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I-Introducao
0 periodo de governos militares iniciou-se com a revolucao de 31 de Marco de
1964, que deu origem a posse provisoria de Pascoal Raniere Mazilli em 02-04- 64 e a posse
definitiva do Marechal Humberto de Alencar Castello Branco no dia 15-04-64 , e teve o
seu fim coincidente com o final de mandato do general Joao Batista de Oliveira Figueiredo,
no dia 15-03-85 . Do inicio de 1964 ao final de 1984 , portanto no periodo que cobre o
ciclo de governos militares corn urn deslocamento temporal de tres meses ditado pela
disponibilidade de estatisticas das Contas Nacionais , o Brasil cresceu em media 6,15% ao
ano, contra os 7,12% ao ano registrados entre 1948 e 1963. Se tomarmos o
comportamento da economia entre 1985 e 1991 como, ao menos em pane, ditado pela
politica economica do periodo anterior, chega -se a uma media anual de 5,25% entre 1964
e 1991 , em contraposicao ao ntimero ji citado de 7,12% que prevaleceu entre 1948 e 1963.
Se todas as denials condicoes que ditam o crescimento economico de urn pals tivessem se
mantido constantes neste periodo , tais dados poderiam depor, ainda que superficialmente,
contra o periodo militar . Mas este, evidentemente, nAo e o caso .Nao se pode deixar de
citar, por exemplo, a prirneira e a segunda crise do petroleo , respectivamente, em 1973 e
1979, been Como o inusitado choque dos juros externos, tambem manifestado a partir deste
ultimo ano , como fatores geradores de assimetrias entre os periodos analisados.
Trocando-se o parametro temporal pelo pariimetro geografico , conclui-se que o
Brasil nao fez feio entre 1964 e 1985. E bem verdade que a taxa media de infacao de 58%
ao ano, medida pelo deflator implicito do PM (ou de 60,05%, medida pelo IGP -DI), coloca
o pals numa posirao claramente inferior a taxa media mundial de 9,4%, ou as taxas de
20,2% dos paises em desenvolvimento e de 39,0% dos paises da America Latina . Por outro
lado, o crescimento medio brasileiro de 6,15% ao ano entre 1964 e 1985 suplantou em
muito o crescimento medio mundial de 3,66%, been Como as taxas de 4,78% e 4,75%,
respectivamente, dos paises em desenvolvimento e da America Latina..
Cabe entretanto ressaltar, quando se realizam compararoes desse tipo, que o
parametro de "crescimento economico " a apenas uma aproximagio da variavel realmente
relevante pare analises comparativas, que e a variavel de bem-estar econdmico. E que esta
tiltima guarda apenas uma leve rela;Ao com a primeira.
II- As Criticas Usuais a Conduglo de Politics Economica no Periodo Militar
Tres importantes criticas podem ser feitas a conducao de politica economica(') no
periodo militar. Primeiro, o fato do crescimento experimentado pelo pals entre 1964 e 1985
nao ter se traduzido puma reducao das desigualdades sociais e de uma proporcional
diminuicao da pobreza; segundo, a exagerada estatizacao ocorrida , principalmente apos
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1974. Terceiro, a nao dotacao do pais com ulna autoridade monetaria independente que
tivesse permitido maiores garantias, apos 1972, a relativa estabilidade de precos entio
alcancada . Iniciemos nossa analise por essa ultima critica.
Apos o periodo de contencao inflacionaria, que ja mostrava seu exito em 1967,
perderam-se inumeras chances de se dar eontinuidade ao melhoramento institucional do
pais. Dentre essas, destaca- se a nao criacao de uma autoridade monetaria independente do
Executivo. Continuou- se com a esdruxula figura do Conselho Monetario Nacional, em que
as decisoes relevantes de politics monetaria ficaram a cargo do Ministro da Fazenda. Como
se mostra na ultima secao desse trabalho, onde se apresentam os dados empiricos relativos
as transferencias inflaeionarias associadas a esse periodo, este fato foi claramente nocivo
para o setor nao bancario da economia, que , em media, transferiu ao setor bacario algp em
torno de 4,03% de sua rends entre 1964 e 1985. Nesse sentido, se a decada de 80 foi
perdida em termos do crescimento nulo do PIB per-capita , pode-se dizer q ue, em termos
de continuidade as reformas implantadas entre 1964 e 1968, que o final da decada de 60 e o
inicio da decada de 70 foram pelo menos " subaproveitadas",
Uma segunda fonte de criticas a politica econamica do periodo se deve a excessiva
estatizaqAo entiio ocorrida . Atividades que poderiam perfeitamente ser desenvolvidas pelo
setor privado foram continuamente sendo absorvidos pelo setor estatal e , o que a pior, de
forma quase sempre monopolistica . Tal fato foi pertinentimente salientado, dentre outros,
por uma serie de reportagens publicadas pelo jornal Folha de Sao Paulo entre 02/75 e
03/75, intituladas " A economia brasileira na direcio do socialismo", been como pela revista
Visio, em sua edicao de 19/04/76.
As evidencias empiricas que apontam maior produtividade no setor privado do que
no setor estatal sio sempre sujeitas a controversias . Mesmo apos o inusitado declinio da
URSS e das economias industrializadas do leste europeu, hi ainda quern defenda o
contririo . Por esse motivo, nao criticaremos o estatismo baseado na vaga afirmativa que o
setor privado opera de forma mais eficiente. Nio a necessario. Basta citar a estrutura
monopolistica na qua/ esse estatismo quase sempre se baseou no Brasil , seja na prospecclo
de petroleo , nas telecomunicacbes ou na inditstria nuclear, dentre outros. A evidencia
empirica a tambem bastante clara na comprovarAo do corporativismo das empresas
estatais. Repassam -se pare salarios e beneficios de seus proprios empregados os eventuais
lucros obtidos no exercicio . Prejuizos, por outro lado, siio socializados atraves de
transferencias governamentais que acabam por geral expansio monetiria e mais inflagio.
Em levantamento recente publicado pela Folha de Sao Paulo de 22- 12-93, constatou-se
que , entre 57 empresas estatais analizadas, 52 ultrapassaram o limite de 71/6 da folha de
salarios que poderia ser transferido pars os seus respectivos feudos de pensio.Esse limite ji
havia certa vez sido definido em lei. No momento , o governo tenta em vio implants-lo uma
vez mais . Corn base nesse numero , conclui-se que, entre 1986 e 1992, aproximadamente
US 3,7 bilhOes foram indevidamente transferidos para esses fundos . As empresas estatais
tornaram-se em muitos casos pequenos feudos que muitas vezes nem mesmo informacOes
ao governo se dignam a prestar.
Dada a independencia administrativa adquirida pelas estatais em relacio ao seu
acionista controlador , a Uniio , mesmo aqueles que outrora contribuiram ativa ou
passivamente para o processo de estatizacio da economia brasileira manifestam -se hoje em
dia contrariamente a esse processo . Tome- se por exemplo declara0es do general Romildo
Canhim publicadas em coluna do Jornal do Brasil de 03/01/94 ( pigina 2); "o born mesmo e
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pnvatizar tudo". Ou do Almirante Mario Cesar Flores, para quem a recente decisAo do
Supremo contraria a fixacao, por parte do Executivo, de um limite para o salario das
estatais, configurou "urna autentica barbaridade".
Barros de Castro e Pires de Souza ( 1985, p 46) afirmam " o que hi de considerivel
no periodo em foco nao decorre dos diretrizes economicas estabelecidos em 1974, a sun do
regime politico vigente ". Ou ainda, na pagina 43, "nao creio , em sums, que existisse, para
o Brasil, soluc ao capaz de evitar o endividamento externo e o redirecionamento forsado
dos investimentos ". Tais afirmativas sao importantes , p6ncipal mente quando vindas de um
autor desvinculado dos economistas que apoiaram o regime militar , por salientar a

contribuicao da formacao de capital orientado pelo estado no ajuste do

balanco de

pagamentos ocorrido a partir de 1982.
Mas esta participacao do setor publico na delimitacao dos investimentos entre 1974
e 1980 foi claramente exacerbada . ProspecAo do petroleo, expansAo da siderurgia,
transportes urbanos , saneamento basico , ferrovia do ago, telecomunicaces, polos
petroquimicos, participacoes tripartites estatal-multinacional -empresa privada national em
varias frentes, programs rodoviario , programa nuclear, Itaipu etc... certamente representa
um conjunto exagerado de fung6es economicas diretamente exercidas pelo estado para uma
economia que se quer capitalista . Principalmente quando o setor privado a deslocado pela
propria letra da lei, que estabelece um monopolio estatal.
Outra falha do regime, bastante sedimentada na literatura sobre o assunto, consistiu
na forma concentradora e socialmente exciudente em que se baseou a conduqAo de politica
de bem estar social entre 1964 e 1985. A tese de que o bolo deveria crescer para depois
ser dividido constituiu-se em promessa nlio cumprida , cuja consequencia foi a chamada
"divida social ". Inegavelmente, o desempenho quantitativo de alguns indicadores sociais
foi positivo . Segundo dados de Draibe ( 1993 ), a escolarizaco na faixa de 7 a 14 anos
cresceu de 67% a 83 , 7% entre 1970 e 1980. Da mesma forma , as matriculas no ensino
superior passaram de 100 mil em 1964 a 1.300.000 em 1981 ; ativos e inativos da
Previdencia passaram de dez milhOes em 1970 a mais de 30 milh3es em 1984. Por atimo,
os estabelecimentos de assistencia medico- sanitaria passam de algo em torno de 6000 em
1970 a aproximadamente 28000 em 1984 . Mas faltava a grande pane dos programas
sociais mecanismos de avaliaoo de desempenho e controle , been como descentralizacJo
administrativa, que lhes permitisse uma maior margem de exito na consecuo de seus
objetivos.

Draibe ( 1993) qualifica o sistema de "welfare" desenvolvido nesse periodo com
caracterizagoes n8o muito elogiosas: centralizacao politica e financeira, fragmentacAo
institutional, exclusi o da participacao social e politica nos processos decisorios,
gigantismo, tecnocratismo e superposicAo de competencia.
Certamente explica- se ao menos em pane por tais adjetivacoes o fato da qualidade
dos servicos publicos oferecidos no Brasil ter - se situado entre 1964 e 1985, e ainda situase, com agravo no periodo mais recente, been abaixo do que seria de se esperar . Medido
em termos da relacAo custo /beneficio, o Brasil apresentav e ainda apresenta uma das
maiores cargas de impostos do mundo , a despeito do fato" a arrecadarao tributaria bruta
como percentagem do P1B, que tem variado entre 21% e 28% , ser bastante inferior a
varios outros paises industrializados . A alocacao de tais servigos tambem nao e, em alguns
casos, razoavel . Tome- se como exemplos produtos subsidiados que beneficiam o
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especulador, em detrimento daqueles que pretendiam privilegiar, a populaqlo de baixa
renda. Ou um ensino gratuito de nivel superior que acaba por servir mais a classe media
que as classes menos favorecidas. Isso para nao falar na baixa qualidade dos servicos
publicos de assistencia medica e seguridade social . Esses ja cram criticaveis ate 1985 e so
fizeram deteriorar-se ainda mais desde entao,
Alguns indicadores apresentados pot Romao ( 1991) e Hoffman ( 1991) deixam
claro que os governos militares podem ser criticados , em seu conjunto, na questilo social.
Tome-se como exemplo nesse sentido a deterioragAo na distribuicao de renda entre 1960 e
1990, atestada pelo indice de Gini , que passou de 0.5 em 1960 a 0.568 em 1970 , 0.561 em
1980 e 0.592 em 1990 . Da mesma forma, a parcela de rends apropriada pelos 40/s mais
pobres da populacao declinou de 15.8% em 1960 para 13.3% em 1970, 10. 4% em 1980 e
9.9% em 1990 ( a fonte original a Romao (1991) e Hoffman (1991)).
A despeito de todas as criticas aqui efetuadas , cabem tres importantes observacoes.
Primeiro, cabe salientar o caster positivo de autofinanciamento que se tentou dar as
ineursoes governamentais na area social, evitando-se , nesse sentido, aportes de recursos do
Tesouro que em tiltima instancia costumam ser financiados pelo Banco Central , gerando
transferencias inflacionarias que acabam por deteriorar ainda mais a ja preciria distribuiglo
de renda brasileira3; segundo cabe registrar o fato de que a relativa estabiliz qAo do
crescimento de pregos entre 1964 e 1972 por si so ter representado a eliminacao de um
importante fator de concentrarAo de rends e desigualdade social . Por titimo, cabe registrar,
deixando claro que nao se pretende justificar um insucesso com outro insucesso, mas
apenas salientar um importante fato em nossa anilise, que tanto o problema da exclusao
social de vastas camadas da popularrao quanto o problema da nao dotacao do pals de uma
autoridade monetaria menos manipulivel pelo Executivo permanecem em aberto ate hoje
em dia, oito anos apos o final do ciclo de governos militares.

111- 0 PAEG c a Politica Antlinflacionaria do Periodo 1964-66.
Apos as criticas a conducao de politica economica no Brasil entre 1964 e 1985
leventadas na sego anterior, cabe salientar os aspectos positivos do periodo.
Macroeconomicamente, ha de reconhecer-se merito do PAEG nao apenas no combate been
sucedido a inflacao (o tinico na historia brasileira recente ), mss tambem no
desenvolvimento e aperfeicoamento de instituicoes que contribuiram para um surto de
desenvolvimento posterior.
Este merito pode ser mensurado pela reducao da taxa anal de inflacao de 91,9%
em 1964 para 38,2% em 1966 e , o que a tambem importante, por possibilitar que este
ritmo de reducao se mantivesse presente nos anos futuros, obtendo- se uma media anal de
23,5% entre 1967 e 1969 e de 17,5 % entre 1970 e 1973. Como se pode observar por estas
estatisticas, nao representou o PAEG uma vitoria de Pirro contra a inflacao , a exemplo do
que tem ocorrido com todas as bizarras tentativas neste sentido implementadas a partir de
1986. Mas sin de uma vitoria que se manteve num espaco de tempo mais do que suficiente
para que se ateste o seu exito.
3 Tal auto-financiamento se deu atraves da formaco de numerosos mecanismos de poupanca privada
compulsOria, cabendo char o FPAS (do IAPAS), o FNDE, o FAS, o FGTS, 0 PIS-PASEP. bem Como o
FIN SOCIAL. No tocante ao financiamento imobili3rio , cabem tambem destacar a reforma do mercado de
capitais, que possibilitou elevada pane de recursos para a cons=0o civil (atraves do SFH).
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As ferramentas basicas utilizadas por Octavio Gouveia de Bulhoes e Roberto de
Oliveira Campos, a epoca ministros , respectivamente, da Fazenda e do Planejamento, no
combate a inflacao, concentraram-se no tripe salarial-monetario -fiscal . Dentre estas tres
frentes de acao , a que se caracterizava pela contengiio monetaria foi a menos exitosa, pelo
menos em rela#o ao que se previa quando da formula00 do Piano . Estimava-se entlo
lima expansho rnonetaria media anual de 36% entre 1964 e 1966, que se contraporia a
exagerada expansao de 60,3% ocorrida entre 1961 e 1963. 0 que se obteve, no entanto, foi
uma expansao media anual de 54,8% entre 1964 e 1966. Evidentemente , uma queda de
seis pontos percentuais na expansao monetaria jamais implicaria numa estabilizacAo
inflacionaria como a que foi obtida, sem a concomitante reversao de expectativas ditada
pela coerencia da politica fiscal e pela politica de rendas. Neste contexto de coerencia
macroecon6mica, que temos tentado repetir, sem exito, desde o fracassado Piano Cruzado
em 1986, a dissensao entre a reduzida queda da taxa de crescimento monetario e a grande
queda dos indices de inflacao nada mais acrescenta a analise do que a conhecida e esperada
elevaqAo da demanda por moeda em decorrencia da queda da taxa de juros nominal
esperada.
A politica de rendas do PAEG deu erigem no Brasil a ideia, tao popularizada anos
mais tarde, com o Piano Cruzado e seus sucedaneos, do reajuste de rendimentos baseado
na media de seu poder aquisitivo no passado , e n8o na reposicAo de seu pico previo de
poder de compra. A distine8o, que nbo apresenta consequencias praticas quando se espera
no futuro uma taxa de infla o igual aquela recem existente (ii que nesse caso o reajuste
pela media coincide com o reajuste pelo pico), a fundamental no contexto do inicio de um
piano de estabilizacao, em que, por obrigarAo logica, a infla;Ao passada deve superar
aquela esperada para o futuro. Nesse contexto, o reajuste salarial nbo repae o pico previo
de poder aquisitivo, mas apenas uma parcela deste.
Embora tanto o Plano Cruzado quanto o PAEG tenham utilizado a chamada
passagem dos salarios a media, existiram varias diferengas metodol6gicas entre urn e outro
caso. N8o se devem buscar nestas diferencas a raz8o fundamental para o sucesso de urn
piano e o fracasso do. outro, ponto que abordaremos em seguida , quando introduzirmos a
questao fiscal.Mas pelo menos uma delas tem uma certa importancia neste sentido, ainda
que possivelmente de segunda ordem ( cabe aqui um recurso a analise empirica). Enquanto
o PAEG pretendia repor a media salarial dos nltimos 24 meses, acrescida de um adicional
de produtividade fixado pelo govern , o Plano Cruzado ji se iniciava tendo como objetivo
acrescentar a media salarial dos ultimos seis meses um adicional de 8% , no caso dos
salarios em geral, ou 15%, no caso do salario minimo. E verdade que estes
acrescimos(vendidos ao pubfico como bonus) representavam uma especie de ap6lice de
seguro quanto a uma possivel rejei;Ao popular ao Plano . Mas este fato nAo elimina o seu
efeito nocivo sobre o pretenso piano de estabiliza;Ao que entAo se iniciava.
A vantagem do reajuste pela media sobre o reajuste pelo pico quando se inicia um
programs de combate a inflaco como o PAEG ( ou o Cruzado ) fica claro a partir do
grafico seguinte (bastante popularizado ap6s o Plano Cruzado):

5

Clfafl&o I

Salarlo
Real

Pico

Media (dcpoisj
Media (antes)

Vale
(antes)

t2

t1

t3

team

•EvoluqAo do Salario Real com Queda da Infla o e Manutenglo do Reajuste pelo Pico

Como se observa pelo grifico, a queda da inflaglo entre os instantes t2 e t3
implica, se mantida a sistemitica de ajuste pelo pico, numa elevaqAo do salt rio real medio.
Mas esta elevar,Ao na maioria dos casos nAo a compativel com o processo de estabilizacio,
gerando consequentemente a sua inviabilizacAo.
A titulo de quantificacao, com uma elevaoo logaritmica homogenea do nivel de
prestos, o salario real medio (W,,,) relaciona-se ao salirio de pico (WP) pela formula4:
WM =WP

n

(l+n)ln(1+rt)

onde ,r e a taxa de inflacAo . Assim, para uma inflacAo de 90% ao ano , com reajustes
salariais anuais (como em 1964) tem-se uma relacao media pico (RMP = Wm / WP) de
0,738 enquanto que uma inflacao de 38% como a vigente em 1966 implica em
RMP=0,855. A manutenciio da sistematica de reajustes pelo pico previo de poder aquisivo
implicaria assim numa elevacao em torno de 16% do salario real medio , incompativel com

4 A deduco desta formula pole ser encontrada em Lees , Butts a Cysne (1990, p.84)
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uma economia que se encontrava num processo de desvaloriza;1o do cambio real , corte de
subsidios e aurnento de impostos indiretos.
A proposta salarial do PAEG contornava a dificuldade que acabamos de mencionar

instituindo o reajuste pela media. Ela foi inicialmente regulada pelos decretos 54018 e
54228, respectivamente, de 14/07/64 e 01 /09/64 , e mantida sem modificac3es ate 1968.
Estes dois atos do Poder Executivo regulavam os reajustamentos salariais " no ambito do

Servico Publico Federal, incluindo orgaos da administracao deseentralizada e sociedades de
economia mista sob a jurisdirao do Governo Federal, ou em empresas a ele vinculadas, ou,

ands, em sociedades de economia mista financiadas por bancos oficiais de investimentos".
Incluiam-se, ainda, sob sua influencia, as empresas pnvadas subvencionadas pela Uni&o ou
concessionalias de servicos publieos federals. Ficava tambem estabelecido que o
coeficiente de compensacao Para o ajustamento dos salarios destinados a cobrir o aumento
de produtividade e o futuro eventual residuo inflacionario seria fixado por Portaria do
Ministerio da Fazenda.
Em marco de 1965 a formula foi utilizada para o calculo do novo salario minimo e,
em 13/07/ 1965, atraves da lei 4.725, estendido a todos os acordos e dissidios coletivos
julgados ou homologados pela Justisa do Trabaiho. Novas modificacoes na legislaqAo
salarial so viriam a ser introduzidas em junho de 1968, por intermedio da lei 5.45 1.
Contrariamente a intervenoo oficial e generalizada em todos os mercados efetuada
pelo Plano Cruzado atraves de see congelamento de precos geral e irrestrito (polo menos
em tese), nAo houve qualquer tipo de controle compuisorio de precos de bens e produtos
finais durante o PAEG. 0 que havia era um adesAo voluntaria das empresas a Portaria
Interministerial GB 71 de 23 de fevereiro de 1965 , que estipulava estimulos fiscais e
crediticios no relacionamento com a esfera publica para as empresas que nAo majorassem
seas precos alem de certos parametros.
Ainda para efeito de comparacAo com o PAEG, deve-se mencionar que o
congelamento de pregos mostrou-se particulatmente danoso ao Plano Cruzado por minar
substancialmente as possibilidades politicas de se obter o necessirio ajuste fiscal. 0
congelamento funcionou como um analgesico para um paciente enfermo que se sense
melhor e vai a praia. As consequencias sbo previsiveis. Na euforia consumista que se seguiu
ao Plano Cruzado, obtida atraves da elevagio dos salarios reais (pela valorizarlo do
cambio real e pela queda das margens de oligopolio) e da reducbo do custo esperado da
formacAo de estoques (pela eievacbo da inflacao esperada a partir de um certo porno no
tempo), e financiada pelo inusitado aumento do deficit em coma corrente do balanco de
pagamentos (que passou de 241 milh8es de dolares em 1985 a 5,3 bilhoes de dolares em
1986), n8o havia como defender qualquer aumento de impostos ou contencbo de gastos
publicos. De fato, a inflaco por definigao ja havia sido domada,. sendo igual a zero. Digase de passagem, como todos os precos estavam congelados por decreto-lei., os indices de
inflaq4o niio cram exatamente indices de inflagio, mas sim indices de desrespeito a lei.
Mas a na conducao de politica fiscal que o PAEG se distancia fundamentalmente de
seu fracassado pretenso sucessor (ou, porque nbo dizer , de todos os seus ate agora
fracassados pretensos sucessores ). 0 deficit publico como percentual do PIB passou de
3,2% em 1964 (ou 4,2% em 1963) a 1,6% em 1965 , chegando a 1,1% em 1966. Tao
importante quanto isto, com o advento da introducao das ORTNs a composiglo de
financiamento do deficit foi substancialmente alterada no periodo. Em 1964, quase todo o
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deficit (85,7%) era financiado pela emissao de moeda, dado que a proibicIo de pagamento
de juros nominais acima de 12% (lei da Usura, de 1933 ), aliada a proibicAo de contratos
denominados em outras moedas de referencia que niio o cruzeiro , praticamente tornava
inviavel a existencia de credores e devedores operando a luz da absurda legislaqAo vigente.
Isto evidentemente incluia o governo , que nAo encontrava a menor demanda por titulos
corn rendimento anal miximo de 12% num ambiente em que os pregos cresciam acima
de 90% ao ano . Ja em 1966 esta situacao havia se invertido completamente , passando-se
quase todo o deficit ( 86,4%) a Ser finaciado por venda de titulos junto ao publico.

Urn importante fato teorico a ser entendido e a abrangencia da extensAo do
mecanismo pelo qual a reforma tributaria e a instituicao da correcao monetaria, que
possibilitaram, respectivamente ,a reducao e o financiamento do inflacionario do deficit
publico, agiram sobre a inflacao. Partindo implicitamente de um limitado modelo que se
represents juntando-se uma curva de Phillips aceleracionista corn expectativas adaptativas,
acoplado a um processo de restricao de demanda , Lara Rezende (1990) afirma:
"Se o PAEG diagnostica como a causa primordial da inflacao o conflito
distributivo e se tern o poder de soluciona-lo pela via autoritaria da
intervenglo direta na detenninaq4o dos salarios , pergunta-se porque se
investiu na pratica de politicas fiscal e monetarias restritivas de caster
ortodoxo".

A resposta a esta pergunta este autor ja deve ter observado atraves da sua
participaco no fracassado Piano Cruzado: Porque se assim nbo for, o piano nAo di certo.
0 que se ignora quando se responde a pergunta colocada por Lara Rezende corn
referencia apenas as limitacoes impostas pelo balanco de pagamentos, como faz a referido
autor em seu texto , a que qualquer poder de interferencia nos mercados e
Este ponto traz a tona o papel fundamental
fundamentalmente de curto prazo .
representado pela coerencia fiscal no processo de formacAo de expectativas nao captado
pelo modelo implicito em sua tese, been Como o reflexo destas sobre a estabilizacbo
inflacionaria.
Muito maior do que a intervenqAo nos mercados representado pela PAEG foi a
intervenqAo nos mercados representado pelo Cruzado. De fato, a intervencbo compulsoria
do PAEG restringiu-se aos salarios , enquanto a do Cruzado se estendeu tambem aos
precos. No entanto , o PAEG deu certo e o Cruzado nao. Porque ? Devido ao fato,
implicitamente esquecido na indagacbo colocada por Lara Rezende, de que o poder de
controle de rendimentos p ode apenas excluir a -necessidade da coerencia monetaria-fiscal_no
curtissimo prazo, -mas nbo - no horizonte . amplo de - urn ben v sucidido - programa de
estabilizacao. Na ausencia desta coerencia , o poder de controle de salfirios , ou de precos e
salarios, esvai-se facilmente no tempo, sob qualquer que seja o regime. Pena que o Brasil
tenha sido usado entre 1986 e 1991 como tubo de ensaio para ratificacao de uma tese tito
trivial. E, a partir dam, como cobaia de urn regime politico que reconhece a nivel individual
uma necessidade de contencao fiscal que nAo consegue implanter coletivamente.
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M. 1- Heranga Inflacionaria
Os anos 1962-63 se caracterizaram por uma reversao do marcante desenvolvirnento
industrial ocorrido entre 56 e 61, sob a egide do Plano de Metas . De fato , se em 1961 a
economia apresentava urn crescimento medio no ultimo quinquenio da ordem de 9% ao
ano, nos dois anos seguintes esta taxa se reduziria a , respectivamente, 6,5% e 0,4%. Por
outro lado, a inflagAo mantinha a ascensao iniciada em 1958, atingindo 51,4% em 62 e
81,3% em 1963. Sob uma instabilidade politica acentuada e inexistencia de urn razoivel
controle monetario, fiscal e salarial, surgiu, no segundo semestre de 1962, sob a
responsabilidade de Celso Furtado, o "Plano Trienal de Desenvolvimento Economico e
Social " destinado a estabelecer urna certa disciplina no tocante aos fins e meios de politica
economica.
Corn o inicio de sua implementagao previsto para janeiro de 1963, o Plano Trienal
apresentava como o mais importante de seus objetivos a manutengao de urn crescimento do
produto real ao nivel de 7% ao ano. Neste sentido, previa-se para os 3 anos de sua
vigencia um crescimento do setor industrial acima de 37% e urn aumento da produgao
agricola da ordem de 5,2% ao ano. Os objetivos de estabilizagao inflacionaria tambem nao
se mostravam modestos . Calculava- se que a inflagao em 1963 seria metade daquela
vigente em 1962, devendo ainda alcangar em 1965 a marca de 1O% ao ano. A redugao do
nivel de inflagao era tida como condigao necessiria a consecugao dos dois outros objetivos
de politica economics, quail sejam, melhor distribuigao dos fiutos do desenvolvimento e
redugao das desigualdades regionais do nivel de renda . 0 Plano Trienal, entretanto, foi
abandonado em 1963, logo apps o inicio de sua implantagao .
A descoordenagao de politica monetaria, fiscal e salarial, Macao crescente e baixo
crescimento economico nao compoem todo o universo legado pelo bienio 62-63 a
economia pos-revolugao . 0 sistema fiscal tributava lucros ilusorios e incentivava a
sonegagao e evasao . Paralelamente, o sistema finaceiro limitava-se a poucas transagoes de
curtissimo prazo, sendo totalmente sufocado pela conjugagao das limita0es dos juros
nominais corn as altar taxas de inflagao entao vigentes. Uma generalizada distorgao de
pregos relativos e o problema de quase-insolvencia internacional caracterizados por urn
cambio sobrevalorizado e desconfianga externs traziam ainda para este periodo a
necessidade de urns elevagao autonoma de varios pregos anteriormente controlados,
dificultando ainda mais o combate a inflagao . Dentre estes incluiam-se os aluguEis
residenciais, os juros reais do sistema oficial de credito, as tarifas dos servigos de utilidade
publica, as tarifas de transporte, os pregos dos combustiveis, bern Como os salarios dos
funcionfirios pnblicos civis . Neste sentido, podern- se allnhar como evideneias a tese de
"inflagao corretiva " a elevagao dos alugueis de 116 ,2% em 1965 e 84% em 1966, e a
majoragao das tarifas de servigos publicos de 71% em 1965 e 47% em 1966, ambos bern
acirna da taxa de inflagao pertinente a cada periodo (respectivamente 34,5% a 38,3%,
I.G.P.-DI).

111.2- O PAEG em Detalhes
Segundo o PAEG, o principal alvo a ser alcangado apps a sua implantagao era a
retomada do crescimento economico medio de 6% ao ano ocorrido durante o periodo
1947-61. Desta forma, esperava- se alcangar nao so suficiente criagao de empregos para a
mao-de-obra afluente ao mercado, como tambem um crescimento do produto per capita de
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2,5% ao ano . Manipulando o modelo Harrod- Domar pare o demasiado curto petiodo de
dois anos, obtinha-se endogenamente o esforco de capitalize o compativel com o
crescimento pre-fixado (PAEG p.23) . Utilizando um instrumental adequado a analise de
Iongo prazo na previsao da taxa de crescimento do produto real.em 1965 e 1966, variavel
muito mais ligada a demanda agregada existente no periodo (leis-se politica monetariafiscal-cambial) que a capacidade de geracao de oferta , nao a de causar surpresa que as
previsaes do PAEG tenham se distanciado em torno de 50% daquilo que realmente
ocorreu. Todavia, o esforp de eapitalizacao ento efetuado, se no constituiu condicao
suficiente ao crescimento no bienio em curso , propiciava condig6es ao swto
desenvolvimentista iniciado alguns anon mais tarde.

A Opcao Internacionalista
Reconhecendo a dificuldade de manutencao da politica de substituicAo de
importacoes, na medida em que se esgotavam as possibilidades no setor de bens de
consumo final e se tomava o rumo da substituic o da materias -primas, produtos
intermediarios e bens de capital ate entlo importados, iniciava-se, a partir do PAEG, uma
nova etapa na politics de comercio exterior brasileiro . Este se baseava num maior fomento
as exportarOes, cuja receita, somada ao saldo liquido do balanco de capitals, era
apresentada como condiq4o necessaria a manutenglo do processo desenvolvimentista, na
medida em que permitiria ao pals a aquisicAo de produtos importados considerados
essenciais ao desenvolvimento.
Visando ao fomento das exportag6es, que haviarn sido dificultadas durante o
periodo de ISI, devido a uma taxa de carnbio sobrevalorizada (em parse compensada, no
que diz respeito ao possivel deficit do balanco comercial dal decorrente, pela existencia de
elevadas aliquotas tarifarias no setor importador, caracterizando o sistema cambial tipico de
uma fase de substituigio de importacdes ) , varias medidas foram propostas, e
posteriormente postas em pratica. Dentre elas, destacam-se a extincao da sobrevaloriiarAo
cambial e a introducao de outros incentivos de caster fiscal (aboliglo de taxas de
exportacAo), crediticio (criando uma linha de credito subsidiado para os exportadores) e
administrativo (pela simplificacao do procedimento para exportacAo). No tocante as
importacoes, procedeu-se apps o PAEG a uma reforms tarifaria, que teve Como efeito a
reducao nominal tarifas do nivel de 54% em 1964-66 para 39% em1967.
A opqAo internacionalista do PAEG, contudo, nao se limitava a definir a desejada
estrutura do balanco de bens e serviGos . Num dos dois pontos basicos em que difere do
Plano Trienal5 (o outro seria no tocante a politics de precos e saiarios ), o PAEG aponta,
num capitulo especial dedicado a este tema, a afiuencia de capital estrangeiro como
condigio necessaria a consecuglo dos objetivos de crescimento economico almejados.
Embora esta dessemelhanca seja muitas vezes apontada como decorrencia de um
posicionamento ideologico, deve- se salientar que o pressuposto de acentuada elevacao da
renda per capta comum tanto ao Plano Trienal quanto ao PAEG nAo permite descartar a

SLe-se na pagina 11 do Plano Trienal : " Como base nests projer,1o (N.A. - Do deficit em transacbes) a em
cuidadosa prospecc3o da coma de capital , chegou-se a conclusao de que a possivel estabilizar a posicdo de
endividamento externo do pals sem prejuizo da politica de desenvolvimento."
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hipotese de que tal assimetna encontre boa pane de sua explicacso num maior realismo de
concepcao por pane deste liltimo6.

A opgao por capitals estrangeiros no processo de desenvolvimento se apresenta no
PAEG da seguinte forma
"0 aumento da taxa interna de poupanca a indicutiveimente desejavel; e
indispensavel lembrar, porem, que num pals subdesenvolvido ele significa
penoso sacrificio que se impoe a populacao, obrigando -a a renunciar a parte
do seu ja minguado consumo presente . Este antagonismo : Progresso versus
sacrificio, nao existe necessariamente quando se trata de investimento com
poupanca trazida do exterior. Tal a uma das razbes que tornam
extremamente vantajoso, pars um pals subdesenvolvido, o recebimento
continuo de correntes de capita l estrangeiro, respeitados, naturalmente ,
certos condicionamento de natureza politica."
0 argumento, que viria a se incorporar a todos os governs militares , se baseia no
pressuposto de que os paises subdesenvolvidos , apresentando relativa escassez de capital,
deveriam atuar como importadores deste, pois estariam em condicaes de remunera-lo
melhor. No caso dos emprestimos ,a analise admite implicitamente que a utilizaCAo do
capital no pals que o toma gere um excedente transacionavel a um valor maior ou pelo
menos igual ao pagamento dos juros aos credores externs, condi#o sem a quaff tal politica
nbo traria nenhuma vantagem direta . Fica implicito que o PAEG admite a validade desta
hipotese, poll caso contrario o paragrafo anteriormente transcrito se tornaria incosistente,
servindo apenas para justificar a opq4o de " progresso versus sacrificio futuro" em
detrimento de "progresso versus sacrificio presente".
Curioso notar, nos tres anos de vigencia do PAEG, o Brasil assumiu uma posicAo
inversa , atuando como exportador de capitais7 . A nova politica, contudo, vingou no longo
prazo, sendo implementada desde 1967 ate 1985 (com a unite excecao do ano de 1984, em
que o sinal da conta de transagdes correntes do balanco de pagamentos foi
temporariamente revertido).
Vale a pena frisar alguns problemas teoricos que podem acompanhar tal tipo de
opcao.
Quando se torna o pals como um todo, a gerarao de excedentes sobre os juros
admite como premissa baseca que os recursos obtidos do exterior sejam utilizados em
investimentos suficientemente rentaveis . E possivel, contudo, que a captacAo de poupancas
external nao tenha como contrapartida tuna elevaoo da mesma ordem do nivel de
investimento, devido ao deslocamento da poupanca interna . Isto ocorre (coeteris paribus)
sempre que recursos em moeda estrangeira s8o utilizado para a importacao de bens de
consumo.

60 ponto a ser discutido , no caso, e a validade da oprjo por um crescimento acelerado , dependente da
captacao de poupanca externa. Ulna vez que se tenha tornado este rumo, no entanto, devem-se deixar
claros os insmtmentos a screm utilizados.
7 0 superavit em transac3es correntes obtidos no periodo 1964-66 foi de, respecuvamente . 140,368 e 54
milh6es de Mares.
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Um outro problema corn o qual pole se defrontar a estrategia de endividamento e o
aumento inusitado dos juros internacionais, que se torna particularmente relevante quando
as emprestimos sao contratados (como passou a ocorrer ja no final da decada de sessenta)
com clausula de juros flutuantes, causando ao mutuario urn transtorno adicional nAo
antecipado.
Numa analise do endividamento brasileiro sob o angulo destes dois possiveis
problemas, desenvolvida postenormente neste trabalho, conclui-se que o primeiro passou a
se fazer sentir a partir de 1978, e o segundo a partir de 1979,

0 Combate a Inflacao
Previa -se no PAEG a reducao do ritmo de elevacio dos precos de 90 % ao ano em
1964 para 25% em 1965 e 10% em 1966 . Se consideramos que o objetivo antiinflacionirio era de motivacio secundiria , nio devendo interferir no objetivo de cria;Ao de
empregos e elevacao da renda per capita (alem da imposicio de realismo no sistema de
precos), concluimos de imediato pelo excessivo otimismo das metal apregoadas.
Suprindo uma condicio necessiria ao rigoroso controle fiscal planejado , procedeuse, em 1964, a consolidaqAo orcamentiria do Governo Federal,abrangendo todas as
entidades da administraqao direta e descentralizada sob seu controle.
A politica monetiria era quase que totalmente (a menos de alguns itens de pouco
peso no balancete global ) determinada a partir do deficit publico (esta a variivel exogena
do lado da demanda) e da capacidade de colocarlo de titulos do tesouro junto ao publico.
Isto porque a expansio do credito ao setor privado deveria seguir em linha com a evoluco
dos meios de pagamento , o que a tornava uma variivel endogena obtida a partir dos
emprestimos ao Governo e da captaciro de recursos nbo monetarios pelas Autoridades
Monetirias.

Os Resultados do PAEG
Os tres primeiro anos pos-revolucionirios foram marcados por profundas alteracoes
na vida economica do pais, tendo sido resumido por Simonsen (1974, pig. 8) atraves dos
seguintes pontos:
"a) a reduqAo do ritmo inflacionirio, de 80 a 90% ao ano no bienio
1963/1964 para cerca de 25% anuais em 1967;
b) a restauraqJo do equilibrio financeiro do Governo , com a reducao dos
deficits federais de 4,2% do Produto Interno Bruto em 1963 para 1,1% do
produto em 1966;
c) a meihoria dos metodos de financiamento dos deficits do governo federal,
os quass em 1963 eram financiados , em 85 , 7% pelas Autoridades
Monetirias, percentagem que caiu para 13,6% em 1966;
d) a inversio das tendencias deficitirias do balango de pagamentos, como
resultado da politica de realismo cambial, de incentivo as exportac3es, e de
atracao dos capitais estrangeiros . Assim, enquanto que em 1963 o pais
arcava com cerca de 300 milhoes de dolares de atrasados comerciais, em
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fins de 1966 as reservas externas brasileiras subiam a mais de 400 rnilhoes
de Mares;
e) a neutralizacao da maior parte das distorcoes inflacionarias pela
implantacao da correcao monetaria nos titulos pliblicos e privados, servigos
de utilidade publica, impostos, emprestimos a medio e longo prazos,
hipotecas, etc.
f) a melhoria do sistema fiscal , corn a ampliacao do sistema de incentivos,
com a eliminacao de tributes destituidos de funcionalidade como o do Selo,
com a progressiva eliminarao dos tributos sobre lucros ilusorios, com a
correcao monetaria dos debitos fiscais em atraso , e com a substituicao do
antigo imposto de vendas e consignacoes, incidente em cascata, pelo
imposto sobre a circulacao de mercadorias , incidente sobre o valor
adicionado;
g) a substituicao do antigo sistema de indenizacoes e estabilidade do
trabalhador pelo Fundo de Garantia do Tempo de Servico , constituido de
8% das folhas de pagamento , como onus do empregador, o qual e
administrado pelo Banco Nacional de Habitarao;
h) o desenvolvimento do mercado de capitais , com a criasao dos Bancos de
Investimento , com a ampliacao do credito direto ao consumidor, corn a
instituirao do FINAME, para o financiamento de maquinas de producao
nacional, e corn a criacao de incentivos ao mercado de woes;
i) a criacao do sistema financeiro de habitacao, baseado no principio da
correcao monetaria dos depositos e emprestimos , e corn o apoio do Fundo
de Garantia do Tempo de Servico;
j) a divulgaco das ideias de custo e produtividade, com a preocupacao
prioritiria da obtencao de indices internacionais de competitividade;
1) a implantacao de nova disciplina para os reajustes salariais".
Deve-se mencionar que o advento da correcao monetaria (item e) e da nova
legislacao salarial (item 1) nao constituem ou constituiram nenhum exemplo de
unanimidade . Dentre as inumeras criticas que ihes foram dirigidas , destacam-se a de
realimentacao inflacionaria (no caso da correcao monetiria) e da responsabilidade pela
acentuacao das desigualdades sociais observadas ao longo da decada de sessenta (com
referencia a legislaGao salarial). Dois aspectos devem contudo ser salientados com relacao
a indexacao institucionalizada no periodo . Em primeiro lugar, ela nAo abrangia os salirios8
(que eram regidos por aquilo que se poderia chamar de politica de rendas) e, em segundo
Lugar, o fato de ter sido utilizada "como urn artificio para aplicarao em caster temporirio"
(Chacel, Simonsen, Wald, 1976, pig. 301 ), e nao como uma instituicAo permanente na vida
economica do pais. Segundo estes tres autores , previa-se iquela epoca a utilizacao do
mecanismo indexatorio apenas como um instrumento necessirio a implatacao da estrategia
gradualista de combate a inflarao , a ser abandonado assim que a inflacao se situasse abaixo
de urn determinado nivel critico , da ordem de 10 a 15% anuais . No tocante a chamada
displina salarial e sua associacao com a queda dos salirios reais ocorrida no periodo, e
preciso observar que, face ao objetivo de aumento de impostos indiretos , retirada de
subsidios, descongeiamento de alguns precos e aos choques agricolas ocorridos em 1964 e

g Entende-se aqui por indexacdo a correc ao de rendimentos baseada unicamente numa varia;Ao ja ocorrida
do nivel de precos.
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19669, nao so os salarios, mas tambem ao margens de oligopolio deveriam apresentar
alguma queda.
Este ultimo argumento formalize- se facilmente tomando-se como base um indice de
pregos ao consumidor que leve em considerarao nao apenas o preco da produgAo
domestica (P), mas tambem o preco dos bens de consumo importados (P) e os impostos
indiretos sobre ambos incidentes (t). Denotando por E a taxa nominal de cambio e
utilizando- se uma ponderacao geome'trica de a para o bern importado e 1- a para o been
internamente produzido, tem-se:

Q=P'-a(EP')a (I+t)
FazendoZ = EP' / P representar a taxa real de cimbio,
Q = P. za (1 +t)
Tomemos agora o equilibrio no mercado de trabalho numa economia competitive.
A demanda por mao-de-obra di-se por W / P = f'(N), onde ftN) e a funclo de produco
de produsao, N a mao-de-obra empregada f'(N) > 0 e f"( N) < 0. Utilizando-se a
reiacao entre Q e P anteriormente obtida,
W f'(N)
Q Za(1+t)
Assumindo-se urna oferta de mAo-de-obra positivamente inclinada
^Q = g(N) , g' > 0, obtem-se o equi ibrio no mercado de trabalho representado pelas
curvas 1 e 2 no grafico abaixo (quadro Z e t assumem , respectivamente, os valores Z e 0:

Salirio _ Z.l-t t
real W/0

" Demands
N Demands (2)

(21
I

0 que nos interessa observar a que, de acordo com as curvas de demands por maode-obra que obtivemos ( o caso de uma economia nao competitiva trata -se da mesma
forma, substituindo-se apenas W / Q = f'(N) / Za (1 + t) por W / Q =1 / (1 + m)(1 + t)Za
onde m e a margem de oligopolio), uma desvalorizacao do cambio real ( de Z 1 para Z2) ou

9 Define-se aqui choque agncola como o desvio da taxa de crescimento do produto agricola em relaco a
sua tendencia historica.
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uma elevacao do saldo de impostos indiretos sobre subsidios (de t 1 para t2) provoca, seu
deslocamento de (2) para ( 2'), implicando num menor salano real de pleno emprego.
Como estes dois fatos ocorreram entre 1964 e 1966 (os subsidios ao tarifas publicas
foram substancialmente reduzidos e a defasagem cambial corrigida ), nao a de se estranhar
que os salarios reais tenham caido no periodo . Se o objetivo era evitar desemprego, eles
teriam caido com ou sem a nova regra salarial ( tome-se como parametro o periodo antes e
depois da maxidesvalorizacao de 1983, quando as diversas politicas salariais com reajuste
pelo pico adotadas foram incapazes de impedir uma detenorizacao do poder aquisitivo dos
salarios da ordem de 20%).
0 que se pode questionar e a magnitude da queda. Neste sentido, dados levantados
por Langoni ( 1970) para este periodo atestam uma queda da participacao dos salarios na
rends, o que realmente sugere uma iniquidade no processo de distribuicao dos custos do

ajustamento entre os diferentes fatores de

produao. Neste ponto, pode- se ugwmcnl& que

a sistematica pre-fixacao da inflagio esperada, nas formulas de reajustes salariais , abaixo da
inflacao efetiva, pode ter levado a uma queda salarial superior aquela que, como vimos,
seria gerada pelas forcas de mercado.

IV - 0 Periodo 1968-1979:
0 Milagre e a AscensSo Inflacionaria em 1973
Apos controle da inflaqjo e as reformas de base efetuadas no sistema financeiro e
sistema tributario, dentre outros, o Brasil encontrava-se, ao final de 1967 , pronto para
deslanchar urn periodo de crescimento acelerado . Apelidado de "milagre brasileiro", o
crecimento medio do PIB de 11,1% entre 1968 e 1973 di bem uma ideia de como se pode
colher corn abundancia quando o plantio nAo a mal feito e a colheita efetuada corn a devida
precisao temporal . Observe-se que, contrariamente ao alto crescimento do PIB ocorrido
no periodo 1957 - 1962 (9,36% ao ano), desta vez, pelo menos ate 1972, a inflaqAo nio se
apresentava em alts, mas sun em queda continuada (em 1973 a inflasao tambem caiu, mas
ja havia em meados deste ano uma tendencia ascendente disfargada por controles artificiais
de precos). Este porno a de fundamental importancia na delimitarlo da fronteira que
separa urn crescimento artificial, a ser compulsoriamente revertido num'futuro proximo,
pela necessidade de estabilizaoo inflacionaria , de um crescimento auto- sustentado. Entre
1957 e 1962, a infla;Ao anual passou de 7,03% ao ano a 47, 66% ao ano (para alcancar
ainda 92% em 1964). Entre 1967 e 1972, por outro lado, a inflacAo reduziu- se de 24,9% a
15,7% ao ano. Os governs Costa e Silva (de 15/03/67 a 31/08/69, tendo como ministro
da Fazenda Delfim Neto e ministro do Planejamento Helio Beltrao ) e Garrastazu
Medice(de 30/10/69 a 15/03/74, quando Delfim permaneceu na Fazenda e Helio Beltrio foi
substituido por Reis Velloso) souberam aproveitar- se da capacidade ociosa entAo existente,
das expectativas favoraveis aos investimentos , bern como da propicia situaqAo externa, para
deslanchar um periodo de alto crescimento economico.

Que a conjuntura extern foi bastante favoravel entre 1968 e 1973, pode-se
constatar pela meihoria das relacao de troca , crescimento da economia mundial e
abundincia do credito externo . Seguindo a opoo de captacao de poupancas externas
delimitada pelo PAEG, mas so efetivada a partir de 1967, o Brasil acrescentou a seu
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passivo externo liquido algo ao redor de seis bilhoes de dolares entre 1967 e 1973 (em
Mares correntes de cads ano). A titulo de compacao, vale lembrar que apenas no ano de
1974, em decorrencia de quadruplicacao dos preros do petroleo em 1973, este aumento
(do passivo externo liquido) foi superior a sete bilhoes de dolares.
A politica de minidesvalorizacoes cambiais , implantada a partir de agosto de 1968
( que estendeu-se ate a maxidesvalorizacao de 07/ 12/89) em muito ajudou no fomento as
exportacoes e na regularizacao do mercado de cambio oficial . 0 objetivo de tal politica era
manter aproximadamente constante a taxa real de cambio (Z = EP' / P) fazendo a
desvalorizacao do cambio nominal ( E%) compensar a diferenca entre a inflacao interna
(P%) e a externa ( P"%), de acordo coma formula 1 + E% = (1 + P %) / (1 + P"%). Corn a
maior estabilidade politica e das regras cambiais , elevou-se substancialmente a entrada
capitais de nsco no pehodo.
Todavia, nem tudo foram flores entre 1967 e 1973 . Politicamente, o momento mais
traumatico se deu no final de 1968 , com a publicacao do ato Ato Institucional numero 5 e
supressao de varios direitos individuais . Do ponto de vista economico, cabe lembrar ainda,
no que diz respeito ao combate a inflacao , que o governo Medici nao foi exatamente
exitoso neste particular. Embora os indices de inflagAo tambem tenham se mantido em
queda ate o final de seu mandato, esta queda nao merece muito credito: Desde meados de
1973, o controle de precos efetuados pelo CIP (Conselho n+crn ncrvn'
c
a^ de Pregos, criado
em 1968 ) retirou parse da credibilidade das pesquisas de preros, reprimindo artificialmente
a inflacao entao existente . Ao final de 1972 a inflacao era ascendente e reprimida, o que
obrigou o governo Geisel a realizar em processo de "inflacAo corretiva" logo ao inicio de
seu mandato.
Houve tambem no periodo 1968 - 1973 uma concentragao de poderes economicos
muito grande nas maos do governo federal , em detrimento dos governos estaduais e
municipais . Este fato, associado a proliferacao de empresas estatais e a generalize ao e
perpetuacao do use da correq4o monetaria (que havia sido inicialmente concebida para
durar ate que a inflaqao atingisse a marca de 10% ao ano ) nao representam ou
representaram nenhurn exemplo de unanimidade positiva.

0 Periodo Geisel
Em 15/03/74 tomou posse o novo presidente da Republica , general Ernesto Geisel,
tendo como ministro da Fazenda Mario Henrique Simonsen e ministro do Planejamento
Joao Paulo do Reis Velloso . Alen da inflacao reprimida existente ao final de 1973, o novo
governo teve tambem que defrontar-se com a primeira crise do petroleo , quando os precos
deste produto quadruplicaram. Estes fatos explicam, em parte a elevacao da inflacAo de
15,5% para 34,5% entre 1973 e 1974. A parse restante fica por conta da elevaqAo da taxa
de expansao monetaria, de 38% para 47% entre 1972 e 1973.
0 reflexo da crise externs sobre o saldo em conta corrente do balanco de
pagamentos foi realmente consideravel. No que pese o fato de utilizarmos dolares
correntes, em 1974, como ja observamos, o deficit em conta corrente (7,1 bilhoes de
dolares) foi superior ao deficit acumulado dos ultimos seis anos (1967 a 1973). 0 periodo
1974 - 78 acrescentou ao passivo externo liquido do Brasil 30,9 bilh6es de dolares. De
1974 a 1982 este numero salts para 82,5 bilhoes de dolares, o que implica num excesso de
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absorcao interna sobre o produto nacional bruto a precos de mercado , medio, no periodo,
de 9,16 bilhOes de Mares por ano . We notar, em 1978 as exportac8es brasileiras
alcancaram 12,6 bilhoes de dolares . Se o saido do passivo liquido brasileiro fosse igual a
zero ao final de 1973, em 1978 a relagio passivo externo liquido / exportacoes teria
aleancado o indice 2,45, ja no limite superior da fronteira que separa ( do ponto de vista do
credor, fundamentalmente ), urn numero coservador de urn numero nao conservador. Corn
exportacoes de 20 , 1 bilhoes de Mares em 1982, este indice passa a 4,10, sem dt vida fora
dos padroes normais do mercado internacional de credito.
Trata- se de sabedoria ex-ante que crises nao apenas temporarias do balango de
pagamentos devem ser enfrentadas com desvalorizacao do cambio real seguida de restricao
de demanda . Num prazo suficientemente Longo , do existe demanda por importap6es
inelasticas nem demanda externa pelas nossas exportacoes com elasticidade
sistematicamente inferior a unidade. A recessao , por outro lado, a menos do pequeno
reflexo da intemporalidade sobre os juros, apenas ajuda a conter o deficit em conta corrente
do balanco de pagamentos enquanto perdura. E trata-se de politica evidentemente caotica
submeter um pals a uma recessao permanente.
NAo se pode dizer que o Brasil nao tenha seguido, ao meno em pane, este
receituario. Os seguintes pontos corroboram esta afirmacbo : a) o cambio real nao foi
desvalorizado quando tornado em relacbo ao dolar, mas o mesmo nbo se pode dizer, dada a
desvalorizagao do dolar frente a outras moedas ocorrida na epoca , no tocante a uma cesta
de moedas; b) varias restrig6es a importac ao de natureza quantitativa foram impostas; c)
as importacaes foram tambem dificultadas pela imposirao de tarifas e pela criacao de
d) os incentivos is exporta0es nAo foram
deposito previo para importac3es ;
descontinuados. Como se sabe, nao apenas o item a acima, mas tambem os itens b, c, e d,
incorporam-se ao conceito de cambio real efetivo . No caso, apontando numa direcAo de
desvalorizarAo de seu valor real.
A estrategia brasileira perante a crise incluia um ajuste de Longo prazo a ser obtido
atraves da realizacAo maciga de investimentos voltados para a substituicao de importacees,
a producbo de bens de capital e formacao de infra-estrutura basica . 0 objetivo era superior
a crise mundial deflagrada pelo inusitado aumento de preco do petroleo tentando-se, ao
mesmo tempo, superar a barreira do desenvolvimento . Colocava-se ai tambem o incentivo
a deversificaglo da pauta (no longo prazo ) e aumento das exportacoes . Deve-se mencionar
como consequencia desta estrategia , que a despeito da inflacao extern e do crescimento
do P] B de 31 %, o valor em dolares das importac3es permaneceu praticamente constante
(em torno de 12,2 bilh3es de dolares ) entre 1974 e 1977. As exportaroes passaram de 7,9
bilhOes de dolares em 1974 a 12,6 bilhOes em 1978 e a 15,2 bilhOes de dolares em 1979.
Em quantum, as exportagdes cresceram a taxa de 4% ao ano entre 1974 e 1979 (Velloso,
1988). NAo se pode negar tambem que boa pane do inusitado aumento de exportacOes
posteriormente ocorrido, entre 1982 e 1984, so tenha sido possivel gracas aos
investimentos e diversifica#o da pauta de exportacOes iniciada em 1974 e continuadas ate
os primeiros anos da decada seguinte.
Em suma, o Brasil acumulou neste periodo um grande passivo extern mas
tambem, Cabe lembrar, ativos interns de Tonga maturacAo . Uma analise lucida do processo
de endividamento deve levar os dois lados da balanga em consideracbo.
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As Criticas
Analisando -se hoje em dia as medidas tomadas em 1974, quando o segundo choque
do petroleo e o choque dos juros em 1979 fazem pane do conjunto de infor macao
disponivel, fica claro que uma desvalorizacao cambial mais agressiva teria sido mais
indicada aquela epoca . Mesmo a sabedoria ex-ante indicaria esta direcao , bastando para
isto urn pouco mais de aversao ao risco e reducao da preferencia do presente sobre o futuro
por pane dos administradores de politica economica do governo Geisel.
Alguns projetos empreendidos no periodo mostraram - se tambem, alguns anos mais
tarde, claramente super-dimensionados ou mesmo inadequados . Incluem- se dentre estes o
acordo nuclear corn a Alernanha, a Acominas (reeentemente pnvatizada ) e a Ferrovia do
Aco. Curioso notar que os anais do Congresso Nacional registraram , a epoca, um discurso
do lider do partido da oposicao elogiando o acordo nuclear corn a Alemanha. Se a
sabedoria ex-ante coincidia com a ex-post neste caso, pelo menos isto nao se dava de forma
generalizada.
Argumenta-se tambem que a maior pane dos paises importadores de petroleo, ao
contrario do Brasil, reduziram as suas taxas de crescimento. Ate que ponto estes paises
assim procederam para ajustar seus balanco de pagamento ou para fazer frente aos efeitos
de um choque de oferta adverso sobre a inflacao, entretanto, a questao em aberto. 0 fato
de muitos deles terem revertido esta politica apps 1976, entretanto, aponta na direcao da
segunda alternativa. Os problemas de balango de pagamentos, na maioria dos casos,
parecem ter sido resolvidos principalmente atraves da maturacao de investimentos no setor
exportador.

V- Governo Figueiredo : 0 Epilogo do Ciclo Mili tar
0 presidente Joao Baptista de Fegueiredo tomou posse em 15/03 /79, tendo
inicialmente como ministro da Fazenda Karlos Rischbieter , que permaneceu no cargo ate
17/01/80, sendo entao substituido por Ernane Galveias , e como ministro do Planejamento
Mario Henrique Simonsen, que demitiu-se em 10/08/79 e foi substituido por Antonio
Delfim Netto.
Se o PAEG represents um periodo de acertos na area economics, o mesmo nao
pode ser dito corn relacao a politica economica implantada a partir da reforma ministerial
de agosto de 1979. Nada comparavel a sequencia de desacertos ocorrida desde 1986, que
submeteram o pais a um verdadeiro cataclisma economico, mas certamente passive/ de
critica. Apos uma fase de tentativa de contencao de demanda efetuada ate agosto de 1979,
que se mostrava obviamente necessaria frente ao segundo choque do petroleo e ao choque
dos juros, que ja entao se delineavam, passou- se, apos esta data, sob o novo comando
economico de Delfim Netto, a uma subita politica de expansao de credito subsidiado para a
agricultura, implicando em elevadas taxas de expansao monetaria. Em termos anualizados,
esta elevou-se de 44, 8% ate o final de julho para 158,7% entre o final de julho e o final de
dezembro de 1979. Ao mesmo tempo , a taxa de inflacao anualizada elevou -se de 56,9%
entre dezembro de 1978 a julho de 1979 para 109,2% nos ultimos cinco meses do ano.

Deve- se observar assim que as taxas de inflacao anuais da ordem de 100%, que
viriam a prevalecer entre 1980 e 1982 (em contraposicao a media de 40% entre 1974 e
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1978), ja se faziam presentes antes mesmo da modificacao da politica salarial em novembro
deste ano, quando se passou da anualidade a semestralidade dos reajustes. Esta
modificacao na politica salarial , por sua vez, corroborou a nova taxa de inflacao vigente,
impedindo uma volta aos niveis anteriores, de 40%. De fato, com a inflacao media de 40%,
ao ano, a relacao media pico situava-se na faixa ( segundo a formula anteriormente
apresentada) de 0,85 . Manter esta relacao quando se passa de reajustes anuais a reajustes
semestrais implica em se semestralizar uma inflacao anual de 40%, ou seja, implica numa
inflacao em torno de 100% ao ano (((1,4 ) 2 -1) x 100% -- 96%).
Em dezembro de 1979, alem da maxidesvalorizacao do cambio em 30%,
praticamente anodina do ponto de vista do balanro de pagamentos , mas suficiente pars
quebrar uma estabilidade gerada por onze anos de um previsivel regime de
minidesvalorizacoes cambiais , duas outras medidas de politica economica mostraram-se
rapidamente inadequadas : a pre fixacao da correcao monetaria em 45% e a pre - fixacao da
desvalorizacao cambial em 40%, ambas pars o ano de 1980. Estes valores, totalmente
incompativeis com a inflacao, a indexa;Ao defasada e a politica de damanda entAo existente,
foram inicialmente revistos em junho de 1980 e compulsoriamente abandonados logo
depois . De fato nesta epoca as retiradas das aplicacoes financeiras indexadas ja se
mostravam perigosamente superiores aos depositos . Da mesma forma, o cambio real ja
comecava a apresentar uma valorizagJo superior aquela de dezembro de 1979, fato
totalmente incompativel corn a elevaqAo ininterrupta das importacOes ( 13,6 bilhbes de
dolares em 1978 , 18,0 bilhOes em 1979 e 22,9 bilhOes de dolares em 1980) e do deficit em
conta corrente do balanco de pagamentos (7 bilhdes de dolares em 1978, 10 , 7 bilhaes em
1979 e 12,8 bilhoes de dolares em 1980 ). Para o aumento das importag6es contribuiu
significativamente a duplicacAo dos pregos internacionais do petroleo em 1979/80. No
tocante ao aumento do deficit em conta corrente deve- se tambem dest3car a elevaoo
inusitada das taxas de juros internacionais.
No inicio de 1981 , face a escassez do credito externo e ao delineamento de uma
crise que ja se mostrava inexoravel, o pals di uma reviravolta completa em sua politica
economica, retornando a uma ortodoxia que os proprios formuladores de politica
economica haviam criticado ao serem alrados ao poder em agosto de 1979.
Os erros de 1979 marcam o inicio de uma era de turbulencia economica da qual o
Brasil ate hoje nao emergiu. Realmente , ao se tentar explicar a estagnacAo da renda percapta brasileira na decada de 1980, deve -se alinhar entre os motivos , alem das crises
externas do petroleo , dos juros e do credito externo caracteristicos da primeira face da
decada, tambem a ma condugao de politica economica desde entio vigente.
Em contrapartida aos erros cometidos no bienio 1980/81 , deve-se creditar ao
condutores de politica econdmica no governo Figueiredo a consecucao de um inusitado
ajuste no deficit em coma corrente do balango de pagamentos, que passou de 16,3 bilhOes
de Mares em 1982 a um superavit de 44 milh3es de dolares em 1984 . N8o ha duvida que
a obtencao deste superavit foi quase que forcosamente impostos ao Brasil pela restrico do
credito externo . 0 pals, que sempre lia a tautologia do balanco de pagamentos T (saldo em
conta corrente) + K (saldo do balanco de capitals autonomos e compensatorios) = 0 sob a
forma K = -T (dada o deficit em conta corrente, quanto devemos captar de emprestimos),
passou a faze-lo, a partir de 1982, sob a forma T= - K (dado o credito externo, qual deve
ser o saldo em conta corrente a ser obtido ). Sob este prisms, a desvalorizaqAo do cambio
real em 30% em 18/02/83 mostrou - se inevitavel . Efetuada num ambiente de indexarao
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defasada e choques agricolas (em 1982), esta desvalorizagao , conjuntamente ao grande
aumento da expansao monetaria na fase anterior as eleicoes , em novembro de 198210
explica a nova elevacao do patamar inflacionario , de 100% entre 1980 e 1982 para 220%
entre 1983 e 1985.
Outro ponto pacifico a que este ajuste do deficit em conta corrente so foi possivel
face a maturacao de varios projetos iniciados ainda no governo Geisel. Tambem importante
foi a orientacao de se diversificar a pauta de exportagoes existente desde a revoluoo de
1964. As duas sub - secoes seguintes apresentam os pormenores da administradao
economica do ultimo governo militar.

V.1- Evolucao da Economia de 1979 a 1985
0 ano de 1979 pode , em termos de politica economica , ser subdividido em duns
panes . A primeira, que se entendeu ate agosto, caracteriza- se pela conscientizagao a
respeito de austeridade a que a economic teria que se submeter. Esta constatagao advem
nao somente da elevagao da taxa de inflagao nos primeiros meses do ano, mas tambem, e
principalmente, em decorrencia da tendencia inequivoca da citada elevagAo das taxas
internacionais de juros e dos pregos do petroleo importado , o que viria a onerar ainda mais
o ja deficitario balango de pagamentos em transagoes correntes . Visando a simplificar as
operagoes relacionadas ao setor externo, langou -se mao de uma mini-reforms cambial no
inicio do ano, compreendendo uma desvalorizar Ao real da taxa de cambio de 4,5% ao ano,
eliminagao gradativa dos premios fiscais a exportagAo ate 1983 e supressao do deposito
compulsorio para importagao . No "front " intern, o alto indice de inflagao verificado em
marco ( 5,8%) levou o governo a instituir algumas medidas contencionistas no mes
posterior. Neste conjunto , destacavam-se a previsao de um rigido controle monetario-fiscal
e uma tentativa de reversao de expectativas , amparadas por um controle temporario de
pregos. Tais instrumentos tiveram um curto periodo de implementagao , sendo substituidos
por um elenco de medidas totalmente opostas a partir da permute ministerial em agosto de
1979. Neste ponto di-se inicio a uma nova fase de politica economica , caracterizada pela
ideia segundo a qual inflagao nAo se combate por controle de demanda, mas sim pela
expansao da oferta de bens e servigos (estimulada pelo credito fiscal).
Apesar do apelo desenvolvimentista, a euforia nao demora a se curvar perante a
realidade dos fatos. Se a taxa de inflagAo anaualizada ate agosto perfazia 62,1%, a variaqAo
de pregos de 77, 2% ao final do ano di bern uma ideia do resultado do apelo a heterodoxia.
A nova elevagao do nivel de inflagao a 110,3% em 1980 e as intimas taxas de
crescimento do trienio seguinte viriam a representar severe repreensao historica ao
entusiasmo desenvolvimentista de curto prazo e aqueles que , preconizando o ano de 1980
como o "ano da coleta de resultados ", encaravam os primeiros sinais do recrudescimento
inflacionario presentes a partir de agosto como consequencia exclusiva e temporaria da
liberagao dos pregos administrados entao adotada (o que epoca ficou conhecido como
"periodo de inflagio corretiva "). De fato, nao se poderia ter ignorado o papel da abrupta
elevagAo do crescimento dos meios de pagamentos ocorrida no segundo semestre de 1979.

10 Entre dezembro de 1981 e junho de 1982 a M1 e base monetaria expandiram -se, respectivamente, 13,7%
e 22%. nos sets meses subsequentes estas texas elevaram -se a, respctivamente . 47,7% e 53,3%.
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Em novembro deste ano foi aprovada no Congresso a nova legislacao salarial,
passando-se ao reajuste pelo Pico salarial existente quando da ultima contratao de
rendimentos . Introduziu-se a semestralidade (o que, como se observa do grafico salario
real a tempo apresentado na secao III, trazia consigo uma elevacao do salario real medio
ou da taxa de inflacao), a negociacao do ganho de produtividade a ser acrescentado ao
novo salario nominal e, numa tentative de distribuicao de renda em favor das classes de
menor remuneracao, urn inusitado dispositivo pelo qual aqueles que recebiam de I a 3
salarios minimos fariam jus a urn bonus adicional de 10%. Instalava- se assirn uma pretensa
transferencia de poder aquisitivo entre os assaiariados sujeitos a nova legislagio, cuja
gradarao era, curiosamente, determinada pelo nivel de inflacao.

Em 07/1211979, o Governo, interrompendo uma tradicao de mini-desvalorizacoes
em vigor desde agora de 1968 passa a cotar o dolar 30% mais caro . A medida foi seguida

pelo relaxamento da contencao as importaFOes e eliminacao de incentivos a exportacao
(incluindo taxacao sobre a exportacao de produtos primarios), caracterizando o que no
jargao economico se denomina " desvalorizacAo compensatoria ", de pouco ou quase
nenhum efeito sobre o balango de transacoes correntes . Some-se a isto a generosa e
generalizada indexacao entlo existente que, na o utilizando indices expurgados dos choques
de oferta, tentava inutilmente criar, por reposicao apenas nominais de salarios , safras n8o
coihidas e desembarques de petroleo ja nao mais consumados. 0 resultado, como nAo
poderia se ser, se traduziu por uma maior instabilidade dos preros e do nivel de emprego.
A maxi-desvalorizacao de dezembro parecia estar mais voltada ao aumento (ou, ao
menos, manutenqlo) do fluxo de emprestimos do que a diminuicbo do elevado deficit em
transa0es correntes. Esperava -se que esta medida trouxesse consigo tuna reducao das
expectativas de desvalorizacao cambial e urn consequente insremento do aporte de recursos
externs autonomos . Dois fatores contudo fustaram esta meta. Em primeiro lugar, o
tabelamento dos juros domesticos , que nao incentivava a captacao em moeda estrangeira.
Em segundo Lugar, o fato de que o abrupto encarecimento do dolar nao trouxe consigo a
esperada queda nas expectativas de desvalorizaqAo cambial.

Em 16/01/1980 decidiu-se, em reuniao do Conselho Monetario Nacional , prefixar a
correqlo monetaria e cambial em , respectivamente, 45 e 40%. A medida tinha como
objetivo provocar uma queda nas expectativas de inflacbo e desvalorizacbo cambial, mas
sua nao coerencia corn a politica monetaria fiscal expansive entao adotada, been como com
a atrelagem dos precos a inflacao passada, pelo sistema de indexacao defasada,alem de nao
the permitir alcancar suas metas, rendeu como subproduto uma exagerada e crucial
sobrevalorizaqAo cambial ao final de 1980 (tomando -se como base a segunda quinzena de
dezembro de 1979).
Neste ano (1980), a taxa de infla;4o apresenta a segunda mudanca consecutiva de
patamar, desta vez indo a 110,3%. A maxidesvalorizaco, a alteraco da politica salarial e a
elevada expansio monetaria ocorrida em 1979 e 1980 foram fatores decisivos na passagem
e posterior manutencao deste novo patamar inflacionario . 0 incentivo a aquisigio de bens
de consumo duraveis , dado pelas taxas reais de juros negativas , vigentes na captaFbo de
poupanca por intermedio de titulos atrelados a correcao monetaria, costuma ser tambem
apontado como uma das causas da elevacao do patamar inflacionario em 1980.

Em 03/04/1980 surgiu atraves da Resolucao BACEN 605, o controle quantitativo
do credito interno, instrumento que so seria desativado tres anos depois , em meados de
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1983. Por esta resolucao, a expansao do credito de origem interna concedido pelos Bancos
Comerciais, Bancos de Investimento e SCFI ficava restrito a 45% do valor realizado no
periodo anterior. Como todo sistema de racionamento por quotas, premiava os detentores
desta ("quota holders"), a principio, o sistema bancano, e, depois, o proprio Tesouro
National, pela taxacso dos lucros extraordinarios dos bancos e maior utilizacAo do IOF. A
estrategia foi importante pars evitar a continua queda de liquidez international a disposicao
do pals (do inicio de 1979 a abril de 1980 observou- se uma queda de reserva da ordem de
5 bilhoes de dolares). Atraves do contingenciamento, os investidores eram obrigados a
captar recursos em moeda estrangeira, aumentando o fluxo de capitals de nbo residentes
para residentes no pals.
Pode-se entender a utilizacao de um artificio deste tipo como medida de emergencia
de curto prazo, mas dificilmente concordar com sua manutencao por urn penodo de tres
anos, em detrimento de um ajuste mais significativo no balanco de pagamento em
transacoes correntes . De fato, tal estrategia implica em desintermediacao financeira e
consequente ineficiencia do processo produtivo. 0 ajuste de conta corrente do balanco de
pagamentos so veio a se iniciar (ainda que quase exogenamente ) em 1983, quando o
recurso ao endividamento voluntario ji nao mais existia.
0 abandon da pre-fixacao da correqAo monetaria e cambial, bern Como o
relaxamento no controle de juros , em novembro de 1980 , marca o inicio do retorno a
ortodoxia economica . No tocante ao setor externo, volta -se a uma situacao em muito
semelhante aquela vigente no primeiro semestre de 1979, desta vez agravada por uma
valorizacAo cambial efetiva ainda mais acentuada. 0 deposito previo sobre importacoes foi
substituido por uma aliquota de 25% de IOF, e o credito premio do ICM e IPI por
incentivos crediticios adicionais aos entAo ecistentes.
Em abril de 1981 , reintroduz-se o credito premio as exportacoes, corn aliquota
unica de 15 %. Neste ano , o cambio real sofre uma crucial sobrevalorizacao . Assim, apesar
do crescimento do produto real been abaixo dos esperados 5% (o PIB apresentou em 1981
um decrescimo de (4,5%), o superavit comercial de US$ 1,3 bilhAo no fim do ano esteve
longe de alcancar a previs8o de US$ 3 bilhOes. A ausencia de choques em relagio a 1980
permitiu uma certa estabilizaglo da inflacao, que caiu de 110,2% em 1980 pra 95,1% e,
1981. Paralelamente, inaugurou -se o crescimento negativo do PM real na historia
brasileira.

No setor financeiro, seguindo uma antiga tend6ncia , verificou-se em 1982 urn
crescimento bern mail acentuado dos haveres nao monetanos (148,4%) do que dos haveres
monetarios (72,2%). Com a continuidade no controle quantitativo do credito, a elevagio
do deposito compulsorio sobre depositos a vista e a expansao da base monetaria bem
abaixo da inflaoo ocorrida desde 1980 ( o mesmo se sucedendo com M,), as taxas de
juros no segmento livre do mercado, tanto em termos nominais quanto reais, fecharam o
ano em niveis elevadissimos . Ainda aqui, o objetivo a dar origem a tais medidas era a
visada induq4o a captacao de recursos externos por pane do setor privado da economia.
A boa nova do ao ficou por costa da producao de petroleo, que aumentou 21,6%,
permitindo ao pals uma apreciavel economia de devisas, traduzidas por urn volume de
importacOes 12% menor em relacao a 1981 (em valor). Apesar disto, o saldo do balanco
comercial se mostrou inferior ao obtido neste ultimo ano. Isto se deve a queda da ordem
de USS3,3 bilhOes nas exportacaes, que encontra explicacoes na persistente
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sobrevalorizacao da taxa cambial efetiva ocor:ida neste ano e em 1981, na diminuicao das
taxas de crescimento economico mundiais, no aumento do protecionismo, na deterioracao
dos termos de troca e nas dificuldades conjunturais enfrentadas por alguns paises
subdesenvolvidos de relativa importancia no comorcio exterior brasileiro.
A partir das negociacoes corn o FMI ocorridas em dezembro , o Governo anuncia
neste mes uma nova regra de pre-fixacao, se bem que agora flutuante, a qual, a exemplo
daquela posts em pratica em 1980, nao levou a bons resultados . De fato, estipulando para
o ano de 1983 desvalorizaq es cambiais mensais 1% acima da variacao de precos ocorrida
no periodo, o governo determinava em piso para a taxa real domestica dado pela taxa
nominal de juros externa mais 12 , 7% (1% ao mes calculados a juro composto) mais um
premio de risco cambial adicional. Isto decorre diretamente da comparacao entre o custo
do emprestimo externo e o interno , modelando- se a expectativa de desvalorizacao cambial
pela regra dada pelo governo mais um premio de nsco . A regra lembrava em sus defesa
que a valorizacao relativa do cruzeiro frente ao dolar em dezembro de 1982 (tomando-se
arbitrariamente como base Janeiro de 1980) era de 18%, o que, dado um nivel de inflaq1o
externa da ordem de 5% em 1983 , significava o retorno do cambio a paridade existente ao
final de 1980. Esqueciam-se porem dois fatores basicos : primeiro que desvalorizagbes
anunciadas do cambio real implicam na necessidade de se elevar o juro real para se evitar
evasio de divisas; segundo, que paridade de poder de compra (aqui no sentido de taxa de
cambio real fixa) nunca foi condicao suficiente (muito menos necessaria) a obtenglo de
metas pre-definidas de balanco de pagamentos.
Como nao poderia deixar de ser, sobreveio em fevereiro de 1983 uma nova maxidesvalorizacao de 30%, desta vez em resposta ao necessario saldo de USS6 bilhOes no
balanro comercial a ser compulsoriarnente alcancado ate o final do ano . A alteracao da
politica salarial (reduzindo os reajustes), entao ja ocorrida, veio a proporcionar urn maior
impacto desta medida, que desta vez nao foi tao incisivamente repassada aos custos ou
descompensada por isengdes tarifarias e reducao de incentivos a exportaq4o, tal como
ocorrera em 1979.

0 ano de 1983 foi realmente traumatico pare a economic brasileira . A menos do
resultado alentador no balanco comercial , tudo parece ter sido negativamente direcionado.
Uma taxa de inflcao de 211% e urn decrescimo do produto real em 3,5% dbo bern urn
retrato do que se sucedeu. Dentre as variaveis associadas ao aumento inusitado da inflao
podem- se citar a elevarao da taxa de expansao monetaria em 1983 em relacao aos tres anos
anteriores, a reduzida proporrAo agropecuaria motivada por secas no Norte e enchentes no
Sul do pals, choques de oferta externs ( como por exemplo a quebra da safra de laranjas
ocorridas nos EUA), bem como o aumento do preco de alguns servigos publicos, a retirada
de subsidios, o aumento de impostos indiretos e a acentuacao das desvalorizaoes nominais
de cambio.
Em junho foi finalmente eliminado o contingenciamento de credito interno. Ainda
assim, apesar da inducao a tomada de emprestimos externos pelo encarecimento dos
recursos domesticos nao fazer mais sentido, face ao retraimento dos mutantes, os elevados
recursos em moeda estrangeira depositado sob o amparo da resolucao 432 continuararn
impondo, a menos da nAo homogeneidade entre o credito interno e externo e das
expectativas de desvalorizarao cambial , limites a queda da taxa real de juros . Este fato,
aliado ao corte dos investimentos piiblicos , e amparado pelo generalizado pessimismo que
se apossou dos agentes economicos, fornece alguns subsidios explicativos a brutal queda de
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producao do setor industrial de 6,8%. A politica fiscal contraciomsta permitiu uma
reducao acentuada do chamado deficit operacional ( que nao inclui o pagamento de
correcao monetaria da divida pUblica), que passou de 6,2% a 1,9% do PIB. Embora tenha
contribuido pars aumentar a recessao em 1983 , este ajuste fiscal era inevitavel, haja visto
que o pais nao mais dispunha de financiamento externo.
0 debate em torno da questao salarial levou a existencia, durante 1983, de cmco
diferentes sistematicas de ajuste salarial . Some-se a estas a implementacao inocua do
Decreto Lei 2.064, ultrapassado apenas uma semana apos o encaminhamento ao Congresso
Nacional.
0 ano de 1984 marca a volta do Brasil a uma situacao nao apresentada desde 1966:
a de exportador de capitais. Embora quase insignificante frente a magnitude das contas de
balanco de pagamentos , o superavit de 44 , 8 milhbes de dolares obtido em 1984 reflete o
esforgo, been como a consecucao (a menos do fato deste numero nao refletir urn superavit
de pleno emprego ), do precesso de ajustamento das contas externas . Saindo de uma
posicao defensiva iniciada ja em 1981 , que teria seu spice no segundo semestre de 1982, a
verdadeira passagem ao ataque se di realmente em fevereiro de 1983 , quando da efetiva
alteracao de precos relativos a favor dos bens transacionaveis , medida enexplicavelmente
retardada desde o final de 1979 (a maxidesvalorizaqAo de dezembro de 1979, acompanhada
de uma valorizagAo cambial em 1980, efetivamente nao contribuiu neste processo).
A passagem de urn deficit em conta corrente da ordem de 16 bilh3es de dolares em
1982 a uma posicao superavitiria em 1984 , transiglo na qual pouquissimos apostariam no
spice da crise cambial, em 1982, teve como base o superavit comercial recorde de 13,07
bilh6es de Mares alcangado no periodo . Deve-se mencionar, neste processo, a economia
de divisas decorrentes do aumento da producao interna de petroleo, que passou de 166 mil
barris/dia em 1978 a 474 mil barris/dia em 1984. Em dezembro deste ano , a Petrobras,
cujos investimentos na area de explorarao e produto passararn de 27% a 74% dos
investimentos totais entre 1978 a 1984, anunciou a producao recorde de 535 mil barris/dia.
Seguindo o caminho natural ditado pela depreciarao do capital fisico e pela queda
de estoques, a recessao de 1983 contrapos-se o alivio de urn modesto (se comparado ao
padrao historico brasileiro ate 1980 ) crescimento de 5,3% do PM em 1984. A queda da
renda per capita, insistente, confortavel e perigosamente instalada no pals desde 1981,
resolve finalmente dar uma folga as estatisticas . Numa analise quatrienal , contudo, o
crescimento em 5,3% da oferta final de bens e servicos entre 1983 e 1984 nao se mostra
nem ao menos suficiente para repor o nivel vigente em 1980 . Dado o aumento
populacional medio do periodo em torno de 2,5% ao ano, isto equivale a uma queda da
renda per capita superior a 10% entre 1980 e 1984.
No tocante a inflacao, estabeleceu - se, com uma variacao do IGP-DI de 223,8% um
novo - e dispensavel - recorde . Tratou- se este da contrapartida natural do processo de
realocagAo de demanda, dificultado pela rigidez comportamental do governo (embora nao
do setor privado, que se ajustou razoavelmente), por choques desfavoraveis e pelo
processo de indexacao defasada . Nesta trajetoria, a expansao monetaria aparece para a
inflacao como as trilhos para o trem : se eles subitamente acabam, com o trem em
movimento, ele efetivamente para, mas as custas de um desastre. Mais adequado seria
desligar o motor e, na medida do necessario , puxar os freios.

24

V.2 - 0 Setor Externo e Opcdes Intertemporais de Politica Economica
Conforme mencionamos anteriormente, uma das facetas da opcao internacionalista
exercida pelo Brasil a partir de 1964 consistiu na aquisicao de poupancas externas que
viessem a fornecer um suporte adicional ao processo desenvolvimentista ( o recurso a
poupanca externa iniciou-se, efetivamente, em 1967 ). Neste ponto, assinalamos que dois
problemas poderiam se contrapor a este tipo de estrategia , o primeiro dizendo respeito a
opcao entre financiamento de consumo ou investimento, e o segundo referindo-se a
possivel elevacao das taxas internacionais de juros ( no caso dos emprestimos contratados
com clausula de taxa de juros flutuante).
0 aumento da poupanca interna bruta de 18,7% a 19,9% do PIB I I do periodo
1970-72 ao periodo 1973-78 sugere que, ainda apos a quadruplicagAo dos pregos
internacionais do petroleo em 1973, o pads tenha se endividado pars investir . Entre 1979 e
1983, contudo , a continua reducao desta taxa a , respectivamente, 18,03%, 17, 55%, 16,7%,
14,05% e, finalmente , 11,39% em 1983, corrobora uma avaliacao em sentido contririo.
No ano de 1979 ocorre tambem o surgimento do segundo problema ao qual nos referimos,
caracterizado por uma elevaglo inusitada nas taxas de juros externas. Contrariamente a
qualquer previsAo conservadora , o descompasso monetario fiscal norte-americano existente
a partir de 1979 veio a encarecer sobremaneira a opqio intertemporal anteriormente
exercida pelo Brasil e por outros paises em desenvolvimento12.
A superposicao deste problema com a nova elevaqAo dos precos de petroleo em
1979, recessAo mundial, o aumento do protecionismo e a forte valorizac8o cambial do
cruzeiro ocorrida entre janeiro de 1980 e fevereiro de 1983 trariam , a partir de 1981, todos
os inconvenientes de uma crise cambial.
A situacao se agravou ainda mais a partir de setembro de 1982, quando, alem do
significativo aumento de 39,2% do deficit em transag6es correntes , problemas semelhantes
enfrentados por outros paises em desenvolvimento desencadearam uma crise de confianca
na comunidade financeira international, pondo fim ao processo de reciclagem competitiva
de petrodolares iniciado em1973-74. Com o cessar do fluxo voluntario de emprestimos
externs, agravou -se ainda mais a crise cambial, estabelecendo -se as bases da pessima
performance economica de 1983.
Retornemos agora a 1979, onde se inicia a nossa analise. Neste ano, a situaco
economica do pals , espelhada por tuna aumento de 55% no deficit em transag6es correntes
(o deficit foi de, respectivamente, USS6,9 e 10,7 bilhdes em 1978 e 1979), nAo deveria dar
margem I controversia de diagnostico : o pais necessitava perseguir uma flexibilidade de
rendimentos compativel com a premente queda das remunerag6es reais aos fatores de
producao domesticos decorrente da desvalorizacao real do cambio , que se impunha sem a
menor sombra de duvidas . Em adicAo, o setor publico deveria, na parcela que the cabia no
processo de realocacao de demands , reduzir substancialmente o seu deficit, deixando de
absorver bens e servicos que, na ocorrencia um concomitante ajuste no setor
privado, seriam liquidamente repassados ao setor externo.
11 Boletim do Banco Central do Brasil (DEPEC) de 08.09.88. Fonte original : Fundac o IBGE
12 De faro, a case dos anos oitenta atingiu nao apenas o Brasil, mas tambem um conjunto de outros passes,
incluindo ate mesmo aqueles auto-suficientes (Argentina) ou exportadores (Mexico , Venezuela) de
petroleo.
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0 processo , obviamente, nao a tao imediato e indolor como sugerido nests
exposicao . Para isso concorrem pelo menos dois fatores: em primeiro Lugar , a demanda de
um setor em geral nao coincide com a do outro , o que na ausencia de instantaneidade de
migrarao de fatores, que caracteriza o mundo real, sugere um desemprego temporario
quando da reducao do deficit publico. De fato ha de se dar um tempo para a realocacao de
fatores de producao em direcao as linhas de exportacao e substituicao de importaes, o
que envolve variavel de dificil controle: o aprendizado. Em segundo lugar , nao se pode
esquecer a complexidade representada pela necessaria alteracao de precos relativos. 0
problema, que ja a grave em economias no indexadas , em decorrencia da rigidez de
salanos nominais, assume feicoes ainda mais complicadas no caso brasileiro. Esta segunda
observacao aponta no sentido de certas dificuldades , no penodo de ajustamento, no tocante
ao combate a inflacao.
Em suma, embora envolva um certo trauma passageiro, o ajuste de uma economia a
uma nova situacao, onde tenha que passar a contar em menor escala corn a poupanca
importada de cidadaos nAo residentes, nao a de impossivel consecucao . De certa forma, o
Brasil efetivamente deu uma demonstracao neste sentido , passando, entre 1982 e 1984, de
uma situacao deficitaria de US$16,3 bilhOes a uma situar,8o de superavit em transa0es
correntes.
Desnecessirio mencionar , este ajuste nao teve inicio em 1980 , mas apenas em 1983.
Ao contrario, ao valorizar ao cimbio em termos reais efetivos ( incluindo as tarifas e os
subsidios as exportacoes), o pals assistiu a uma transferencia de encargos para o fututo.
Como mostrou a evolucao dos fatos nos quatro anos seguintes, a introducAo de
rajustes salariais semestrais, atraves da lei numero 6708, de 30 de outubro de 1979,
politicamente deficil de evitar frente a elevagAo da inflacao, veio em um momento bastante
inconveniente. 0 encurtarnento do prazo de reajustes salariais trazia consigo dues
alternativas: uma elevacao dos salarios reais medios eJou a manutencao do novo patamar
inflacionario vigente ao final de 1979.
Num espaco de tempo insuficiente para o devido pedido de licenca a acumulacao de
capital eJou ao progresso tecnologico , companheiros inseparaveis de boa saude dos
incrementos reais a remuneracao do trabalho, abrem-se sempre cinco possibilidade de se
viabilizar o aumento de poder aquisitivo dos assalariados : a primeira concrete mas de dificil
consecucao, as duas seguintes miopes e transitorias, a quarta e a quints representando,
respectivamente , um apelo a improbabilidade e is incertas didivas da natureza.
Iniciemos pela mudanra na composigio da absorcAo intern de bens e servigos,
representada por uma transferencia de remuneracio entre o capital e o trabalho , a favor do
segundo. Esta poderia ser iniciada pela modificarao da politica salarial, mas deveria
tambem contar com uma queda das margens de oligopolio e das taxas de juros incidentes
sobre o capital de giro das empresas, duas medidas de dificil consecuFao , mas parte de um
conjunto que teria como contrapartida final, se este fosse o objetivo , uma elevarao da
parcels da renda nacional apropriada pelos assalariados.
Em contaposicao is distribuicoes em cross - section, nas quais, no mesmo periodo,
uns ganham e outros perdem , devem tambem ser lembradas as disbribuiroes intertemporais,
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onde ganhadores e perdedores se situam em pontos distintos no tempo . Esta estrategia nos
leva as nossas segunda e terceira alternativas.
Valorizando- se a taxa de cambio real efetiva, esta aberto o caminho para a elevacao
do excesso do nivel de consumo e investimento sobre a producao nacional de bens e
servicos e , consequentemente, para o aumento do passivo externo liquido do pals. Trata-se
de passar a conta as futuras geracoes, corn financiamento junto ao setor externo, cujo
aceite se di por uma importagio liquida de titulos de credito emitidos ou inicialmente
possuidos por residentes brasileiros.
Resta ainda, como distribuicao intertemporal de sacrificios , apelar ao financiamento
do governo ( leia-se, geracoes futuras de contribuintes ), aumentando-se os subsidios e
diminuendo -se os impostos indiretos . Este procedimento abre, ao menos ate o ponto em
que a poupanga privada possa suportar , espaco em direcao a um certo alivio na sensa o de
pobreza das classes trabalhadoras.
A quarta e a quinta possibilidades , que nao representam variaveis de politica
economica, dado que carecem de controlabilidade, recorrem a uma eventual melhora das
relates de troca corn o exterior ou a possiveis choques positivos de oferta, como
excelentes safras agricolas, descobertas de novos campos de petroleo, etc.
Sem estas alternativas so restam duas opgdes: um aumento do salario real
acompanhado por uma queda do nivel de emprego ou uma elevacao da taxa de inflao. A
oprAo pode ser exercida pela politica monetaria fiscal . Uma administracAo austera dos
gastos publicos e das operacoes ativas liquidas das Autoridades Monetarias revelaria a
preferencia pela primeira opcao, ao passo em que uma passividade monetario-fiscal estaria
associada ao aumento permanente da inflacao e consequente manutenglo dos salarios reais
medios. Trata-se neste caso da resposta esponti nea da economia a uma imposiqAo
legislativa que se queria generosa e se mostrou incompleta . 0 grafico abaixo, primo irmAo
de outro ja apresentado neste texto , mostra como se da, por um aumento da taxa de
elevaqAo dos precos, a partir da data de introducao da semestralidade (t,), a
compatibilizagAo entre a reduglo dos prazos de reajuste e a manutencAo do salario real
medio (observe que a linha de evolurao dos salarios reais em fiincao do tempo torn-se
mais ingrime a partir da data t,, refietindo a elevacAo da infla ao):
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0 argumento pane de uma analise simplificada , onde nao se considers a falta de
sincronizacao dos reajustes salariais . Como consequencia, deve- se salientar que as
conclusoes aqui obtidas se referem a uma comparacao de situacoes de equilibrio , antes e
apos a modificacao do prazo de reajuste , e nao a fase de ajustamento em si.
Entenda-se assim porque classificamos -a introducao da semestralidade em 1979
como temporalmente inoportuna. Ela trazia consigo, coeteris paribus , um aumento de

poder aquisitivo exatamente numa fase em que as fontes de financiamento externo a interno

(pelo aumento de impostos indiretos e diminuiFao de subsidios ) a ilusao de uma pobreza

inferior aquela realmente existente estavam prestes a se esgotar.
A nova mudanca de patamar da inflacao em 1983 pode tambem ser explicada em
termos do grafico acima. Desta vez, nao se tratava de um aumento da taxa de inflacao para
impedir uma elevarao de salario real que a economia nAo poderia suportar . Tratava-se
mesmo de se obter a inevitavel queda destes ultimos (been como, se possivel, da
remuneracao ao capital), em decorrencia da sequencia de choques com que a economia se
defrontou a partir de 1982.
Se a indexacao fosse instantanea, como se tents aproximar corn o mecanismo de
escala movel, a nao utilizacao de indices expurgados de choques de oferta (incluindo as
desvalorizacao reais do cambio) teria condenado o pals a uma recessao ainda mais ardua do
que aquela ocorrida em 1983 . 0 mecanismo brasileiro, entretanto, utilizando a indexaqAo
defasada, abria o necessario grau de liberdade, pela elevarao da taxa de inflaqAo, nAo
apenas para a manutenrao, como se mostra no grafico acima , mas tambem pars a premente
e inevitavel queda dos salarios reais ( os salarios reais efetivamente se reduzirarn em torno
de 20% entre junho de 1982 e abril 1985) e o desejado aumento da transferencia liquida de
recursos para o exterior.
Obviamente, os inconvenientes em geral apontados no tocante a uma
desvalorizacao nominal do cambio , como exacerbacao de expectativas quanto as novas
maxidesvalorizacoes , inflacao, aumento do endividamente em cruzeiros das empresas com
passivo expresso em dolar , etc. nAo passam uma inexplicavel miopia , quanto o desequilibrio
do balanco de pagamentos , tal como em 1980, longe de refletir um fato passageiro,
demonstra ser urn problema estrutural a demandar uma rapida solugAo.
Neste caso, todas as ponderacoes contrarias a maxidesvalorizacao sao simplesmente
argumentos a favor da transferencia de sacrificios para o futuro. E com urn perigoso
agravante : como a defasagem do efeito prego sobre o balanco comercial costuma ser been
superior a do efeito renda, pode ser (e este foi efetivamente o caso no Brasil entre 1979 e
1983) que, numa situagAo de emergencia, a nao desvalorizacao real de hoje (1979-80) se
contraponha a recessAo de amanha ( 1981-83). Esta, alias, parece ser a vocagAo da
administracao brasileira em geral : a preciso que a divida se tome endogena para diminuir o
ritmo de crescimento.
Esta perda de controlabilidade, seja ela imposta pelos mutuantes (como no caso da
divida extern, em 1983-084) ou pela conjugacao entre os limites suportaveis das taxas
reais de juros e acao de agencias internacionais (no tocante ao endividamento do setor
piiblico), tern tradicionalmente, no Brasil, precedido as faces de adminstracao mais austera,
seja da divida interna, seja do passivo externo liquido do pals.
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Quando utilizado, como a partir de 1979, para financiar o aumento de consumo, o
endividamento so traz consigo os seus problemas : aumentar (tornando diferente de zero) a
variancia do excesso de investimento sobre a poupanca interna do pals , com o agravante de
langar a debito dos residentes a remuneracao pela abstencao ao consumo daqueles que
resolveram financia-lo. Em adicao , surge a inconveniente necessidade, na fase de reversao
do snal do hiato de recursos ( defini- se hiato de recursos como o deficit em transacoes
correntes menos a renda liquida enviada para o exterior ), de lembrar aos residentes que eles
sao mais pobres do que efetivamente supoem.
No Brasil, o Sistema Financeiro de Habitacao (SFH), em particular , mostrou-se
particularmente omisso , entre 1982 e 1985 fundamentalmente , nesta espinhosa missao. A
contrapartida, neste caso, amparada por uma irritante parafernalia de regras e regimes de
pagamento, se deu por uma transferencia de rendas ( ou, quando nao, de folgas no fluxo de
caixa) entre os mutuarios e nao mutuarios do SFH , a favor dos primeiros.
Tentando resumir todo o raciocinio ate aqui apresentado , podemos dizer que,
embora a sequencia de choques externos ocorridos apos 1979 se constitua no motivo
principal da crise da economia brasileira entre 1980 e 1985, o tardio reconhecimento da
gravidade da situacao por pane do governo , caracterizado pela inexplicavel valorizag4o
cambial ocorrida entre 1980 e 1983, a mudanca de politica salarial em 1979 , e o exagerado
afrouxamento monetario -fiscal persistente entre o semestre de 1979 e o final de 1980, em
muito contribuiram para ampliar o quadro de dificuldade com o qual o pals se defrontou a
partir desta data.

VI-Imposto Inflacionario no Periodo lilitar
Hoffman (no prelo) deixa claro em seu estudo a relacao direta existente entre
inflacao (atraves do imposto inflacionario e das transferencias inflacionarias ) e deterioracao
da distribuiqlo de renda no Brasil . Trata-se este trabalho de uma constatacao empirica de
urn fato teoricamente previsivel . Dada essa correlacao, e tendo em vista o fato de termos
nos referido a esse tema na segao II desse trabalho , apresentamos aqui os dados referentes
a essa transferencia arbitraria de renda entre o setor nao bancario e o setor bancario da
economia, a favor deste desse ultimo.
Como se sabe, uma das principais particularidades do Brasil , devido a conjugacao
de altas taxas de inflaqao com o nao pagamento de juros nominais sobre os meios de
pagamento , sao as transferencias inflacionarias totais (TIT) compulsoriamente transferidas
do setor nao bancario para o setor bancario da economia . Tratam-se estas dos juros reais
negativos pagos pelo estoque de meios de pagamento a todos aqueles que os mantem em
seu poder ( a este respeito , veja Simonsen e Cysne, 1989, capitulo 3). Este constante ganho
de capital do sistema bancario , certamente uma das causas da ma distribuirao de renda no
Brasil, divide-se em duns parses. A primeira, chamada de imposto inflacionario(II),
constitui-se em ganho do Banco Central. Trata -se dos juros reais negativos pagos pela base
monetaria . A segunda , que vai para as instituicbes financeiras que emitem depositos a vista,
di-se o nome de "transferencias inflacionarias " (II). Trata- se do montante de juros reais que
pagamos aos bancos comerciais pela utilizacao de depositos a vista, menos o que os bancos
comerciais pagam de juros reais ao Banco Central sobre os seus encaixes totais nao
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remunerados. Estes tres montantes (TIT,II e TI, sendo TIT = II + TI) sao apresentados na
tabela abaixo , para o periodo 1964-85.
IMPOSTO INFLACIONARIO ( II), TRANSFERNCIAS INFLACIONARIAS
PARA OS BANCOS COMERCIAIS ( TI) E TRANSFERNCIAS TOTAIS (TIT
= II + TI)
(1) ( 2)

(3)

(4)

(5)

(6 )

( 7)

(8)

ANO INFLAcAO II/PIB

TI/PIB

TIT/PIB

II

TI

TIT

64 91,9

4,75

3,09

7,84

3,86

2 , 51

6,36

65 34 , 5

2,84

2 , 02

4,86

2 , 24

1,59

3,83

66 38 , 2

2,46

1,67

4 , 13

2,44

1,66

4,10

67 24,9

1,78

1,26

3,04

1,89

1,34

3,23

3,06

1,92

1,49

3,41
3,04
3,30
3,51
3,28
4,85
9,72
9,21
13,43
10,70
12,13
18,90
20,09
15,15
14,82
13,33
9,70
9,84
8,91

68 25 , 5

1,72

1,34

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

20 , 1
19,3
19 , 5
15 , 7
15 , 5
34 , 5
29 , 4
46 , 3
38 , 8
40 , 8
77 , 2
110 , 2
95 , 1
99 , 8
210,9
223 , 8
235 , 1

1,41
1,36
1,27
1,02
1,08
1,81
1,50
1,89
1,63
1,83
3,03
2,46
1,84
1,97
2,58
2,03
2,11

1,22
1,30
1,26
1,04
1,32
2,14
2 , 06
2 , 48
1,58
1,63
2,48
3,81
2,64
2,49
2,89
2 , 23
2 , 45

2,63
2,66
2 , 53
2,06
2 , 40
3,96
3,56
4,37
3 , 20
3,46
5,52
6 , 27
4 , 48
4,45
5 , 47
4,26
4,56

1,63
1,69
1,76
1,63
2,18
4,45
3,89
5,79
5,43
6,41
10 , 40
7,86
6,21
6 , 53
6,35
4 , 61
4 , 65

1,40
1,61
1,75
1,65
2,67
5,26
5,32
7,64
5 , 27
5,72
8,50
12,23
8,94
8,29
6,98
5,09
5,19

MEDIA 60 , 05

2,02

2,02

4,03

4 , 26

4,64

1) Entre 1964 e 1979 utilizou-se o conceito antigo de base monetaria , que incluia os depSsitos a vista do
Banco do Brasil. Em adigdo , os saldos sao utilizados em final do periodo . Entre 1980 e 1985, isto n8o mais
ocorre. Utiliza-se o novo conceito de base ( a respeito desta modificagdo institutional e de seas reflexos
contibets veja Simonsen e Cysne, no prelo) e a media mensal dos saldos digrios dos agregados monetfrios.
A nova formula de cAkailo adotada, pode ser encontrada em Cysne, 1993.
2) Os dados em dblares sao apresentados em ddlares oonstantes de 1987.

Com rely Ao a estes dados cabe observar o seguinte:
a) No periodo militar, a infla o media (medida pelo IGP-DI) de 60,05%
contrapos- se urn imposto inflacionario como porcentagem do PIE de 2,02% e um valor da
transferencia inflacionaria para os bancos comerciais (tambem tomada em relaqlo ao PIB),
de 2,02%. Somando-se estes dois valores chega-se a um ndmero para as transferencias
inflacionarias totals de 4,04% do PIB, levemente inferior ao nemero de 4,20% registrado
entre 1947 e 1992. A contribuir neste sentido certarnente situa -se o periodo 1968-73,
quando a inflagAo foi relativamente baixa e o pagamentos de juros reais pelo setor nao
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bancario ao setor bancario da economia , decorrente da retencao de meios de pagamento,
apresentou urn valor medio de apenas 2,55% do PIB.
b) Tomando-se como percentagem do PIB , o ano de mais elevada transferencia
inflacionaria total foi de 1964, totalizando -se 7,84% do PIB (sendo 4 ,75% de II e 3,09% de
TI). Observe-se que nos anos 1983 - 85 a inflacao foi substancialmente maior (da ordem de
220%) do que em 1964 , mas o valor de TIT/PIB situou-se entre 4,26% (em 1984) e 5,47%
(em 1983 ). Tal ocorrencia evidentemente se deve ao fato de que em 1964 a relacao meios
de pagamento sobre PIB era muito maior do que entre 1983 e 1985.

c) A dolares constantes de 1987 o maior valor de TIT ocorreu nos anos de 19801979 (respectivamente , 20,09 e 18,90 bilhoes de dolares).
0 grafico abaixo mostra a evolucao das variaveis II, TI (pelas diferengas entre as
curvas ) e TIT entre 1964 e 1985, respectivamente, como percentagem do PIB e em
dolares constantes de 1987. Observe-se em particular que o governo logrou reduzir esses
valores entre 1964 e 1972, mas a nao dotacao do pals com uma autoridade monetaria
independente do Executivo facilitou a perda dessa importante, embora passageira,
conquista.

31

IVPIB & TIT/PIB x TEMPO

8,00
7,00
8,00
5,00

4,00
3100
2,00

1,00
0,00
65

70

75

80

85

T IT/P IB

IVPIB

II & TIT x TEMPO
(em dolares de 1987)
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
65

70

75
IVPIB

80

85

TR/PIB

32

VII- Conclusbes
Este trabalho iniciou - se comparando o crescimento da economia brasileira entre
1964 e 1985 com outros periodos historicos, para depois passar , fixado o periodo, a uma
comparacdo com outras economias , Deixando-se de lado o fato de outras variaveis do se
manterem constantes nas comparacoes efetuadas, been como a estreiteza do parimetro em
que essa analise se baseia , conclui-se pelo primeiro criteno que o periodo militar foi
razoavel e pelo Segundo que foi bom. Se lAnrarmos a dibito da administraco de politica
economica efetuada entre 1964 e 1985 parse da responsabilidade pelos eventos que se
sucederam nos oito anos subsequentes , entretanto , o estabelecimento de qualquer veredicto
fica mais complicado . Podem-se tambem atribuir aos governos militares as criticas usuais
relativas a exagerada estatizacao da economia, a nAo reduoo das desigualdades sociais na
mesma medida em que se obteve crescimento economico , been como por nbo ter dotado o
pals com uma autoridade monetaria independente que mantivesse a Longo prazo a relativa
estabilidade de precos obtida entre 1960 e 1972.
NAo que os governos anteriores possum ser culpadas pelos terremotos econdmicos
representados pelos pianos Cruzado, Cnuadinho, Cruzado II, Bresser, Vergo, Collor I e
Collor II, qundo os heterodoxos de plantio fizeram do pals urn tubo de ensaio para as suss
teoria economicas . Como ji dissemos antes, perto do que veio depois , a administra o
Figueiredo foi ate razoavel . Mas pelo fato da administraco da economia relative ao
periodo militar ter legado ao governo Sarney , no que pesem os ativos, tambem um psssivo
extern liquido da ordem de cern bilhOes de dolares, alern de uma economia
desorganizada, com urn setor pr blico super- dimensionado e uma indexaqAo generalizada.
Uma coisa a certa. Se o periodo militar tivesse se encerrado logo apes o periodo
das reformas implantadas entre 1964 e 1966 ou, no mais tardar, antes da ascensAo
inflacionaria de 1973 , a sua defesa, do ponto de vista economico, seria been mais
facilitada. Neste epoca a inflaqAo estava em queda, o setor publico razoavelmente
organizado, a divida extern liquids em urn de seas pontos mail baixos e a indexaq4o pela
inflagio passada, alem de anual, restrita ao setor financeiro.
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IAP NDICE ESTAT TICO
DADOS MACROECON MICOS RELATIVOS AO PER 00 MLITAR
TABELA I
(3)
(4)
(1) (2)
(5)
NFLAq ITX. CRESC TX. CRESC. SALDO BP CC INVEST.
(GP-DI) PIB REAL MONET RID (USS MILH ES) BRUTO/PIB i

ANO

64
91,911 3,8
65
34 , 45' 2.4
881
38 , 25 6.8
671 24 ,92 1 4,4
681 25 ,49: 9.7
69
20,09 9,4

61,8
79,5
13,8
45,7

140
388
54
-237

0,1871
0,1861
0,1541
0,153

39

- 508

0,1751

32,5
25,8

-281
-582

0.1681
0,208i

70

19,28 1

10,4

71

19,47 '

11,4

32 ,3

-1307

0,2131

72

15,721 11.9

38,3

- 1489

0,2131

73

15,541 13,9

47

-1688

74
75
76
77
7a
79
so
51
82
83
84

55

34.551 e, 1

33 ,5

0,221 1

.7122 .4

0, 243

0,257

29 . 351 5.2

42.8

-6700 ,2

46 ,26; 10,3
38,81 4,9
5
40,83 1
77 .211 8,8
110 ,281 9.2

37 ,2
37 .5
42 ,2
73,6
702

-8017 , 1
-4037 ,3
-8990,4
-10741 ,6
-12807

0.231
0,221
0,23
0,2311 i
02321

95 , 111 -4.5

872

- 11734,3

0232

99 ,811 0,6
210,951 -3,5
223,79
5.3

67.8
101
221 . 1

-16310,5
-8837 ,4
44.6

0,2151
0.172 1
0,166

Wy

-241,01

0,1191,

235.11

a

1

088: FOI UTIL¢ADO. N A COLUNA 5 , ENTRE O S ANOS DE 1947 E 19M, 0 PN B AO INVES DE PG.
(1) PARA 0 CALCULO DA INFLA O FOI UTIL¢ ADA A VARIAQ O DA MOIA ANUAL DO GP-01
DO PROJETO ARIES, COM BASE 1989-100
(2) A TAXA DE CRESCIMENTO DO P18 REAL FOI CALCULADA A PARTIR DA VARIA O DO OICE
DE PRODUTO REAL , COM BASE 1960=100, DO PROJETO ARIES.
(3) A TAXA DE CRESC IMENTO MONET RIO FOI CALCULADA A PARTIR DA VAR1Ar AO, DA MEDIA
ANUAL DOS ME )S DE PAGAMENTO 00 PROJETO ARIES , EM MLHOES DE CRUZEIROS.
(4) 0 SALDO DO BALANqO DE PAGAMENTOS EM CONTA CORRENTE FOI EXTRADO DO PROJETO
ARIES , EM MILH ES DE DO LARES.
(5) 0 INVESTIMENTO BRUTO DERIVA DA SOMA DA FORMA^AO BRUTA DE CAPITAL FIXO MAIS
VARIA O DE ESTOQUES 00 PROJETO ARIES
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194. A INDEXACAO DOS ATIVOS FINANCEIROS: A EXPERIENCIA BRASILEIRA - Fernando
de Holanda Barbosa - Agosto de 1992
195. A INFLAcAO E CREDIBILIDADE - Sergio Ribeiro da Costa Werlang - Agosto do 1992
196. A RESPOSTA JAPONESA AOS CHOQUES DE OFERTA. 1973/ 1981 - Fen ando Antonio
Hadba - Agosto de 1992
197. UM MODELO GERAL DE NEGOCIA(;AO EM UM MERCADO DE CAPITALS EM QUE
NAO EXISTEM INVESTIDORES IRRACIONAIS - Luiz Guliherme Schymura de Oliveira Setembro de 1992
198. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAcAO: A NECESSIDADE DE REFORMA - Clovis do
Faro, - Setembro de 1992
199. BRASIL: BASES PARA A RETOMADA DE DESENVOLVIMENTO - Rubens Penha Cysne Outubro do 1992
200. A VISAO TEORICA SOBRE MODELOS PREVIDENCIARIOS: 0 CASO BRASILEIRO Luiz Gullherme Schymura de Oliveira - Outubro de 1992
201. HHTYJNFLACAO: CAMBIO, MOEDA E ANCORAS NOMINAIS - Fernando de Holanda
Barbosa - Novembro de 1992 - (esgotado)
202. PREVIDENCIA SOCIAL: CIDADANIA E PROVISAO - Clovis de Faro - Novembro de 1992
203. OS BANCOS ESTADUAIS E 0 DESCONTROLE FISCAL: ALGUNS ASPECTOS - Sergio
Ribeiro da Costa Weriang a Annurio Fraga Neto - Novembro de 1992 - (esgotado)
204. TEORIAS ECONOMICAS: A MEIA-VERDADE TEMPOR.ARIA - Antonio Maria da Sitveira Dezembro de 1992
205. THE RICARDIAN VICE AND THE INDETERMINATION OF SENIOR -

Antonio Maria da

Silveira - Dezembro de 1992
206. HIPERINFLACAO E A FORMA FUNCIONAL DA EQUACAO DE DEMANDA DE
MOEDA - Fernando de Holanda Barbosa - Janeiro de 1993
207 REFORMA FINANCEIRA - ASPECTOS GERAIS E ANALISE DO PROJETO DA LEI

COMPLEMENTAR - Rubens Penha Cysne - fevereiro de 1993.
208. ABUSO ECONOMICO E 0 CASO DA LEI 8.002 - Luiz Guilherme Schymura de Oliveira c
Sergio Ribeiro da Costa Werlang - fevereiro de 1993.

209. ELEMENTOS DE UMA ESTRATEGIA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA
AGRICULTURA BRASILEIRA - Antonio Salazar Pessoa Brandao e Eliseu Alves - Fevereiro de
1993
210. PREVIDENCIA SOCIAL PUBL ICA: A EXPERIENCIA BRASILF.IRA - Halo Portocatrero de

Castro, Luiz Guilherme Schymura de Oliveira , Renato Frage lli Cardoso e Utiel de Magalhlics Marro de 1993.
211. OS SISTEMAS PREVIDENCIARIOS E UMA PROPOSTA PARA A REFORMULACAO DO
MODELO BRASILEIRO - Hello Portocamcro de Castro, Luiz Guitherme Schymura de Oliveira,
Renato Fragelli Cardoso e Uziel de Magalhses - Margo de 1993.
212. THE INDETERMINATION OF SENIOR (OR THE INDETERMINATION OF WAGNER)
AND SCHMOLLER AS A SOCIAL ECONOMIST - Antonio Maria da Sdvoira - Margo de
1993.
213. NASH EQUILIBRIUM UNDER KNIGHTIAN UNCERTAINTY: BREAKING DOWN
BACKWARD INDUCTION (Fj3cnsi%* Revised Version) - James Dow c Sao Ribeiro da
Costa Weriang - Abell de 1993.
214. ON THE DIFFERENTIABILITY OF THE CONSUMER DEMAND FUNCTION - Paulo
Klinger Monteiro, Mirio Rut Piscoa e Sdrgio Ribeiro da Costa Weriang - Maio de 1993.
215. DETERmINACAO DE PREcos DE ATIVOS, ARBITRAGEM, MERCADO A TERMO E
MERCADO FUTURO - Sergio Ribeiro da Costa Werbmg e Flivio Auler - Agosto de 1993.
216. SISTEMA MONETARIO VERSAO REVISADA - Mario Henrique Simonsen e Rubens
Penha Cysne - Agosto de 1993.
217. CADCAS DE CONVERSAO - Fernando Antonio Hadba - Agosto de 1993.
218. A ECONOMIA BRASILEIRA NO PERIODO MIIITAR - Rubens Penha Cysne - Agosto de
1993
219. IMPOSTO INFLACIONARIO E TR.ANSFERENCIAS INFLACIONARIAS - Rubens Penha
Cyan - Agosto de 1993.
220. PREVISOES DE Ml COM DADOS MENSAIS - Rubens Penha Cysne a Joio Victor Isaler Setembro de 1993.
221. TOPOLOGIA E CALCULO NO Rn - Ruben Penha Cysne e Humberto Moreira - Setembro
de 1993.
222. EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS E INFLACAO: A QUESTAO DA
1NDEXAcAO - Clovis de Faro - Outubro de 1993.

223. ESTUDOS SOBRE A INDERTERMINAcAO DE SENIOR, vol. 1 - Nelson H. Barbosa, Fabio
N.P. Freitas, Carlos F.L.R. Lopes, Marcos B. Monteiro, Antonio Maria da Silveira (Coordenador)
c Matias Vernengo - Outubro de 1993.

224. A SUBSTTFUIcAO DE MOEDA NO BRASIL: A MOEDA INDEXADA - Fernando de
Holanda Barbosa e Pedro Luiz Vans Pereira - Novembro de 1993.
225. FINANCIAL INTEGRATION AND PUBLIC FINANCIAL INSTITUTIONS - Walter Novacs c
Sergio Ribeiro da Costa Wedang - Novembro de 1993.

226. LAWS OF LARGE NUMBERS FOR NON-ADDITIVE PROBABILITIES - James Dow e
Sabo R bciro da Costa Werfang - Dczcmbro de 1993.
227. A ECONOMIA BRASILEIRA NO PERIODO MILITAR - VERSAO REVISADA - Ruben
Penha Cysne - Janeiro de 1994.

