
CAPÍTULO IV

O Período 1980-84

Ao tomar posse em 15 de março de 1979, elegendo formairnente como

principal objetivo econômico de seu mandato a queda da inflação ao nível vi-

gente quando da primeira crise do petróleo (em torno de 20% ao ano), o

quinto governo pós-revolucionário certamente não poderia prever o abismo

que se abriria entre o desenrolar dos fatos e suas aspirações de estabilização.

Apenas cinco anos mais tarde, o país, em meio à maior variação anual de pre-

ços já registrada em sua história (223,8% - IGP-Di) recordaria nostalgica

mente o ano de 1978, quando a inflação ainda se situava na faixa dos 40%. A

taxa de variação do nível de preços registrada em 1984 foi suficiente até mes-

mo para desbancar o não muito atraente recorde de 211% registrado no ano

anterior, este último acompanhado de uma recessão sem precedentes na his-

tória do país.

Trocando a comparação de picos pela análise de médias, verifica-se

novamente uma deterioração acentuada dos dois parâmetros anteriormente

analisados. Se a inflação média no período 1976-78 era de 41,9% ao ano,

este patamar se elevaria a 129,5% entre 1979 e 1984. Da mesma forma, a

taxa média de crescimento do produto apresentaria uma redução de 6,6% pa-

ra 2,45% ao ano entre os dois períodos.

O quadro abaixo retrata a evolução de algumas variáveis macroeconõ-

micas nestes anos:

TABELA IV.1

Evolução de Algumas Variáveis Macroeconômicas entre 1976e 1984

Media

76-78 79 80 81 82 83 84

1) Deficit Publico/PIB1 - 6,7 5,2 6,2 1,9 1,6

Operaciortal

2) Expansao Monet. (Mi) 38,9 73,6 70,2 87,2 65,0 95,0 203,5

(M3)2 51,1 77,2 72,3 120,1 100,9 170,2 253,4

3) Inflapao (I.G.P.) 41,9 77,2 110,2 95,2 99,7 211,0 223,8

(Final de perfodo)

4) Taxa de cresc. PIB 6,6 6,7 7,9 -1,6 0,9 -3,2 4,5

Taxa de Cresc. Setor

Agropecuario 3,8 5,0 6,3 6,4 -2,5 2,2 4,2

Taxade Cresc. Prod.

Industrial 7,9 6,6 7,9 -5,5 0,6 -6,8 5,9

FONTES: Relatório AnuaI do Banco Centra/ do Brasil (1948), para dados sobre déficit operacional
(exceto para o ano de 1984, que se baseia numa reavaliação efetuada pelo DEPEC-BACEN).
Zerkowsky e Veloso (1982) para dados de crescimento do produto até 1980.
Conjuntura Econômica, edição de março de 1985, para os demais dados.
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IV.1 — Opções Intertemporais de Polftica Econômica

Conforme mencionado no Capítulo II, uma das facetas da opção inter-

nacionalista exercida pelo Brasil a partir de 1967 consistiu na aquisição de

poupanças externas que viessem a fornecer um suporte adicional ao processo

desenvolvimentista. Neste ponto, assinalamos3 que dois problemas poderiam

se contrapor a este tipo de estratégia, o primeiro dizendo respeito à opção

entre financiamento de consumo ou investimento, e o segundo referindo-se à

possível elevação das taxas internacionais de juros (no caso dos empréstimos

contratados com cláusula de taxa de juros flutuante).

O aumento da poupança interna bruta de 27,83 a 28,12% do PIB4 do

período 1970-72 ao período 1973-77 sugere que, ainda após a quadruplica-

ção dos preços internacionais do petróleo em 1973, o país tenha se endivi-

dado para investir. Entre 1978 e 1983, contudo, a abrupta redução desta ta-

xa a 19,81% corrobora uma avaliação em sentido contrário. No ano de 1979

ocorre o surgimento do segundo problema ao qual nos referimos, caracteri-

zado por uma elevação inusitada nas taxas de juros externas. Contrariamente

a qualquer previsão conservadora, o descompasso monetário fiscal norte-

americano existente a partir de 1979 veio a encarecer sobremaneira a opção

intertemporal anteriormente exercida pelo Brasil e por outros países em de-

senvolvimento5.

A superposição deste problema com a nova elevação dos preços de pe-

tróleo em 1979, a recessão mundial, o aumento do protecionismo e a forte

valorização cambial do cruzeiro ocorrida entre janeiro de 1980 e fevereiro

de 1983 trariam, a partir de 1981, todos os inconvenientes de uma crise cam-

bial. O agravamento da situação das contas externas do Brasil pode ser visua-

lizado no quadro a seguir:

Para uma discussão a respeito deste conceito de déficit, ver Cysne (1985) e Simonsen e Cysne

(1985).

= M1 + Dep. à vista nas caixas econômicas e BNCC + depósitos a prazo + depósitos de pou-

pança.

Em termos ex-post, vale dizer.

Já utilizando os novos números nas Contas Nacionais divulgados pela FG V em junho de 1984.

De fato, a crise dos anos oitenta atingiu não apenas o Brasil, mas também um conjunto de ow

tros países, incluindo até mesmo aqueles auto-suficientes (Argentina) ou exportadores (Méxi-

co, Venezuela) de petróleo.
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TABELA IV.2

Contas Externas do Brasil

1979 1980 1981 1982 1983 1984
1973-78

Indicede Taxa Real de

Cambio

Cr$/<US$, DM) 100,0 96,6 101,8 95,7 97,7 117,8 115,3

Cr$/(US$) 100,0 105,6 114,3 105,8 108,4 131,3 128,4

Indice de RelapaodeTrocas

(Prepos Export./lmport.)

(Base: 1977 = 100) 87 79 65,3 55,3 53,7 53,6 58,0

Exportapoes 9.621 15.244 20.132 23.680 20.132 21.900 27.005

Importa^oes

Combust, e Lubrif. 3.206 6.773 10.200 11.339 10.457 8.607 7.330*

Total 11.522 17.961 22.955 22.086 19.396 15.428 13.937

PagamentodeJurosOlq.) 1.976 5.347 7.457 10.305 12.550 10.263 10.076

Dfvida Externa Lfquida 18.503 40.215 46.934 53.904 65.659 76.756 76.673

Taxa M6dia de Juros 15,2 16,9 18,5 21,9 23,3 15,6 13,1

Deficit em Trans. Cor. 5.276 10.741 12.807 11.717 16.310 6.837 -165,6

Observações:

1) Os dados do balanço de pagamento estão expressos em milhões de dólares;
2) A taxa média de juros foi obtida dividindo-se o pagamento de juros (líquidos) pela dívida externa lí-

quida do período anterior.

3) O sinal ' denota previsão;
4) O índice da taxa de câmbio foi obtida em relação ao dólar e em relação ao conjunto dólar + marco,

com a mesma ponderação. Foram utilizados como deflatores o IPA oferta global no Brasil e os IP As

dos Estados Unidos e Alemanha, tomados em seus valores médios anuais. A desvalorização real re-

fletida pela comparação entre os valores de 1979 e 1980 de qualquer uma das taxas reais de câmbio

deve ser vista com reservas, dada a queda dos incentivos à exportação e impecilhos à importação (ta-

rifas) então ocorrida, não captada por estes números. A inclusão destes fatores nos leva à chamada
taxa real efetiva, que não apresentamos aqui.

Fonte dos Dados: Revista Conjuntura Econômica, principalmente as edições de fevereiro e março de
1985; Boletim Mensal do Banco Central do Brasil, edição de março de 1985 (vol. 21, n°. 3); Boletim

Anual do Banco Central do Brasil, 1984.

A situação se agravou ainda mais a partir de setembro de 1982, quando,

além do significativo aumento de 39,2% do déficit em transações correntes,

problemas semelhantes enfrentados por outros países em desenvolvimento

desencadearam uma crise de confiança na comunidade financeira internacio-
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nal, pondo fim ao processo de reciclagem competitiva de petrodólares inicia-

do em 1973-74. Com o cessar do fluxo voluntário de empréstimos externos,

agrava-se ainda mais a crise cambial, lançando-se as bases da péssima perfor-

mance econômica de 1983.

Retornemos agora a 1979, onde se inicia a nossa análise. Neste ano, a

situação econômica do pais, espelhada por um aumento de 81% no déficit

em transações correntes6, não deveria dar margem à controvérsia de diag-

nóstico: o país necessitava perseguir uma flexibilidade de rendimentos

compatível com a premente queda das remunerações reais aos fatores

de produção domésticos decorrente da desvalorização real do câmbio, que

se impunha sem a menor sombra de dúvidas. Em adição, o setor público
deveria, na parcela que lhe cabia no processo de realocação de demanda, re-

duzir substancialmente o seu déficit, deixando de absorver bens e serviços

que, na ocorrência um concomitante ajuste no setor privado, seriam liquida-

mente repassados ao setor externo. O processo, obviamente, não é tão ime-

diato e indolor como sugerido nesta exposição. Para iso concorrem pelo me-

nos dois fatores: em primeiro lugar, a demanda de um setor em geral não

coincide com a do outro, o que na ausência de instantaneidade de migração

de fatores, que caracteriza o mundo real, sugere um desemprego temporário

quando da redução do déficit público. De fato há de se dar um tempo para a

realocação de fatores de produção em direção às linhas de exportação e

substituição de importações, o que envolve variável de difícil controle: o

aprendizado. Em segundo lugar, não se pode esquecer a complexidade repre-

sentada pela necessária alteração de preços relativos. O problema, que já é

grave em economias não indexadas, em decorrência da rigidez de salários

nominais, assume feições ainda mais complicadas no caso brasileiro. Esta

segunda observação aponta no sentido de certas dificuldades, no período de

ajustamento, no tocante ao combate à inflação. Em suma, embora envolva

um certo trauma passageiro, o ajuste de uma economia ã uma nova situação,

onde tenha que passar a contar em menor escala com a poupança importada

de cidadãos não residentes, não é de impossível consecução. De certa forma,

o Brasil efetivamente deu uma demonstração neste sentido, passando, entre

1982 e 1984, de uma situação deficitária de US$ 16,3 bilhões a uma situa-

ção de superávit em transações correntes. A este ponto voltaremos em breve.

Desnecessário mencionar, este ajuste não teve início em 1980 {mas

apenas em 1983). Ao contrário, ao valorizar o câmbio em termos reais efe-

tivos (incluindo as tarifas e os subsídios às exportações), o país assistiu a

uma transferência de encargos para o futuro, que, aliás, se mostraria bem

mais próximo do que o previsto.

Ao invés de procurar a flexibilidade de rendimentos, optou-se, já ao

final de 1979, pelo caminho oposto, modificando-se a política de reajus-

tes salariais em direção ao princípio de recomposição do pico salarial e ao

espaçamento semestral.

6 O déficit foi de, respectivamente, US$ 5.927,4e 10.741,6 bilhões em 1978e 1979.
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Como mostrou a evolução dos fatos nos quatro anos seguintes, a intro

dução da lei número 6708, de 30 outubro de 1979, foi algo mais do que

uma medida certa na hora errada. Tratava-se mesmo de uma medida errada

na hora errada. O encurtamento do prazo de reajustes salariais trazia consi-

go duas alternativas: uma elevação dos salários reais médios e/ou uma ele

vação da taxa de inflação. Isto pode ser facilmente visualizada no gráfico a

seguir, que mostra a evolução do salário real de uma determinada categoria

profissional em função de tempo:

Sal3rio A

Real

»¦ Linhas dos Picos

A. /^  V M6dia apos semestralidade

/\ \\ / /S. \ VS. (c/inflacao constante)

M6dia antes da semestralidade

 Linha dos Vales

^ Tempo
T0 X* t 1.5 t2

GRÁFICO IV.1 ~ Salário Real e Salário Real Médio com Mudança de

Periodicidade e Inflação Constante

Neste gráfico, a área hachureada é proporcional ao salário real médio,

aquele que efetivamente interessa ao empregado e ao empregador. Em cada

período, os salários reais vão caindo, pela erosão inflacionária, até sofrerem

nova recomposição, baseada no pico prévio anterior. Quanto mais elevada for

a taxa de crescimento dos preços, maior será a rapidez desta queda, o que

corresponde a uma maior inclinação das curvas descendentes apresentadas no

diagrama. Como se pode observar a partir da data tj, a passagem de um rea-

juste anual a semestral {ou semestral a trimestral) implica, para um mesmo

nível de inflação, num aumento do salário real médio.

Num espaço de tempo insuficiente para o devido pedido de licença à

acumulação de capital e/ou ao progresso tecnológico, companheiros insepa-

ráveis da boa saúde dos incrementos reais à remuneração do trabalho, abrem-

se sempre cinco possibilidades de se viabilizar o aumento de poder aquisiti-
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vo dos assalariados: a primeira concreta mas de difícil consecução, as duas

seguintes míopes e transitórias, a quarta e a quinta representando, respectiva-

mente, um apelo à improbabilidade e às incertas dádivas da natureza.

Iniciemos pela mudança na composição da absorção interna de bens e

serviços, representada por uma transferência de remuneração entre o capital

e o trabalho, a favor do segundo. Esta poderia ser iniciada pela modificação

da política salarial, mas deveria também contar com uma queda das margens

de oligopólio e das taxas de juros incidentes sobre o capital de giro das em-

presas, duas medidas de difícil consecução, mas parte de um conjunto que

teria como contrapartida final, se este fosse o objetivo, uma elevação da par-

cela da renda nacional apropriada pelos assalariados.

Em contraposição às distribuições em cross-section, nas quais, no mes-

mo período, uns ganham e outros perdem, devem também ser lembradas

as distribuições intertemporais, onde ganhadores e perdedores se situam em

pontos distintos no tempo. Esta estratégia nos leva às nossas segunda e ter-

ceira alternativas.

Valorizando-se a taxa de câmbio real efetiva, está aberto o caminho

para a elevação do excesso do nível de consumo e investimento sobre a pro-

dução nacional de bens e serviços e, conseqüentemente, para o aumento do

passivo externo líquido do país. Trata-se de passar a conta às futuras gera-

ções, com financiamento junto ao setor externo, cujo aceite se dá por uma

importação líquida de títulos de crédito emitidos ou inicialmente possuídos

por residentes brasileiros.

Resta ainda, como distribuição intertemporal de sacrifícios, apelar ao

financiamento do governo (leia-se, gerações futuras de contribuintes), au-

mentando-se os subsídios e diminuindo-se os impostos indiretos. Este proce-

dimento abre, ao menos até o ponto em que a poupança privada possa su-

portar, espaço em direção a um certo alívio na sensação de pobreza das cias-

ses trabalhadoras.

A quarta e a quinta possibilidades, que não representam variáveis de po-

lítica econômica, dado que carecem de controlabilidade, recorrem a uma

eventual melhora das relações de troca com o exterior ou a possíveis choques

positivos de oferta, como excelentes safras agrícolas, descobertas de novos

campos de petróleo, etc.

Sem estas alternativas só restam duas opções: um aumento do salário

real acompanhado por uma queda do nível de emprego ou uma elevação da

taxa de inflação. A opção pode ser exercida pela política monetária fiscal.

Uma administração austera dos gastos públicos e das operações ativas líqui-

das das Autoridades Monetárias revelaria a preferência pela primeira opção,

ao passo em que uma passividade monetário-fiscal estaria associada ao au-

mento permanente da inflação e conseqüente manutenção dos salários reais

médios. Trata-se neste caso da resposta espontânea da economia a uma im-

posição legislativa que se queria generosa e se mostrou incompleta. 0 gráfico

abaixo mostra como se dá, por um aumento da taxa de elevação dos preços,
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a partir da data de introdução da semestralidade <t,), a compatibilização

entre a redução dos prazos de reajuste e a manutenção do salário real médio:

Salário

Real ' k

Wp   — Linha dos Picos

/ /\  \ ' X \ M6dia antes e apos
' / /\. / \ \\ semestralidade

— Linhas dos Vales

^ Tempo

to r1 fl,5 tj

GRÁFICO IV.2 — Salário Real e Salário Real Médio com Mudança da

Periodicidade e Aumento da Taxa de Inflação

0 argumento parte de uma análise simplificada, onde não se considera a

falta de sincronização dos reajustes salariais. Como conseqüência, deve-se sa-

lientar que as conclusões aqui obtidas se referem a uma comparação de situa-

ções de equilíbrio, antes e após a modificação do prazo de reajuste, e não à

fase de ajustamento em si.

Analiticamente, se n é a taxa de inflação e esta se mantém constante

entre os dois momentos de reajuste, o salário real médio (Wm) se relaciona

ao pico de salário real (Wp) pela expressão:

W = w
m 

(1 +tt) 1n (1 +n) p'

Assim, por exemplo, para uma taxa de inflação anual da ordem de 40%,

temos Wm = 0,849 Wp, o que significa que o poder aquisitivo médio do tra-

balhador durante o ano eqüivale apenas a 84,9% daquele obtido imediata-

mente após o reajuste. Para que esta relação não se altere com a mudança da

periodicidade de reajustes, basta que a inflação anual se torne semestral, ou

seja, que a taxa passe de 40% ao ano a ((1,4)2 — 1) x 100 = 96% ao ano.
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Na ausência de uma das cinco possibilidades de aumento salarial anterior-

mente salientados, esta análise propicia uma razoável explicação para a mu-

dança de patamar da inflação brasileira a partir de 1979. Ao nível de aproxi-

madamente 40% ao ano ocorrido entre 1976 e 1978 contrapôs-se a inflação

em torno de 100% ao ano entre 1980 e 1982.

Entenda-se assim porque classificamos a introdução da semestralidade

em 1979 como uma medida errada na hora errada. Ela trazia consigo, coete-

ris paribus, um aumento de poder aquisitivo exatamente numa fase em que

as fontes de financiamentos externo e interno (pelo aumento de impostos in-

diretos e diminuição de subsfdios) à ilusão de uma pobreza inferior àquela

realmente existente estavam prestes a se esgotar.

A nova mudança de patamar da inflação em 1983 pode também ser ex-

plicada em termos dos gráficos IV.1 e IV.2.

Desta vez, não se tratava de um aumento da taxa de inflação para impe-

dir uma elevação de salário real que a economia não poderia suportar. Tra-

tava-se mesmo de se obter a necessária queda destes últimos (bem como, se

possível, da remuneração ao capital), em decorrência da seqüência de cho-

ques com que a economia se defrontou a partir de 1982.

Se a indexação fosse instantânea, como se tenta aproximar com o meca-

nismo de escala móvel, a não utilização de índices expurgados de choques de

oferta (incluindo as desvalorizações reais do câmbio) teria condenado o país

a uma recessão ainda mais árdua do que aquela ocorrida em 1983. O meca-

nismo brasileiro, entretanto, utilizando a indexação defasada, abria o neces-

sário grau de liberdade, pela elevação da taxa de inflação, não apenas para a

manutenção, como se expõe no gráfico 2, mas também para a premente que-

da dos salários reais (segundo Saím (IBGE — 1985), em torno de 20% entre

junho de 1982 e abril de 1985) e o desejado aumento da transferência I íqui-

da de recursos para o exterior. Este ponto é formalizado no próximo capí-

tulo.

Obviamente, os inconvenientes em geral apontados no tocante a uma

desvalorização nominal do câmbio, como exacerbação de expectativas quan-

to às novas maxidesvalorizações, inflação, aumento do endividamento em

cruzeiros das empresas com passivo expresso em dólar, etc. não passam de

uma inexplicável miopia, quanto o desequilíbrio do balanço de pagamentos,

tal como em 1980, longe de refletir um fato passageiro, demonstra ser um

problema estrutural a demandar uma rápida solução.

Neste caso, todas as ponderações contrárias à maxidesvalorização são

simplesmente argumentos a favor da transferência de encargos para o futuro.

E com um perigoso agravante: como a defasagem do efeito preço sobre o

balanço comercial costuma ser bem superior à do efeito renda, pode ser (e

este foi efetivamente o caso no Brasil entre 1979 e 1983) que à não desvalo-

rização real de hoje (1979-80) se contraponha a recessão de amanhã (1981-

83).
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Esta, aliás, parece ser a vocação da administração brasileira em gerai: é

preciso que a dívida se torne endógena para diminuir o ritmo de crescimento.

Esta perda de controlabilidade, seja eía imposta pelos mutuantes (como

no caso da dívida externa, em 1983-84) ou pela conjugação entre os limites

suportáveis das taxas reais de juros e a ação de agências internacionais (no

tocante ao endividamento do setor público), tem tradicionalmente, no Brasil,

precedido as fases de administração mais autera, seja da dívida, seja do passi-

vo externo líquido do país.

Desnecessário mencionar, a rigidez em relação ao pico de consumo pré-

vio dos agentes econômicos está para qualquer estratégia de endividamento,

assim como a rigidez de preços e salários nominais está para o chamado pa-
drão ouro de ajuste do balanço de pagamentos: quando se trata de aumentar

(no primeiro caso o consumo e no segundo os preços e salários), não há pro-

blema. A queda, entretanto, costuma se fazer acompanhar de elevado mal-

estar.

Quando utilizado, como a partir de 1978, para financiar o aumento de

consumo, o endividamento só traz consigo os seus problemas: aumentar

(tornando diferente de zero) a variância do excesso de investimento sobre a

poupança interna do país, como o agravante de lançar a débito dos residen-

tes a remuneração pela abstenção ao consumo daqueles que resolveram finan-

ciá-lo. Em adição, surge a inconveniente necessidade, na fase de reversão do

sinal do hiato de recursos7, de lembrar aos residentes que eles são mais po-
bres do que efetivamente supõem.

No Brasil, o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) mostrou-se parti-

cularmente omisso nesta espinhosa missão. A contrapartida neste caso, am-

parada por uma irritante parafernália de regras e regimes de pagamento, se deu

por uma transferência de rendas (ou, quando não, de folgas no fluxo de

caixa) entre os mutuários e não mutuários do SFH, a favor dos pri-

meiros.

Tentando resumir todo o raciocínio até aqui apresentado, podemos di-

zer que, embora a seqüência de choques externos ocorridos após 1979 se

constitua no motivo principal da crise da economia brasileira entre 1980 e

1984, o tardio reconhecimento da gravidade da situação por parte do gover-

no, caracterizado pela inexplicável valorização cambial ocorrida entre 1980

e 1983, a mudança de política salarial em 1979, e o exagerado afrouxamento

monetário-fiscal persistente entre o segundo semestre de 1979 e o final de

1980, em muito contribuiu para ampliar o quadro de dificuldades com o

qual o país se defrontou a partir desta data.

Define-se hiato de recursos como o déficit em transações correntes menos a renda líquida envia-
da para o exterior.

58



IV.2— Evolução da Economia de 1979 a 1984

O ano de 1979 pode, em termos de política econômica, ser subdividido

em duas partes. A primeira, que se entendeu até agosto, caracteriza-se pela

conscientização a respeito do período de austeridade a que a economia teria

que se submeter. Esta constatação advém não somente da elevação da taxa

de inflação nos primeiros meses do ano, mas também, e principalmente, em

decorrência da tendência inequívoca da elevação das taxas internacionais de

jurosg e dos preços do petróleo importado, o que viria a onerar ainda mais o

já deficitário balanço de pagamentos em transações correntes. Visando a sim-

plificar as operações relacionadas ao setor externo, lançou-se mão de uma

mini-reforma cambial no início do ano, compreendendo uma desvalorização

real da taxa de câmbio de 4,5% ao ano, eliminação gradativa dos prêmios fis-

cais à exportação até 1983 e supressão do depósito compulsório para impor-

tação. No 
"front" 

interno, o alto índice de inflação verificado em março

(5,8%) levou o governo a instituir algumas medidas contencionistas no mês

posterior. Neste conjunto, destacavam-se a previsão de um rígido controle

monetário-fiscal e uma tentativa de reversão de expectativas, amparada por

um controle temporário de preços. Tais instrumentos tiveram um curto pe-

ríodo de implementação, sendo substituídos por um elenco de medidas to-

talmente opostas a partir da permuta ministerial em agosto de 1979. Neste

ponto dá-se início a uma nova fase de política econômica, caracterizada pela

idéia segundo a qual inflação não se combate por controle de demanda, mas

sim pela expansão da oferta de bens e serviços (estimulada pelo crédito fis-

cal).

Apesar do apelo desenvolvimentista, a euforia não demora a se curvar

perante a realidade dos fatos. Se a taxa de inflação anualizada até agosto

perfazia 62,1%, a variação de preços de 77,2% ao final do ano dá bem uma

idéia do resultado do apelo à heterodoxia.

A nova elevação do nível de inflação a 110,2% em 1980 e as ínfimas ta-

xas de crescimento do triênio seguinte viriam a representar severa repreen-

são histórica ao entusiasmo desenvolvimentista de curto prazo e àqueles que,

preconizando o ano de 1980 como o 
"ano 

da coleta de resultados", encara-

vam os primeiros sinais do recrudescimento inflacionário presentes a partir

de agosto como conseqüência exclusiva e temporária da liberação dos preços

administrados então adotada (o que na época ficou conhecido como 
"perío-

do de inflação corretiva"). De fato, não se poderia ter ignorado o papel da

abrupta elevação do crescimento dos meios de pagamentos (M,) ocorrida no

Podem-se citar também os choques representados pelo baixo crescimento da produção do setor

agropecuário entre 1982e 1983 (ver tabela IV. 1), bem abaixo da taxa média histórico de 4,4%

ocorrida no período 1945-80.

Ver tabela IV.2.
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29 semestre, cuja variação anualizada passou de 45,3% entre janeiro e agos-

to a 138,7% entre agosto e dezembro de 1979.

Em novembro deste ano foi aprovada no Congresso uma nova legislação

salarial, passando-se do reajuste pela média, sistemática vigente desde 1964,

ao reajuste pelo pico salarial existente quando da última contratação de ren-

dimentos. Introduziu-se a semestralidade (o que, como observamos anterior-

mente, trazia consigo uma elevação do salário real médio ou da taxa de in-

fação), a negociação do ganho de produtividade a ser acrescentado ao novo

salário nominal e, numa tentativa de distribuição de renda em favor das cias-

ses de menor remuneração, um inusitado dispositivo pelo qual aqueles que

recebiam de 1 a 3 salários mínimos fariam jus a um bônus adicional de 10%.

Instalava-se assim uma pretensa transferência de poder aquisitivo entre os

assalariados sujeitos à nova legislação, cuja gradação era curiosamente deter-

minada pelo nível de inflação.

Em 07/12/1979, o Governo, interrompendo uma tradição demini-des-

valorizações em vigor desde agosto de 1968, passa a cotar o dólar 30% mais

caro. A medida foi seguida pelo relaxamento da contenção às importações e

eliminação de incentivos à exportação (incluindo taxação sobre a exportação

de produtos primários), caracterizando o que no jargão econômico se deno-

mina 
"desvalorização 

compensatória", de pouco ou quase nenhum efeito so-

bre o balanço de transações correntes. Some-se a isto a generosa e generaliza-

da indexação então existente que, não utilizando índices expurgados dos

choques de oferta, tentava inutilmente criar, por reposições apenas nomi-

nais de salários, safras não colhidas e desembarques de petróleo já não mais

consumados.1 
0'' 1

A maxi-desvalorização de dezembro parecia estar mais voltada ao au-

mento (ou, ao menos, manutenção) do fluxo de empréstimos do que à dimi-

nuição do elevado déficit em transações correntes. Esperava-se que esta me-

dida trouxesse consigo uma redução das expectativas de desvalorização cam-

bial e um conseqüente incremento do aporte de recursos externos autôno-

mos. Dois fatores contudo frustraram esta meta. Em primeiro lugar, o tabe-

lamento dos juros domésticos, o que não incentivava a captação em moeda

estrangeira. Em segundo lugar, o fato de que o abrupto encarecimento do

dólar não trouxe consigo a esperada queda nas expectativas de desvalorização

cambial.

10 . Desenvolve-se no próximo segmento um simplificado modelo macroeconômico mostrando o

delicado problema de ajuste do balanço de pagamentos em transações correntes, quando a pre¦
sença de um sistema de indexação generalizada impõe barreiras à queda de rendimentos reais.

[ 1 O resultado, como não poderia deixar de ser, se traduziu por uma maior instabilidade dos pre-

ços e do nível de emprego.
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Em 16/01H980 decidiu-se, em reunião do Conselho Monetário Nacio-

nal, prefixar a correção monetária e cambial em, respectivamente, 45 e 40%.

A medida tinha como objetivo provocar uma queda nas expectativas de infla-

ção e desvalorização cambial, mas sua não coerência com a política monetá-

ria fiscal expansiva então adotada12, além de não lhe permitir alcançar suas

metas, rendeu como subproduto uma exagerada e crucial sobrevalorização

cambial ao final de 1980 (tomando-se como base a segunda quinzena de

dezembro de 1979).

Neste ano, a taxa de inflação apresenta a segunda mudança consecuti-

va de patamar, desta vez indo a 110%. A maxidesvalorização, a alteração da

pol ítica salarial e a elevada expansão monetária ocorrida em 1979 e 1980 fo-

ram fatores decisivos neste resultado. O incentivo à aquisição de bens de con-

sumo duráveis, dado pelas taxas reais de juros negativas, vigentes na captação

de poupança por intermédio de títulos atrelados à correção monetária, cos-

tuma ser também apontado como uma das causas da elevação do patamar

inflacionário em 1980. Apesar de intituitivo, o argumento, (ressalvadas as co-

nhecidas limitações do Sistema de Contas Nacionais do Brasil, onde o con-

sumo é calculado por resíduo) esbarra na queda da propensão média a consu-

mir no período, que passou de 0,853 em 1979 a 0,847 em 1980.

Em 03/04/1980 surgiu, através da Resolução BACEN 605, o controle

quantitativo do crédito interno13, instrumento que só seria desativado três

anos depois, em meados de 1983. Como todo sistema de racionamento por

cota, premiava os 
"quota-holders" 

(a princípio o sistema bancário e depois

o próprio Tesouro Nacional, pela taxação dos lucros extraordinários dos

bancos e maior utilização do IOF). A estratégia, que tinha por objetivo

evitar a contínua queda de liquidez internacional à disposição do país14 ,

apresentava como subprodutos ineficiência econômica (pela desintermedia-

ção financeira) e o comprometimento do nível de investimentos privados

(pela elevação das taxas de juros reais).

Pode-se entender a utilização de um artifício deste tipo como medida

de emergência de curto prazo, mas dificilmente concordar com sua manuten-

ção por um período de três anos, em detrimento de um ajuste mais significa-

tivo no balanço de pagamento em transações correntes. Este só veio a se ini-

ciar (ainda que quase exogenamente) em 1983, quando o recurso ao endivi-

damento voluntário já não mais existia.

12 £ com a atrelagem dos preços à inflação passada, pelo sistema de indexação defasada.

13 Por esta resolução, a expansão do crédito de origem interna concedido pelos Bancos Comer-

ciais, Bancos de Investimento e SCFI ficava restrito a 45% do valor realizado no período ante-

rior.
14 Do início de 1979 a abril de 1980 observou-se uma queda de reservas da ordem de 5 bilhões de

dólares.
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O abandono da pré-fixação da correção monetária e cambial, bem como

o relaxamento no controle de juros, em novembro de 1980, marca o Início

do retorno à ortodoxia econômica. No tocante ao setor externo, volta-se a

uma situação em muito semelhante àquela vigente no primeiro semestre de

1979, desta vez agravada por uma valorização cambial efetiva ainda mais

acentuada. 0 depósito prévio sobre importações foi substituído por uma ali'-

quota de 25% de IOF, e o crédito prêmio de ICM e IPI por incentivos credi-

tícios adicionais aos então existentes. Em abril de 1981, reintroduz-se o cré-

dito prêmio às exportações, com alíquota única de 15%. Neste ano, o câmbio

real sofre uma crucial sobrevalorização (ver tabela IV.2). Assim, apesar do

crescimento do produto real bem abaixo dos esperados 5% (o PIB apresen-

tou em 1981 um decréscimo de 1,6%), o superávit comercial de US$ 1,6

bilhão no fim do ano esteve longe de alcançar a previsão de US$ 3 bilhões.

A ausência de choques em relação a 1980 permitiu uma certa estabilização

da inflação, que caiu de 110,2% em 1980 para 95,2% em 1981. Paralelamen-

te, inaugurou-se o crescimento negativo do PIB real na história brasileira.

Ao contrário do ocorrido nos três anos anteriores, quando a produção

do setor agropecuário cresceu sempre a taxas superiores à taxa média histó*

rica de 4,4% ao ano (verificada entre 1945 e 1980), o ano de 1982 se carac-

terizou por um crescimento negativo do produto agrícola, de 2,5%. Apesar

disto, no entanto, observa-se que a taxa de crescimento de preços dos produ-

tos agrícolas no atacado (89,5%) foi inferior a dos produtos industriais

(99,8%), invertendo-se a tendência verificada nos anos anteriores.

No setor financeiro, seguindo uma antiga tendência, verificou-se um

crescimento bem mais acentuado dos haveres não monetários (148,4%) do

que dos haveres monetários (72,2%). Com a continuidade no controle quanti-

tativo do crédito, a elevação do depósito compulsório sobre depósitos à vis-

ta e a expansão da base monetária bem abaixo da inflação ocorrida desde

1980 (o mesmo se sucedendo com Mi ), as taxas de juros no segmento livre

do mercado, tanto em termos nominais quanto reais, fecharam o ano em ní-

veis elevadíssimos. Ainda aqui, o objetivo a dar origem a tais medidas era a

visada indução à captação de recursos externos por parte do setor privado

da economia.

A boa nova do ao ficou por conta da produção de petróleo, que aumen-

tou 21,6%, permitindo ao país uma apreciável economia de divisas, traduzi-

das por um volume de importações 9% menor em relação a 1981 (em valor).

Apesar disto, o saldo do balanço comercial se mostrou inferior ao obtido nes-

te último ano. Isto se deve à queda da ordem de US$ 3,5 bilhões nas expor-

tações, que encontra explicações na persistente sobrevalorização da taxa

cambial efetiva ocorrida neste ano e em 1981 (ver tabela IV.2), na diminui-

ção das taxas de crescimento econômico mundiais, no aumento do protecio-

nismo, na deterioração dos termos de troca e nas dificuldades conjunturais

enfrentadas por alguns países subdesenvolvidos de relativa importância no

62



comércio exterior brasileiro.

A partir das negociações com o F MI ocorridas em dezembro, o Governo

anuncia neste mês uma nova regra de pré-fixação, se bem que agora flutuan-

te, a qual, a exemplo daquela posta em prática em 1980, não levou a bons re-

sultados. De fato, estipulando para o ano de 1983 desvalorizações cambiais

mensais 1% acima da variação de preços ocorrida no período, o governo de-

terminava um piso para a taxa real doméstica dado pela taxa nominal de ju*

ros externa mais 12,7% (1% ao mês calculados a juro composto) mais um

prêmio de risco cambial adicional. Isto decorre diretamente da comparação

entre o custo do empréstimo externo e o interno, modelando-se a expectati-

va de desvalorização cambial pela regra dada pelo governo mais um prêmio

de risco15. A regra lembrava em sua defesa que a valorização relativa do cru-

zeiro frente ao dólar em dezembro de 1982 (tomando-se arbitrariamente

como base janeiro de 1980) era de 18%, o que, dado um nível de inflação

externa da ordem de 5% em 1983, significava o retorno do câmbio à parida-

de existente ao final de 1980. Esqueciam-se porém dois fatores básicos: pri-

meiro que o Brasil não negocia apenas com países que cotam seus produ-

tos em dólar16, e segundo, muito mais importante, que paridade de poder de

compra17 nunca foi condição suficiente (muito menos necessária) à obten-

ção de metas pré-definidas de balanço de pagamentos. Como não poderia dei-

xar de ser, sobreveio em fevereiro de 1983 uma nova maxi-desvalorização de

30%, desta vez em resposta ao necessário saldo de US$ 6 bilhões no balanço

comerciai a ser compulsoriamente alcançado até o final do ano. A alteração

da política salarial (reduzindo os reajustes), então já ocorrida, veio a propor-

cionar um maior impacto desta medida, que desta vez não foi tão incisiva-

mente repassada aos custos ou descompensada por isenções tarifárias e redu-

ção de incentivos à exportação, tal como ocorrera em 1979. Como se pode

ver pela tabela IV.2, a desvalorização do câmbio real (tomado em relação ao dó-

lar e ao marco) foi da ordem de 20% entre estes dois anos. Deve-se também

destacar que esta alteração de preços relativos não foi substancialmente alte-

rada em 1984. Em contrapartida, o esperado superávit comercial foi ultrapas-

sado em US$ 472 milhões, pavimentando o caminho em direção a metas

ainda mais ousadas a partir de então.

O ano de 1983 foi realmente traumático para a economia brasileira. A

menos do resultado alentador no balanço comercial, tudo parece ter sido

negativamente direcionado. Uma taxa de inflação de 211% e um decréscimo

do produto real em 3,2% dão bem um retrato do que se sucedeu. Dentre as

variáveis associadas ao aumento inusitado da inflação podem-se citar a eleva-

ção da taxa de expansão monetária em 1983 em relação aos três anos ante-

riores, a reduzida produção agropecuária motivada por secas no Norte e en-

15 É claro que, na prática, a não homogeneidade do crédito e das expectativas impõe uma faixa.de

variação bem ampla a este valor.

16 Ou seja, que remuneram seus fatores de produção domésticos em dólar.

17 Aqui no sentido de taxa de câmbio real fixa.
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chentes no Sul do país, choques de oferta externos (como por exemplo a

quebra da safra de laranjas ocorridas nos EUA), bem como o aumento do

preço de alguns serviços públicos, a retirada de subsídios, o aumento de im-

postos indiretos e a acentuação das desvalorizações nominais de câmbio.

Em junho foi finalmente eliminado o contingenciamento de crédito in-

terno. Ainda assim, apesar da indução à tomada de empréstimos externos

pelo encarecimento dos recursos domésticos não fazer mais sentido, face ao

retraimento dos mutantes, os elevados recursos em moeda estrangeira depo-

sitados sob o amparo da resolução 432 continuaram impondo, a menos da

não homogeneidade entre o crédito interno e externo e das expectativas de

desvalorização cambial, limites à queda da taxa real de juros. Este fato, alia-

do ao corte dos investimentos públicos, e amparado pelo generalizado pessi-

mismo que se apossou dos agentes econômicos, fornece alguns subsídios ex-

plicativos à brutal queda de produção do setor industrial em 6,8%. A políti-

ca fiscal contracionista permitiu uma redução acentuada do chamado déficit

operacional {que não inclui o pagamento de correção monetária da dívida

pública), que passou de 6,2 a 1,9% do PIB.

0 debate em torno da questão salarial levou à existência, durante 1983,

de cinco diferentes sistemáticas de ajuste salarial. Some-se a estas a imple-

mentação inócua do Decreto Lei 2.064, ultrapassado apenas uma semana

após o encaminhamento ao Congresso Nacional. Uma apresentação siste*

mática da legislação salarial de 1979 a 1984 é desenvolvida a seguir:
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TABELA IV.3

Política Salarial de 11/79 a 12/84

Taxas de Reajuste em Percentagens Cumulativas do INPC ($)

PERIODO

Faixa salarial Ate De De De De Mais

(em sal. mfn.) 3 3a 7 7a 10 10a 15 15a 20 de 20

1) De 11/79 a 12/80 110 100 100 80 80 80

(Lei 6.708)

2) De 12/80 a 02/83 110 100 100 80 50 Negociapao

(Lei 6.886)

3) De 02/83 a 06/83 100 95 80 80 50 Negociapao

(D.L. 2.012)

4) De 07/83 a 07/83 100 100 80 80 50 Negociapao

(D.L. 2.024)

5) De 08/83 a 10/83 80 80 80 80 80 80

(D.L. 2.045)

6) De 26/10/83 a 29/10/84 100 80 60 60 50 50

(D.L. 2.065)

7) Ap6s 29/10/84 100 80 80 80 80 80

(Lei 7.238)

Fonte: Conjuntura Econômica.

0 Decreto-Lei 2.065, quando em vigor, desempenhou um importante

papel na redução do déficit público, ao estabelecer reajustes relativamente

modestos18 à folha salarial direta ou indiretamente vinculada ao setor gover-

namental. 0 próprio decreto previa, a partir de 01/08/85, alterações na sis-

temática de reajuste salarial, que em seu conjunto visavam à implantação do

sistema de livre negociação a partir de 1988. Já ao final de outubro de 1984,

entretanto,o Decreto-Lei 2.065 é substituído pela Lei n? 7.238, que esta-

belece um reajuste de 100% para a faixa de 1 a 3 salários mínimos e um piso

de 80% da variação semestral do INPC para os vencimentos superiores aos

limites definidos por esta faixa.

O ano de 1984 marca a volta do Brasil a uma situação não apresentada

desde 1966: a de exportador de capitais. Embora quase insignificante frente

te à magnitude das contas de balanço de pagamentos, o superávit de 165,6

18 Quando comparado à sistemática introduzida em novembro de 1979.
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milhões de dólares obtido em 1984 reflete o esforço, bem como a conse-

cução19, do processo de ajustamento das contas externas. Saindo de uma

posição defensiva iniciada já em 1981, que teria seu ápice no segundo semes-

tre de 1982, a verdadeira passagem ao ataque se dá realmente em fevereiro

de 1983, quando da efetiva alteração de preços relativos a favor dos bens

transacionáveis, medida inexplicavelmente retardada desde o final de

197920.

A passagem de um déficit em conta corrente da ordem de 16 bilhões

de dólares em 1982 a uma posição superavitária em 1984, transição na qual

pouquíssimos apostariam no ápice da crise cambial, em 1982, teve como base

o superávit comercial recorde de 13,07 bilhões de dólares alcançado no pe-

ríodo. Deve-se mencionar, neste processo, a economia de divisas decorrente

do aumento da produção interna de petróleo, que passou de 166 mil barris/

dia em 1978 a 474 mil barris/dia em 1984. Em dezembro deste ano, a Petro-

brás, cujos investimentos na área de exploração e produto passaram de 27%

a 74% dos investimentos totais entre 1978 e 1984, anunciou a produção re-

corde de 535 mil barris/dia.

Seguindo o caminho natural ditado pela depreciação do capital físico

e pela queda de estoques, à recessão de 1983 contrapõe-se o alívio de um

modesto (se comparado ao padrão histórico brasileiro até 1980) crescimen-

to de 4,5% do PI B em 1984. A queda da renda per capita, insistente, confor-

tável e perigosamente instalada no país desde 1981, resolve finalmente dar

uma folga às estatísticas. Numa análise quatrienal, contudo, o crescimento

em 4,5% da oferta final de bens e serviços entre 1983 e 1984 se mostra ape-

nas no nível necessário à reposição do valor do PIB vigente em 1980. Dado o

aumento populacional médio do período em torno de 2,5% ao ano, isto equi-

vale a uma queda da renda per capita da ordem de 10% entre 1980 e 1984.

No tocante à inflação, estabelece-se, com uma variação do IGP-DI de

223,8% um novo — e dispensável — recorde. Trata-se da contrapartida natu-

ral do processo de realocação de demanda, dificultado pela rigidez compor-

tamental do governo (embora não do setor privado, que se ajustou razoavel-

mente) por choques desfavoráveis e pelo processo de indexação defasada.

Nesta trajetória, a expansão monetária aparece para a inflação como os tri-

lhos para o trem: se eles subitamente acabam, com o trem em movimento,

ele efetivamente pára, mas às custas de um desastre. Mais adequado seria des-

ligar o motor e, na medida do necessário, puxar os freios.

19 A menos do fato deste número não refletir um superávit de pleno emprego.

2Q Como se pode observar na tabela IV.2, a maxidesvalorização de dezembro de 1979, acompanha-

da de uma valorização cambial em 1980, efetivamente não contribuiu neste processo.
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