
CAPÍTULO VII

O PROBLEMA DE CREDIBILIDADE EM POLÍTICA ECONÔMICA

Não é incomum ouvirem-se argumentos que unem a crise brasileira en-

tre 1980 e 1984 à falta de credibilidade no governo. Àquela época, qualquer

tentativa de estabilização por parte deste último não encontrava senão o des-

crédito dos agentes econômicos, que continuavam a estipular preços e salá-

rios como se nada houvesse ocorrido. A despeito do elevado grau de indexa-

ção então existente, o sempre presente segmento de ajuste pelo mercado

assegura a conhecida permeabilidade da economia a este tipo de atitude. Nes-

te sentido, se o governo realmente segue uma política contracionista que re-

flita suas promessas de estabilização, os valores reais das variáveis anterior-

mente contratadas terão sido maiores do que o esperado, gerando problemas

adicionais ao já conturbado quadro econômico.

O problema não é exclusivo do Brasil, nem de países considerados subde-

senvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi utilizado pelos chamados

novos clássicos1 para justificar a brutal recessão vivida por este país nos anos

1981-82. De acordo com esta corrente, o combate à inflação por restri-

ções monetário-fiscais seria indolor, bastando para isto que os agentes

econômicos fossem informados e convencidos a respeito da política con-

tracionista a ser implantada. A assertiva, decorrente de modelos que fa-

zem uso de expectativas racionais e, além disto, da ousada hipótese de
"equilíbrio 

dos mercados", encontrou no desemprego dos anos 1981-

82 um flagrante desafio à sua axiomática. Uma modificação possível des-

ta última consiste em lembrar que muitas vezes o período de aquisição de

novas informações pelos agentes econômicos é inferior àquele de duração dos

contratos de trabalho, a que viria a excluir a hipótese de 
"equilíbrio 

dos mer-

cados" e dar origem aos modelos com contratos salariais justapostos. Uma

outra explicação, que apresenta para seus mais fervorosos adeptos a vanta-

gem de deixar intocáveis as hipóteses de modelo, apela para a falta de credi-

bilidade dos agentes econômicos na política anunciada pelo governo. Este ar-

gumento seria embasado pelo alto déficit do tesouro americano, o que, se-

gundo estes, impedia a tranqüila aceitação da idéia de uma política monetá-

ria contracionista nos anos subseqüentes. Sob este prisma, a efetiva implanta-

ção de uma política monetária restritiva por parte do Fed teria sido motivo

de surpresa para os agentes econômicos, o que isentava de qualquer crítica os

modelos que apostavam na neutralidade da moeda no curto prazo.

Na versão aceleracionista da curva de Phillips desenvolvida por Friedman,

os culpados seriam os trabalhadores que, ao apostar numa inflação futura de-

masiadamente alta, teriam subestimado seus salários reais. A hipótese acelera-

cionista de Gray-Fisher, mais equânime, estenderia esta culpa também aos em-

pregadores. De uma forma ou de outra, a recessão seria a contrapartida de um

1 Em sua corrente mais radical.
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erro de previsão da expansão monetária, motivado por ausência de credibili-

dade por parte dos agentes econômicos na política contracionista prometida

pelo governo.

No caso brasileiro, uma comparação entre os programas de estabilização

de 1964-67 e 1980-83 não pode deixar de lembrar, como um dos motivos

da assimetria de resultados entre os dois períodos, a significativa diferença

no grau de credibilidade dos agentes econômicos nos anúncios de pol ítica di-

vulgados pelo governo.

Para explicar porque a inflação atual não cai, não é preciso supor que os

indivíduos cometam repetidos erros de avaliação a respeito da evolução de al-

gumas variáveis de política econômica. Basta admitir que eles não acredita-

riam em alguma regra da estabilização previamente divulgada pelo governo.

Em outras palavras nosso objetivo não é sugerir o fator 
"credibilidade" 

ex-

plique as elevadas taxas de inflação (o que não teria muito suporte numa eco-

nomia indexada), mas sim elegê-lo como principal obstáculo a qualquer ten-

tativa de tratamento de choque2 conduzido pelo governo entre 1980 e 1984.

Uma análise do noticiário parece não deixar dúvidas quanto à pouca credibi-

lidade dos indivíduos com relação aos anúncios divulgados pela equipe eco-

nômica àquela época. No auge da crise de confiança, um membro do próprio

Conselho Monetário Nacional, conhecido defensor da idéia de um tratamen-

to de choque para a inflação, recomendou que esta tarefa fosse deixada para

o próximo governo (Jornal do Brasil, primeira semana de agosto de 1984),

alegando como motivo a falta de credibilidade na atual equipe econômica.

Projeções oriundas do meio empresarial revelam que algumas metas oficiais

divulgadas em cartas de intenções ao FMI estavam longe de representar qual-

quer boa aproximação para os números efetivamente utilizados pelos agentes

econômicos. Um bom exemplo é a projeção de expansão monetária em

1984, oficialmente fixadas em 50%, mas cuja previsão efetiva andava, em

agosto, acima de 100%. O próprio Governo parecia não acreditar muito nos

números que divulgava. Já em agosto, algumas declarações oficiais admitiam

nova revisão3.

O descrédito existente nestes dias não surgiu por acaso, nem se conteve

nas fronteiras do país. Toda a série de insistentes e irritantes desvios em rcia-

ção a metas pré-acertadas (e reacertadas) com o F.M.I. parece tê-lo conduzi-

do também em direção à comunidade financeira internacional. Se por exces-

so de promessas ou falta de continuidade na perseguição de objetivos, não

importa aqui. O fato é que a mudança contínua das regras do jogo se incor-

porou ao dia a dia da política econômica desde o final de 1979. Alguns não

envolveram quebra de compromissos expl ícitos, como por exemplo, a maxides-

valorização de 7/12/1979. Outros, de muito maior capacidade de amparo ao

ceticismo, trouxeram consigo uma contradição flagrante a alguma regra de

conduta explicitamente anunciada num período anterior. Vejamos alguns

Aqui en tendido como um congelamen to de moeda, preços e salários, acompanhado por um pro-
cesso generalizado de desindexação.

Declaração do Ministro da Fazenda — Jornal do Brasil 09/08/84, pág. 19.
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exemplos deste tipo:

a) Em Janeiro de 1980 anunciou-se uma pré-fixação das correções mone-

tária e cambial neste ano em, respectivamente, 45 e 40%. A expansão

monetária prevista era de 50% e o 
"limite 

tolerável" para a inflação es-

tipulado em 50-60%. Não obstante, a expansão monetária alcançou

70,6% e a inflação 110,2%, inviabilizando totalmente os números ante-

riormente divulgados. Em junho, estes limites foram relaxados em 10%,

prevendo-se ainda a manutenção de tal política até Junho de 1981. Em

Novembro de 1980, contudo, a regra foi totalmente abandonada.

b) Em Dezembro de 1982 divulgou-se que a correção cambial durante

1983 seria sempre um ponto percentual acima da variação mensal de

preços medida pelo IGP-DI. Em Fevereiro no entanto, uma nova maxi-

desvalorização do cruzeiro em 30% veio a minar a credibilidade dos

poucos que ainda tomavam decisões baseados nos anúncios de política

econômica efetuados pelo governo.

c) Em seguida à maxi de 1983, alterou-se repentinamente (pela introdução

de um empréstimo compulsório) a forma de tributação dos rendimentos

auferidos por intermédio de ORTNs com cláusula cambial. A medida,

que tentava impedir a realização de lucros extraordinários decorrentes

da maxidesvalorização, agredia o mais básico dos direitos fiscais: o da

não retroatividade.

A freqüente dissensão entre as previsões oficiais de inflação e cresci-

mento do PIB e os números efetivos destas variáveis foram, ao lado do con-

traste entre a evolução real dos fatos e as metas acertadas com o F.M.I., ou-

tra indubitável fonte de descrédito. As autoridades econômicas faziam bem

ao lembrar que otimismo é peça fundamental no jogo econômico,4 mas mui-

to mal em esquecer que seu excesso leva à desilusão e ao ceticismo precoce,

este último de dificílima reversibilidade.

No período 1964-67, entretanto, ao contrário do que ocorreu entre 1980

e 1984, a credibilidade dos agentes econômicos no plano de estabilização intro-

duzido pelo governo foi um dos trunfos a amparar o seu relativo sucesso. Neste

sentido, deve-se mencionar não só a influência estabilizadora do lado dos eus-

tos, mas também o duplo efeito contracionista sobre a demanda agregada re-

sultante da queda do nível de inflação esperada. Isto permitiu a conciliação

de uma política monetária expansiva com a queda de quase setenta pontos

percentuais na taxa anualizada de variação de preços, entre os períodos de

Janeiro-Março e Março-Dezembro de 1964. Vale lembrar, neste primeiro ano

a política salarial não apresentou influência relevante no processo de estabi-

lização, dado que a maior parte dos reajustes efetuados no segundo semestre

(após a publicação do Decreto-Lei 54.018 em Julho, que estabelecia as nor-

mas sobre a política salarial) não se achavam vinculados do Governo Federal.

Numa tentativa de salientar as dificuldades surgidas nos programas de

4 O que Keynes nunca negou.
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estabilização, em decorrência da ausência de credibilidade por parte dos

agentes econômicos nas intenções do governo, utilizaremos aqui dois mode-

los. O primeiro substitui a fragilidade da hipótese de 
"equilíbrio 

nos merca-

dos" pertinente aos exercícios convencionais de expectativas racionais pela

suposição de contratos salariais justapostos. A contratação de salários se faz

de forma a se atingir o pleno emprego em termos ex-ante, sendo o nível de

emprego determinado ex-post pela demanda efetiva por mão de obra (hipó-

tese Gray-Fisher).

Um segundo modelo se volta mais especificamente para o caso brasilei-

ro, supondo que uma parcela a dos contratos de trabalho seja efetivada com

base em indexação defasada de um período, a outra parte fazendo uso de ex-

pectativas racionais.

A conclusão nos dois casos é trivial: coerência deve ser condição neces-

sária aos postulantes a cargos públicos na área econômica.

VII.1 — O Vlodelo com Contratos Salariais Justapostos

Trabalhando em torno do modelo apresentado por Simonsen {1983a,

seção II.8), imaginaremos inicialmente uma economia cuja oferta agregada,

no período t, se descreva pela relação log-linear5

yt 
= at +b-{pt - wt) (7.1)

onde yt 
= logaritmo do produto real

pt 
= logaritmo do nível de preços

wt = logaritmo do salário nominal

at = Constante (no período t)

b = Constante

Admitamos que os salários nominais sejam contratados de forma a igualara

procura e oferta ex-ante de mão de obra. Esta hipótese é traduzida pela

equação

yt 
= at + b (E t r pt 

- wt) (7.2)

onde yt 
= logaritmo do produto real a pleno emprego

Et-i = Projeção ortogonal sobre o conjunto de informaçoes dispo-

nível no período t — 1 (LtM ).

Definamos como unidade de tempo o período necessário à aquisição de

novas informações por parte dos agentes econômicos, e suponhamos que os

contratos de trabalho tenham a duração de n períodos. Se os contratos fos-

sem todos fixados na mesma data (Z), teríamos, pela união das equações (1)

5 Descartamos aqui a possibilidade de ocorrência de quaisquer choques exógenos, que não aquele

introduzido pelo próprio governo no início do programa de estabilização.
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e (2) a seguinte versão aceleracionista da curva de Phillips:

hj = 
(I — E^Pf, para t — n < Z < (7.3)

onde o operador E^ se modifica a cada n períodos6 eht= (yt — 
yt) denota o

hiato de produto no período t.

Uma hipótese mais plausível consiste em admitir que os salários sejam

renegociados a cada intervalo de tempo, fazendo-se uso das novas informa-

ções então adquiridas. Dividindo a economia em n partes iguais e processan-

do uma agregação destas últimas por índices geométricos chegamos à versão

de Simonsen (1983a) da relação de Phillips com contratos justapostos, ini-

cialmente apresentada por Fischer em 1977.

ht= 1 ((l-Et_I) + (l-Et_2) + ... +0- Et_n))bpt (7.4)

ou ainda

ht = ( (I - EVí) + a, Rt, + a2 Rt.2 + . . . + an_x Rt.n+1) ) bpt (7.5)

onde Rt : é o operador de revisão Et: — E+ ; , ea:= n — i
I 1*1 L"I* 1 p

Vamos admitir que a demanda agregada se descreva pela equação quantita-

tiva, e que a taxa de juros se determine pela curva IS de acordo com as equa-

ções:

mt + vt - 
pt + yt (7.6)

ht = C-D(rt-Et.1 (pt+1 
-pt)) (7.7)

onde mt = logaritmo do saldo total dos meios de pagamento no período t.

C = Constante associado à demanda agregada autônoma

D = 
parâmetro que denota a sensibilidade dos investimentos à taxa

real de juros.

vt = logaritmo da velocidade renda da moeda

rt = Taxa nominal de juros (logarítmica).

A hipótese de uma curva LM vertical implícita na formulação acima é

adotada unicamente visando a uma maior simplicidade nos cálculos. Quanto

à IS, admite-se implicitamente em (7.7) que seja constante (e igual a C/D) a

taxa real de juros que mantém a economia a pleno emprego ao longo do

tempo.

6 O operador (/ — E^J representa a componente inesperada da variável que o acompanha, ou o

que dá no mesmo, a projeção sobre o conjunto de informações ortogonal a Z.

93



Fazendo mt: - mt + vt —• 
yt temos, a partir de (7.4).

mt = 
pt + ht

(7.8)

Passaremos a denominar mt saldo 
"compensado" 

dos meios de paga-

mento.

Estudemos agora os efeitos da ausência de credibilidade nos programas

de estabilização. Para isto, vamos supor que até o período zero o governo

mantenha os meios de pagamento (compensados) se expandindo a uma taxa

constante e positiva k e que, a partir do período 1, resolva, no contexto de

um programa de estabilização, reduzir a zero esta taxa. Verificaremos a tra-

jetória seguida pela inflação, produto e taxas de juros sob duas hipóteses: na

primeira, admitiremos que os agentes econômicos acreditem totalmente na

nova regra monetária anunciada pelo governo. Na segunda, trocaremos a to-

tal credibilidade pelo descrédito em relação às novas normas de pol ítica eco-

nòmica. Nesta etapa, trabalharemos inicialmente com um descrédito total e

depois com um parcial. Os resultados obtidos virão, como se verá a seguir, a

corroborar os argumentos apresentados ao início deste capítulo, denotando

os altos custos inerentes à ausência de credibilidade.

VII.1.1—0 Programa de Estabilização com Credibilidade

A hipótese da economia vir operando a vários períodos com uma taxa

compensada de expansão monetária constante e perfeitamente esperada im-

plica, pelas equações (7.2) e (7.8), na convivência dos agentes econômicos

até o período zero com uma inflação k e ausência de desemprego. A equa-

ção (7.7) indica que as taxas de juros nominal e real se equilibram em, res-

respectivamente C/D + k e C/D.

No final do período zero, o anúncio da política de estabilização por

parte do governo provoca nos agentes econômicos uma revisão de expectati-

vas a respeito do crescimento dos meios de pagamento. Se antes era espera-

do que seu logaritmo crescesse em progressão aritmética de razão k, agora se

admite que o valor desta variável se estabilize em m0» ou seja:

De acordo com a nova regra de política econômica anunciada, a expan-

são monetária a partir do período 1 se dá apenas de forma a acompanhar as

variações no produto de pleno emprego e na velocidade renda de moeda,

mantendo constante o termo + vt — 
y^-

Tratemos agora de determinar a trajetória das variáveis macroeconômi-

casa partir das equações (7.5), (7.7) e (7.8). Para isto, apliquemos o opera-

dor Rt_j à equação (7.5), lembrando que Rt_j é ortogonal a qualquer Rt_j,

para i =*= 
j.

R0mt = 
(E0 E )rht 

= — kt t > 1 (7.9)
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Rt_í ht = ajb Rt_j pt (7.10)

Procedendo da mesma forma com a equação (7.8)

Rt-i ™t" Rt-i Pt + Rt-i ht (7*11)

Substituindo (7.10) em (7.11),

rm >VRt-i pt+aibRt-i pt

Rt.i Pt 
=

Rt-i

a,b + 1

Fazendo i = t,

R0 mt

Ro Pt
at b + 1

R° ht 
u j. 11 

a- b + 1

at b R0

t

(7.12)

(7.13)

(7.14)

Dada a ausência de choques exógenos.e hiatos de credibilidade em relação à

política do governo, R0 ht = E0 ht — E-i ht - ht — 0 = hr

n — t

Usando este resultado nas equações acima, lembrando que at , e

R0mt-- kt, obtemos

Ro Pt"

n

-tk (7.15)

(n -t)b

 + 1

— tbk (n 
— t) ,

ht=R0ht= 1<t<n (7.16)
L 

(n 
— t) b+n

Agora que já temos h^, calculemos p^. Pela equação (7.8),

pt 
- 

p0 
= 

(mt 
— ÍTio) — (ht 

— h0) = — (ht — h0) = — ht (7.17)

tkb (n 
— t)

Logo, P+• 
• 

Po 1<t<n (7.18)

(n — t) b+n
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Resta agora determinar a trajetória da taxa de juros. Explicitando rt em

(7.7),

ht - C

rt~ ~ —5— + em (Pt+, - 
Pt' (7-19)

onde.

(7.20)

Et-, (Pt+. 
-Pt) = 

Pt+i 
— 

pt >1 >

Usando (7.17),

C Pt 
- 

Po

rt= <Pt+. "Pt' + 
D 

+ 

q

onde pt e pt., são dados por (7.18).

A taxa de juros real segue a trajetória explicitada acima, a menos do

componente pt+, 
— 

pt-

A título de ilustração, desenvolvemos as expressões de ht, pt e rt, para

o caso particular em que n = 10, b = 1, C=0, D = 1 e, alternativamente,

D = 2. Temos, então, pelas expressões (7.16), (7.18} e (7.20), substituindo-

se os valores acima arbitrados.

h =-tk(1°-t> (7.21)
t 

20 -t

tk (10 
-t)

Pt 
- 

Po 
= ~õrT~i~ <7-22»

20 --1

(D 
- 1) = 

pt+1 
- 

pt + pt 
- 

Po 
= 

Pt+I 
- 

Po
(7.23)

Pt Po

r, (D = 2' = 
Pt+, 

~ 
Pt + —~2— (7.24)

Denotando por i a taxa real de juros, temos,

i (D 
= 1) = 

pt 
— 
Po (7.25)

Pt 
~ 

Po

i(D,2)=-^ (7.26)

Apresentamos a seguir os valores assumidos pelas variáveis (normaliza

dos pela constante k).
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TABELA VII.1

Evolução das Variáveis sob a Hipótese de Credibilidade

it/k <D=1> (7rt+1)/k

ht/k (pt-p0)/k 
it/k(D=2> (pt+1 —pt)/k rt/k(D=1) rt/k(D=2}

0 0,47 0,48 0,47

-9/19=-0,47 0,47 0,23 0,42 0,89 0,75

-16/18=-0,89 0,89 0,44 0,35 1,24 0,79

21/17= -1,24 1,24 0,62 0,26 1,5 0,88

-24/16= -1,5 1,5 0,75 0,17 1,67 0,92

-25/15=-1,67 1,67 0,83 0,04 1,71 0,87

-24/14=-1,71 1,71 0,85 -0,09 1,62 0,76

-21/13=-1,62 1,62 0,81 -0,29 1,33 0,52

-16/12= -1,33 1,33 0,66 -0,51 0,82 0,16

-9/11= 0,82 0,82 0,41 -0,82 -0,41

10 0 0 0 0

O gráfico a seguir permite uma visualização do caminho percorrido pe-

Ias variáveis.

Gráfico VII-1

a) Evolução do produto (hiato), nível de preços e da taxa real de juros

(para D = 1 e D 2).
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b) Evolução da Inflação (ttt) e da taxa nominal de juros (para D = 1 e

D = 2)

• rt

i

tempo^

)
I

I

I
t

I

I

Os dados obtidos ilustram alguns pontos interessantes. Observa-se ini-

cialmente que, a despeito da contenção monetária iniciada no período zero,

a inflação (gráfico b) persiste até o período 6, dando lugar a uma deflação a

partir do instante seguinte. Analogamente, o gráfico (a) revela que o nível de

preços alcança o seu patamar mais elevado entre os períodos 6 e 7, caindo a

partir de então.

A recessão se aprofunda enquanto o nível de preços sobe,«tornando-se

mais amena daí em diante. Em contrapartida, a taxa real de juros se eleva

até o ponto em que a variação de preços se altera de sinal, quando entào pas-

sa a retroceder. Como era de se esperar, quanto maior a sensibilidade dos in-

vestimentos à taxa real de juros (logo, maior D), menor o valor desta última

para um dado nível de recessão.

Deve-se salientar, neste modelo a política monetária restritiva afeta o

produto apenas na medida em que, retardando a evolução do índice de pre-

ço, estipula valores reais mais elevados (que os esperados), aos salários con-

tratados nos n?1 períodos anteriores. Na formulação de Phillips utilizada, a

culpa pera superestimativa da inflação cabe a empregados e empregadores.

Aqui, não é a taxa de juros que determina o nível de produto, mas sim

o contrário. O sistema é recursivo em relação à equação (7.19), que só é uti-

lizada para se determinar a taxa nominal de juros. O valor desta variável até

o período 6 correspondente à superposição de 2 efeitos de sinais contrários:

um baixista, em decorrência da queda da inflação, e outro altista, em conse-

qüência do aumento da taxa real de juros. Nota-se pelo gráfico que o segun-

do efeito prepondera sobre o primeiro até o período 4 (para D = 2), ou 5
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(para D = 1), quando então o maior peso associado à queda da inflação leva

a taxa nominal de juros a apresentar valores decrescentes. Efetuamos no Ca-

pítulo 111 um comentário a respeito da impropriedade de análises que tentam

apontar esta ou aquela variável como causa da inflação, baseado numa com-

paração entre sua taxa de crescimento e a taxa de crescimento do nível de

preços. Além do exemplo embutido na análise de Fishlow do período

1964-67 <op. cit.), onde este autor assegura que a expansão de crédito ao se-

tor privado não deveria ser apontada como causa da inflação ascendente até

1964, por ter seu valor decaído em termos reais, não é incomum se ouvir

afirmar que salários7, moeda etc. não são causas da inflação por terem cres-

cido a taxas menores do que esta última.

A evolução das variáveis apresentada na tabela VI 1.1 se constitui num

bom exemplo da incoerência deste tipo de raciocínio. Como se sabe, neste

exercício a queda da inflação a partir do instante zero se deve exclusivamen-

te à contenção monetária. Contudo, um analista que, inadvertidamente, se

concentrasse nos dados da economia entre os instantes 7 e 11, concluiria exa-

tamente o contrário. De fato, neste intervalo a taxa de expansão monetária

compensada (igual a zero) está acima da inflação (negativa), o que, de acor-

do com o argumento anterior, jamais apontaria a restrição monetária como

causadora da queda da taxa de crescimento do nível de preços (o que efeti-

vãmente ocorreu). Claro é que poderíamos alterar a disposição das endo e

exogeneidades, invertendo a ordem de determinação aqui exemplificada

(m 
-+ P). Nosso objetivo, contudo, não é entrar no mérito de causalidade8,

mas apenas salientar os perigos das análises em 
"cross 

section" quando as

variáveis evoluem em ciclos. O exerício anterior ilustra que mesmo na au-

sência de qualquer hiato de credibilidade, há um custo elevado a se pagar

pelo programa de estabilização. Isto porque os contratos fixados anterior-

mente não contavam com esta mudança das regras do jogo, um fardo do qual

a economia só se livra ao final do n-ésimo período após o início do congela-

mento monetário, sendo n o número de períodos de duração dos contratos

de trabalho. Uma forma de contornar este problema (embora, possivelmen-

te, criando com outros de maior gravidade)9 e consiste em se anunciarem com

alguma antecedência, as medidas restritivas a serem implantadas. Isto permite

Fishlow utiliza o mesmo argumento com relação aos salários, apoiado na queda salário mínimo

real entre 1961 e 1964.

De um modo geral, as discussões sobre causalidade deveriam se ater a determinação de outras

equações que permitissem traduzir o que usualmente ocorre em economia: a determinação con-

junta. Na impossibilidade de uma formalização de 
"Poiicy 

rules", adequadas, dever-se-ia ao
menos lembrar a maior relevância do problema de controlabilidade em comparação às dis-
cussões sobre causa e efeito.

Aos quais nos referiremos em seguida.
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que os indivíduos já tomem este fato em consideração ao estipularem contra-

tos10 que ainda estarão em vigor após o inicio da fase de austeridade. Esta

alternativa eqüivale à criação de um 
"DIA 

D" com algum período de antece-

dência, como representativo do início do programa de estabilização. Desne-

cessário mencionar, sua divulgação e credibilidade são variáveis fundamen-

tais neste processo. Vejamos então o que ocorre, utilizando o instrumental

introduzido anteriormente. Tomando como origem do tempo a data de

congelamento monetário, a criação do 
"DIA 

.D" com s períodos de ante-

cedência nos levaria à regra de expectativas:

R_s rht = — kt(t> 0) (7.26a)

Aplicando o operador I = 
(I - Et_,) + Rt_, + R t 

+ . . . + Rt _ . - + E+ n às

equações (7.5) e (7.8), obtemos:

ht=R-S^'n'tnb"|n:S,'-'s") (0 < t < n — s) (7.16a)

A monotonicidade crescente em s da função acima ilustra dois pontos inte-

ressantes. Primeiro levando em consideração apenas o aspecto dos contratos

de longo prazo, o anúncio do 
"DIA 

D" deveria se dar com a maior antece-

dência possível, o ideal correspondendo à data — n. Numa economia em que

os contratos são refeitos a cada semestre o anúncio deveria ser feito com seis

meses de antecedência. Segundo, uma comparação com a expressão (7.16),

que eqüivale à fórmula (7.16a) quando s = 0, nos leva a concluir que a reces-

são na hipótese de não criação do 
"DIA 

D" é sempre maior do que no caso

contrário, sendo este resultado mais forte na medida em que aumenta o pe-

ríodo de duração dos contratos de trabalho. A título de ilustração, vejamos

como evolui o hiato de produto quando b - 1, n = 10 e s assume os valores 0

(equivalente à não divulgação prévia do 
"DIA 

D"), 3 e 7.112

Perlodo 0123456789 10

Recessao sem ariuncio

pr$vio 0 0,47 0,89 1,24 1,50 1,67 1,71 1,62 1,33 0,82 0

Recessao com anuncio

pr6vio (s = 3) 0 0,38 0,33 0,29 0,23 0,17 0,09 0 0 0 0

Recessao com anuncio

prfevio (s = 7)  0 0,17 0,09 00000000

10. Numa economia inicialmen te indexada o argjmen to se restringe aos novos contratos a serem fir-
mados nos n períodos anteriores ao dia de congelamento monetário e às renovações sujeitas ao
mecanismo de mercado.

1 í. Os valores se encontram deflacionadospor k.
12. Todos os casos contam com a hipótese de completa credibilidade dos agentes econômicos nos

anúncios divulgados pelo governo.
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A equação (7.8) nos possibilita também o cálculo da inflação:

Perlodo 0123456789 10
I., . , -in—.. ,

Inflapao sem anuncio

previo 1 0,47 0,42 0,35 0,26 0,17 0,04 0,09 0,29 0,51 0,82

tnfla?ao com anuncio

pr§vio (s 
- 3) 1 0,38 0,05 0,04 0,06 0,06 0,06 0,09 0 0 0

lnfla<?ao com anuncio

previo (s7) 1 0,17 0,06 00000000

Os gráficos a seguir ilustram a evolução das variáveis.

VII.2

a) Evolução do hiato de produto e do nível de preços com e sem oficiali-

zagao previa do DIA D .
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Os gráficos anteriores apontam um aspecto positivo de se proceder a um avi-

so prévio a respeito de um programa de estabilização a ser implantado. 0 pri-

meiro mostra que além de não atingir valores tão elevados, a recessão sob es-

ta hipótese passa a retroceder já a partir do primeiro período, o mesmo ocor-

rendo com os níveis de preços. A inflação cai muito mais rapidamente, con-

seguindo-se uma estabilidade de preços ao final do período n — s. Assim, se

os contratos fossem reajustados a cada seis meses, um anúncio do programa

com quatro meses de antecedência permitiria à economia se livrar da inflação

já a partir do segundo mês após o aperto monetário. Caso contrário, teria que

esperar ainda mais quatro meses, em companhia também de desemprego, até

obter a desejada estabilização. Dois fatores não captados pelo modelo po-

dem, contudo, relegar este tipo de exercício a uma simples curiosidade teóri-

ca. Sua possível maior relevância em relação ao problema dos contratos pré-

fixados, principalmente na economia brasileira, onde estes últimos compõem

apenas uma exígua parte em relação ao total de compromissos firmados para

o futuro, aconselham que a divulgação das medidas de austeridade se dê con-

comitantemente à sua implantação. Em primeiro lugar, o anúncio de congela-

mento monetário dentro de alguns períodos poderia trazer para o intervalo

entre a divulgação da notícia e a data de sua implementação a inconveniên-

cia de um choque de preços, que seriam aumentados simplesmente em fun-

ção do possível temor de que a restrição monetária se fizesse acompanhar de

um controle de preços. Em segundo lugar, a introdução do programa na

mesma época de sua implantação estabelece bases muito mais sólidas ao

fundamental amparo da credibilidade, dado que os agentes economicos

estariam presenciando a evolução austera das variáveis macroeconômicas

sob controle do governo. Estes fatos adversos, impeditivos de um aviso pré-

vio que, conforme verificamos, traria vantagens a alguns segmentos da

economia (incluindo em particular os emitentes de títulos de renda pré-fi-

xada), decorrem exclusivamente da (inevitável) ausência de coalisão entre os

agentes econômicos como um todo.

Uma análise dos problemas adicionais inerentes aos programas de esta-

bilização, quando os anúncios do governo (antecipados ou não) não contam

com a credibilidade dos agentes econômicos é, desenvolvida a seguir.

VII.1.2 — O Programa de Estabilização com Ausência de Credibilidade

A tradução de ausência de credibilidade por uma regra de formação de

expectativas a respeito da condução de política monetária em desalinho com

aquela oficialmente divulgada (e implementada) pelo governo pode ser for-

matizada de várias diferentes maneiras. Desenvolveremos aqui duas possíveis

alternativas, comparando com o caso de completa credibilidade anteriormen-

te estudado. Iniciamos supondo que os indivíduos encaram com total indife-

rença a nova regra de política econômica anunciada pelo governo. Temos en-

tão a:
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Alternativa 1: Erro constante a respeito do nível de expansão monetária.

Et 
i 

mt= rh0 + kt (t> 1)

(0< i < t) (7.27)

GRÁFICOVII .3

Previsão (linha cheia) e evolução real (linha pontilhada) de m^.

M

t \

tempo

O problema pode ser resolvido pela aplicação dos operadores E 
t 

e I — Et

à equações (7.5) e (7.8), obtendo-se:

Et 
i pt 

= 
p0 + kt (7.28)

Etnht = (7.29)

Para uma política monetária dada exogenamente por 
= m0, temos:

(l 
— Et_^) mt = m0 — m0 — kt = — kt

Utilizando as equações (7.5) e (7.8),

(I 
- Et 

x) 
ht = b (I 

- Et 
i) 

pt

(I 
- Et_]) ht= (I - Et 

i) 
mt -(I - Et_j) pt

103



Donde obtemos as componentes inesperadas do hiato e da inflação,

(I — E t ) mt

"-Et-.>pt= 
1+b~' 

í = -TV 
,7-30>

b (I - Et ) mt _ hkt
«'-Et-,»ht= T+V—TTB- (7'31>

A partir das equações (7.28), (7.29), (7.30) e (7.31) obtemos os valores de

^t e Pt 
— '

 hkt

V-pHJ (0 
< t < n) (7.32)

hkt

Pt-Po=^- (0 < t s; n) (7.33)

Lembrando que neste caso E 
t (pt+-| — 

Pt) 
= k,

rt^+,irV5+k <7-34'

De forma a se comparar os dois casos,13 passaremos a denotar as variá-

veis endógenas ht, ttj e it com os sub-índices cc e sc, associando-lhes as ex-

pressões obtidas sob a hipótese de, respectivamente, existência e ausência de

credibilidade. Temos então, a partir de (7.16) e (7.32) os resultados que

comprovam toda a argumentação até aqui desenvolvida:

\c-\c=((n-t)tP+kn)(1+b>>0 (7'35>

\c-Phc'-i(n-r)VÍn\^+b) 

<° <736>

Verifica-se que o descrédito por parte dos agentes econômicos na pol íti-

ca de austeridade monetária introduzida pelo governo acarreta, em cada pe-

ríodo, uma recessão mais profunda14 e um nível de preços mais alto do que

aquele vigente no caso de haver credibilidade. Calcularemos, a exemplo do

desenvolvimento anterior, os valores assumidos pelas variáveis para o caso

particular em que n = 10, b = 1, C = 0, D = 1 e, alternativamente, D = 2).

13. Lembrar que da forma como hf foi definido (h( = 
yf — y h 

( 
>/)f implica que no caso sc

a recessão seja maior do que no caso cc. cc cc sc

14. Nas comparações com as alternativas de falta de credibilidade, vamos utilizar sempre o caso an-

terior sem oficialização do aviso prévio sobre o "DIA D".
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Substituindo estes valores nas expressões (7.32) e (7.33),

hT _ írt + 1 1

(o< t < io) —=^=1/2

P+ 
— 

P° t
r—= 

õ (0< t< 10)

TABELA VII.3

Evolução das Variáveis sob a Hipótese de Ausência de Credibilidade

ht ('t' 't(D = 2) rrt+ r

-l(D-l) 
t<D^1) ¥(D^2)

= (Pt-Po)/k *pt+, ~ pt,/k

(1) (2) (3) (4) 1 (5) (6) (7)

0,5 1,0 1,0

-0,5 0,5 0,25 0,5 1,5 1,25

-1,0 1,0 0,5 0,5 2,0 1,5

-1,5 1,5 0,75 0,5 2,5 1,75

-2,0 2,0 1,0 0,5 3,0 2,0

-2,5 2,5 1,25 0,5 3,5 2,25

-3,0 3,0 1,5 0,5 4,0 2,5

-3,5 3,5 1,75 0,5 4,5 2,75

-4,0 4,0 2,0 0,5 5,0 3,0

-4,5 4,5 2,25 0,5 5,5 3,25

10 -5,0 5,0 2,5 
05 00 3,5

Os custos da ausência de credibilidade ficam agora expressos numérica-

mente.

TABELA VII.4

Recessão Adicional Devido à Ausência de Credibilidade

Periodo 01 23456789 10

Recessaosc Q 
0 Q3 Q11 Q 26 0,5 0,83 1,29 1,88 2,67 3,68 5

menos

Recessaocc

Vale lembrar, estes valores traduzem também a diferença — (-rrL-
K SC K CC

Os gráficos abaixo ajudam a visualização dos malefícios causados pela

ausência de credibilidade, traduzidos por valores mais elevados, em todos os

períodos, da recessão, do nível de inflação e das taxas de juros. O caso cc

(com credibilidade) é representado por uma linha cheia, e o caso sc (sem cre-
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dibilidade) por uma linha tracejada. Utilizaremos apenas os valores obtidos

para D = 1.

Gráfico VI1-4

a) Comparação da evolução do produto (hiato), do nível de preços e da ta-

xa real de juros.
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b) Comparacao da evolucao da inflagao, e da taxa nominal de juros.
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O caso (se) ilustra um ponto interessante: o da insensibilidade da taxa de in-

fiação à pol ítica monetária restritiva. Com efeito, a despeito de uma taxa de

expansão monetária compensada igual a zero a inflação se mantém constante

e irredutível. Como contrapartida, as taxas reais de juros se elevam (acompa-

nhadas pelas nominais) e a recessão se aprofunda. O modelo não contempla

em si mesmo um fim para este processo, limitando-se a acrescentar que ele

não ocorreria caso b = 0 (o que corresponderia a uma curva de Phillips verti-

cal). Na prática o aumento contínuo do desemprego e da recessão aliado ao

constante erro na previsão monetária, faria com que, ao longo do tempo, os

agentes econômicos modificassem suas expectativas, possivelmente conver-

gindo em direção à política efetivamente implantada pelo governo. Isto nos

leva à alternativa 2 abaixo representada, que tenta exprimir este fato.

Alternativa 2: Erro (decrescente no tempo), a respeito do nível e da expan-

são dos meios de pagamento.

onde T representa o período em que desaparece por completo o hiato de cre-

dibilidade. A restrição 1 < t < T eqüivale a postular que no período de tem-

po analisado, os indivíduos não chegam ao ponto de apostar numa queda do

estoque monetário, o que obviamente não seria compatível com o caso que

estamos estudando.

Et-i ™t = fh° + kt *—
(1 < t< T)

(7.37)
(0 < i < t),
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Gráfico VII-5

Previsão (linha cheia) e evolução efetiva (linha tracejada) de

?nt 
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Embora esta regra reflita uma previsão que caminha em direção ao verdadei-

ro estoque monetário no tempo T, garantindo a convergência da inflação e

do hiato de produto, ela não pode ser associada a um processo natural de

aprendizado, isto porque, de forma como se apresenta, as previsões efe-

tuadas para o período t pertencem a qualquer dos conjuntos de informação

disponíveis nos períodos anteriores, e não apenas ao conjunto Lt 
1 s. 

Assim,

por exemplo, para t = 5, E0m5 ^ E, m5 = m0 + 3k (^ 

~ 

\ o que não é
T

compatível com um processo de aprendizado16. Poderíamos entretanto en-

carar a regra (7.37) como representando uma alteração efetiva das projeções

efetuadas pelos agentes econômicos, quando do anúncio efetuado pelo gover-

no a respeito do programa de estabilização (t 
= 0). Neste caso, os indivíduos

não acreditariam que o governo cumprisse imediatamente a sua promessa,

mas sim que fosse diminuindo gradualmente a expansão monetária1 
1, 

até

finalmente chegar (no instante T) ao que anunciara anteriormente.

O problema pode novamente ser resolvido pela aplicação do operador

I ((I — E t-,) + Rt-, + Rt_2 + ¦ ¦ ¦ + R t-n+i 
+ ^t-n' às expressões (7.5) e

(7.8), obtendo-se:

ht 
i + b

m, b (n — t) R0 m1

n + b (n — t)
(7.38)

15.

16.

L ^ é definido como o maior conjunto de informações a servir de base às decisões no período t.
Uma regra alternativa a esta, onde isto não ocorre pode ser dado cor E m = m,« ¦

(T-th t-1 ' 0

+ kt —(0<i^t=tT)

17. Aqui, esta variável assume também valores negativos.
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onde (I 
- Et_-|) mt = - kt (T 

T 

l) 
(7.39)

e R0fht = _ML (7.40)

Substituindo-se (7.39) e (7.40) em (7.38), e utilizando (7.5), obtemos

ht 
_-(pt-p„)__bt T_t (n_t)t

T M+ET n + b (n - t) 
1

Uma comparação com as equações (7.16) e (7.18) nos leva ao resultado.18

(Ílí) — (—) , 
k ^  

(7 42)
k cc k SC2 T (1 + b) (n + b (n -1)) 1 '

[Pt~P"l (Pt~P°> b 
(T 

— t) t2 (743.
( 

k 
'cc { 

k 
}sc2 

T (1 + b) (n + b (n -1)) ('

Os valores acima são sempre positivos para T — t > 0, de certa forma repetin-

do os resultados anteriores. O fato deste resultado depender da diferença

T — t não deve surpreender. Afinal, conforme salientamos anteriormente, pa-

ra valores de t superiores a T, a regra (7.37) impõe uma expectativa (tomada

já no início do primeiro período) de queda de estoque monetário, o que, em

termos de um programa de estabilização, é ainda melhor do que perfeita cre-

dibilidade no anúncio de um valor constante para rti^

Novamente, ficam visíveis por (7.42) e (7.43) os custos da falta de cre-

dibilidade, tanto em termos de nível de preços quanto hiato de produto. A

novidade agora fica por conta do parâmetro T, que traduz um fato bem in-

tuitivo: os custos adicionais inerentes à ausência de credibilidade serão tão

maiores, quanto maior, na expectativa inicial dos agentes econômicos, o in-

tervalo de tempo necessário para que o governo passe realmente a cumprir

o que havia prometido. Particularizando para os valores já utilizados ante-

riormente b = 1, n = 10 e, alternativamente T = 10 e T = 20, temos, direta-

mente a partir de (7.42),

18. O índice 2 se refere ao 
"caso 

2" de falta de credibilidade.
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TABELA VII.5

Recessão Adicional Devido à Ausência de Credibilidade1 
9 

(Caso 2)

Perfodo 01 3456789 10

Recess3oSC2 T=10 1 0,02 0,08 0,18 0,3 0,41 0,56 £56 0,53 0,36 0

menos

Recessaocc T=15 0 0,02 0,09 0,21 0,37 0,55 0,78 1,0 1,25 1,47 1,67

TABELA VII.6

Evolução do Produto do Nível de Preços e da Inflação

sob Alternativa2 de Ausência de Credibilidade

T = 10 T = 15

Perfodo 
ht Pt"P° fft ht Pt~P® "t

Perfodo 
F" IT IT  F~

0 1

- 0,49 0,49 0,49 - 0,49 0,49 0,49

- 0,97 0,97 0,48 - 0,98 0,98 0,49

-1,42 1,42 0,44 -1,45 1,45 0,47

-1,80 1,80 0,38 -1,87 1,87 0,42

¦ 2,08 2,08 0,28 - 2,22 2,22 0,35

-2,27 2,27 0,19 -2,49 2,49 0,27

-2,18 2,18 -0,09 -2,62 2,62 0,13

-1,86 1,86 -0,32 -2,58 2,58 -0,04

-1,18 1,18 -0,68 -2,29 2,29 -0,29

10 -1,18 -1,67 1,67 -0,62

Novamente, faremos uma exposição grafica comparativa, representan-

do com linha cheia o caso em que há credibilidade (cc) e pontilhada a

alternativa oposta.

19. Vale lembrar, estes valores traduzem também o valor — (--)
k sc2 k cc
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Gráfico VI 1.6

Evolução do produto (hiato) e do nível geral de preços
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Agora, em contrapartida ao primeiro caso de ausência de credibilidade ante-

riormente analisado, a recessão encontra um término ao fim de T períodos,

quando o nível de preços também se estabiliza. Conforme previmos, quanto

mais os agentes econômicos postergam a data em que prevêem que o governo

passará realmente a se comportar como anuncia, maior será a recessão a cada

período. Isto pode ser observado por uma comparação da evolução do hiato

(h{) para T = 10 e T = 15. Nos três casos analisados, sempre se conseguem

bons resultados no combate à inflação. Observa-se contudo que sua queda se

dá mais rapidamente quando existe perfeita credibilidade na política imple-

mentada. Como o caso de ausência de credibilidade para T = 10 exige, pela
formulação (7.37), que o estoque monetário esperado convirja para mü ao

final dos n20 períodos, não é de estranhar que a deflação inerente a esta al-

ternativa seja mais acentuada a partir de um certo instante (período 1), já

que o oposto vinha ocorrendo anteriormente. Todas as três possibilidades de-

notam a presença de 
"overshooting" 

antes do período n. Pode-se mostrar

que isto não ocorreria para valores de T suficientemente elevados.

VII.2 — O Modelo Com indexação Defasada2 
1

Como se sabe, a economia brasileira apresenta um elevado grau de mde-

xação. Neste sentido, poder-se-ia tentar descartar o papel desempenhado pe-

Io fator credibilidade, argumentando-se que preços e salários costumam ser

reajustados com base na política salarial, e não a partir de informações de po-

lítica econômica.

Ocorre que nem todos os preços são fixados por regras de indexação.

Mesmo a política salarial abre a possibilidade de negociação nas faixas de

maior remuneração. Ainda nas faixas salariais sujeitas a um reajuste pré-de-

terminado, as empresas sempre podem contornar o percentual fixado por lei:

para cima, pela adoção de benefícios adicionais, promoções, gratificações,

etc. e para baixo pela rotação de mão de obra.

Além disto, não se pode esquecer a parcela da população economica-

mente ativa não diretamente sujeita à lei salarial, como várias categorias de

profissionais liberais que atuam de forma autônoma.

E de se esperar então, que a despeito do mecanismo de indexação, ainda

haja um certo espaço para reajustes por forças de mercado, que certamente

levam em consideração as previsões acerca do percurso futuro dos fatos.

Realmente, os testes efetuados no Capítulo III, constataram, em 4 das

9 regressões efetuadas, não ser possível rejeitar a hipótese de que os salários

20. Já que na construção do gráfico n também assume o valor 10.

21. O objetivo desta seção é ilustrar que o custo da ausência de credibilidade permaneça presente,
numa economia parcialmente indexada, mesmo quando o tratamento de choque introduzido

não envolve (em contraposição ao exercíciô anterior), um processo generalizado de desmdexa-

ção.
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respondem positivamente ao nível de atividade econômica. Como a lei sala-

rial não estipula suas alíquotas de reajuste com base nesta variável (ao menos

por enquanto), não fica descartada a participação do segmento de livre mer-

cado na evolução dos salários.

O objetivo desta seção é apresentar, de forma sucinta, um modelo que

permite a convivência pacífica de indexação defasada e expectativas racionais

(a exemplo da relação de Phillips deduzida nos capítulos III e VI), de forma

a estudar os efeitos a da ausência de credibilidade sobre a evolução de algu-

mas variáveis macroeconômicas. Verificar-.se-á, tal como no caso anterior,

que há um certo preço a se pagar pela desconfiança.

Seja então a regra de custos e margens log-linear2 
2

pt 
= — nt + wt + f + aht, (7.37)

Onde n representa o logaritmo da produtividade média do trabalho e f +

+ aht o coeficiente de margens de lucro.

Suponhamos que os salários se reajustam pela regra de indexação defa-

sada:

wt - wt_t - nt - nt +a (pt_i - 
pt_2) + (1 - a) (Et pt 

- 
p t 

) + kht

(7.38)

Obteremos então a partir destas duas últimas equações a relação de

Phillips:

(I - Et.| ) 7rt + a (Et^ ?rt - ;rt.i ) - 
(k + a) ht - a ht.] (7.39)

Suponhamos que a demanda agregada se comporte de acordo com a

equação

mt - 
pt Aht - BEt_] (pt + pt) (7.40)

resultante da eliminação da taxa de juros nominal (rt) entre as equações

IS-LM;

ht = C — D (rt — Et.j (p t+l 
— 

pt>) e

mt - 
pt 

= F (yt + ht) - Brt,

22. Continuaremos descanando a existência de choques externos.
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onde

A = F + B/D

mt = mt - Fyt + BC/D.

Calculemos agora o valor do componente inesperado de inflação e do

produto, resolvendo o sistema dado pela apl icação do operador (I — Et i) às

equações (7.39) e (7.40). Obtemos:23

(I - Et_() 7rt = 
(I — Et.i) (k + a) ht

(I 
- Et-^ mt-(I - Et_i) 7it= (I - Et ) Aht

donde se obtém

(I — Et )fht

"-Et-,>ht° 
A + k + (741>

(k + a) (I - Et ) mt
= ' 

A + k + a 

<7'42»

Conclui-se por (7.41) que a variância da componente não esperada do

hiato é proporcional aos erros de previsão da política monetária. Mais uma

vez, a implantação de programas de estabilização efetuado sob condições de

ausência de credibilidade apresenta reflexos negativos sobre a economia. A

expressão (7.42) estende este resultado à taxa de inflação. Observa-se que em

ambos os casos as expressões obtidas independem do grau de indexação a .

APÊNDICE

Glossário Básico

Y = Produto Nacional Bruto

C = Consumo do Setor Privado

Sp - Poupança Privada Bruta

T = Impostos Direto e Indireto — Subsidio — Transferências +

+ Outras Receitas Correntes do Governo

I = Investimento Privado Bruto

G = Gastos do Governo (Consumo + Investimento)

X - Exportações de Bens e Serviços

H - Importações de Bens e Serviços

23. SupÕe-se que pf, j pertença ao conjunto de informações disponíveis no periodb t- J. quando eu-
tão, (I - E(_ j) pt = (I - 

j) 7Tr
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Ap. 11.1) Uma Interpretação do Diagnóstico da Inflação Efetuado no PAEG1

Caracterizando com 
"s" 

a oferta de produto (que dá origem a uma ren-

da de igual montante) e com 
"d" 

a demanda (a preços de início de período,

vale lembrar), a subdivisão da economia em três setores (privado, governa-

mental e externo) nos leva aos seguintes resultados:1

Ys = C + Sp + T:

Yd=C+l + G + X- H

Yd — Ys = (I -Sp) + (G 
- T) + (X- H) (2.1)

Na fórmula acima yd 
— 

ys caracteriza o excesso de demanda ex-ante pe-

Io produto nacional. Vale notar, é possível que haja um grande déficit do go-

verno (G > T), mas ainda assim não se caracterize qualquer excesso de de-

manda. Para isto, basta que a poupança do setor privado ultrapasse suficien-

temente o nível desejado de investimento (quando o excesso de demanda do

governo sobre sua receita seria financiada pelo setor privado) e/ou que ocorra

um suficiente déficit em transações correntes (quando o dito financiamento

se daria pelo setor externo).

Repetindo (2.1) para uma economia fechada, ou em equilíbrio em suas tran-

sações correntes com o exterior (X 
- M),

yd 
_ 

yS 
= 

(| 
_ Sp) + (G 

— T)

Subdividindo a poupança privada em duas partes, sendo Sp a poupança

privada destinada à compra de títulos do governo e Sp a poupança restante,

temos:

yd 
_ 

ys 
= | _ 

(Sp + Sp) + (G — T)

yS= (I Sp) (G T Sp) (2.2)

0 item (a) mencionado no PAEG se resume a dizer que o termo (G 
— T

— Sp) é positivo. O item (b) acrescenta que a política salarial diminui Sp, ao

passo que a política de crédito às empresas tende a elevar I, resultando num

/. Descartamos aqui, por simplicidade de exposição, os coeficientes intertemporais comuns a axer-

ciciOs do gênero.
2 Numa caracterização de hiato inflacionário keynesiano, estas contas deveriam refletir valores

relativos ao produto de pleno emprego.
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saldo positivo de I — Sp (ou negativo mas de módulo inferior a G — T — Sp)

Nestes termos fica bem caracterizada a condição de excesso de demanda. De-

ve-se notar contudo, para o caso de uma economia aberta, nada se pode afir-

mar. Poderíamos ter o governo gastando acima de sua receita corrente e o se-

tor privado desejando investir acima de sua capacidade de poupança, sendo

todo este excedente financiado pelo setor externo, quando não se caracteri-

zaria nenhum excesso de demanda pelo produto.

APÊNDICE 11.2

UMA CONDIÇÃO ARBITRARIA PARA ENDIVIDAMENTO

Esta nota utiliza o indicador de endividamento 
"Passivo 

Externo Líqui-

do/Produto", bem como um modelo bastante popular em teoria do desen-

volvimento, de forma a postular uma condição para endividamento. O resul-

tado final, embora comprometido pela simplicidade das hipóteses efetuadas,

exclui a validade das comparações entre as taxas internacional e domésticas

de remuneração do capital como parâmetro de análise. Em contraposição,

emerge a comparação entre a taxa internacional e a doméstica multiplicada

pela propensão a poupar dos capitalistas.

O aumento do passivo externo líquido de um país, (P = Dívida Líquida

+ Saldo do Capital Estrangeiro de Risco (líauido) no País), abstraídas as ex-

portaçbes de capital, correspondente ao déficit em transações correntes do

balanço de pagamentos. Este pode ser subdividido na renda líquida enviada

para o exterior (R) e no hiato de recursos (H), de forma que:

P-R + (2.1)

o ponto sobre a variável indicando sua derivada em relação ao tempo.

A menos das transferências unilaterais e das rendas do trabalho, a renda

líquida enviada para o exterior, correspondendo à parcela do déficit herdado

do passado, pode ser convenientemente representada por:

R - r* (2.2)

sendo r* função da taxa de juros internacional e da remuneração exter-

na do capital de risco. Admitindo, a título de simplificação, o caso de um

país que tenha equilibrado o seu hiato de recursos (H 
= 0), temos por (2.1) e

(2.2).

-jj- = r* (2.3)
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Passemos agora ao modelo Kaldor-Pasinetti, da forma como apresenta*

do em Simonsen (1983). O produto se determina pela função de produção

Y = min v"1 K, a N0 e (9+mít 

(2.4)

de tal forma que:

-£=^=g + (2.5)

Se supusermos que, no longo prazo, a parcela do estoque de capital de

posse dos capitalistas assume um valor fixo Z, obtemos:

Z4K = scZ Kr (2.6)

Nesta expressão, onde sc e r representam, respectivamente a propensão

marginal a poupar dos capitalistas e a remuneração interna do capital, o pri-

meiro termo denota o aumento do estoque de capital pertencente aos capita-

listas. O segundo se limita a dizer que este aumento deve eqüivaler à poupan-

ça deste grupo, onde ZKr é a renda total dos capitalistas.

Comparando (2.5) e (2.6), obtemos

K_Y_

K Y 
sc,r

Como (3)

_1_ In {-) 
- t - (2.8)

dt y p Y

as relações (2.3) e (2.7) nos permitem concluir que a relação passivo externo

líquido/Produto:

a) aumentará, caso r*> scr

b) se manterá constante, caso r* = scr

c) Diminuirá, caso r* < scr

A curiosidade deste desenvolvimento reside nestas condições finais. Em-

bora geralmente se encontrem argumentos do tipo 
"vale 

a pena se endividar

porque a remuneração do capital aqui é maior do que a taxa de juros externa

(r*)", este simples modelo salienta que sob certas condições, a comparação

adequada não é entre r* e r, mas sim entre r* e scr. Assim, para uma taxa de

juros internacional em torno de três por cento e uma propensão marginal a

3 ParaP>0.

117



poupar dos capitalistas de 0,3, deveríamos ter uma remuneração interna do

capital maior ou igual a 10% (e não 3%) para que valesse a pena o aumento

do passivo externo líquido.

Ap. II.3: Obtenção do Multiplicador dos Meios de Pagamento Resultante da

Regra de Expansão do Crédito ao Setor Privado em Linha com a

Evolução dos Meios de Pagamento:

Seja o orçamento simplificado do sistema bancário:

Ativo Passivo

1) Empréstimos ao Governo (X) 3) Meios de Pagamento (M)

2) Empréstimos ao Setor 4) Recursos não Monetários (Z)

Privado (Y)

A regra explícita no PAEG estipula que-^- 
= —

Pelo sistema de partidas dobradas,

AM = AX + AY-AZ

Substituindo AY pela fórmula dada anteriormente.

AM = AX + Í-AM — AZ
M

(1-^í AM = AX-AZ

. .. AX — AZ
AM= 

1-Y/M (Z7)

A condição para que o mecanismo seja viável é que Y/M seja inferior à unida-

de. No caso, por exemplo em que Y/M fosse igual a um (o que teoricamente

é possível) uma expansão de Cr$ 1,00 de crédito ao governo (ou diminuição

de Cr$ 1,00 no volume de remessas não monetárias) geraria uma trajetória

explosiva dos meios de pagamento, ê claro entretanto que antes disto acon-

tecer a regra seria abandonada.

À época em que o programa foi sugerido, contudo, não havia razões pa-

ra se temer um círculo vicioso explosivo. De acordo com estimativas efetua-

das em Outubro de 64. (PAEG página 66), a relação Y/M se situava em

1071,5/1954,7 - 0,548. Deduz-se a partir daí que o multiplicador de finan-
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ciamento dos gastos do governo _y/M^ 
t'n'ia 0 va'or 2,2 significando

que, para cada cruzeiro adicional de financiamento ao governo (com AZ = 0),

haveria um crescimento dos meios de pagamento de 2,2 cruzeiros.

Ap. 11.4 A Política Salarial do PAEG

Sejam:

Wj Salário nominal a vigorar no ano t

Salário real médio no ano t, a preços do final do período t - 1.

Pt índice de Preços ao final do ano t

Pt_l Média harmônica dos índices de preços mensais (Pm) durante os

12 meses do ano t - i, tal que

1 1 12 1_ 
J_ = 24 

_1" 

12 i 
2 

l"Pmi , Pt.2 iS13Pmi

ZtM - Aumento de Produtividade fixado pelo governo (em relação ao

ano anterior).

ittf - Taxa de Inflação no ano t em final de período 
-

= 
(pt- pt., )/pt..

- Taxa de Inflação esperada para o ano t (fixada pelo governo) em

final de período

Obs.: Como diferentes grupos de trabalhadores efetuam as negociações sala-

riais em diferentes meses, o termo 
"ano" 

deve ser entendido como o período

de 12 meses a partir da dada do reajuste, podendo se iniciar em qualquer dos

12 meses.

A legislação salarial deterrrtinava que o salário nominal a vigorar no ano

t fosse calculado de acordo com a fórmula:

Wt-1- (uVl +^Vl) (1 + 0,5 77^ (1 +2M> (2"8)
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Wm wt

- P. 7~- (2.9)sendo ut., Pt_, ^ - Pt.1 

^

Na expressão (2.8), o primeiro termo é o salário real médio nos 24 meses an-

teriores à data de reajuste (início do ano salarial t). 0 segundo termo, (1 +

0,5 nt) tem por objetivo preservar o salário real da inflação prevista para o

ano t. Observa-se que o problema de obtenção da média quando não se co-

nhece a trajetória foi contornado utilizando-se (arbitrariamente) a média har-

mônica dos salários reais ao início e fim de período. Finalmente, a expressão

(1 + Zf.j) incorpora ao montante anterior o aumento de produtividade ocor-

rido no último período (que na prática era fixado pelo governo).

A partir da fórmula 2.8, obtemos:

- 1 (cofi +ClJt-2^ ^ + ^t-i (2.8a)

wt

1 + 0,5 7rff

Nesta expressão, o termo do lado esquerdo designa o salário real médio pre-

visto para o ano t (utilizando-se a média harmônica) enquanto o lado direito

representa a média aritmética dos salários reais nos 24 meses anteriores à da-

ta de reajuste, corrigido pelo adicional de produtividade.

A alternativa metodológica no cálculo das médias, utilizando-se média

aritmética para o período passado e média harmônica para o período futuro,

denota, se não uma modificação na previsão do perfil inflacionário (o que

ainda assim só seria válido para o 19 ano de reajuste), pelo menos uma curió-

sidade da nova fórmula salarial.

Ainda sob a hipótese da previsão correta do resíduo inflacionário, se a

produtividade cresce a uma taxa constante Z, teríamos a evolução do salário

médio real dado pela fórmula:

= 0,5 (cüj.j + 
2 ) (1 + Z)

Resolvendo esta equação de diferenças finitas, obtemos:

„ (0,5 (1+Z) +%/ 0,25 (1+Z)2 + 2 (1+Z) V
wt - KA

\ t

+ K
0,5 (1+Z) 

-V 0,25 (1+Z)2 +2 (1+Z) 

j
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donde se verifica que a taxa de crescimento dos salários reais não converge

2

para Z, mas para um valor em torno de —Z. Isto ocorre porque a incidência

3

do aumento de produtividade não se dá sobre o salário do período imediata-

mente anterior, mas sim sobre um valor necessariamente mais baixo (dado

que a > 0) que este último, qual seja, a média dos salários reais dos dois pe-

ríodos precedentes à data do reajuste. Para que os salários crescessem â taxa

dada pelo adicional de produtividade,>a fórmula correta a ser utilizada seria:

= 0,5 [cot.1 (1 + Zt 
l) 

+ ojt_z (1 + Zt_1) (1 + Zt_2)]

Fazendo Z^t ¦- Zt.2 = Z,

a equação acima dá origem à equação de diferenças finitascjf — 0,5 (1 + Z)

o>t_, — 0,5 (1 + Z)2 cot 
2 

= 0, cuja solução é dada por:

1+Z t
cot~K3 (1+Z) + K4 ) , sendo K3 e K4 constantes dependentes das

condições iniciais.

Como Z < 1, o segundo termo tende a zero quando t -* «>,6 0 salário
*eal 

médio cresce à taxa Z.

0 ponto preferido pelos crfticos da nova metodologia, no entanto, era a

possibilidade de um certo controle dos salários reais, a partir da fixação do

resi'duo inflacionário previsto para o próximo ano (deve-se notar que este

:ontrole também podia ser exercido, embora não de forma tão contundente,

através da fixação do adicional de produtividade). De fato, pela equação

(2.8a), conclui-se que o salário médio real efetivo.

Wt (1 + 0,5*®f)

" 

2 
ÍWt'1 +CJt-2* 

(1+0,57Ttf) 
d+Zt.Jseria inferior ao previsto

sempre que 
-n< fftf' ° °P°st0 se dando quando ttt| > Além disto, o

salário real médio efetivo cairá abaixo da média dos últimos 24 e meses caso

> (1+0,5^1®) (1+Z^.,), o que ocorre aproximadamente quando a

inflação realizada excede a prevista de mais do que o dobro do adicional de

produtividade.
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DADOS UTILIZADOS - 2* Parte

Ano P(IGP) x2 h

1946.00 0.617999E-01 0.0 -0.340738E-01

1947.00 0.691999E-01 0.0 -0.685749E-01

1948.00 0.7400998E-01 0.0 -0.249233E-01

1949.00 0.792999E-01 0.0 0.532341E-02

1950.00 0.880998E-01 0.0 0.248108E-01

1951.00 0.102700 0.0 0.648308E-02

1952.00 0.114800 0.0 -0.232763E-01

1953.00 0.131800 0.0 -0.178881E-01

1954.00 0.167700 0.0 -0.156670E-01

1955.00 0.195000 0.0 0.836658E-02

1956.00 0.233800 0.0 -0.547409E-02

1957.00 0.267200 0.0 -0.287018E-01

1958.00 0.302100 0.0 0.430069E-01

1959.00 0.416600 0.0 0.763836E 01

1960.00 0.537800 0.0 0.889463E-01

1961.00 0.738300 0.0 0.111163

1962.00 1.12130 0.0 0.108281

1963.00 1.96080 0.0 0.309200E-01

1964.00 3.73510 41.0000 0.159073E-02

1965.00 5.87100 430.000 -0.125395

1966.00 8.09730 1475.00 -0.110481

1967.00 10.3821 2935.00 -0.159538

1968.00 12.9100 4725.00 -0.113410

1969.00 15.5014 13569.0 -0.778847E-01

1970.00 18.5954 12777.0 -0.581207E-01

1971.00 22.3772 21148.0 -0.341606E-02

1972.00 26.2483 40622.0 0.432577E-01

1973.00 30.1616 60737.0 0.111156

1974.00 38.8084 95333.0 0.126240

1975.00 49.6500 168198. 0.107877

1976.00 70.1000 261528. 0.130340

1977.00 100.000 408069. 0.893373E-01

1978.00 138.742 667003. 0.882101E 01

1979.00 213.533 0.116667E 07 0.733089E-01

1980.00 427.524 0.187355E 07 0.702477E-01

1981.00 897.250 0.540266E 07 -0.641260E-01

1982.00 1753.74 0.131076E 08 -0.131328

1983.00 4463.8 0.364600E 08 -0.282945

Notação: = índice Geral de Preços (Média Anual)

X2 = Saldo de Haveres Não Monetários, da forma como

definido no capítulo VI

= Hiato de Produto

Mi = Oferta Monetária (Média Anual em Milhões de Cruzeiros).

= índice de Produto Real

= índice de Produto Industrial
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DADOS UTILIZADOS - 1® Parte

Ano Mi Y1

1946.00 42.0000 21.7000 15.4000

1947.00 43.8000 22.6000 16.1000

1948.00 43.9000 24.6500 18.2000

1949.00 50.3000 26.8000 20.3000

1950.00 61.4000 28.7000 22.4000

1951.00 77.0000 30.4000 23.8000

1952.00 88.3000 33.0000 25.0000

1953.00 104.200 33.9000 27.2000

1954.00 128.400 37.3000 29.5000

1955.00 152.900 39.9000 32.7000

1956.00 183.800 41.1000 34.9000

1957.00 225.500 44.4000 36.9000

1958.00 301.600 47.9000 42.9000

1959.00 385.400 50.5000 48.0000

1960.00 540.300 55.4000 52.6000

1961.00 781.600 61.1000 58.2000

1962.00 1213.50 64.4000 62.8000

1963.00 1926.80 65.5000 62.9000

1964.00 3560.60 67.3000 66.1000

1965.00 6533.30 69.1000 63.0000

1966.00 8842.70 71.7000 69.2000

1967.00 12098.8 75.2000 71.3000

1968.00 17086.0 83.6000 80.8000

1969.00 22598.0 91.9000 90.6000

1970.00 29051.2 100.000 100.000

1971.00 37904.6 113.300 114.300

1972.00 49653.2 126.000 129.600

1973.00 72.953.6 144.200 150.100

1974.00 100927. 158.300 164.900

1975.00 134246. 167.300 175.200

1976.00 188873. 182.300 193.900

1977.00 260187 190.600 201.400

1978.00 365198. 202.200 217.700

1979.00 557130 215.700 232.100

1980.00 979890. 232.800 250.400

1981.00 0.160948E 07 228.400 236.900

1982.00 0.279519E 07 231.600 239.700

1983.00 0.526708E 07 224.000 222.900

Fontes: Boletins (Anual e Mensal) do Banco Central do Brasil.

Revista Conjuntura Econômica — Vários Números.
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