
CAPÍTULO II

O Período 1964-66

11.1 — Os antecedentes

As citações ao início da introdução dão bem uma idéia do ambiente

econômico do biênio anterior ao período revolucionário. Os anos 1962-63 se

caracterizam por uma reversão do marcante desenvolvimento industrial ocor-

rido entre 56 e 61, sob a égide do Plano de Metas. De fato, se em 1961 a eco-

economia apresentava um crescimento médio no último qüinqüênio da or-

dem de 7% ao ano, nos dois anos seguintes esta taxa se reduziria a, respecti-

vãmente, 5,4% e 1,6%. Por outro lado, a inflação mantinha a ascensão rni-

ciada em 1958, atingindo 51,3% em 62 e 81,3% em 63. Sob uma instabili-

dade política acentuada e inexistência de um razoável controle monetário,

fiscal e salarial, surge, no 29 semestre de 1962, sob a responsabilidade de

Celso Furtado, o 
"Plano 

Trienai de Desenvolvimento Econômico e Social"

destinado a estabelecer uma certa disciplina no tocante aos fins e meios de

política econômica.

Com o. início de sua implementação previsto para janeiro de 1963, o

Plano Trienai apresentava como o mais importante de seus objetivos a manu-

tenção de um crescimento do produto real ao nível de 7% ao ano. Neste sen-

tido, previa-se para os 3 anos de sua vigência um crescimento do setor indus-

trial acima de 37% e um aumento da produção agrícola da ordem de 5,2%

ao ano, superior, portanto, àquele observado entre 1957 e 1961. Os objetivos

de estabilização inflacionária também não se mostravam modestos. Calculava-

se que a inflação em 63 seria metade daquela vigente em 62, devendo ainda

alcançar em 1965 a marca de 10% ao ano.

A redução do nível de inflação era tida como condição necessária à

consecução dos dois outros objetivos de política econômica, quais sejam,

melhor distribuição dos frutos do desenvolvimento e redução das desigual-

dades regionais do nível de renda.

Vale notar, entre as previsões e os fatos abriu-se enorme lacuna. O

crescimento do produto foi de 1,9% ao ano (contra os 7% previstos), en-

quanto que a inflação de 1963 foi mais de 50% superior a de 1962, e a de

1965 mais de três vezes superior ao nível almejado de 10%. Tais discrepân-

cias contudo não constituem argumento para críticas ao Plano, visto ter sido

este abandonado poucos meses após o início de sua implantação. Visando à

obtenção dos objetivos explicitados, o Plano Trienai propunha a utilização

do instrumental clássico de política monetária fiscal, tido, juntamente com a
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política cambial, como condição suficiente às medidas de estabilização

requeridas. Baseado no persistente aumento do déficit público como percen-

tagem do PIB, que passou de 2,8% em 1960 a 4,3% em 1962, estabeleceu-se

a redução da despesa e aumento de receita do tesouro como elemento fun-

damental no programa desinflacionário. O dispêndio de setor público para

1963, inicialmente previsto em Cr$ 1,5 trilhão, foi revisado para Cr$ 1 tri-

Ihão. Sob este prisma, o déficit resultante, da ordem de Cr$ 300 bilhões

(2,5% do PIB) era dado como compatível com a queda de patamar inflacio-

nário, levando-se em conta que parte deste poderia ser financiado pela emis-

são de letras junto aos importadores (o financiamento da parte restante ca-

bendo às Autoridades Monetárias).

No tocante à política monetária, em sua parcela independente da poli-

tica fiscal, estipulou-se que o crédito ao setor privado deveria crescer pro-

porcionalmente à inflação e à taxa de crescimento do produto real.

Vale notar, o programa não previa nenhuma medida do lado dos custos,

seja em termos de uma política de salários, seja no tocante ao controle das

margens de oligopólio.

Resende (1982) aponta a urgência dos problemas no 
"front" 

externo

como a possível causa para que um crítico de medidas monetaristas como

Celso Furtado tenha recorrido ao receituário ortodoxo de política mone-

tária-fiscal restritiva, reduzindo brutalmente a liquidez da economia no iní-

cio de 1963.

Em relação ao setor externo, concluia-se (P. T. pág. 11) pela possibili-

dade de estabilização da dívida externa, sem que isto acarretasse qualquer

prejuízo à política desenvolvimentista. Em face à estagnação da receita dis-

ponível para importações, admitia-se a necessidade de uma produção inter-

na cada vez mais intensa de bens de capital e matérias-primas, denotando-se

uma política de substituição de importações. Não se descuidava entretanto

do setor exportador. Previa-se que o quantum exportado deveria crescer

ao menos o suficiente para compensar a deterioração dos termos de troca

ocorrido entre 1954 e 1960, mantendo constante a capacidade de impor-

tação.

Na pág. 19 (op. cit.) é sugerida uma correlação positiva entre inflação e

crescimento do produto real, argumentando-se que a primeira, aumentando o

grau de ocupação dos fatores, elevaria a taxa de poupança interna, impulsio-

nando o crescimento econômico. Analisando sob a ótica econômica utilizada

hoje em dia, o raciocínio parece envolver uma união pouco feliz entre o con-

ceito de curva de Phillips (de curto prazo) e o modelo Harrod Domar (de lon-

go prazo). De fato, não se deve associar variações do produto em relação ao

produto de pleno emprego (quando se fala em aumento do grau de utiliza-

çao dos fatores) com o crescimento em si do produto de pleno emprego

(quando se menciona crescimento econômico).
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De qualquer forma, deixando de lado a argumentação apresentada no

Plano Trienal e avaliando a proposição em si, deve-se ressaltar que esta hipó-

tese de correlação positiva entre inflação e taxa de crescimento de longo pra-
zo foi testada e rejeitada no presente trabalho (capítulo III), bem como por
Barbosa (1983) eSimonsen (1969 — Apêndice V).

O Plano Trienal indicava ainda a necessidade de se proceder algumas Re-

formas de Base, classificadas em Administrativa, Bancária, Fiscal e Agrária.

li.2 - Herança Inf(acionária

A descoordenaçao de política monetária, fiscal e salarial, inflação cres-

cente e baixo crescimento econômico não compõem todo o universo le-

gado pelo biênio 62-63 à economia pós-revolucionária. Uma generalizada
distorção de preços relativos e o problema da quase-insolvência internacional

traziam ainda para este período a necessidade de uma elevação autônoma de

vários preços anteriormente congelados, dificultando ainda mais o combate à

inflação. Dentre estes podemos incluir os aluguéis residenciais, os juros reais

do sistema oficial de crédito, as tarifas dos serviços de utilidade pública, as

tarifas de transporte, os preços dos combustíveis, bem como os salários dos

funcionários públicos civis. Neste sentido, podem-se alinhar como evidências

à tese de 
"inflação 

corretiva" a elevação dos aluguéis de 116,2% em 1965 e

84% em 1966, e a majoração das tarifas de serviços públicos de 71% em

1965 e 47,1% em 1966, ambos bem acima da taxa de inflação pertinente à

cada período (respectivamente 34,5% e 38,3%, I.G.P. — Dl).

11.3 — O P.A.E.G.

Dentro do espírito reformista característico aos períodos pós-revolucio-
nários, foi publicado em novembro de 1964, o Programa de Ação Econômi-

ca do Governo (PAEG), destinado a delinear a execução de política econômi-

ca entre julho de 1964 e março de 1967.

Ambicioso nos objetivos, por vezes eclético e heterodoxo na análise,

inovador na metodologia e generosamente farto no instrumental operacional,

representou o PAEG um grande sucesso em termos de contenção do proces-
so inflacionário, ainda que não se possa dizer o mesmo a respeito de seus
objetivos desenvolvimentistas de curto prazo e de sua meta de manter cons-

tante a participação dos salários na renda nacional.

Segundo o Programa, o principal alvo a ser alcançado era a retomada do

crescimento econômico médio de 6% ao ano, ocorrido durante o período
1947-61. Desta forma, esperava-se alcançar não só suficiente criação de em-

pregos para a mão-de-obra afluente ao mercado, como também um cresci-
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mento do produto per capita de 2,5% ao ano. Manipulando o modelo

Harrod-Domar para o demasiado curto período de dois anos, obtinha-se

endogenamente o esforço de capitalização compatível com o crescimento

pré-fixado (PAEG p. 23). Utilizando um instrumental adequado à análise

de longo prazo na previsão da taxa de crescimento do produto real em 1965

e 1966, variável muito mais ligada à demanda agregada existente no período

(leia-se política monetária-fiscal-cambial) que à capacidade de geração de

oferta, não é de causar surpresa que as previsões do PAEG tenham se distan-

ciado em mais de 50% daquilo que realmente ocorreu. Todavia, o esforço de

capitalização então efetuado, se não constituiu condição suficiente ao cresci-

mento no biênio em curso, propiciava a condição necessária ao surto desen-

volvimentista iniciado alguns anos mais tarde.

11.3.1 — A Opção Internacionalista

Reconhecendo a dificuldade de manutenção da política de substituição

de importações, na medida em que se esgotavam as possibilidades no setor de

bens de consumo finai e se tomava o rumo da substituição de matérias-primas,

produtos intermediários e bens de capital até então importados, iniciava-se,

a partir do PAEG, uma nova etapa na política de comércio exterior brasilei-

ro. Esta se baseava num maior fomento às exportações, cuja receita, somada

ao saldo líquido do balanço de capitais, era apresentada como condição ne-

cessária à manutenção do processo desenvolvimentista, na medida em que

permitiria ao país a aquisição de produtos importados considerados essen-

ciais ao desenvolvimento.

A este respeito, lê-se em Baer (1979 p. 119):

"8y the sixties it had become evidend that the neglect international trade during the ISI

(Import Substitution Industrializatior) years was placing the country in a precarious

condition. A limit to the compression of the import coefficient had been reached as the

growing industrial sector necessitated inputs of primary materiais, intermediate goods

and capita! goods which could not be the obtained domestically. The continued neglect

of exports was placing the country in a dangerous balance of payments position, since a

decline in export earnings necessitating a reduction of imports could lead to industrial

stagnation. The result was a sucessive accumulation of current account deficits, and since

financing was hard to obtain, Brazi! accumulated a substantial amount of 
"forced

indebtness", mainly in the form of suppliers credits. By 1965 it had become clear that

this policy could not be continued [o grifo não faz parte do original ].

Visando ao fomento das exportações, que haviam sido dificultadas, du-

rante o período de ISI, devido a uma taxa de câmbio sobrevalorizada (em

parte compensada, no que diz respeito ao possível déficit do balanço comer-

ciai daí decorrente, pela existência de elevadas alíquotas tarifárias no setor

importador, caracterizando o sistema cambial típico de uma fase ISI), várias

medidas foram propostas, e posteriormente postas em prática. Dentre elas,

destacam-se a extinção da sobrevalorização cambial e a introdução de outros

incentivos, de caráter fiscal (abolição de taxas de exportação), creditício

(criando uma linha de crédito subsidiado para os exportadores) e administra-
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tivo (pela simplificação do procedimento para exportação). No tocante às

importações, procedeu a uma reforma tarifária, que teve como efeito a re-

dução da proteção nominal do nível de 54% em 1964-66 para 39% em 1967.

Sob o ângulo da teoria clássica de comércio internacional, o crescimen-

to centrado no setor exportador traria, para o país que o adota, dividendos

decorrentes da exploração de vantagens comparativas. Em outras palavras,

decidindo-se pela produção de bens exportáveis e sua posterior comerciali-

zação, poder-se-ia obter o produto importável por um custo mais baixo que

através de sua produção doméstica. Esta argumentação, impecável sob a hi-

pótese de um país de pequena dimensão no comércio internacional, pode so-

frer arranhões quando se admite a possibilidade do país ser suficientemente

importante neste mercado, a ponto de afetar os preços dos produtos que

transaciona com o exterior. Isto porque o aumento excessivo das exporta-

ções em relação às importações pode, com a deterioração dos termos da tro-

ca advinda de tal processo, mais que descompensar o crescimento econômico

ocorrido, ocasionando uma queda no nível de bem estar social. Esta argu-

mentação tem a sua validade aumentada para um determinado país:

a) Quanto maior o seu crescimento em relação ao crescimento do resto do

mundo.

b) Na medida em que o crescimento do setor exportador ultrapassa o cres-

cimento do setor importador.

c) Quanto menor a elasticidade preço da demanda do resto do mundo

pelas suas exportações.

d) Quanto menor a elasticidade renda da demanda do resto do mundo pe-

Ias suas exportações.

e) Quanto maior a sua elasticidade renda pelo bem de importação.

Embora os itens (a), (c), (d) e (e) indicassem, para o caso brasileiro, a

necessidade de um certo cuidado na opção pelas exportações (lembrando a

defesa de Raul Prebisch do processo de substituição de importações), a poli-

tica conjuntamente adotada de diversificação destas últimas e continuidade

na substituição de importações (ver item b) situava a estratégia proposta nu-

ma posição bastante defensável. De fato, a ênfase de diversificação se coloca-

va explicitamente em direção aos manufaturados, onde o crescimento da

oferta brasileira em pouco ou quase nada poderia afetar os preços interna-

cionais.

Sob este ponto de vista teórico, encontrava-se a opção proposta no

PAEG muito bem amparada. Restavam, contudo, os problemas de ajusta-

mento não contemplados pela teoria clássica, tais como a vulnerabilidade

do país a qualquer ocorrência que viesse a afetar os fluxos de comércio in-

ternacional, bem como a ocorrência de flutuações nas relações de troca e

nas receitas de exportação (esta última característica de países cuja pauta

de exportação inclui preponderantemente produtos agrícolas). Estes fatos,

ao que parece (e a nosso ver acertadamente) não foram tomados como dè-

cisivos.

17



A opção internacionalista do PAEG , contudo, não se limitava a

definir a desejada estrutura do balanço de bens e serviços. Num dos dois pon-

tos básicos em que difere do Plano Trienal1 (o outro seria no tocante à poli-

tica de preços e salários), aponta, num capítulo especial dedicado a este te-

ma, a afluência de capital estrangeiro como condição necessária à conse-

cução dos objetivos de crescimento econômico almejados. Embora esta des-

semelhança seja muitas vezes apontada como decorrência de um posiciona-

mento ideológico, deve-se salientar que o pressuposto de acentuada eleva-

ção da renda per capita comum tanto no Plano Trienal junto ao PAEG não

permite descartar a hipótese de que tal assimetria encontre boa parte de sua

explicação num maior realismo de concepção por parte deste último2.

A opção por capitais estrangeiros no processo de desenvolvimento se

apresenta da seguinte forma (p. 142):

"O 
aumento da taxa interna de poupança é indiscutivelmente desejável; é indispensável

lembrar, porém, que num país subdesenvolvido ele significa penoso sacrifício que se

impõe à população, obrigandoa a renunciar à parte do seu já minguado consumo pre-
sente. Este antagonismo: progresso versus sacrifício, não existe necessariamente quando
se trata de investimento com poupança trazida do exterior. TaI é uma das razões que tor-

nam extermamente vantajoso, para um pais subdesenvolvido, o recebimento contínuo de

correntes de capital estrangeiro, respeitados, naturalmente, certos condicionamento de

natureza política".

0 argumento, que viria a se incorporar a todos os governos pós-revolu-

cionários até 1984, se baseia no pressuposto de que os países subdesenvolvidos,

apresentando relativa escassez de capital, deveriam atuar como importadores

deste, pois estariam em condições de remunerá-lo melhor. Nocasodosemprés-

timos, a análise admite implicitamente que a utilização do capital no paísque

o toma gere um excedente transacionável a um valor maior ou pelo menos

igual ao pagamento dos juros aos credores externos, condição sem a qual tal

política não traria nenhuma vantagem direta3. Fica implícito que o PAEG

admite a validade desta hipótese, pois caso contrário o parágrafo anterior-

mente transcrito se tornaria inconsistente, servindo apenas para justificar a

opção de 
"progresso 

versus sacrifício futuro" em detrimento de 
"progresso

versus sacrifício presente".

Lê-se na página 11 deste Plano: 
"Com 

base nesta projeção (N.A. — Do déficit em transações) e

em cuidadosa prospecção da conta de capital, chegou-se à conclusão de que épossível estabili-

zar a posição de endividamento externo do país sem prejuízo da política de desenvolvimento

O ponto a ser discutido, no caso, é a validade da opção por um crescimento acelerado, depen-

dente da captação de poupança externa. Uma vez que se tenha tomado este rumo, no entanto,

devem-se deixar claros os instrumentos a serem utilizados.

Um pequeno exercício desenvolvido no Apêndice H.2 qualifica esta condição sob uma forma

mais abrangente.
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Curioso notar, nos três anos de vigência do PAEG, o Brasil assumiu uma

posição inversa, atuando como exportador de capitais4. A nova política, con-

tudo, vingou no longo prazo, sendo implementada a partir de 1967 e durante

toda a década de 70.

Vale a pena frisar alguns problemas teóricos que podem acompanhar

tal tipo de opção.

Quando se toma o país como um todo, a geração de excedentes sobre

os juros admite como premissa básica que os recursos obtidos do exterior

sejam utilizados em investimentos suficientemente rentáveis. É possível, con-

tudo, que a captação de poupanças externas não tenha como contrapartida

uma elevação da mesma ordem do nível de investimento, devido ao desloca-

mento da poupança interna. Isto ocorre (coeteris paribus) sempre que re-

cursos em moeda estrangeira são utilizados para a importação de bens de

consumo.

Um outro problema com o qual pode se defrontar a estratégia de endi-

vidamento é o aumento inusitado dos juros internacionais, que se torna par-

ticularmente relevante quando os empréstimos são contratados (como pas-

sou a ocorrer já no final da década de sessenta) com cláusula de juros

flutuantes, causando ao mutuário um transtorno adicional não antecipado.

Numa análise do endividamento brasileiro sob o ângulo destes dois pos-

síveis problemas desenvolvidos no capítulo IV, conclui-se que o primeiro

passou a se fazer sentir a partir de 1978, e o segundo a partir de 1979.

II.3.2 — O Diagnóstico da Inflação

Previa-se neste Plano a redução do ritmo de elevação dos preços de 90%

ao ano em 1964 para 25% em 1965 e 10% em 1966. Se considerarmos que

o objetivo anti-inflacionário era de motivação secundária, não devendo inter-

ferir no objetivo de criação de empregos e elevação da renda per capita (além

da imposição de realismo no sistema de preços), concluímos de imediato

pelo excessivo otimismo das metas apregoadas.

Embora abrisse um certo espaço de forma a poder acomodar uma posi-

ção mais eclética5, o motivo básico apontado pelo PAEG para a inflação bra-

O superávit em transações correntes obtidos no período 1964-66 foi de, respectivamente,

140,368 e 54 milhões de dólares.

Lê-se na pág. 30: 
"alguns indícios sugerem, todavia, que ultimamente a inflação brasileira esta-

ria assumindo a tônica de inflação de custos. Poderiam também apontar-se causas estruturais

da inflação de custos, tais como: a falta de elasticidade de oferta em determinados setores, o

aumento dos custos relacionado com o processo de substituição de importações, etc. Fatores

desta ordem, no entanto, mostram-se praticamente irrelevantes quando se trata de explicar

uma inflação de 809< ao ano 
".
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sileira era o excesso de demanda ex-ante. Isto fica bem claro no parágrafo
"Raízes 

do Processo Inflacionário" à página 28, onde se lê:

"O 
processo inflacionário brasileiro tem resultado da inconsistência da política distri-

butiva, concentrada em dois pontos principais:

a) No dispêndio governamental superior à retirada de poder de compra do setor priva-

do, sob a forma de imposto ou de empréstimos públicos.

b) Na incompatibilidade entre a propensão a consumir, decorrente da política salarial,

e a propensão a investir, associada à política de expansão de crédito às empresas.

Dentro deste quadro encontram-se as três causas tradicionais da inflação brasileira:

os déficits públicos, a expansão de crédito às empresas e as majorações de salários em

proporções superiores ao aumento de produtividade. Essas causas conduzem inevita-

velmente à expansão dos meios de pagamento, gerando, destarte, o veículo mone-

tário de propagação da inflação."

Os itens (a) e (b) correspondem a uma situação de excesso de demanda

ex-ante. Uma interpretação simplificada deste diagnóstico segundo esta linha

de argumentação é efetuada no apêndice 11.1.

II.3.3 — A Estratégia de Combateà Inflação

Analisado o problema e estabelecida a opção gradualista, o ataque à in-

fiação passava a ser orientado sob os seguintes termos:

"a) 
o combate à inflação deve partir da progressiva contenção dos déficits govemamen-

tais. À União competirá o esforço inicial de sanear suas finanças, cortando despesas não

prioritárias, corrigindo os déficits de autarquias e de sociedades de economia mista (a fim

de liberar recursos para investimentos básicos), racionalizando o sistema tributário e a

sua arrecadação, e restaurando o prestígio dos títulos públicos;

b) a política de salários deverá adaptar-se ao compasso da política monetária, a fim de

que os custos não aumentem, proporcionalmente, mais do que a procura. O princípio a

ser firmado é o de que o combate à inflação, por si só, destina-se a eliminar a instabili-

dade, mas não a elevar a média dos salários reais, os quais só podem ser elevados pelo

aumento da produtividade e aceleração do desenvolvimento.

c) a política de crédito às empresas será suficientemente controlada, para impedir os

excessos da inflação de procura, mas suficientemente realista para adaptar-se às inflação

de custo. Dentro desse princípio, os tetos globais de crédito às empresas deverão ser rea-

justados proporcionalmente ao crescimento do Produto Nacional a preços correntes

— ou, numa hipótese quantitativa mais facilmente programável, ao crescimento do total

de meios de pagamentos. Esse critério destina-se a evitar os efeitos depressivos de uma

contínua compressão real de crédito às empresas. Sua adoção não implica em nenhum

círculo vicioso, mas apenas no tratamento do crédito ao setor privado como uma variável

induzida ao processo de estabilização. Na medida em que se reduzem os déficits, ou que

se expandam além do previsto os recursos não monetários para o seu financiamento, re-

duzir-se-á proporcionalmente a expansão de crédito ao setor privado."...

"As medidas mais recentes de combate à inflação incluem:

a) Concessão de estímulos fiscais e creditícios às empresas industriais que se comprome-

terem a manter estáveis, ou só aumentar com autorização prévia, os preços de venda de

seus produtos, até 31 de dezembro de 1965. Portaria interministerial n9 GB-71, de 23 de

fevereiro de 1965-).

b) Remessa ao Congresso Nacional de projeto de lei que concede estímulos às empresas

industriais e comerciais que, até 31 de dezembro deste ano, não promoverem aumento de

preços superior a 15% sobre mercadorias entregues ao consumo interno."
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Trata-se, como se pode perceber, de um tratamento assentado nos ins-

trumentos de política monetária-fiscal e, naquilo que o distingue fundamen-

talmente do 
"Plano 

Trienal", numa heterodoxa proposição de 
"controle" 

de

preços (não compulsório) e salários.

Como se sabe, o sacrifício tributário do setor privado de determinada

economia não será bem avaliado se medido apenas pela carga total de impôs-

tos diretos e indiretos sobre este incidente. Uma medida intertemporalmente

mais abrangente desta transferência de poder aquisitivo se daria através da ava-

liação do montante total das despesas do setor público. Assim, o ônus perti-

nente ao setor privado aumentaria na medida em que aumentassem os gastos do

governo, diminuindo caso contrário. Nestes termos, uma mera elevação dos

tributos incidentes sobre pessoas físicas e jurídicas, mantidas constantes as

despesas do setor público, antes de aumentar o encargo sobre o setor

privado, apenas modificaria a sua incidência, podendo, quanto muito, trans-

feri-lo de uma geração para outra6.

Esta tautologia, (que iguala o déficit de um agente econômico ao aumento

de seu passivo líquido), em geral esquecida por quem quer e por quem não

quer esquecê-la, foi muito bem explorada peloPAEG, no ponto concernente à

sua pol ítica de redução do déficit fiscal. Como este sedava, em parte por eleva-

ção de impostos, e em parte por redução de despesas7, estava assegurada a

condição para uma maior aceitação do aperto fiscal por parte do setor pri-

vado.

Suprindo uma condição necessária ao rigoroso controle fiscal planejado,

procecleu-se,em 1964, à consolidação orçamentária do Governo Federal,

abrangendo todas as entidades da administração direta e descentralizada sob

seu controle.

A política monetária era quase que totalmente (a menos de alguns itens

de pouco peso no balancete global) determinada a partir do déficit público

(esta a variável exógena do lado da demanda) e da capacidade de colocação

de títulos do tesouro junto ao público. Isto porque a expansão do crédito ao

setor privado deveria seguir em linha com a evolução dos meios de pagamen-

to, o que a tornava uma variável endógena obtida a. partir dos empréstimos

ao Governo e da captação de recursos não monetários pelas Autoridades Mo-

netárias (a dedução exata da fórmula de multiplicação monetária se encontra

no Apêndice II.3). Neste ponto, a ligação entre o PAEG e o Plano Trienal

Deve-se lembrar que este argumento é essencialmente de longo prazo. Supõe-se que o financia-

mento por títulos, seja junto ao Banco Centra! ou ao público, seja totalmente internalizado pe-
los agentes econômicos, seja pelo pagamento de juros reais negativos sobre a base monetária ou

pela necessidade de um futuro superávit para liquidação da dívida.

Em 1964, por exemplo, a despesa orçamentária prevista em Cr$ 3650,0 milhões, foi reprogra-

mpda para Cr$ 2653,3 milhões (efetivamente o dispêndio total no período foi de CrS 2637,1
milhões).
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(além da própria consistência interna do PAEG) se dá por intermédio da teo-

ria quantitativa da moeda. Isto porque enquanto o Plano Trienal previa a ex-

pansão do crédito ao setor privado a partir do crescimento do produto a pre-

ços correntes, o PAEG, que também admitia perseguir este objetivo, o apre-

sentava como equivalente à uma expansão do crédito segundo a evolução dos

meios de pagamento (ver item (c) anteriormente transcrito, concernente à

política monetária do referido Plano). Vale notar, a velocidade renda da

moeda apresentou neste período os valores de 8,0, 7,0 e 7,2, respectiva-

mente, em 1964, 65 e 66.

Por último, analisemos o ponto no qual o PAEG é bastante inovador

em relação ao Plano Trienal, qual seja, a ação anti-inflacionária do lado dos

custos. Esta se dava pelo controle (não compulsório) de preços (pela adesão

à Portaria Interministerial n9GB-71 de 23 de fevereiro de 1965), conforme

exposto na transcrição anteriormente efetuada, e por uma política salarial

que abolia os reajustes com base na reposição do pico prévio de poder aqui-

sitivo. Esta metodologia até então informalmente utilizada trazia dois graves

inconvenientes: em primeiro lugar, era incompatível com uma inflação em de-

clínio, incorporando implicitamente a proposição de que os preços devem su*

bir em um período porque subiram no período anterior, (coeficiente de reali-

mentação inflacionária igual à unidade) e, em segundo lugar, por depender da

arbitrariedade pertinente à 
"escolha 

do ponto do passado que se toma como

base para o cálculo de reajuste. Em substituição a este procedimento, o

PAEG propôs uma fórmula pelo qual o salário real médio nos 12 meses

subseqüentes à data de reajuste seria igual à média verificada nos 24 meses

anteriores, corrigida pelo aumento de produtividade ocorrido no período

anterior. Esta proposição foi inicialmente oficializada pelos decretos 54.018

e 54.228, respectivamente de 14/07/64 e 01/09/64. Estes dois atos do Poder

Executivo regulavam os reajustamentos salariais 
"no 

âmbito do Serviço Pú-

blico Federal, incluindo órgãos da administração descentralizada e sociedades

de economia mista sob a jurisdição do Governo Federal, ou em empresas a

ele vinculadas, ou, ainda, em sociedades de economia mista financiadas por

bancos oficiais de investimentos". Incluiam-se, ainda, sob sua influência, as

empresas privadas subvencionadas pela União ou Concessionárias de serviços

públicos federais. Ficava também estabelecido que o coeficiente de compen-

sação para o ajustamento dos salários destinados a cobrir o aumento de pro-

dutividade e o futuro eventual resíduo inflacionário seria fixado por Portaria

do Ministério da Fazenda.

Em março de 1965 a fórmula foi utilizada para o cálculo do novo salá-

rio mínimo e, em 13/07/1965, através da lei 4.725, estendido a todos os

acordos e dissídios coletivos julgados ou homologados pela Justiça do Traba-

lho. Novas modificações na legislação salarial só viriam a ser introduzidas em

junho de 1968, por intermédio da lei 5.451.
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O gráfico abaixo tenta esclarecer a alteração metodológica introduzida

pelo PAEG8.

Salário

Reaí ' <

E - Linha dos Picos

D

C

B

Média + Adicional de

Produtividade

Média

A Linha dos Vales

0 0 Tempo

Gráfico 11-1 — Evolução do Salário Real

Suponhamos que determinada classe de trabalhadores devesse ter seus

salários reajustados no tempo t0. Pelo método até então usualmente empre-

gado, o salário real seria recomposto em seu pico prévio OE, multiplicando-se

o salário nominal por um mais a taxa de inflação vigente entre os períodos
t-j e t0. Através da nova fórmula proposta, contudo, o objetivo seria obter,

entre os períodos t0 e ti, um salário real médio dado por OC, que represen-

tava a remuneração média dos últimos 24 meses (OB) acrescida do aumento

de produtividade do período (BC). Como se programava uma redução infla-

cionária, era natural que o reajuste efetuado (AD)se situasse abaixo daquele

que recomporia o pico de poder aquisitivo (AE). A descrição e análise deta-

lhada da fórmula de reajustamento salarial se encontra no apêndice 11.4. O

ponto central da nova sistemática, no que diz respeito à política de estabili-

zaçao, residia na criação de duas novas variáveis de política econômica sob o

controle do Governo Federal; o resíduo inflacionário previsto para o próxi-
mo período e o adicional de produtividade. Isto permitiu um certo grau de

controle do lado da oferta da economia, diminuindo a necessidade de utili-

zação do componente de ajuste pela demanda e, conseqüentemente, redu-

8 Ao descrever a evolução do salário real com linhas não retilíneas, o gráfico tenta reproduzir
a idéia implícita na legislação então em vigor, segundo a qual a erosão dos salários seria um

pouco mais acentuada do que aquela dada pelo perfil linear. Isto ficava implícito na deter-
minação de se adicionar à média dos salários reais dos últimos dois anos metade do residio infla-
cionário previsto para o ano seguinte, donde se conclui que se trabalhava com médias harmôni-
cas (do salário real no início e fim do período) e não aritméticas.
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zindo os custos inerentes à implementação das restrições monetárias-fiscais.

A formalização deste raciocínio se encontra na análise da curva de Phillips

obtida a partir da nova legislação salarial, desenvolvida no Capítulo III.

11.4 — A Implantação do Programa da Estabilização

Os três primeiros anos pós-revolucionários foram marcados por profun-

das alterações na vida econômica do país, tendo sido resumido por Simonsen

[1974, pág. 8] através dos seguintes pontos:

"a! 
a redução do ritmo inflacionário, de 80 a 90% ao ano no biênio 1963/1964 para cer-

ca de 25% anuais em 1967;

b) a restauração do equilíbrio financeiro do Governo, com a redução dos déficits federais

de 4,2% do Produto Interno Bruto em 1963para 1,1% do produto em 1966;

c) a melhoria dos métodos de financiamento dos déficits do governo federal, os quais em

1963 eram financiados, em 85,7% pelas Autoridades Monetárias, percentagem que caiu

para 13,6% em 1966;

d) a inversão das tendências deficitárias do balanço de pagamentos, como resultado da

política de realismo cambial, de incentivo às exportações, e de atração dos capitaisestran-

geiros. Assim,'ènquanto que em 1963 o país arcava com cerca de 300 milhões de dólares

de atrasados comerciais, em fins de 1966 as reservas externas brasileiras subiam a mais de

400 milhões de dólares;

e) a neutralização da maior parte das distorções inflacionárias pela implantação da corre-

ção monetária nos títulos públicos e privados, serviços de utilidade pública, impostos,

empréstimos a médio e longo prazos, hipotecas, etc.

f) a melhoria do sistema fiscal, com a ampliação do sistema de incentivos, com a elimina-

ção de tributos destituídos de funcionalidade como o do selo, com a progressiva elimi-

nação dos tributos sobre lucros ilusórios, com a correção monetária dos débitos fiscais

em atraso, e com a substituição do antigo imposto de vendas e consignações, incidente

em cascata, pelo imposto sobre a circulação de mercadorias, incidente sobre valores adi-

cionais;

g) a substituição do antigo sistema de indenizações e estabilidade do trabalhador pelo

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, constituído de 8%o das folhas de pagamento,

como ônus do empregador, o qual é administrado pelo Banco Nacional de Habitação;

h) o desenvolvimento de mercado de capitais, com a criação dos Bancos de Investimento,

com a ampliação do crédito direto ao consumidor, com a instituição do FINAME, para o

financiamento de máquinas de produção nacional, e com a criação de incentivos ao mer-

cado de ações;

i) a criação do sistema financeiro de habitação, baseado no princípio da correção mone-

tária dos depósitos e empréstimos, e com o apoio do Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço;

j) a divulgação das idéias de custo e produtividade, com a preocupação prioritária da

obtenção de índices internacionais de competitividade;

I) a implantação de nova disciplina para os reajustes salariais."

*Deve-se 
mencionar que o advento da correção monetária (item e) e da

nova legislação salarial (item 1) não constituem ou constituíram nenhum

exemplo de unanimidade. Dentre as inúmeras críticas que lhes foram dirigi-

das, destacam-se a de realimentação inflacionária (no caso da correção mone-

tária) e da responsabilidade pela acentuação das desigualdades sociais obser-

vadas ao longo da década de sessenta (com referência à legislação salarial).

Dois aspectos devem contudo ser salientados com relação à indexação insti-
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tucionalizada no período. Em primeiro lugar, ela não abrangia os salários9

(que eram regidos por aquilo que se poderia chamar de política de rendas) e,

em segundo lugar, o fato de ter sido utilizada 
"como 

um artifício para apli-

cação em caráter temporário" (Chacel, Simonsen, Wald, 1976, pág. 301), e

não como uma instituição permanente na vida econômica do país. Segundo

estes três autores, previa-se àquela época a utilização do mecanismo indexa-

tório apenas como um instrumento necessário à implantação da estratégia

gradualista de combate à inflação, a ser abandonado assim que a inflação se

situasse abaixo de um determinado nível crítico, da ordem de 10 a 15%

anuais. No tocante à chamada disciplina salarial e sua associação com a queda

dos salários reais ocorrida no período, uma pequena formalização desenvol-

vida no Capítulo III demonstra que, face ao objetivo de aumento de impôs-

tos indiretos, retirada de subsídios, descongelamento de alguns preços e os

choques agrícolas ocorridos em 1964 (5,7% )e 1966 (19,0%)'? não só os sa-

lários, mas também as margens de oligopólio deveriam apresentar alguma

queda. Estimar até que ponto a carga de sacrifícios foi equanimemente divi-

dida entre assalariados e não assalariados é uma questão empírica, não sendo

objeto de estudo neste trabalho'1. Ainda assim, uma análise desenvolvida no

Capítulo III em torno de alguns dados existentes a este respeito conclui que

a maior parcela do custo inerente ao processo de ajustamento coube ao fator

trabalho.

A execução das medidas ligadas ao controle da inflação pode ser avalia-

da pela Tabela 11.1, que apresenta, para cada variável macroenômica perti-

Tabela 11.1

Previsão do PAEG e Valores Efetivos de Algumas Variáveis Macroeconômicas

Realizado/Previsto
1964 \ 1965 1 1966

Deficit Publico 728,2/7533 592,9/778 586^/586,6

(milhoes de Cr$) ;

Expansao Monetaria 84,6/70 76,5/30 15,8/15

% (M,)

Inflagao (%) 91,9/70 34,5/25 38,3/10

(IGP-DI)

Taxa de Crescimento (%) 2,6/6 2,1/6 5,4/6

PRODUTO PA.-1,3 PA. 20,1 PA.-14,6

PI. 
5,6 I PI.-2,9 | PI. 9,9

FONTE: PAEG, Conjuntura Econômica (nov. 72) Zerkowsky e Veloso í 1982) para dados sobre o pro-

duto). PA = Produto Agrícola; PI = Produto Industrial.

Entende-se aqui por indexação a correção de rendimentos baseada numa variação já ocorrida do

nível de preços.
10 Define-se aqui choque agrícola como o desvio da taxa de crescimento do produto agrícola em

relação à sua tendência histórica.
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nente, a evolução anteriormente prevista pelo PAEG e os valores efetivamen-

te realizados.

Observa-se que a política de contenção do déficit público foi extrema-

mente bem sucedida, principalmente se levarmos em conta que a previsão

para 1965 (efetuada em termos nominais) levava em consideração um perfil

inflacionário do biênio 1964-65 bem mais modesto do que aquele que se su-

cedeu. Também a forma de financiamento do déficit foi alterada, conforme

exposto a seguir:

TABELA II.2

Execução Financeira do Tesouro Nacional — Cr$ Milhões

Deficit Financiamento
Perfodo Receita Despesa Deficit . . 

U)PIB Aut. 
Mon. Publico

1963 1051,2 1555,9 504,7 4,2 426,4(84,5%) 78,3(15,5%)

1964 2129,0 2857,2 728,2 3,2 736,4(101%) —8,2 (—1%)

1965 3906,7 4499,6 592,9 1,6 269,7 (45,5%) 323,2 (54,5%)

1966* 5909,8 6496,4 586,6 1,1 -190,4 (-3%) 606,3(103%)

* Neste exercício, o T.N. contou também com Cr$ 170,7 milhões de recursos externos (AID) para o

financiamento parcial do déficit.

FONTE: Conjuntura Econômica — novembro de 1972.

Se em 1964 o déficit era totalmente financiado pelas Autoridades Mo-

netárias, em 1965 já se delineava uma inversão de tendência {45,5% de finan-

ciamento pelas AM) que culminaria em 1966 na situação exatamente oposta

à de 1964, quando todo o déficit foi financiado junto ao público.

A expansão monetária, conforme se verifica na Tabela II.2, foi o item

que mais se distanciou em relação ao planejado. Dois fatores contribuíram

neste sentido. Em primeiro lugar, o PAEG, ao basear a previsão dosorçamen-

tos monetários no financiamento do déficit público e na regra de crescimen-

to do crédito ao setor privado, supunha implicitamente que o balanço global

das Autoridades Monetárias apresentasse um saldo próximo de zero nas de-

mais contas. Isto não ocorreu, principalmente devido às variações inesperadas

dos itens vinculadas com o setor externo à política de preços mínimos apli-

cada no período. Em segundo lugar, devem-se observar as variações não ante-

cipadas na razão entre os meios de pagamento e o papel moeda em circula-

11 Para uma análise deste assunto, ver por exemplo John Wells 
"Distribution 

of Earnings, Growth

and the Structure of Demand in Brazil During the Sixties", World Development, Janeiro de

1974, Edmar L. Bacha, "Issues 
and Evidence on Recent Brazilian Economic Growth", World

Development, Janeiro-Fevereiro de 1977; Simonsen, M. H. e Campos R. O. 
"A 

Nova Economia

Brasileira, José Olympio Editora, 1974.
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ção. Este multiplicador, suposto constante na programação do PAEG, ele-

vou-se de 3,76 em dezembro de 1964 para 4,39 em dezembro de 1965. Ape-

nas em 1966 sua alteração veio a facilitar o controle monetário (este foi

também o ano de menor desvio e maior sucesso na condução da política mo-

netária), quando então sofreria uma redução acentuada, de 4,39 para

3,84*2.

A inflação apresentou uma trajetória bem menos favorável que aquela

prevista pelo PAEG. Além da simplicidade do modelo com que tais proje-

ções foram efetuadas (equação quantitativa), que não levava em consideração

a inflação corretiva pertinente ao período, o efeito realimentador da corre-

ção monetária e a aversão brasileira às crises de estabilização, deve-se obser-

var que o dado básico sobre o qual se assentavam as previsões do Programa

(expansão monetária) também andou bem longe do que havia sido anterior-

mente estipulado (ver tabela 11.1). Ainda assim, um confronto entre a varia-

ção efetiva dos meios de pagamento e a trajetória da inflação apresenta dife-

renças bem marcantes entre um e outro. Isto não é de causar espécie, pois,

como se sabe, inflação e expansão monetária podem trilhar caminhos bem

distintos no curto prazo.

Passemos agora a uma resumida análise da evolução da economia ano a

ano.

Em 1964, embora a inflação tenha atingido 91,9% (IGP-DI), não se po-

de dizer que não houve um certo sucesso de estabilização pertinente ao pe-

ríodo pós-revolucionário. Uma extrapolação do comportamento do índice

de preços nos primeiros três meses do ano (da ordem de 25%) indicaria uma

inflação anual em torno de 144%. A taxa de 54% verificada entre março e

dezembro de 1964 corresponde a uma inflação anual ao redor de 78%, bem

inferior portanto ao nível extrapolado a partir do período janeiro-março

(144%). Deve-se também considerar a crédito do PAEG a introdução do rea-

lismo no sistema de preços, que embora tenha custado alguns pontos percen-

tuais no combate à inflação, constitui condição importante para uma eficien-

te alocação de recursos. Neste sentido, destacam-se os reajustes tarifários nos

serviços de utilidade pública, a eliminação dos subsídios cambiais e os au-

mentos dos impostos indiretos e aluguéis. O fraco desempenho do setor agrí-

cola ocorrido neste ano também veio a dificultar o processo de estabilização.

De fato, a taxa de crescimento da produção agrícola presentou um desvio

em relação à tendência histórica da ordem de 5,7 pontos percentuais.

A política monetária fiscal, conforme exposto na Tabela 11.1, foi muito

bem sucedida na parte fiscal, mas não muito convincente no controle mone-

tário. Isto se deveu basicamente à estimativa por demais otimista em relaçãoà

captação de recursos não monetários vinculados ao café e ao controle cam-

bial.

12 Deve-se salientar a dificuldade existente àquela época de controle dos meios de pagamento,

devido à defasagem na disponibilidade das estatísticas relevantes.
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A política salarial, ainda embrionária, abrangendo apenas os reajustes

sob influência do Governo Federal, não teve a mesma importância que nos

dois anos seguintes. Ela foi oficializada apenas em julho'3, não tendo

abrangido a maior parte dos reajustamentos salariais efetudos no 2? semestre

de 1964, por não estarem estes direta ou indiretamente vinculados ao Gover-

no Federal.

Em 1965 sobrevém o primeiro crescimento negativo do produto indus-

trial que se tem notícia no Brasil, desde 1964. O produto total só não caiu

devido ao excelente crescimento do setor agrícola (20,1%). O déficit público

sofreu um corte drástico em termos reais, sendo menor que o de 1964 em ter-

mos nominais apesar da inflação sem precendentes ocorrida em 1964. Como

percentual do PIB, o déficit foi reduzido de 3,2% em 1964 para 1,6% em

1965. A política monetária foi novamente comprometida devido às opera-

ções relacionadas com o setor externo. As reservas internacionais elevaram-se

de 239 milhões dólares, demandando elevada soma de recursos das Autori-

dades Monetárias. A política de preços mínimos então em vigor se constituiu

em outro elemento de pressão sobre a base monetária.

O ponto forte no combate à inflação foi a política salarial. Em feverei-

ro, o salário mínimo foi reajustado, de acordo com nova sistemática, em ape-

nas 57%, bem abaixo da inflação ocorrida desde a última data de reajuste

(o IVC-RJ registrou no período uma variação de 109%). A Tabela II.3 ilus-

tra a queda ocorrida no salário mínimo real.

TABELA II.3

Salário Mínimo Real

Ano Indice (1970 = 100)

1963 130,1

1964 121,0

1965 118,0

1966 109,4

FONTE: Barbosa 11983).

Este fato deve ter também afetado as expectativas quanto à evolução da

inflação, facilitando duplamente o programa de estabilização14. Em julho so-

breveio o golpe final, pela publicação da lei 4.725, que estendeu a fórmula

concebida pelo PAEG a todos os dissídios julgados ou homologados pela Jus-

tiça do Trabalho.

14 Ver descrição anterior sobre a política salarial do PAEG.

A análise do pape/ das expectativas no programa de combate à inflação é desenvolvida formal¦
no Capitulo /II.
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Mil novecentos e sessenta e seis foi o terceiro ano consecutivo de suces-

so na condução de política fiscal, só que desta vez também acompanhado

pelo êxito da política monetária. Esta última, que havia se caracterizado por

uma variação percentual dos meios de pagamento de 76,5% em 1965, foi

conduzida com muito maior rigor em 1966, quando a expansão se limitou

a 15,8%.

Pelo terceiro ano consecutivo, caiu o salário mínimo real (ver tabela

II.3), devido à persistente subestimativa do resíduo inflacionário (este foi

fixado em 25% e 10% para 1965 e 1966, respectivamente, enquanto o índice

de custo de vida registrou 45,5 e 41,2% de aumento dos preços). A Tabela

II.4 indica a evolução do salário real médio na indústria de transformação.

Não se dispõe de dados para 1966, mas pode-se observar (principalmente

pelos dados do DIEESE) uma tendência de declínio. Neste ano, o governo

chegou a proibir aumentos espontâneos (coletivos) fora dos limites da lei

4.725.

TABELA II.4

Salário Real Médio nas Indústrias de

Transformação (Pessoal Ligado à Produção)

FGV Sao Paulo DIEESE

1963 100,0 100 100

1964 97,1 99,1 105,0

1965 90,8 95,3 98,8

1966 -

1967 90,6 91,9 89,2

FONTE: Resende, A. L. (7982).
FGV — Deflator utilizado — ICV-RJ

DIEESE — Deflator utilizado - índice de Custo de Vida dos Trabalhadores, em São Paulo (DIEESEI.

Ainda que todas as medidas previstas tenham sido executadas rigorosa-

mente, a inflação não cedeu. Dentre os fatores responsáveis por isto podemos

enumerar o péssimo desempenho do setor agrícola, a elevada expansão

monetária ocorrida em 1965 e a extinção de muitos controles de preços em

1966. Todo este esforço, contudo, certamente contribuiu para a queda da in-

fiação de 15 pontos percentuais em 1967.

De um modo geral, dois elementos marcaram o programa de estabili-

zação. Em primeiro lugar a credibilidade e em segundo a regra salarial, que,

introduzindo a inflação esperada como variável de política econômica, per-
mitiu ao governo um controle efetivo do lado dos custos.
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