 1982 e

1984. As conseqüências desta assimetria, que penalizaram sobremaneira o

esforço de estabilização do período 1980-84, são objetivo de estudo do ca-

pítulo V. Na análise, sobressaem as dificuldades associadas a uma necessidade

de desvalorização real do câmbio numa economia indexada. Conclui-Se que,

sob tais circunstâncias, o preço a se pagar pela utilização deste grau de liber-

dade pode ser a elevação do patamar inflacionário.

Os capítulos II e IV descrevem a evolução dos fatos, respectivamente,

nos períodos 1964-66 e 1980-84. Propositalmente, estuda-se de forma mais

detalhada a fase em que se obteve o maior êxito em termos de estabilização,

onde se inclui uma avaliação crítica e comparação do PAEG e Plano Trienal.

9 Para uma exposição desta nomenclatura, ver Simonsen e Cysne (1985a).
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