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A) INTRODUÇÃO

A.I) A necessidade de compreensao dos mecanismos macroeconomi-

cos da inflação.

Da experiincia pessoal e do contacto com outros admini~ -

tradores financeiros, bem corno da leitura cotidiana dos Jor-

nais e revistas especializadas da ~area, resta-nos a impressão'

de que parte significativa dos profissionais de finanças sente

e pensa a inflação exclusivamente na forma de indices passados

e vrojeç~es para o futuro, estas pesadamente influenciadas pe-

las taxas inflacionárias do passado.

Com base nessa impressão, julgamos adequado traçar um pa~

nel rápido dos mecanismos macroecon~micos da inflação, de for-

ma a ligar mais concretamente as polIticas financeiras em am -

biente inflacionirio, ao nIvel das empresas, com as políticas

traçada~ pelas autoridades governamentais. Acreditamos que e~

ta seja urna ligação importante, na medida em que o administra-

dor financeiro poderá tornar, assim, decis~es melhores ~ melhor

embasadas, e também porque~ com a crescente intervenção dos g~

vernos na ~egulamentação dos mercados, muitas vezes de forma a

violar as leis básicas disses mercados, o entendimento disses'

mecanismos ê cada vez ~ais necessário e importante, Corno coro

lário, e acentuarldo~importincia dessa ligação, a crença e a

verificação de que a Economia, corno ciincia nao exata, -nao re-

solve por SL os problemas economicos, entrelaçada que está com

as decis~es políticas t~madas tanto a nIvel governamental, co-

mo pelo legislativo e pelos demais 6rgãos de representaçao, co

mo sindicatos, entidades corporativas e etc.
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Assim, tratamos de forma sucinta os principais objetivos

e instrumentos de política economica no ítem B.l e, de fórma

mais detalhada, as teorias da inflação e políticas de estabi-

liiação no item B.2. Em B.3, tentamos uma abordagem qualita-

tiva da inflação no Brasil.

A.2) A influência da inflação nas decisões financeiras da em-

presa.

Ao considerar o tema acima, o ponto que de início nosdes

pertou d~vida, foi o de saber qual a influência da grandeza re

lativa da taxa de inflação. Em pricípio, a hipótese que en

tao construíamos era a de que, aceita a influência da inflação

nas decisões financeiras, ela aumenta mais que proporcionalme~

te com o aumen to da taxa inf lac ionã r ia, chegando me smo, ""even

tualmente, a alteraT os objetivos titicos da emprêsa dentro de

um ou mais exercícios fiscais. Dentro dêsse raciocínio, seria

possível que o bbjetivo de maximização da riqueza ou do lucro,

suposto verdadeiro, desse lugar a sub-objetivos tãticamente

mais importantes, como por exemplo, manutenção de liquidez em

presença de retração de mercado, manutenção da riqueza, manu -

tenção de fatias de mercado, etc.

o segundo ponto considerado, foi o de como enfo~ar a in

fluência da inflação nas decisões financeiras. Dentro da ten

dência modernamente consagrada de dividi-lasem decisões de fi-

nanciamento e investimento, o crit~rio inicial foi o de consi-
Iderar em detalhe a sua influêntia nas decisões acerca de'~~da'

itêm de passivo e de ativo, bem como na sua composição, volu-

me e mutação atrav~s da demonstração de lucros e perdas.

No decorrer da pesquisa bibliogiifica e~preendida acerca



-3-

do tema, não pudemos constatar nada que nos esclarecesse expli
f

citament~ac~rca da influ~ncia da grandeza relativa da taxa de

inflação, a nao ser vagas refei~ncias aos efeitos da~ hiperi.!!,

fIação alemã dos anos 20. Cremos que, tal ocorre porque, na

maioria dos paises industrializados, de onde aprendemos as con

qui stas mai s re cen te s de teori a e prâ ti ca em E c onb'mé àr e Finan-

ças, somente recentemente ~que a inflação de dois digitos tem

se tornado quase end~~ica. Acreditamos, assim, que o desenvo!

vimento de uma t eo r í a e pt;ãtica em Finanças, a dap t ad a sFji sv n o s-r

sas peculiaridades nacionais, como acertadamente quer o

Puggina, deve~â consi~erar, ao lado da construção de m~delos

decisórios em que a inflação ~ representada por uma taxa pe!.

centual em dado periodo, a alteração mesma d~sses modelos com

a grandeza relativa da taxa inflacionâria.

Quanto ao segundo ponto, obtivemos esclarecimentos acerca

da influ~ncia da inflação nos objetivos da Adminijtra~ão Finan

ceira, de forma não muito det~lhada, considerada no item C.l.

Com detalhe maior e suficiente riqueza para e~timular pontos

de pesquisas futuras no Brasil, e n con t z amo.s-c.material farto

b) infla - (

ção, ~alor da empresa, risco e posiçio~ monetária liquida; •

s) inflação e taxas de Juros, e d) inflação e orçamento de ca

a) inflação e ret~rno~de aç~es comuns;acerca de:

pital, cobertos nos itens C.2 a C.5.

Não encontramos material detalhado ac~rca da influ~ncia

da Ln f La ç ao;

1.) na pol!tica de dividendos;
2.) no custo da capital;
3.) na Administração do Capital d~ Giro e de

componentes mais importantes.
';.seus

Dada a impottincia do& t6picos? ~de se eape~~r que- ~ur

jam trabalhos que os cubram com o detalh~ rie~easirio.
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B.) ASPECTOS MACROECONÔMICOS DA INFLAÇÃO

B.l) Pol!tica Econ5mica,

B.l.l) Objetivos da Atividade Econ5mica (1)

1.) Evolução Institucional e Ac a dern.í.c a.. da Economia.

Tem-se como improvável a repetição do desastre econ5mico

dos anos 30. Entre os motivos que justificam essa crença, es-

tao:

1) Uma gama bastante grande de modificações nas institui-

ções, que tornam a Economia'; prova de choques, e evitam gran-

des flutuações na renda, no emprego e nos preços. O imposto

de renda s5bre as pessoas flsicas e jurldica~', os programas de

manutenção dos preços agrlcolas e o sistema de previdência so-

cial, estabilizam a renda disponlvel e o consumo, ajudando a

compensar as flutuações no produto nacional.

2) Houve uma conside~ável melhoria no conhecimento ~econo-

mico desde o: princípios dos anos 30. Essa melhoria, na teo -

ria e na prática, começa com Lord Keynes promovendo uma ruptu-

ra na teoria, passa pela melhoria do registro estat!stico das

Economias Nacionais, e se completa com o advento do processa -

mento eLe t ron d c-o: de dados e o consequente avanço da Econome -

tria, com a construção de modêlos mais aperfeiçoados e o trata

mento de massas de dados antes inimagináveis.

(1) DERNBURG, T.F. & Duncan M. Macdougall. Macroeconômiã: .

são Paulo, Mestre Jou, 1971. p. 349 - 388.
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As s i s t í.mo sç o assim, i passagem da Economia, de um campo

caracterizado pela especulaçio dedutiva para o de uma ciincia

polrtica verdadeiramente em~rrica, da academia para o mundo f'

dos assuntos práticos.

Isto posto, passaremos a considerar a definiçio dos obj~~:

tivosecon;micos, os meios disponrveis para q~e os atinjamos,

e o equacionamento dos problemas práticos que assim surgem,

na sequencia do trabalho.

11.) Os objetivos da atividade economica e sua distinçio dos

meios.

O objetivo filtimo da atividade economica ~ a satisfaçio~

das necessidades humanas. Isto quer dizer que os recursos de

vem ser plenamente usados, que a produçio e a troca sejam

equitativamente distriburdos, e que se di devida consideraçio

ao crescimento e ao desenvolvimento economico.

Fica claro, portanto, que algumas variáveis economicas,

tais como a oferta de dinheiro, a taxa de juro~, e a magnitu-

de e o equilrbrio do orçamento nacio~al, podem ser manipula

dos de forma a promover ou retardar aqueles objetivos.

Nio obstante, objetivos e meios -sao continuamente confun

didos, o que impede correta aplicaçio da polrtica econ;mica.

Assim, temos visto e ouvido as seguintes afirmaç;es:

- "O orçamento federal deve ser equilibrado para preser-

var a integridade fiscal do Governo".

- "As taxas de juros devem ser mantidas firmes para que

os mercados de valores fiquem em ordem".

- "Uma Taxa de câmbio fixa e necessária para manter a in
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- "o nível de preços deve manter-se constante porque a

inflaçio ~ imoral" (e nio porque promove ineficiincia produti

va e injustiça distributiva).

Como exemplo das c~nsequencias que podem advir dessa con

fusio de objetivos e meios, consideremos um exemplo hipot~ti-

co e bastante extremo:

Suponham~s a economia a pleno emprego e ~om o orçamento'

equilibrado. Imaginemos, a se·guir, que exista um declínio, au

t~nomodo nivel de investimento; essa queda do nível de inves

timento leva a renda a declinar e, se os impostos sio funçi~1

positiva da rend~, cai a arrecadaçio e gera-se um dificit o~-

çamen tãr io. A politica fiscal racional ignoraria o d~ficit e

tentaria restaurar o pleno emprego, elevando as compras gove!.

namentais e/ou. reduzindo as taxas de impostos A busca do or-

çamento equilibrado leva ao conjunto oposto de medidas e obri

ga a renda a cair ainda ma1S.

Se o pleno emprego precisa ser mantido, o governo deve

incorrer em d~ficit sempre que o setor privado apresenta um

excesso de poupança sobr~ o investimento planejado, com o que

as metas de pleno emprego e equilíbrio orçamentário se tbrnam

provavelmente incompatíveis.

Um segundo exemplo' a noçio, por vezes praticada de

que ~ importante manter a flutuaçio da taxa de juros dentro

de certos limites. As políticas.de estabilizaçio racionais

buscariam reduzir as taxas de juros ~.' -na recessao, que com a

prosperidade e a demanda-voltariam a subir. N a ex c ess iv a d e-

manda, buscariam aumentar as taxas de ju ro s, que com a r educ-:

çio da demanda, voltariam a cair.
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Como se nota. a. politicns de e.tabilitaçÃo racionais de

vcriom cum~ntar n oscilnção dft taxa de juroG. AO contrário da

tentativa de m4ntcr cssa o.cilaçio dentro de cc~tOt limitei.

Entret.nto~ uma tal confus.o pode tC~ {ortuitamente ben~-
.fica. ~e es perturbeçÕo5 que lav.m a ~cnda e muder tem origem

nO 5etor mon~t8rio; .~ B origem estiv~~ no teCor ~eal. a poli

tico de taxa de juros fixa acentuará aft flutuações no niv~1 •

de renda~ tornDndo-8e~ portanto, irracional. Contidert~OI os

fiGuru. abaixo:

.•..• '.-- - -· LMi -, -- "l""1li

,- TAXA DE JUROS
I, y·RENDA AGREGADA

·1O

ISO
F/G. B.I

Y

LM,
•,
·'o
;, ISo

FIG. B.2
_Y, -""'-10 Y~ ~_-- __ :.--~--~-

.t~av~. do. curva. 15 c LM: a curva 1$, que repr~.~nta o lado

r 881 d 8 Ec o n om i a t mO:ll t:ra p,,:r,ft c oIld. o t oX 8: d ~ j uro B t qu 01 o+n r v e1
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em que o produto real se iguala ã renda real; a curva LM,
,

que

representa o lado monetário, mostra, para cada taxa de juros

o equilfbrio da oferta e procura da moeda; a intersecç~o de a~

bas representa a taxa de juros e a renda de equilfbrio da Eco-

nom1.a.

Na figura B.l a Economia está equilibrada em Yo, suposta

como a renda de pleno emprego. Se houver um aumento na prefe-

renc1.a pela liquidez, a curva LM se deslocará de LMo para LMl,

reduzindo a renda para Yl e aumentando a taxa de juros do equi

lfbrio para il. Se o Banco Central reage a esta mudança aumen

tando a oferta de dinheiro, a curva LM volta para LMo, a taxa'

de juros volta a io, e a rendavv6lta' a~Yo. Assim, o nlvel de

renda estabiliza-se como consequência da estabilizaç~o da taxa

de juros, uma vez que a altera~~o na taxa de juros decorreu de

perturbaç~o na curva LM, de origem tipicamente monetária.

Na figura B.2 a situaç~o inicial e a mesma da figura B.I'

mas a perturbaç~o e supostamente um declinio na demanda de 1.n-

vestimentos ou qualquer outra que desloque a curva 1S para a

esquerda, de ISo para ISl, com a renda se reduzindo para Yl, e~c~-
. ':---~/~

a taxa de juros se reduzindo para il. Se o Banco Central pas-

sar a eliminar o excesso de liquidez, aumentando a taxa de JU-

ros para io novamente, e a curva LM que se desloca para a ~es

querda, de LMo para LMI, fazendo a renda se desestabilizar ain

da mais ate Y2. Como a perturbaç~o veio do setor real ares -

posta monetária para equilibrar a taxa de juros desestabiliza

ainda mais a renda.

Como se nota, e necessário que o administrador financeiro

tenha estabelecido uma distinç~o clara entr~ objetivos e meios,

como pano de fundo ~ara as decis;es que deverá tomar cotidiana

mente.
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111) Os objetivos da atividade economica - conceituação e pro-

blemas associados a medição.

A satisfação das necessidades materiais humanas exige uso

pleno de recursos, e que a renda e a riqueza sejam distribuí -

das equitativamente. Ao nível macroeconômico, se acredita que

esses objetivos são assegurados promovendo produção e emprego

plenos, estabilidade de preços e crescimento rápido, qúe -sao

os tópicos a seguir comentados.

111.1) Pleno emprego.

Geralmente ê medida a extensão em que a mao de obra ê sub

utilizada, c~lbulando-se a percentagem da força de trabalho r~

presentada pelas pessoas desempregadas. Algumas considerações

devem ser feitas para a boa compreensao desta percentagem.

Em primeiro lugar, há que considerar o desemprego atriti-

vo, atribuído ao fato de que, existem pessoas desempregadas em

trinsito entre serVLços, uma vez que as informações no mercado

de trabalho são imperfeitas e a mobilização da mão de obra e

morosa. Assim, nos EUA, a tend~ncia tem sido considerar que 3

a 4% de desemprego -s ao, respectivamente, "alto" e "baixo" ple-

no emprego. Essas porcentagens são calculadas com base no nu-

mero de desempregados em relação i força de trabalho ou popul~

ção econômicamente ativa.

Em segundo lugar, ao Lconsiderarmos a criação de novos em

pregos para reduzir o desemprego, e 'neces.sario entender que es

sa criação aumenta a participação da população na força de tra

balho. Em outras palavras, a força de trabalho aumenta com a

criaçao de novos empregos, pela redução do "desemprego oculto".
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Pesquisa (2) conduzida nos EUA"acerca do assunto, mostra que a

-cada 1000 empregos criados, 546 eram para reduçio do desempre-

go e 454 para absorçio do crescimento da força de trabalho, es

pecialmente entre os mais jóvens, os mais velhos e as mulhe' -

res.

Nesse sehtido, a mediçio do objetivo de pleno em~rego de-

ve necessariamente considerar a variaçio da força de trabalho,

para nio subestimar a gravidade do desemprêgo.

111.2) Produçio Total.

Assim como medimos a sub-utilizaçio de mio de obra pelo '

hiato entre a força de trabalho existente e aquela efetivamen-

te empregada, poderfamos medir a sub-utilizaçio do potencial

de produçio, pelo hiato entre o Produto Nacional.Bruto (PNB)

potencial e o real.

Uma medida do PNB potencial poderia ser obtida ajustando-

se uma funçio de produçio agregada aos dados passados da Econo

mia, por exemplo, correlacionando-se o PNB com o estoque de ca

pital e a_força de trabalho. A dificuldade de estimar esses

parimetros torna essa medida muito difrcil.

Existem outras formas de estimar o PNB potencial, e que

nio citaremos aqui, mas o que importa saber e que:

- em dado instante a Economia pode ter uma produçio

maior do que a que est~ obtendo;

potencial

_ ~ de se supor que, durante peifodos em que a Economia experi

(2) DERNBURG, T.F & Strand K. Hidden Unemployment, 1953-1962:

A Quantitative Ahalysis by Age and Sexo

mic Review, 56, p. 71 - 95.

A~erican Econo-
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menta altas taxas de desemprigo, o estoque de recursos cres-

ce menos do que cresceria de outra sorte;

~ ê de se supor que a taxa de crescimento da produção poten -

~~,cial a pleno emprigo, ê maior que de outra sorte, como resul

tado do impacto favorável do pleno emprigo sobre a produtivi

dade. o pleno emprigo contInuo, mesmo que nao aumentasse a

taxa de crescimento da produção potencial, elevaria o seu ni

velo

- a correlação de dados passados do PNB com a participação na

força de trabalho e com outras variáveis, so ê válida se hou

ver motivos para crer que ,essa correlação se repetirá no fu

turo. Um aumento de demanda cuja composição não se adapte i

composição da folga na capacidade industrial, gerara um au

merttó de produção menor do que de outro modo seria obtido.

Em resumo, o PNB potencial cresce, e se reduz o seu hiato

com o PNB real, na medida em que se aumenta a utilização do es

toque de capital e mão de obra disponIveis~

111.3) Estabilidade de preços.

Sem descer a detalhes de conceituação e de teorias de in

fIação, neste Item nos deteremos em um ponto relacionado com a

medição da v~riação dos preços na Economia, importante para a

correta interpretação dos Indices de preços de que dispomos.

Quando enfocamos Indices de crescimento de preços de con-

sumo ou de atacado e entendemos suas variaç~es como inflação ,

estamos, implicitamente considerando que não há aumento na pro-

dutividade e nem na qualidade dos bens e serviços existentes

no mercado. Entretanto, isso -nao e verdade. Sabemos que a

produtividade vem aumentando, bem como a qualidade. Assim" e
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mesmo de se esperar que uma baixa taxa de crescimento dos

dices não represente mesmo inflação, mas aumentos de preços

compensados com melhorias na produtividade e na qualidade.

Essa constatação ~ bastante importante, pois sua inexis -

t~ncia pode levar a polrticas de estabilização de preços que

suportam rndices de desemprego maiores do que os necessários

bem como impedem utilização plena do potencial de produção e

de crescimento do produto, devido aos erros cometidos na má ~n

terpretação dos índices de preços.

111.4) Crescimento Rápido.

Não está ainda claro se uma ~celeração na taxa de cresci-

mento contribui para a redtição da pobreza. Estudo emprrico

(3) mostra que as rendas das familias chefiadas por velhos com

mais de 65 anos e por mulheres, não aumenta c~m o aumento da

renda per capita.

Menos clara ainda está a questao das alternativas para ,

acelerar o crescimento - .econom~co. No que respeita ã distribui

ção da renda, liá quem julgue que uma melhoria elevaria o consu

mo, reduziria o investimento e reduziria a taxa de crescimen -

to. Entretanto, para estar certo, tal raciocrnio teria que de

monstrar que o aumento no consumo reduz o investimento e o

crescimento. Al~m disso, teria tamb~m que provar que recursos

destinados a um programa de combate ã pobreza, são usadns de

(3) ANDERSON, W.H.L .. Trickling Down The Relationship beeween

Economic Growth and the Extent of Poverty among American

Families.Qti~rt~ly 36tirn~lofE~oti6~ics 78, p. 511 - 524,

1964.
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forma menos produtiva que em usos privados alternativos. Fi -

nalmente, .d ev eri a demonstrar que o crescimento rápido elimina'

a pobreza. Os fatos nio apoiam essa forma de pensar: enquanto

houver diferença entre PNB potencial e real, poderemos aumen-

tar o consumo sem reduzir o investimento; os recursos usados

para educar, treinar e reabilitar os pobres, sªo investimento'

em capital humano que eleva a produçio nacional; al~m disso

como já vimos, o crescimento nio reduz a pobreza automaticamen

te.

Há mesmo quem acredite (4) que a ~oluçio desta questao -e
implementada a nível político, no embate das forças legalmente

constituídas de uma sociedade democrática, mostrando assim que

a Economia, por si, nio deve ter e nem poderia ter as respos -

tas a todos os problemas econômicos.

Assim, fica patente a importância da definiçio dos verda-

deiros objetivos da Pol!tica Econ6mica, sua correta mediçio ,e

interpretaçio, bem co~o a sua adequada distinçio dos meios de

que dispomos para atingí-Ios. Os instrumentos que adequam os

meios aos fins estio na sequência do trabalho.

B.l.2) Instrumentos da política Econômica.

Para atingirmos o fim Gltimo de satisfaçio das necessida-

des humanas, que a nível macroeconômico entendemos como os ob-
.,

jetivos de pleno emprego, produçio total, estabilidade de pr~

ços e crescimento rápido, e aos quais poderíamos at~ juntar ou

tros, como a distribuiçio equitativa da renda e da riqueza, e

(4) MALAN, P.S. Entrevista concedida i RevistaBOL~A, Rio ,de

Janeiro, Set 78.
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a liberdade econ~mica, dispomos de ~árias'po1lticas macroecon~

micas, a saber: po Lf t í ca monetária, fiscal, trabalhista, ag r I>

cola, tarifária, de habitaçio p~b1ica, de ocupaçio do solo

etc. Todas sio relevantes para aqueles objetivos, mas nos ocu

paremQsespecificamente das pollticas monetiria e fiscal, que'

estio mais intimamente ligadas àquelas metas.

I) po1ltica Monetiria (5)

polltica Monetiria ; a que emprega controles do Banco Cen

tra1 sobre a oferta e o custo da moeda, como instrumentos para

atingir os objetivos da polltica econ~mica.

As perguntas bisicas que as autoridades monetirias fazem

em relaçio à polltica Monetária sio:

- at; que PQnto uma oferta m9netãria em expansio e taxas de J~

ros mais bai~os po~em aumentar a demanda agregada, elevando

o produto e o emprego?

- at; que ponto pode a polltica Monetária ser empregada para'

controlar o nlve1 e a composiçio da demanda agregada, de for

ma a evitar a inflaçio sem causar depressio no produto, e

s~m s~crificar o pleno emprego?

- ati que ponto pode a polltica Monetiria ser utilizada para

fazer variar a composiçio da demanda e do produto agregados'

em favor' do Lnv es t Lm en t o e contra os consumos privados e pú-

blicos, ao mesmo t~mpo que mantim a demanda agregada
.•.ao n~ -

ve1 .d e pleno emprego, e se evita sua aleva ç ao acima desse "I' n iv e I

(5) SHAPIRO, Edward. Anilise Macroecon~mica. S. Paulo, Atlas,

1978. p. 704 - 728.
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,quando seria produzida a inflaçio?

As respostas a essas perguntas serao dadas a medida que

analisamos Os instrumentos de política monetária, e a eficácia

desta na recessio e no crescimento com inflaçio.

1.1) Os Instrumentos de política Monetária.

Os instrumentos gerais clássicos de que um Banco Central'

dispõe sio:

- operaçoes de "open-market"

- variaçio nos depósitos compulsórios

. -- var1açao na taxa de redes conto

Estes instrumentos agem sôbre as reservas dos bancos co

merciais~calculadas com base em porcentagens dos seus depósi -

tos ã vista e a prazo. Como essas exigibilidades de depósitos

compreendem a parte mais vultosa da oferta de moeda (quer na

definiçio de meio circulante mais depósitós ã vista, quer nes-

sa definiçio mais os depósitos ã prazo), sua taxa de crescimen

to está sujeita ao contrôle das reservas que os bancos comer -

ciais são obrigados a manter.

As operações de "open market" em que o governo compra tí-

tulos governamentais em poder do pGblico, injetam recursos na

Economia e fazem crescer os depósitos dos bancos comerciais

na propõrçao das reservas que devem ser mantidas sôbre os dep~

sitos. Se o governo compra $ 2 bilhões em títulos e a propor-

çio de reservas/depósitos ~ de 20%, o efeito líquido e um au-

mento de $ 10 bilhões rro-sdepósitos ã vista; na operaçao inver-

sa, há uma reduçio de $ 10 bilhões nos depósitos ã vista.
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Quando o Banco Central aumenta as porcentagens de dep6si-

to comp~ls6rio ele reduz a capacidade dos bancos de fazer

préstimos e vice versa.

Assim, se o Banco Central decide por expansio da oferta'

monetária, ele pode comprar títulos governamentais em poder

do p~blico e/ou diminuir as porcentagens de dep6sit6 compuls~

rio. Corno a primeira opçio é mais flexível, ~ mais utiliza -

da, ficando a segunda para a ocasiio em que variações mais

vultosaS são necessárias.

As variações na taxa de redes conto -nao afetam as reser -

vas por si mesmas, mas alteram o custo ao qual os bancos co -

merciais podem tomar empr~stimos no Banco Central, asseguran-

do assim reservas adicionais.

Quando o Banco Central age no "open" e na alteração dos

dep~sitos compuls6riosde forma a reduzir a oferta de moeda,

ele exerce,uma pressao sobre toda a estruttira das taxas de j~

ros; assim, se apres~ãofor suficiente, os bancos racionarão

o cr~dito e/ou aumentario as taxas de juros. Nêsse caso, ten

derio a recuperar as .reservas peLdidas comprando-as do " Ban

co Centr~l, i taxa.de redesconto, que deverá ser aumentada p~

ra evitar corrida ao redesconto.

Al~m dêsses,. há outros instrumentos seletivos que o Ban

co Central pode usar,como.por exemplo, a normatizaçio dos

contratos de credito d.ireto ao consumidor~ em termos de volu-

me e prazo, e a regu.lamentaçãoda composição das carteiras de

cr~dito a g.rLco l.a dos b an cos j comer.cLa i a, Nêsses casos, o Ban-

co Central. estará agindo sobre o.que julga ser urna expansão

ou contração insaluhre de cr~dLtDs para fins 'específicos, sem

impor res~rições i expansão ou contração do cr~aito em geral.
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Entretanto, vamos limitar-nos a analisar a eficiência dos ~ns-

trumentos gera~s.

1.2) A Eficicia da política Monetiria na Recessio.

E geralmente reconhecido que a política Monetiria é mais

eficaz no contr;le do crescimento inflacionirio que na estimu

lação para tirar a Economia de uma recessão, isto porque a

simples disponibilidade de crédito abundante nio é suficiente

para i~duzir a tomada de empréstimos pelos empresirios, para

financiar gastos adicionais, se outras condiç;es que influen-:.

ciam as decisões referentes aos gastos sio de tal modo desfa-

voriveis, que anulam as condiç;es atrativas do crédito; por

exemplo, quando a recessio é aguda e as expectativas -sao des

favoráveis. Isto não quer dizer que uma política Monetária f

generosa, em tempo de contraçao severa, nao terá qualquer

efeito benéfico. Atendendo às exigências de liquidez das em-

presas, ela pode retardar, e mesmo reduzir, o volume da queda

economica. No caso de uma queda suave ela pode até ser sufi-

ciente para inverter a direçio do movimento.

1.3) A Eficácia da política Monetária no Crescimento Infla -

cionário.

E sens,o .comum de que a polltica Monetária está na sua

máxima eficiência contra o crescimento inflaci~~irio quando a

inflação é de demanda, ou. seja, causada por desenvolvimento

excessivamente rápido da demanda agregada.

Uma política Monetária restritiva tem sua eficácia limi~

tada, em tal caso, por uma contrapartida no aumento da veloci
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dade da moeda, nao obstante o fato de que uma política Moneta-

ria suficientemente restritiva poderia tambem compensar esse

aumento da velocidade da moeda. Como esta restrição adicional

tambem tem limitaç;es, vamos analisar de que formas um aumento

de velocidade pode acontecer, limitando assim a eficacia da

restrição monetaria.

1.3.1) Causas dos Aumentos de Velocidade.

a) Ajustes das Carteiras dos Bancos Comerciais - a preSJ~~

são da demanda faz com que os bancos troquem seus títulos go-

vernamentais por empréstimos ao setor privado, que representa,

ate certo ponto, conversão de depósitos ociosos em depósitos

ativos, aumentando os gastos totais, mesmo que o Banco Central

tenha mantido a oferta total de moeda inaltetada~ Ha~um efei-

to de juros i~sse movimento, que leva a uma perda de capital

nos títulos em poder dos bancos, e que so os leva ã venda se

julgarem que com as taxas maiores poderão reaver a perda. A

experi~ncia mostra que isto tem ocorrido, nos E.D.A.

b) O Papel dos Inter~ediarios Financeiros - o aumento do

n~mero de tipos de intermediarios financeiros que não bancos

comerciais~ como as seguradoras, associaç;es de poupança e em-

prestimo e fundos m~tuos, que, embora não criem moeda, aumen -

tam sua velocidade, quer pelo ajuste de carteira, como acima

descrito, quer pelo aumento das taxas de juros sôbre os fundos

a ~les confiados, ativando eventuais fundos ociosos anterior -

mente mantidos.

c) Outros Fatores - metodos aperfeiçoados de coleta e

transfer~ncia de fundos; novas fontes de credito, como as fi

nanceiras, em crédjtopessoal; o sistema de hipotecas primario

e secundario, eté.
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1.3.2) Limitaç~es a uma Polrtica Monetiria mais Restritiva, p~

ra Compensar Aumentos de Velocidade.

Os vazamentos ã uma Polrtica Monetiria restritiva devido

a aumentos de velocidade, poderiam ser compensados por uma res

trição ainda mais forte, uma vez que os aumentos de velocidade

da moeda devem ter um limite. Na pritica essa restrição adi -

cional pode não ser factrvel devido a:

a) Prevenção da Instabilidade nos Mercados Financeiros - caso

a restrição seja muito severa, ela pode desequilibrar os

mercados financeiros e abrir as portas a um declinio acentuado

ha atividade econômica. O declinio nos preços dos trtulos e

a alta nas taxas de juros podem levar a um pessimismo exagera-

do, ã deterioração das expectativas, ao cancelamento em larga

escala de projetos de investimento industriais e até mesmo a

redução nas compras de bens de consumo durivel, com intensida-

de suficiente para trazer o sistema da inflação para a contra-

-çao. Assim, o Banco Central deve fazer o possrvel, pressiona~

do tanto quanto possa, sem pressionar tanto quanto deva.

b) A Sustentação das Operaç~es de Administração da Dívida P~-

blica - a Administração da Drvida P~blica, que no Brasil e

feita pelopr6prio Banco Central, frequentemente vai ao merca-

do para levantar recursos para resgatar emisi~es em vencimen -

to) ou para financiar déficits do governo. Se nessas épocas

houver uma polrtica restritiva, pode haver dificuldade na sus-

tentação dessas operaç~es.

c) O Efeito Discriminat6rio de uma Pol!tica Monetiria Restriti

Va - em geral, a opinião é de que ela atua contra os peque-

nos empresarios, que sao riscos de crédito maiores. Ass im,

por mais independente que possa ser a autoridademonetiria,
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ela deve considerar essaE anormalidades, e poderi ser pressi~

nada politicamente por ~sses setores prejudicados, quando eles

forem suficientemente organizados.

1.3.3) A Incerteza como uma Limitaçio a Efi~i~ia da politica'

Monetária (6)

Alem das limitações já discutidas, existem dúvidas acerca

do tempo que decorre entre a implantaçio de uma determinada p~

lltica e a obtençio dos resultados, bem como acerca da grande~

za do impacto produzido s~bre a demanda e a produçio agrega

das. A essas incertezas acerca dos resultados e do tempo ne-

cessirio para obt~-los,
?

s o mam-os e as dúvidas acerca da eficicia

do dep6sito compuls6rio e do redesconto, na criaçio de um am -

biente que minimize a incerteza e désobstrua a produçio e o in

vestimento planificado, havendo quem levante a hip6tese de abo

Li-los.

o professor Milton Friedmann acredita que a pritica geral

tem sido excessiva e tardia, e por isso preferiria que o Banco

Central fixasse uma taxa de expansio da moeda igual i tend~n-

cia de crescimento da Economia, sem produzir alterações em ca-

da ano par.ticulàr, desta forma restringindo o poder de atuaçio

do Banco Central~ Esse enfoque deveri nortear a discussio dos

pr6ximos anos acerca da eficicia da polltica Monetária.

II)P61rti~~Fi~~al. (7)

(6) DERNBURG. Ha~r6é~6ti6mia. p. 409 - 411.
j..

(7) SHAPIRO.AniliseMacroe~on:~mica. p , 728 - 730.
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Ali~rL~~ç.Fiscal ~ c6nduzida atrav~s das variaç~es ~nas

compras, transfer~ncias e arrecadaçio de impostos pelo gov~r

no. Tais medidas elevam ou baixam o nIvel da demanda agreg.

da.

Seu uso deliberado para atingir e manter o pleno emprego~

e um nIvel de preços estivel, ~ um desenvolvimento dos ~ltimos

50 anos, e decorre de tr~s situaç~es:

- da ineficicia da polItica Monetiria ~ara superar o desempre-

go na Grande Depressio.

- da ~nfase de Keynes s;bre a demanda agregada.

- da crescente importincia dos gastos e das tributaç~es gover-

namentais em relaçio i renda e ao produto totais da Econo-

mia.

Estaremos considerando quatro problemas bisicos ligados a

polItica Fiscal.

Qual o impacto de um dado programa fiscal s;bre a demanda e

produto agregados, e qual a magnitude d~sse impacto?

Supon~o que queiramos orientar mudanç~s no impacto de um pr~

grama de gastos ,e impostos governamentais, tornando-o' mais

restritivo ou mais expansivo, qual a flexibilidade de que

dispomos para atingir o resultado almejado com razoivel pre~

teza?

- Quais as dificuldades priticas de implementar um programa " ","

fiscal que contribua para estabilizar a Economia?

- Que problemas causa" se e que os causa, uma DIvida Nacional

crescente?



-22-

11.1) O Superavit Orçement.rio d~ Pleno E~prego (8) (9)

-f:

utilizlI.l:l!lo-nOBda figura do u.IIupe['avit/deficit/orç.mentÃrio do

deral deficitãrio tem cd~átcr de ~xpansão sobre o produto egr!
EIIO propo.ição. entrctantOt é aujeit~&ado c vic~ versft.

nua~rO'41 objeçõelt e n tol ponto que nio permit~m qu~ ele ~e-

ee Lt e do "supt!r4vit/d~ficit ot'çolt=ontirio de pleno emprego"

qut! ê • ·~cdidolt·dft direr~nça entre li. entrado e e~rdft doa ['~cur-

programa fiBcal~ a~ a Eeono~i4 e.tive.,~ operando 4 pleno em

pr~go. com preços ~8tiveiB durante todo o ano. Para ilustror

B.3. abaixo:

'1-0

~~,of
20' (J li!:

I.U '-5
lii LO

l §~ OoS

;::~ O

:5: 0-'r 'li( a:I 1.01 a:: f '-5
~8 FIG.B."

IJ!I ge ri., 08 91 toa
PNS EFETIVO co~o % DO PHB DE Pt.fHO E"NPRE'OO

-
(8) SHAPIRO. p , 730 - 740.

(9) D!RNBURC. HnerD~~onomi •. p. ]89 - 397.
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Cada uma das retas expressa um dado programa fiscal~ 5e~

do que quanto mais abai~o e ã direita ela ~stivC~t mais expan-

sível/menos contratil e o programa, uma v~z que a pleno empre-

go (lOO! no eixo ho rLao u ee L) , o superavi t; (dêficit) V31 d i.mí. -

nuindo (aum~ntaudo). Suponhamos a Economia em A~ com ~super~-'

vit orçamentãrio~ portanto~ ao nível de 93%. Se não houverem

m~didas que alt~rem a PQIrtica monetária e fiscal de forma a

descaracterizar o atual programa fiscal~ uma queda no nível da

atividade econômica para 96h tornaria o orçamento deficitário.

com a Economia passando para C. Temos aSS1ill um programa fís-

cal contracionario, p01S gera superávit a pleno emprego~ mas

que pode gerar d~ficit orçamentiiio~ dependendo do nIvel da

atividade econômica. Fica clara~ assim~ a afirmativa de que

um orçamento deficitário não ê necessariam~nte ~xpansionista

o qu~ interessa ê o resultado do programa fiscal quanQo a Eco-

nomia está a pleno emprego, que ê um dos nossos objetivos eco-

nômicos.

Fica clarot taillb~m, que uma variaçio no d~ficit ou supe-

râvit reais~ de um período fiscal para outro~ pode ser o resul

tado de uma muuança no programa fiscal ou no nível da ativida-

de econômica, ou em ambDs.
,- ..•Assim, O uso do orçamento para produ~it var1açao nO n~-

v~1 e na composição da demanda agregadat deve ser tal que pro-

duza supcr5vits maiores/dêfi~its IDenOr~S a pleno emprego~ qua~

do a demanda do setor privado ê forte ~ ~r~dUZ pressâo inf~a -

c í.o n á ri a sôbre a economia, e více versa. Embora o uso do con-_~

c e i to nao se j a fãc i 1 devido aos prob 1emas de câl cul o e ,"m'~Jd i -

ção, ele e importante instrumento de anãlíse para o plancjamen-

to das medidas fiscais apropriadas. Entre os pr.oblemas c.ita-
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dos, estao a estimativa do superivitjd~ficit de pleno emprego

d~ um dado programa fiscal, o problema da flexibilidade de im-

pl~mentaçio dos nIveis de impostos e despesas programadas, o

cilculo da diferença entre poupança e investimento privados a

pleno emprego, etc.

Ao lado dos conceitos analisados, esti a questio de como

implementar alteração na polItica fiscal, se reduzindo/aumen -

tando impostos e/ou aumentando/reduzindo despesas, respectiva-

mente quando se deseja expansao ou contração.

Essa questão e muito s~ria, principalmente quando a Re -

ceita Federal se eleva mais que proporcionalmente ao PNB. Es-

tasituaçio costuma ser denominada draga fiscal ou obsticulo '

fiscal, porque os impostos crescem mais que a renda. Se :1,' as

despesas se elevam proporcionalmente ao PNB e a Economia ji es

tiver a pi~no emprego, um tal programa fiscal mostrari de fi-

cits menores/superivits maiores a cada ano, que, -se nao forem

compensados por variaçoes idênticas na diferença entre investi

ciento e poupança privados, forçario a Economia para um (l-nIvel

ab aixo do pleno emprego. Se a Economia estiver abaixo do pl!

no emprego, este programa evitari o atingimento daquele nivelo

sio necessirias, portanto, alteraç~es discricionirias nas re-

ceitas/despesas para mudar o quadro fiscal.

Assim, se o Governo aumenta seus gastos de ac5rdo com a

Receita, sua participação e contr5le na produção total cresce

cada vez mais. Se o Governo empreende uma redução dos impos -

tos, hi que considerar se deve reduzir o imposto de renda

bre a pessoa fIsica ou s5bre a pessoa jurIdica, com toda a con

sequente discussão s5bre o efeito regressivo/progressivo da me

dida, s~bre a distribuição da renda.

Em apoio i alternativa de que o Governo deveria aumentar
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seus gastos, há os que argumentam que esta ~ a oportunidade de

ourG para a erradica~io de problemas sociais, combatendo a p~

luiçio do ar e da agua, eliminando as favelas, aumentando gas-

tos com educaçio, assistência medica, transportes e comunica -

çoes, uma vez que os benefícios marginais assim obtidos excede

riam os do consumo privado que a reduçio de impostos provoca -

ria. Outros preferem uma reorientaçio das transferências do

Governo Federal para os Estados, por exemplo, aumentando aque-

las destinadas aos Estados mais pobres.

Como se nota, hi que entender as características expan -

sivas ou contracionirias de um dado programa fiscal sobre a

Economia, considerando seu resultado quando ela esti a pl~no

emprego, este estendido como objetivo da política econ6mica. A

forma de alterar esses programas fiscais e uma relevante que~

tio política, que deve ser resolvida no debate entre as forças

representativas da Nação.

11.2) O Problema da Flexibilidade na Alteração dos Programas

Fiscais (10) (ll)~

~ fató geralmente aceito que a flexibilidade da política

Monetiria e maior que a da política Fiscal. Isto porque os

instrumentos de que a política Monetiria disp~e, alem de obG~-

i disposição de uma aJ~~1resultados mais imediatos, estaorem

ridade independente, o Banco Central, com poderes. quase ilimi~

tados para usa-los. Na politica Fiscal, em geral, al~m' do Exe

cutivo, esta também envolvido o Legislativo, com decis~es mais
I

(10)
(11)

SHAP1RO. Anilise Macroecon~mica. p. 741 - 748.

DERNBURG. M~~ro~c6nomia. p. 397 - 402.
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demoradas e menos eficientes.

A flexibilidade da polItica Fiscal ~ conformada pela pr~

sença de estabilizadores automiticos e pela presença de f5rmu-

las pr~ definidas, que caracterizam respectivamente a flexibi-

lidade embutida e a flexibilidade da f5rmula.

11.2.1) Flexibilidade Embutida.

Quando as modificaç;es na arrecadaçio de impostos do Go-

verno e nas despesas governamentais ocorrem automaticamente

prontamente e na direçio correta, temos o que se chama um esta

bilizador embutido, que age sobre a demanda agregad~. Por

exemplo, se os impostos caem mais que proporcionalmente com a

renda, a renda pessoal disponIvel flutuari menos que o PNB. As

sim, em caso de recessio, a renda pessoal cai menos que o fa-

ria se aquele estabilizador nio existisse. Um tal estabiliza-

dor age tambim no sentido oposto, evitando que a renda pessoal

cresça mais rapidamente que o PNB. A característica indeseji -

vel desses estabilizadores automiticos ~ que eles tendem a man

ter a Economia no estado em que se encontra,

tanto, quando ela nio esti a pleno emprego.

prejudiciais, po~

Al~m disso, so

agem quando a Economia se movimenta, reduzindo o móvimento, mas

não i'mpedindo-o. Essas limitaç;es levam alguns a preferirem'

algumas medidas de cariter nio automit~co~e discricionirio.

11.2.2) A flexibilidade daF5rmula.

!aquela em que alteraç;es da política Fiscal sao pedi -

das pelo Rxecutivo quando indices econ;micos selecionados, co-

mo a taxa de desemprego ou o indice do custo de vida, indicam
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estados ~ .cr1.t1.cos. Embora com certo grau de automatização, a

flexibilidade da fórmula nao garante que as medidas atuem corL

retamente, prontamente e na direção adequada. Seus defenso-

res, de um modo geral, gostariam de dar uma autóridade maior

se bem que limitada, para que o Presidente alterasse impostos

e despesas, e que, no Brasil~parece ser bem ampla. As medi-

das assim tomadas podem ser tardias ou antecipadas, mal dosa-

d~§ e na direção errada. Elas devem ser precedidas de um estu

do sobre o estado geral da Economia.

Vemos, portanto, que a flexibilidade da política Fiscal

continuará limitada aos estabilizadores embutidos, quando eles

existirem, a menos dos 'casos em que o Presidente tenha poderes

mais amplos para atuar discricionariamente.

11.3) Dificuldades Práticas na Implementação de um Programa

Fiscal Estabilizador (12).

Embota o nível da despesa:governamental venha se tornan-

do cada vez mais significativo em relação ao PNB, concedendo

assim maior eficicia i política Fiscal, algumas dificuldades

surgem na hora de alterar compras governamentais, pagamentos

de transferincia e impostos.

A redução das compras governamentais é difícil quando

elas estão comprometidas com objetivos de longo prazo,[ como

por exemplo, a segurança nacional; o seu aumento, a menos que

se ignore a utilidade do que é cOffiFrado, só seria significati-
, ;1~c

blema da defasagem, uma vez que as obras demoram para surtir

(12) SHAPIRO.Anãli~e ~aeroec6n5mica. p , 748 - 754.
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efeito sobre as compras governamentais, dado seu prazo longo

de implementaçãp. Assim, elas serão fiteis apenas nas reces -
~soes mais longas, como a~ dos anos 30.

A redução dos pagamentos de transfer~ncia e 'um problema

s~rio, na medida que afeta os mais velhos, os aposentados e os

desempregados. Seu aumento, em contrapartida, pode ser feito

sempre, com reflexos diretos sobre o consumo, no caso de um

programa expansionista, por se tratar de fundos recebidos por

pessoas de baixa renda.

o aumento do imposto de renda pessoal ~ indicado quando
~a pressao se faz pelo lado do consumo; o aumento do imposto de

renda das empresas e indicado quando a pressão altista se faz

pelo lado do investimento privado. Se a Economia está em re-

cessão, uma redução dos impostos pode trazê-la de volta ao pl~

no emprego; os impostos de renda podem ser reduzidos, e a deci

sao de como, quando e quanto fazê-lo, de~e ser pesada a luz

dos beneficios requeridos. Rã quem prefira fazê-lo via impos-

to de renda das empresas, estimulando o investimento, aumentan

do a renda dos consumidores e elevando o consumo, nessa seque~

cia, fechando o ciclo ascendente. Outros preferem reduzir o

imposto de renda das pessoas f!sicas, dessa forma criando o

consumo que exigirã novos investimentos para ser satisfeito, e

assLm por diante.

Como se percebe, in~meras questoes devem ser equaciona-

das antes de se implementar tima P~l!tica Fiscal que leve a Eco

nomia ao pleno emprego. Al~m dessas, hã que harmonizar ~ Poli

tica com a meta da equidade. Pode acontecer de as mudanças

mais adequadas, do ponto de vista da estabilizaçio, serem as

mais regressivas do ponto de vista da distribuiçio da renda.
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II.4) Os Ônus de uma Divida Nacional Crescente (13) (14).

O uso da politica Fiscal para promover a expansao, com

orçamentos. deficitirios a pl~no emprego, significa que o Gover

no deve se· financiar atrav~s do crescimento da Drvida P6b1iêa~

Nossa preocupação é saber se um tal crescimento não teria efei

tos contririos aos benefrcios conseguidos pelas despesas gove~

namentais assim financiadas.

A esse respeito, algumas consideraç;es costumam ser fei-

tas, a saber:

- o governo pode ir a fal~ncia, se o seu endividamento se tor-

nar excessivo.

hi uma transferência para as geraç;es futuras, do pagamento'

dos encargos das despesas governamentaisf~itas'no p~e8ente.

- a emissão de dívida pelo Gov~rno tem efeitos regressivos so

bre a renda.

- o levantamento de empréstimos pelo Gov~rno tem um efeito in-

flacionirio.

No primeiro caso, pode-se argumentar que o Gov~rno -nao

pode ir ã fal~ncia, uma vez que, em 6ltimo caso, ele pode emi

tir dinheiro para resgatar seus compromissos: A inflação as-

s1m gerada é um outro problema.
~..~

No segundo argumento, cabe lembrar que as geraç;e~' futu-

ras realmente terio que pagar os impostos que serão usados pa-

ra resgatar os juros da Drvi~a, mas tamb~m herdarão os (ativos

(13) SHAPIRO.Anilis·e Macroe~on~~ica. p. 754 - 762.

(14) DERNBURG. Macr6e~On6~ia. p. 402 - 409.
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representados pelos papeis da Divida. Não -e o mesmo caso de

uma divida financiada com recursos externos i Economia, o que

realmente implica em exportação de bens e serv1ços para pagar

o principal e os juros, e que e um onus real para as geraçoes

futuras.

o efeito regressivo sobre a renda pode acontecer na medi

da em que apenas os mais ricos poderão adquirir os papeis da

Divida P~blica e os impostos são pagos por todos. Entretanto,

e provável que os proprietários desses títulos estejam entre

os que pagam a maior parte dos impostos que resgatam os Juros,

quando a estrutura do imposto de renda e progressiva.

Finalmente, a pressão inflacionária que pode resultar do

crescimento da Divida P~blica, e que deriva da posse de ativos

líquidos rapidamente transformáveis em consumo, pode ser comba

tida se e quando existir, por uma tributação mais alta e pelo

resgate parcial da Dívida.

Cabe, portanto, apenas argumentar se o uso dos recursos

proporcionais pela nívida P~blica e feito de forma eficiente.

Analisados os quatro problemas básicos de utilização da

política Fiscal para implementar o pleno emprego e a estabili-

dade de preços, consideramos a seguir o objetivo do crescimen-

to econômico.

111.) política Macroecon-ômica e Crescimento Econômico.

Dentre os objetivos economicos, estivemos nos preocupaE:,

do com o pleno emprego e a estabilidade de preços, e a forma

de atingi-los com o uso das politicas Monet~rias e Fiscal.

o objetivo do crescimento econom1CO e atingido basica -

mente em consequência do pleno emprego e da estabilidade de
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Monetária

quanto a Fiscal poderiam ser dirigidas especificamente para a

obtenção de uma taxa de crescimento maior.

-economLca sao atingidos pela correta aplicação das

Os objetivos adicionais de justiça econômica e a 1iberda

Po1íti-

cas Fiscal e Monetária, de forma coorderiada entre si e com as

va de atingir esses m~ltip10s objetivos.

demais po1iticas, minimizando os conflitos gerados na tentati-

Ana1iéadas as questoes elementares da po1itica economi-

ca, e os instrumentos de que ela dis~~e para atingir seus obj~

tivos, passaremos a enfocar agora o tópico específico da infla

çao, sob o aspecto macroeconômico.
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'B.2) Infl aç ão

.
B.2.l) Intródução.

1. - Classificação da Inflação (15) (16)

o aumento dos preços dos bens e serviços podem ser clãs

sificados quanto ao ritmo, em inflação insidiosa, quando len-

to, e hiperinflação, quando rápido. Quanto ã causalidade, a

inflação de demanda ocorre quando a demanda agregada cresce '

ma isYap í.dam e.at e vqu e a ô f e.rt.a;a:Lnf1àçã:G::de':cusfose aqueLa:c-ausada'

pêl~éttU',as'ã.o':degrupo s soc iai s que tem o po de r de cons egui r a

elevação dos salários e preços, ou por variaç;es de preços

exogenos ã Economia~ como a resultante da chamada "crise do

petróleo", a partir de 1973. Um terceiro tipo, quanto ã cau-

sa, seria a inflação de pontos de estrangulamento, causada

por variaç;es na estrutura da demanda. Finalmente, poderia -

mos falar de inflaçio de lucros, quando a existincia de merca

dos imperfeitamente competitivos, permite a evolução de pre-

ços de forma mais rápida que a evoluçio dos custos.

No decorrer do trabalho abordaremos estes variados ti-

pos, a menos da hiperinflação, considerada um caso extremo.

Assim, apenas consignaremos que a hiperinflação pode ocorrer

com as guerras e sua sequelas, e deriva da necessidade de fi~
" ,

nanciar compras governamentais com emissio de moeda. o ..•.a~-
\ ".,;:j

de salmento de preço resultante provoca uma corrida na troca

dos monetários por mercadorias; a esse ritmo de crescimento .:

(15 ) DERNBURG. Macr@economia. O. 306 - 308.

(16) SHAPIRO. Análise Macroecon5mica. p , 690.
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de preço~,o público perde a confiança na estabilidade da moe-

da e os intercâmbios poderão passar a ser feitos com base em

pura troca. A produção e prejudicada, uma vez que os traba -

lhadores que recebem salário não terão incentivo para traba-

lhar; os ganhos dos grupos de rendas fixas são arrasados e o

valor das poupanças líquidas desaparece; -os grupos que nao p~

dem se defender desse estado de coisas farão elevar-se a ten~

são social, colocando em risco as instituiç;es; aumenta a pr~
-pensa0 ao consumo, inibindo o crescimento economico, pelo de-

crescimo da taxa de investimento; alem disso, o rápido cresci

mento dos preços internos pode favorecer a importação de bens

e serviços, de forma a gerar desequilibrios na balança comer-

cial.

No decorrer do trabalho, estaremos considerando a infla

çao insidiosa, aSS1m qualificado qualquer ritmo de crescimen-

to de preços que nao a hiperinflação.

11. Problemas de Medição e Identificação da Lnflação Defi

n í ç ao (17).

A definição da inflação como um nível ascendente de pr~

ços e amblgua; algumas consideraç;es a esse respeito devem

ser feitas para esclarecer o ponto.

Em primeiro lugar, há que considerar qual dentre os

dices de preços mais usados deve ser considerado, uma vez que

cada um deles pode~ em caso de um ritmo lento de crescimento'

dos preços, dar sinais diferentes. Para a economia nort~. ame

ricana, no período de 1958 a 1964, não houve inflação, de

(17) SHAPIRO. p. 660 - 664.



-34-

~cordo com o índice de Preços por Atacado; a inflaçio foi sua

ve, crescente e contInua, de acordo com o Indice do Custo de

Vida, e um pouco mais acentuada, pelo deflator do PNB.

Em segundo lugar, qualquer que seja o Indice escolhido,

há a questao de qual seria a magnitude de aumento que poderia

ser considerada como inflaçio. Um aumento anual de preços da

ordem de 1,5%, que permitisse a manutençao de pleno emprego e

uma razoável taxa de crescimento econ6mico, deve ser conside-

r a do conro :' i 11 f 1~ ç i6 ?

Alem disso, há a q.uestiõ do período de tempo durante o

qual medimos o crescimento dos preços, cuja arbitrariedade p~

de ser enganadora. Uma taxa de 5% ao trimestre, se mantida'

durante o ano pode significar uma taxa anual considerivel

mas seri totalmente insignificante se houver uma inversio pr~

porcional no trimestre seguinte.

r
I
I

i

Em quarto lugar, hi que considerar o crescimento da pr~

dutividade na produçio de bens e na prestaçio de serviços, pa

ra o qual uma contrapartida de aumento de preços ê uma forma'
-justa de remuneraçao.

Em resumo, enquanto a inflaçio for definida por um da-

do indice de preços, ela estari sujeita a incorreções de defi

niçio. Como o que importa sio as causas~e consequencias da

inflaçio, podemos defini-la simplesmente como uma elevaçio

persistente e apreciivel nos niveis de preços.

Em seguida vafuos listar algumas consequencias da infla

çio em geral, e no Brasil em particular, para entio passarmos

ã anilise das causas da inflaçio.
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111. - Consequências da Inflação (18) (19) (20)

Tem-se como estabelecido que uma inflação de demanda ,.1

tende a aumentar o produto e uma inflação de custos tende a

reduzI~lo~. Quanto ao nIvel de emprego, o efeito não ~ tão de

finido: uma inflação de custos não o reduz, necessariamente.

No Brasil, at~ 1964, a inflação gerou todas as distor -

ções classicamente associadas à alta crônica de preços. Alem

daquelas ji listadas como consequências gerais da hiperinfla-

ção, podemos citar:

desinteresse nos investimentos em serviços p~blicos, uma

vez que costumam ser remunerados com bases em custos hist5-

ricos dé instalação;

- a instabilidadé e a desordem salarial;

- o desincentivo às exportações e ~ d~ficit no balanço de pa-

gamentos,consequência do atraso sistemiiico das taxas de

cimbio em relação aos preços internos;

- desinteresse pelos tItulos de renda fixa privados e govern~

mentais;

- desinteresse na aquiiição de im6veis para alugar, devido a

perda com os alugu~is não reajustados;

- atrofia da oferta de credito a longo prazo, como consequen-

(18) BRANSON, W. & Litvack, J.M .. Macro~cotiomia. S. Paulo

Rarper & Row, 1978. p. 400 - 402.

(19) SIMONSEN, M.R ••. Macroec6nomia. Rio de Janeiro, APEC,

1976. p , 129 - 131.

(20) WESTON, J.F.& Brig~am, E.F .. ManagerialFinartce.

Rynsdale~ Dryden, 1978. p. 14 - 16.
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cia de uma taxa real de juros negativa;

- a ilusio dos lucros nas empresas, calculado com base em de

preciaçio e estoques a custos hist6ricos, e

- a consequente tributaçio injusta desses lucros ilus6rios;

- prêmios aos maus contribuintes, que pagam impostos atrasa-

dos em moeda desvalorizada;

aumento nas taxas de juros como consequencia do efeito

Fisher;

dificuldades no planejamento de longo prazo das empresas

dada a incerteza de evoluçio dos preços, com queda no volu-

me de investimentos;

- aumento do volume nominal de capital requerido para finan-

ciar um dado volume fisico de neg6cios, e, como agravante

os esforços do Banco Central para reduzir a oferta moneti -

ria.

- queda no preço dos titulas de renda.

Como se nota, mesmo em Economias menos desenvol~idas e

de inflaçio nio suave~ como a do Brasil, especialmente nos

dois últimos anos, e apesar da indexaçio generalizada e do

sistema de minidesvalorizaç~es cafubi~iB, algumas dificulda J~

des, como a retraçio dos investimentos, ainda persistem. AI~m

disso, hi que ter presente o elevado coeficiente de realimen-

taçio inflacioniria causado pela indexaçio e pela taxa flexi-

vel de câmbio:
'\.;:Í;

os preços sobem hoje porque subiram ontem, e

assim por diante.
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B.2.2) Teorias da Inflaçio e polIticas de Estabilizaçio.

I. - Limitações da Teoria (21).

As principais teorias apxe'8<emt8;daspelos economis tas p~

ra explicar a ocorr;ncia de elevações apreciiveis e persiste~

tes de preços são numerosas, e poucas são as conclusões defi-

nitivas. A diversidade de teorias resulta de que não hi uma

Gnica estrutura te6rica que fosse capaz de explicar todos os

tipos de inflação que tenham ocorrido em virios paIses e em

diferentes epocas. são teorias que -nao se eliminam mGtuamen-

te mas que se inter-relacionam. As fontes de inflação depen-

dem dos mais variados fatores, como por exemplo, do grau ,I - de

desenvolvimento econ5mico, do nIveI de organização trabalhis-

ta, das estruturas de mercado dominantes e do grau de abert~

ra da economia em relação ao exterior. Dependem tambimdas

diferenças estruturais e institucionais existentes entre os

paIses e~ dentro do mesmo pars~ com o passar do tempo. -A ana

lise que se segue engloba as principais teorias da inflação

bem como um panorama das polrticas de estabilização.

11. - Inflação de Demanda (22).

Consideremos a fi~ura B.4.

(21) SHAPIRO.

(22) SHAPIRO.

Análise Macroecon5mica. p. 663.

p. 664 - 670Anilise Macroecon5mica.
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procvra de poucos bens". Ri duas teorias que tentam explicar

uma inflaç~o deste tipo: a quantitativa, que enfatiza a quan-

tidade de moeda como o principal determinante d~ demanda e

do nivel de renda, e a keynesiana, que encontra os determinan

tes da demanda e da renda em uma ampla gama de influ;ncias.

11.1) Teoria Quantitativa Simples.

A teoria quantitativa simples pressup~eque a velocida~

de da moeda ~ constante e q~e a Economia se encontra a ~lenp

emprego. Com a expans~o dos gastos a renda aumenta, e como o

produto ~ o de pleno emprego, constante, os preços aumentam

na exata proporç~o da renda.

M y PQ

M - quantidade de moeda

v - velocidade da moeda

Y - renda agregada

P - nivel geral de preços

Q - produto

-A equaçao acima mostra que&e -Q e uma constante Qf, a

pleno emprego, os aumentos da renda Y fazem os preços aumenta
.;; .

rem na mesma proporç~o, o mesmo acontecendo com a qtiantidade'

de moeda, se a sua velocidade for constante.

Por esta teoria, o procésso inflacionirio ~ detido se

a oferta da moeda para de se expandir; a autoridade monetiria

estaria, com seu contrôle sobre' o e.s-t.o.qúedai mo eda, de p o sse !

do controle da demanda agregada.
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11.2) - Teoria Quantitativa Moderna e a Teoria Keynesiana.

As versões contemporâneas da teoria quantitativa já

nio pressupõem a economia a pleno emprego e nem que a veloci~

dade da moeda seja constante, mas continuam a dar ã moeda o

papel fundamental na explicaçio das variações da renda.

Já os Keynesianos, em suas formulações ~ais extre~as,

argumentam que a "moeda nio importa". Para eles, a moeda tem

papel essencialmente passivo, e, quando ativa, seu efeito se

dá atrav~s das taxas de juros e, consequentemente, sobre o

investimento. Ora, como o investimento depende de uma s~rie

de outros fatores que nio a taxa de juros, a quantidade de

moeda se torna secundária na explicaçio do investimento ,e ,

portanto, da renda.

Replicam os quantitativistas dizendo que as variações

na renda sio mais facilmente previstas a partir de variações

na oferta de moeda, uma vez que suas pesquisas empíricas de-

monstram regularidade de comportamento maior que ado multi -

plicador Keynesiano do investimento.

Ambas as correntes aceitam a elevaçio dos preços como

decorrentes da elevaçio da renda; entretarito, os q~antitati -

vistas a explicam pelo cres~imento da oferta de moeda e os

Keynesianos, pelo aumento das despesas aut3nomas (consumo, in

vestimento, despesas do Governoi~ que aumentam a renda na pr~

porçio dos seus respectivos multiplicadores.

11.3 - Ln f Laçao de Demanda e o Setor Monetário (23) (24) (25)

(26)

(23) SHAPIRO. AnãliseMacroecono~ica. p . 670 - 684.
(24) SIMONSEN. -MacroecotlOmia. p , 93 - 106.
(25) DERNBURG. Hacr'o.e'c'ono'm i. a. p . 309 - 322.
(26) BRANSON. Macroeconomia. p , 407 - 408.
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Tendo analisado o crescimento dos preços como conseque~

cia do aumento da renda, vamos estudar com mais detalhe esse

crescimento~ quando o setor monetirio esti presente e atuan_~

te, e quando o setor monetirio esti neutralizado (na forma de

uma taxa de juros mantida:fixa pela atuação das autoridades'

monetirias).

11.3.1 - Autb .E4uilfbrio ém Pfe$~nçad~ ln~%ªçio.

A questao que vamos abordar ~a de saber se, dado um de

sequilibrio inicial que desloca as curvas IS e/ou LM, esse de

sequilibrio ten.dé.'a uma nova posição de equilibrio ou não. Em

outras palavras, queremos saber se a inflação de demanda, por

si ....so, tende a reduzir a demanda real, que por sua vez reduzi

ra ou pori um fim i inflação.

A resposta poderi ser dada ao analisarmos a inflação p~

los efeitos Keynes (taxa de juros); de Pigou (saldo real); de

redistribuição de renda; dos impostos e pagamentos de transfe

r~ncia, e do com~rcio exterior.

- O Efeito Keynes ou Efeito da Taxa de Juros.

Se os preços sobem e a oferta monetiria ~ fixa, saldos

adicionais para transação e ~recaução s6 serão conseguidos p~

la redução dos saldos de especulação, com consequente aumento

das taxas de juros; se houver uma redução nas despesas de in-

vestimento, ocorreri uma redução da renda e, atrav~s dela,;

uma redução do consumo, que, em conjunto, reduzirão a demanda

agregada e a infl~~ão. Se, entretanto, as previsões de pre-

ços e lucros cada vez mais altos forem otimistas, os empresa-

rios poderão não reduzir o volume das despesas de investimen-
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to, e a inflaçio prosseguiri mesmo com uma oferta monetiria '

fixa.

Mesmo que ocorra este último caso, com o crescimento ca

da vez mais acelerado dos preços, a taxa de juros se tornará'

tio alta, que a demanda de moeda para transaçio absolverá to-

da a oferta monetiria, com os saldos de especulaçio reduzidos

a zero. Aumentos posteriores da demanda somente poderio ser

financiados com reduçio de gastos em outros setores da Econo-

mia ou por aumento da velocidade da moeda. Entio, apenas a

taxa de juros sobe, ficando os preços inalterados, pondo um

fim i inflaçio de demanda.

Em resumo, quando a oferta monetiria ~ fixa, um n!vel

crescente de preços tende a provocar seu pr6prio fim, seja p~

la reduçio da demanda decorrente da elevaçio das taxas de j~

ros e da consequente queda das despesas de investimento, seja

pela pura incapacidade do estoque de moeda suportar nIveis

mais altos de renda monetiria.

Em consequencia, as autoridades monetirias podem ajudar

o processo, reduzindo a oferta de moeda. A dificuldade e que

um fim abrupto da inflaçio'pode precipitar 4m movimento con -

tririo da Economia, tornando a cura pior que a doença, espe

cialmente do ponto de vista do desemprego da mio de obra, co~

profundos efeitos sobre a vida institucional do paIs. A ver-

dade , po rem , ~ que nioh-á processo, Ln f La cio n ari o rqare fbutr.;e"com

uma oferta de moeda fixa.

- O Efeito Pigou ou Efeito do Saldo Real.

A inflaçio reduz o valor real dos ativos com valor mone
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tário fixo, deteriorando a posiçao financeira dos credores .?

encorajando:os a destinar uma parcela maior de suas rendas

correntes a poupança e uma parcela menor ao consumo, na tenta

tiva de restaurar o valor real dos ativos ao nrvel pri-infla-

cionário. A consequ~ncia i u~a reduçio da demanda agregada'

real, que, entretanto, poderá ter papel pouco significativo

em um processo inflacionário vigoroso.

- O Ef~ito de Redistribuiçio de Renda.

A inflaçio provoca uma redistribuiçio de renda contra '

os grupos que tem renda fixa e que sio justamente os que tem

maior propençio de consumo, reduzindo o consumo agregado, o

que tende a aliviar a pressio inflacionária.

- O Efeito dos Impostos e dos Pagamentos de Transfer~ncia.

Quando o sistema dê arrecadaçio de impostos i progres -

S1VO e quando os pagamentos de transfer~ncia -nao sao corri-

gidos com a inflaçio, eles terio a tend~ncia de reduzir a

fraçio da renda bruta dedicada ao consu~o, reduzindo a pres-

sioda demanda agregada real sobre o nrvel geral de preços.

- O Efeito do Comircio Exterior

Em uma Economia aberta, com paridade cambial realIsta e,

com fluxos de exportaçio e importaçio regulados exclusivamen-:-

te pelas leis do mercado, o crescimento dos preços internos

deverá reduzir as exportaç~es e aumentar as importaç~es, de-

sequilibrando o balanço de pagamento, mas reduzindo a pres-

sio inflacionária.
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Em conclusão, na
\.

ausencia de P6.1tticas Monetiria e Fis-

cal antinflacionirias, e~istem mecanismos que tendem a elimi-

nar ou reduzir uma infiação deixada a sua pr6p~ia sorte desde

que a oferta monetiria seja mantida constante.

o professor Simonsen mostra, com muita clareza, que es-

tes movimentos são posstveis de serem enquadrados em modelos'

matemiticos, de grande alcance diditico, e que mostram:

- que no princtpio de uma inflação de demanda, comprime-se

mais o componente da demanda induzido i pela renda, deiiand6'

maior margem para o efeito liquidez real, traduzindo pela

eu fó ri a d e: L iél'li dez ..das. fas es in i cia is; d à in f1ãç ão 'de: p r0-

cura.

que uma versao mais realista da teoria, que levasse em con-

ta o desenvolvimento econ;mico (crescimento do produto real

de pleno emprego, via de regra s~posto constante), conclui-

ria que a estabilização dos preços poderia acontecer com a

oferta monetiria crescendo proporcionalmente ao produto

real.

- que, contida a expansao monetiria, o resultado final do es~

forço de estabilização depende da contenção dos gastos aut~

nomos da Economia, sem o que são necesiirios grandes aper -

tos da liquidez real. Para manter uma certa liquidez, bem

ao gosto do setor privado, ~ necessiria uma contenção das

despesas aut;nomas, em especial as do Governo, para se man-

ter a estabilidade monetiria. Fica clara assim, a importâE.

cia da poltticafiiscal, que para os monetaristas purás va-

lia apenas como um componente do orçamento monetirio, na me

'dida em que contributsse para a expansão ou contração d6S

meios de pagamerito.
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11:3:2 - O Hiato Inflacionirio "'

A análise que se segue pressupõe"que as autoridades mo-

netárias atuam de forma a manter constante a taxa de Juro s ,

com o uso intensivo de operações de "open market". E. o caso

ocorrido nos EUA nos anos de guerra e pos guerra, na d~cada '

de 1940. o Tesouro americano fez emissões pesadas de bônus

para fazer is despesas militares durante a guerra. Um a um en-e •

to continuado da oferta de bônus teria levado a uma queda nos

seus preços e a um aumento nas taxas de juros. Entretanto ,

durante toda a guerra, o Banco Central americano esteve sem -

pre pronto a recomprar bônus de emissio do Tesouro, de forma

a estabilizar seus preços e a taxa de juros. o efeito foi a

adiçio de grandes quantidades a oferta monetiria, quer pela

injeçio no sistema do resultado das vendas, atravis das desp~

sas de guerra, quer pela sistemática de recompra.

Nos anos de pos guerra, já nos fins da d~cada de 1940 ~

a:de~~nda reprimida cresceu e, com ela, os preços. o efeito'

equilibrador que uma alta nas taxas de juros poderia ter sur-

tido, foi eliminado pela polItica de estabilizaçio dessas ta-

xas,empreendida pelo Tesouro.

Em termos das curvas IS e LM da figo B.5, (página se-

guinte) podemos explicar o fenômeno como segue: se o equili -

-brio inicial a pleno emprego estiver em (iO, Y*), que e o cru

zamerito de ISo eLMo, um aumento .autônomo na demanda, para

IS1, aumentaria a renda para Yl e a taxa de juros para um nI-

vel superior a ia. Se a oferta monetiria se mantivesse fi -

xa, o crescimento dos juros e dos preços deslocaria LMo para

LMl e o equilibrio seriare~tabelecido ao nIyel de pleno em-

prego a taxa mai~ alta il. Por~m,,:se as autoridades monetá -
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r i ;Ju.d n s i 5 tem ~m man t e r .a tlllUI;de j u roa em io t Com a demandll.

subida con.tantc~ eatiauledo8 pelo cxcea.O de renda Y2 - Y*.

--... .........,~ _ .........• - _L !.I.....-r••••••••• __ ----.r __
I

15,

.
"

:.
.flG.9.5

y~ Yr 12~I<"-----...:jII"ti
fXC~S$O-- ar __REHDA

y

Em adiçio i pre8suposiçeD d~ texa de juro, con.t.nt~

em rel~ção • ~end.t at~ o produto de pleno emprego e totalmen

t~ inelõsticB a pa~tir do produto de pleno emprego. Em um4

eCDnomill em que. dcmand. agregada aejll compoRtO exclu.ivftmc~

te do eonsumo ~ do inv~Btim~nto pri~8do't podemo. ter. de

acordo com a fiS- B.6~ (pigina ~cgutnte):

De umo &itunção inicial de equilibrio YI - C+I (demnnda

agregndo • oferto agregoda) pod~ri4mo. 8erftr uma· demanda

agregado adicional A, igunl ft 1· - t~ denominada hiato infIa-
cionirio. pelo 4umento no inve.timcnto nutônomo~ dft me8~4)rO~
ma. pelll r~duç4o do invc5timcnto ftutônomo~ poderfAmoB r~duzir

a dcrnllnda AgregBdll de B~ denominado hioto deflftcionirio.

igulIl i reduç.o I· I - 1 no nível de i n\1'~5 t imen to.
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o hiato infldciOD;rio produz um oumento no nrv~l te~al
de pr~çoB. que poder; lcv.~ ou nõo a um novo ~quilíbrio. Qua~

do um novO equilíbrio puder &~r obtido t~re=o. um processo in

f 1 .11.C io D ã r i o c o n v (!!.8 O n te. .r: .d i v ~ r 8·~n t e c m C a IIJ o C o n t r i ri o •

E poe,iv~l provar que um nOvO equillbrio 8~Ti atingido·

BC~ presumindo qu~ 8& empresas p~ct~nd3m mftntcr o nível

d~ iny~stimcDto. sc redu~iT ó nível real de consumo. Se oa

con.umidorc. tentarem mantCr o nivcl real d~ conllJu~Q ante-

rior. o proccs~o s~ri divcrg~nte e ncnhu~ equilíbrio novo

No ca.O conv~r8~Dt~. a nova de~ftnda agregada ~st~-

Tia entre E·F c a linho de 45% que passo pela orig~m. No Cf!.-

10 divergente. o nOv~ demanda agregoda cataria acima de E·F.

Em resumo. um novo equilíb~io serD alcançado S~ a d~m4n

'da ~grcgada rc~l .e reduzir •• pe •• r do deB~jo da8 auto~idadea

monetõrios do finnneisr umd inrlaçôo maior. T~l pod~~ia ~cor
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rer em presença dos efeitos listados em 11.3.1., a partir do

Efeito Pigout ou sob a ilusão monetária; esta ultima pode

ocorrer quando, com a renda real constante e a renda monetá -

ria crescentct os ~onsumidores se iludem julgando a ,retida

reaI aumen tada ~ e p a ss am a p oup ar f raç ão maio r da renda "rea 1

do que antes faziam. Se a demanda real agregada se mantiver'

constante, o processo é diverg~nt~~ a menos que a suposição

inicial de oferta monetária crescente seja frustada.

caso~ mais cedo ou mais tarde~ a inflação será contida.

Nesse

111. - A Inflação de Custos ou de Oferta (27) (28) (29) ~

Durante muitos anos~ antes da década de 50, a inflação?

foi predomínantemente explícada a partir do excesso de dcrnan-

da. Embora seja algumas vezes e:hamada de "nova inflaçaoll
t a

noção geral de que os preços possam crescer na área da oferta

ou do custot data da aurora do sistema monetirio~ com a culpa

dos aumentos de preços sendo lançada sobre os "aproveítado'

reg" t os lIaçambarcadorest~ ou s ob rc QS operários e camponeses I

que "vivem acima de suas posições sociais".

De novidade~ o que temos ê c aumento do conhecimento so

bre este tipo de inflação.

(27) Análise Macroeconômica. p. 684 - 689; 700

•
SHAPIRO.

702.

(28) SIMONSEN. MacrocconorniQ.

Macroeconomia.

p. 107 - 111.

p. 398 - 407; 411 - 415.(29) BRANSON.
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A figura B.7 demonstra variaçõe& na curva da of~rta

Ag~~gad8~ d~ OI para 02 ~ 03. no espaç~Jpr~ço(P) x qU4ntidude

{Q}. Se QI de~on8tTa O produto de pleno ~mpreíio, ao nível dê
renda rl~ deslocamentoa da of~rt4 p4~a a csqu~rda. ~ucentam 1

o s preçoB para P2 c P)~ Tt!duzindoo produtop.ar.n,Q24~'Q3t rc.pect!

da eonat8Dte~ 06 preços podem subir cOm con8cquente.queda do

produto~ carcctcTizQndo ft inflaçfto de cuato Ou de oferta.

A. CftUaftB principui& paTG o deBlocam~Dto apontado nft

funçio oferta agregada podúm aer ClA~8i!ic8doB em J srupos:

do organi%uçõo sindical da força de trabalho.

- lucro5 maiores pelo aç~o dtt& empre.a. ~m Bctorc8 monopolra~i

tieos ou ol~gopolístico ••



-50-
- preços ma~ores resultantes de desequilíbrios setoriais~ •c.au

sados por ~lterãção na composição da demanda.

111.1 - A Inflação de Salários

Se os aumentos nas taxas salariais excederem os aumen -

tos de produtividade~ a curva de oferta se desloca para c~ma.

Entretanto~ quando esses aumentos forem provocados por exces

so de demanda d~ mão d~ obrat a elevação das taxas salariais'

nao ê a causa mas o efeito da elevação dos preços~ que estímu
la os empresãríos~ na perspectiva de lucros maiorest a contra

tar mão de obra uao disponfvel.

Quando o deslocamento da oferta nao ê induzido pelo ex-

cesso de demanda da mao de obra~ e decorre de aumentos autôno

mos nas taxas salariaist decorre a inflação de salários. A

elevação dos preços é o resultado da pr~ssãQ dos salârios~

quando Q nível de renda monetária nao ê suficiente para finan

c~ar a elevação dos salários sem redução do produto e do em-

prego.

As condições para que se instale uma pressao por salá -

rio~ que ~resçam mais que a produtividade são basicamente

três: a flexibilidade dos salarios só existem praticamente no

sentido ascendente; a [orça de trabalho deve ter uma boa org~

nizaçao sindical; as empresas devem ter condições d~ demanda'

que permitam aumentar os salãríos.

De um,:mado geral ~ -nçtO e possível reduzir os salários

dentro de um livre jogo das forças de mercado, via de regra t

pela proteção específica da legislação trabalhista~ ~como e o

caso do Brasil.

Quando a força de trabalho ~ organizada o suficiente



-51-

ela pode pressionar e obter aumentos salariais superiores "ao-

crescimento da produtividadet principalmente quando se trata

de trabalhadores de indústrias oligopolistas~ com facilidade'

para transferir o aumento do custo para o produto final. Em

decorrência, essa alta se e~pande por todos os salários, mes-

mo entre os trabalhadores não sindicalizados. taxa

da inflação de desdobrará, e esse desdobramento dependerã ta~

bêm do grau de oligopólio, que permitirá Ou não que as empre-

sas repassem esses custos aumentados para o preço dos produ -

tos.

111.2 - A Inflação de Lucros.

Da mesma forma como os sindicatos trabalhistas -sao um

pré-requisito para uma inflação de salário generalizada, 'a5-

sim também a existência de mercados imperfeitamente competiti

vos~ na venda de bens e serviço5t ~ um pre requisito para a

inflação de lucros. Os preços fixados pelo Governo ou pelas

empresas que operam em ditos mercados~ chamados t'ãdminist~a -

dostt~ quando numerosos, podem ser aumentados -em proporçao su-

perior ã dos custost gerando uma inflação de lucros.

111.3 - A Inflação Setorial ou de Alteração na Composição da

Demanda.

Tanto a descrição ortodQ~a da inflação de demanda ~Qmo

a de inflação de lucros se estabelecem em termos de relaçõest

~,:;

agregativas. Não se pode esquecer~ cntretantot da inf1ação I

. ~setorial~ resultante de mudanças abruptas na ccmpos1çao da de

manda~ sem qualquer variação no nível da demanda agregada.
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Teoricamente~ essa modalidade de inflaçao parte do con-

ceito da ~igidez seto~ial dos preços. Admite que os preços

em qualquer setor~ sejam flexíveis no sentido ascendente~ mas

poucos flexíveis no sentido de$cendcnte~ em virtude da irredu

tibilidade dos salários, dos encargos fixost das margens de

oligopóliot etc. Uma mudança abrupta na composição da deman-

da~ que el~vc os pr~ços do sctOT com demanda expandida~ exigi

ria uma redução de preços alhures. Essa alteração na estrutu

ra de preços relativos deveria manter ~stâvel ú nível geral

de preços. Se os preços não baixam em nenhum setoTt a mudan-

ça só ê possível $e a media de preços subir.

Há vários exemplos de inflação setorial: más safras, na
- .ausenc~a de estoques regulado~es; aumento abrupto da procura

em um dado setor~ em decorrêncía de mudanças institucionais

sem adaptação prêvia da oferta: em 1967. ~om a entrada do

FGTS no financiamento do BNH~ os preços da construção subiram

muito maís que os demais rndices~ na sllb~tituiçãQ das import~

ções, a nova indu6tria~ por desvantagens -comparativas~ impõe

ao mercado interno preços visivelmente superiores aos dos pr~

dutos similar~s importados.

Um outro caso interessante de inflação $etorial ê o que

resulta das diferenças intersetoriais de crescimento da prod~-

tividade; o crescimento dos preços absolutos nos setores

menor produtividade seriam compensados pela sua redução~'

de

nos

de maioT p~odutividade~ de modo a nao pressíonar a média dos

preços para cima. A inexistência de flexibilidade dos sali
J

rios para baixo~ entT~tanto~ dificulta esse tipo de composi

ção~ na medida que OS setores de maior produtividade tenham a

sua mao de obra engajada em sindicatos organizados, que pr~s-

sionam e obtêm. provav~lro~nte sem grande resistência dos em -
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pregad~res, aumentos salariais pelo menOs proporcionais a06

aumentos de produtividade. Esses aumentos acabam propagando-

se pelo s 5 e to res meno s prog reas.ís tas ~da i" r C:5 ul t ando uma alta

crônica de preços.

A t~se d~ que a inflaçio setorial aSSUffi1a desmedida im-

portância na Amêrica Lãtina, impedindo o processo de desenvol

vimento~ foi vivamente defendida pelos economistas da CEPAL

nQ começo da década de 1960; embora qualitativamente ~onvin -

centes~ os argumentos nao explicavam as violentas altas de

preços que então ocorriam na América Latina. Como as diretri

zes de estabilização foram melhor sucedidas que as previsõcst

dos estruturalistast a tese em questão perdeu força.

IV. - políticas de Estabilização (30) (31) (32).

IV.I - Identificação das Causas da Inflação.

Quando os efeitos que citamos em II.3.1 -n a o e s t a o. pre-

sen te s e nao ex í s te a ui 1u são mone t :ã.rí a " ~ ou, quando ex i s ten-

tes, nao são suficientemente fortes para por fim ã infldção

de~demandat ne~essâria se torna uma ação do governo para eon-

ter a inflação antes que ela cause grandes estragos.

Antes~ porêmt e necessária uma correta identifícação
da s c.au s as da i n f La ç ão ~ se li p res são .do s cus tos , se ex ces :5 o

(30) SIMONSEN. MacTo~conomia. p. III - l3l.

(31) BRANSON. MaCToeconomia. p. 408 - 411; 415 - 419.

(3 2) SHAPIRO. Análise Ma.cro'e'co'nômic:a. p , 691 - 699; 702 -

704.
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de demanda ou desequilíbrio inter setorial~ uma vez que~ como

veremos, as medidas anti inflacionárias d~pend~m da eausaçao.

Se a separaçao das c ausas da. inflação ê eficiente do u

ponto de vista teorico e mesmo didâtico~ na prãtica~ a tenta-

tiva de isolar a causat ou as virias causas atuando sucessiva

mente~ jâ ê bem mais complexa. Hi mesmo alguns economistas

que fazem objeção quanto a tenta~ enquadrar uma inflação como

de demanda ou de custos. Argumentam que qualquer processo ~n

flacionârio contêm alguns elementos de ambas.

Assim, um processo inflacionário pode iniciar-se com um
excesso de demanda generali~ado~ e e de se ~sperar que persi~

ta enquanto esse e~ce~so estiver presente~ mesmo na ausênciat

de qualquer p ressaov do s custos.

Em contrapartida~ um processo inflacionário gerado na

ârea da oferta não durará muito tempo~ a- menos que haja um

aumento na demanda~ sem o que teremos uma redução cada vez

maior na produção e um aumento cada vez maior nQ desemprego.

Esse aumento de demanda que sancionaria uma pressão de custos

deveria ser acompanhado de uma evolução da renda monetária p~

ra que se mantivesse a pressão de custos.

Se esta conclusão estiver c.erta, e não há -r a z ao para

crer que esteja errada, uma pre$~ã~ de custos morre~ no tem -

po~ se houveT uma queda da demanda real pela ação dos efeitos

que listamos em II.3.l.~ ou se houver uma atuação governamen~

tal que~ atraves de polrticas monetârias e fiscaist restrinja

o cresc.imento da demanda real e da renda monetâriat com a con

sequente queda do ufvel de emprego.

Se o Gove.rno adota. uma filosofia de "pleno e.mprego a

qualquer custoU, em presença de uma pressão de custos, advín-
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da de disputas sindicais por maIores salãLios~ ele poderâ ~e~

miLir que n demanda real e a rende monetária ~resçam de forma

a incentivar novos aumentos de preços -c novas pres$oes sala-

riais, tornandQ a inflação crônica.

Assim, as autoridades governamentais estariam em um di-

lema; valídar a pressao de custos Ou não validar, que corres-

ponde a escolher~ respectivamente~ entre inflação Ou desempr~

go; esse dilemat exista Ou nio, ~ o que tem levado muitos a

acreditar que nao e possrvel desenvolver uma Economia sem um

minimo de inflação~ uma vez que cxtinguí-Ia teria um alto cus

to social~ representado pelo dcsemprego causado.

Alguns acr~ditam que o dilema nio exista: -nao fosse

virtual garafitis que alguns Governos dão. de pleno emprego~

uma baixa porcentagem de de~~mprego seria~ em sua opinião~ su

fici~ntc para evitar a pressao dos salários. Para eles

garantia de pleno emprego que dã origem ã pressão de custos

exercida pelos salários.

Outrns acreditam que a possibilidade de anular a infla-

~ão de custos só ~xiste mediante uma taxa de desemprego ina -
~eitavelmente alta; segundo eles, o poder de barganha d~ -mao

de obra organizada e do cmpTcsariado oligipolí~tí~o ê tao

grande e irreprimIvel, que o dilema se torna real c grave.

Essa discussã~, embora não aponte o caminho definitivo.

demonstra a impoTt;n~a da determinaçio das causas exi$tent~s

em um dado processo inIlaciúnirio. De um modo geral, se acrE

dita que aumentos de preços em presença de desemprego~ liquí-

dez apertada e taxas de juros altas s~ r~ferem a pressões de

custos; se a inflação se instala em prcsença de pleno empre·-

gOt liquidez boa e baixas taxas de juros, estamos nos deEron-
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tando com pressão de demanda.

Quanto melhor identificadas as causas~ mais eficientes'

~ eficazez serão as medidas de estabili~ação tomadas.

IV.2 - Estabilizaçao da Inflação de Demanda.

Ji VImos ~uc uma inflaçio de demanda ~essa quando cai a

demanda rcalt esta queda na demanda real pode ser automatica-

mEnte ~onseguida pelos efeitos K~yn~~~ pigou, de redistribui-

ção da rendat de impostos e pagamentos de transferência, de

comercio exterior e de ilusão monetária. Na sua ausência ou

inoperância, as autoridades governamentais podem tOmar medi -

das monetirias e fiscais para reprimir a demanda e a renda mo

netâria. Vimos tambem que U80 hâ inflação de demanda que sub

sista, com uma oferta mon~tnria ~onstante.

Entre as políticas monetárias e fiscais que o Governo

pode tomar para pressionar a demanda real para baixo, estao:

liberação das taxas de Juros~ para que possa op~rar o efei-

to Keynes;

- agilização dos mercados secundârios de títulos~ para permi-

tir a realocação d~ recursos;

- compressão das despesas governamentais;

- estabelecimento de sistemas de impo~tos progressivos com a

renda monet&ria;

_ fornecimento~de cr~aito 5ubsidiado aos setores com oferta t

~stIangulada por escasseZ de capital~ .seja através de juros

mais baixos seja atraves de incentivos físcais;

- controle das exportaçõest quando não houve~ problemas críti
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cos com o balanço de pagamentos;

- manutenção de estoques ~eguladores de alimentos;

- contenção da cxpansao monetâria.

_0 Noque'Tespeit~iesta ~ltima medida, a teoria quantitati~

va sugeria que a ~xpansao monetâria se desse à mesma taxa de

cres~imento do produto real. Nesse caso, o ideal seria permi

rir a ta~a máxima de crescimento do produto real~ e que 8er~a

determinada pelas condições da ECQnomía. Essa taxa máxima -e
o limíte físico de expansao da produção.

Quando a inflação de custos ~omeçou a ser reconhecida

passou-se a '~ugerir que a taxa m de expansio rnonetiria fosse

dada por:

m - h* + r*

onde:

h* - taxa mâxima de crescimento do produto real

r* - inflação mínima devida às pressões de cus-

tos.

Tal sugestao se destinava a impedir o crescimento do

produto real a Uma taxa inferior ao seu limite máximo.

A expcríência mostrou~ entretanto, que o resultado da

austeridade monetária ficava aquém das c~peetativa5: inflaçãD

maior e crescimento do produto menor que as previsões. Essa

situação resulta~ bãsicamente, das imprecisões da teoria Quan

títativa, notadamente da hipôtese da constância da velocidade

da moeda~ mas também de um desconhecimento das relações das ~

taxas de inflação com O desemprego e com as taxas de inflação

futuras (expectativas)~ que veremos a seguir.
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IV.3 - Estabilizaçio da Inflaçio de Custos.

Tanto os quantitativistas quanto os keynesiano$ cOncúr

~am que uma inflação de custos d~ixa as autoridades moneta~ -

rias em palpas de aranha~ uma vez que. 5e resolvem frear o
(

crcscimento dos meios de pagamento~ o resultado será uma dc-

pre5580 com inflação; embora uma tal medida pudesse conter a

expansao da demanda~ sem a qual a inflação de custos não 90-

brevive, acredita~se que o processo seria socialmente muito

doloroso.

Excluindo o problema do desemprego vs. inflação, que

discutiremos a seguir, se formos bem sucedidos em atingir o

pleno emprega~ devemos encontrar outros meios para curvar umU

inflação de custos. Uma das formas tem sido o tabelamento de

salârios e preços; outra furma seria a criação de legislaçãot

anti~sindicalista~ que eliminasse os dissrdios ~oletivo5, OU~

pelo menos, garantisse o "direito de trabalharH e proibisse

negociaçoes que permeassem todo o âmbito da indústria. Na

mesma linha se enquadraria a legislação antitruste~ quebrando

o poder de certas empresas de fixa~em os preços de mercado

bem como o poder de ~erta5 empresas governamentais, na fixa -

çao d~ preços ou tarifas. No que respeita ao tabelamento de

salários e preços~ fora os complicadores sociais e administra

tivos envolvidos na implantaç~o de um tal esquema, hi que co~

sidcrar sua força na quebra das expectativas inflacionãrias

que, cOmO Se verá a seguir~ pod~m ser um elem~nto de grand~

influência na comportamento das taxas inflacionárias.

IV.4 - Inflação e Desempr~gú! A Curva de Phillips

Nos últimos anos, o interess~ dos economístas pela in-
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fIação de custOI OI t~= levado 00 estudo d. r~laçio entr~ tft

xa de aumento 5ala~iBI e taxa d~ de.emprogo~ O pioneiro de6-

te tipo d~ iDv~~tigação ~ A.W. Phil1ip5~ com dados da Econo-
~ia ~m um dado intervalo de on08t de forma que p4ra c IId.ll.

ano ~e relacionam a ta~1I de aumento de BII1irio8 e ~ taxa d~

deaemprego. Um~ tal Cu~V4 inclina-~e-à para buixo e pnra a

direita. como Da figura B.8.

- ._ .•....• ;---

A -- --- --.........,....-- ..
B

•..•....•.. ----

: .
I I

• I-- - ----T,----
• I·~f I

U2U~ U, U••

U _ TAXA Df DESEMPREGO
W _ TAXA DE- -AUMENTOS SALARIAIS

U
FIG. B. 8------- ..-.

Qualquer curva com CBB~ forma g~ral .ug~rc que o taxa

o empr~80 dc.tn curvn como instrumento de onãlise~ na
rccomand4çco do politic~. do e.tftbilizaç8o~ pode ser f~ito I

coe e 80 legue: UoI!: liSo B.8~ \11 ~ o aurae n t e de produtivid._de'

em d.do ano c ut a taKft maxima de de~~mprcgo 8upo~t;v~1. S~
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a curva de Phillips para essa Economia ê A, isto significa f

que, se se concedem aumentos de salârios reais iguais ao au-

menta de produtividade~ a taxa de desemprego U3 é menor que

a máxima suportável. Nesse caso~ se a pressão de salários

t~ntar levar o aumento para W2t ê possível usar políticas rn~

netárias e fiscais restritivas para manter o aumento no

vel não inflacionário Wl ~ sem illlpiugi:r taxas de d esemprego: t

ínaceitavelmentc altas para a Economia.

Se, por outro lado~ a curva e B~ somente Se ~ons~gue

mante~ as pressões salariais ao nivel não inflacionário Wl

a uma taxa de desemprego tão alta quanto U4; nesse caso~ me-

didas monetárias e fiscais restritivas não proporcionam soIu

ção aceitâvel.

Fr i e dm annve P'h elp s 1id eram uma cor ren t e&·de economi s tas t

que afirma que o dilema entre baixa inflaçao e baixo desem

prego, que a análise acima insinuat na ve~dade e um dilema I

entre desemprego atual e futuro.

Para eles, a curva de Phillips se desloca para a direi

ta na medida que a inflação gera expectativas inflacioná'

rias~ que são incorporadas às pressões de salários ã medida

que passa o tempo, tendendo para uma curva do tipo B.

Para a economia norte americana~ segundo Robert J. Gor

don e George L. Perry, são duas as razoes pelas quais a cur-

va de Phil1ips tem se deslocado para a direita: a primeira ê

o crescímento do número de trabalhadores secundários na for-

ça de trabalho; entende-se por trabalhadores secundiriosj

I
aqueles que não representam o salário mais alto da unidade 1

familiar~ estes nas mies dos trabalhadores ditos principais;

como os trahalhadores secundários são menos estáveis~ uma da

da percentagem de desemprego entre eles pressiona os salá-
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rios para baixo em prop6rçio menor qua o faria a mesma per -

centagem entre traba1had~res principais. A segunda razio ~
e

a de que tem aumentado a demanda por incorporaçio da infla -

çao nos aumentos salariais. Ambas as raz~es tendem a des10-

car para a direita a curva de Phi11ips.

IV.5 - Inflaçio e Expectativas~ o Modelo de Rea1imentaçio,

o deilocamento da curva de Phi11ips para a direita su-

gere que a persistincia de altas taxas de aumento de preços'

gera a expectativa de novas altas, dando uma componente de

rigidez nio ao nfve1 geral de preços mas i__pr~pria taxa de

aumento dos preços. ! at~ provivel que, mesmo que as expec~

tativas considerassem uma taxa nula de inf1açio para um dado

perfodo futuro, ainda assim alguns preços subiriam enquanto'

houvessem setores ajustando seus atrasos.

ft possfve1 entio, descrever a taxa de inf1açio rt do

perfodo t como:

onde:

at = componente aut~noma, decorrente da inf1a-

çio de custos

brt_l = componente de realimentação, com coefi

ciente b > 0, sendo r 1 a taxa de ~n-t-

f1açio do perfodo anterior.

componente decorrente da inflação da

demanda.

Um tal modelo nos ajuda a compreender uma s~rie de fa-
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,tos, que ocorrem durante os programas enti-inflacionirios

a.) Gradualismo - entendido como contençao da inflaçio sem

apelar para a contençao da demanda, necessita que a so-/

ma a + br I seja muito pequena ou mesmo negativa. Ost t-

problemas assim gerados sio:

i) ~ difrcil encontrar uma componente aut~noma at defla

c í on à r í a (a
t

< O). Pelo contrário, no inrcio de um

processo de estabiliza~io pode ser necessiria uma

componente at corretiva, para estabelecer a represe~

tativ'idade do sistema de preços, às vezes distorcida

por tabelamento do passado.

ii) o coeficiente derealimentaçio b em uma inflaçio ,-

crEnica tende a ficar muito pr&ximo da unidade.

iii) mesmo que o coeficiente b seja inferior a um, o

gradualismo pode tornar o processo de contençio

ina~eitavelmente lento.

b , ) a Crise de Estabilizaçio - quando o gradualismo -nao e

possfvel, temos que recorrer à frenagem da componente'

de demanda, t o rn and o gt < 0, que reduz o crescimento'

do produto e aumenta o desemprego, ocasionando a chama-/

da crise de estabilizaçio. Como a perpetuaçao da infla

çao ocasiona males às vezes maiores que uma tal crise ,

ela pode eventualme~teser recomendada.

c.) Cres&imento e Inflaçio de Custos - em presença de uma'

inflaçio de custos aliada a uma componente de realimen-

taçao crescente, a reduçio da componente de demanda pa-

ra manter os preços estáveis leva fatalmente a queda no
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produto e, a longo prazo, -nao impede o crescimento dos

preços devido i componente de realimentaçio crescente.

d.) O Papel dos Controles de Preços - os controles de pre-

ços pelo Governo~ muito combatidos pela ortodoxia -econo

mica, por se tratarem de interfer;ncia nos mecanismos

de mercado, podem ser eficazes na reduçio do coeficien-

te d evneâIdunen.taç ao b. Os tabelamentos, nesse caso, a.!!

tecipam os resultados que seriam obtidos por uma crise'

de estabilizaçiow A eventual geraçio de distorç~es peE

manentes na alocaçio de recursos ~ uma questioJde efi -

ci;ncia administrativa, nao resolvida pela teoria econ~

mica.

e.) A Dificuldade de' Distinçioentre Inflaçio de Demanda e

de Custos - pelo modelo podemos ver que em uma alta cr~

nica de preços, al~m de componentes de demanda e custo,

pode estar presente a realimentaçio, e que pode ser a

componente mais importante.

f.) A Euforia Inicial dos Processos Inflacionirios - o mode

lo explica tamb~m a euforia do inIcio d,e um processo in

flacionirio causado por excitaçio da demanda, quando b

~ inexistente ou muito pequeno. Com a persist;ncia do

processo, b aumenta e a euforia seri substituIda por de

cepç~es e pelas distorç~es que a alta violenta de pre--

ços provoca.

Tendo examinado as principais teorias e as principais

polIticas de estabilizaçio, passaremos a examinar alguns as

pectos da inflaçio no Brasil.
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B .3) A Inf 1açã o Br as i 1eir a (33 ) (34 ) (35 )

No final da d~cada de 50, a inflação brasileira come

çou a acelerar-se a um ritmo sem precedentes. O Governo

Kubitschek terminou seu mandato em meio a violentas !) pn es+

soes inflacionirias de ordem monetiria, fiscal e salarial.

O Governo Janio Quadros sancionou uma forte inflação'

corretiva, para restaurar a representatividade do éistema

de preços, mas antevendo uma fase posterior severamente cor

retiva, que não chegou a s~ concretizar. No Governo Go u e i:

fis-1ar t f or am r e Iax ados qu aisque r co n tro 1es mo n etir ios,

cais e, sobretudo, salariais.

O Governo Castelo Branco" a t.r av e s do Plano de Ação

Econômica do Governo (PAEG), estabeleceu um plano ambicioso

de combate i inflação, fixando-a em 25% e 10%, respectiva -

mente para 1965 e 19'6, em contraste com um aumento de 25%

apenas no 19 trimestra de 1964.

Os resultados estiveram aqu~m da pre~isão, ficando as

taxas de inflação no nIvel de 40% ao final do Governo Caste

10 Branco,e descendo a 15% anuais som~nte em 1972, ji no

(33) SIMONSEN, M.R. & Campos, R.O .. A Nova Economia Brasi-

leira. Rio, Josi Olympio, 1978. p.79 - 88 e 119

130.

(34) A POLíTICA Monetiria, Inflação e Atividades Econ~mica.

Conjuntura Econômica, Rio, v.32, n.ll, p. 84 - 86~

(35) BANCO Lar Brasileiro S/A. Inflação no Brasil: Conse-

quincias Determinantes e polItica. Tendincias e

Perspectivas da Economia Brasileira 2~, p. 10 - 16.
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Governo Medici. Tal decorreu da subestimaç&o das dificu1da

d e s da política an ti-i nf 1a c ion ár ia , uma vez que ã ep o ca' se

desconheciam as características de rigidez da taxa de inf1~

çio, decorrentes dos fen~menos de rea1imentaç&0 e d~s expe~

tativas, embora se conhecesse a rigidez dos preços no senti

do descendente. A1im disso, foram subestimadas as defasa ~

gens que costumam existir entre a ap1icaç&o dos freios mone

tãrios e fiscais, e a efetiva ftenagem dos preços.

Entretanto, alguns sucessos significativos foram con-

seguidos no combate ã inf1açio, notadamente no período 1967

a 1973 (final do Governo Castelo Branco ao final do Governo

Medici), combinados com a retomada do crescimento do produ-

to real em taxas da ordem de 10% anuais, e com o saneamerito

do balanço de pagamentos. A partir de ent&o, a inflação en

trou em novo ritmo ascendente, que culmina com as taxas

anua1izadas da ordem de 110%no~primeiro semestre de 1981.

N&o obstante, tem se registrado bom crescimento do produto'

real e relativo sucesso na obtenç&o do equilíbrio do balan-

ço de pagamentos, embora ao custo de uma dívida externa

crescente, .com exceção de 1981, em que houve queda do produ

to real.

Governo. Castelo Branco

A po~ítica econ~mica foi conduzida de forma ortodoxa,

com prioridade ao combate a inf1açio, mesmo que com sacrifí

cio do produto real. A política monetaria foi conduzida dê

forma ativa e extremamente restritiva, tendo provocado uma

severa crise de estabi1izaç&0, com criaç&o de razoável mar-

gem de capacidade ociosa, desemprego, falências, etc. O

primeiro grupo de medidas anti-inflacionárias se destinou a
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reduzir os deficitS da União: a) eliminação de subsídios a

autarquias e sociedades de ec~nomia mista, pela adoção de

políticas tarifirias e de preço mais realistas; b) corte

nos investimentos de menor prioridade; c) contenção dos ve~

cimentos do funcionalismo a partir de 1965; d) reforço da '

incidincia dos impostos de consumo~ renda a silo; e) me lho-

ria dos metodos de arrecadação, com aperfeiçoamente da fis-

calizaçio, correção mortetiria dos debitos fiscais em atra'~

so, e enquadramento penal da sonegação ~iscal. C6nseg4~6-se

enorme redução do déficit orçamentirio e passou-se a finan-

cii-lo com os recém criados instrumentos da Dívida Pública,'

as ORTNs e as LTNs; em 1963~ .86% do deficit total havia S1-

do financiado por empréstimo das autoridades monetirias e

em 19~6 essa porcentagem cãiu para 14%.

A f~rmula da.política sal~rial conteve francamente a

inflação de custos; assim, não obstante a herança de uma in

fIação reprimida~ com virios preços e tarifas congelados, a

quase insolvincia".:Lntelitla·êf.o.rtál&loaumento dos impostos ind.i
-retos carregando os preços ao consumidor) e a correçao mone-

tiria, que enquanto neutraliza distorç~es, realimentao

crescimento dos preços, os resultados, embora um tanto me -

lanc~licos, foram significativos em relação ao período 1960

a 1964, no que respeita ao combate i inflação.

Governos Costa e Silva / Medici

Os meios de pagamento cresceram de forma gradativa e

consistente~com a sustentação de elevado nlvel da atividade

econômica. Assim, a politica monetiria deixou de ser ativa

e contracionista, passando a passiva~ de forma que o setor
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privado -nao fosse vitimado por qualquer crise de liquidez

No período 1967/68, a folga monetiria foi absorvida pelo

crescimento do produto real, com pouco ou nenhum impacto so

bre os"preços, reoompondo a liquidez aos níveis desejados

No período 1967 a 1971, conseguiu-se manter elevado nível'

de crescimento do produto real, com o nível de preços cres-

cendo a taxas praticamente constantes. A partir de 1972, a

manutençao da. í nf La ç ao=uo<n Iv e I anterior s<5 foi conseguida'

-a custa de um controle direto de preços mais severo, uma

vez que a política monetária foi expansionista quando d ev e+:'

ria ter sido mais contida. Tamb~m as taxas d~juros foram'

alvo de rigoroso tabelamento, bem como se tomaram medidas

p ar a redu z ir os cus tos op erac ionais das ins ti tuiç õ es f inan-

ceiras.

Uma outra característica~da politica econ~mica foi a

~nfase no aumento da produtividade agrIcola. Ex p e r í.e nc Las '

como a de 1~66deixaram .claro que num ano de más safras, os

resultados do combate i· inflação pod~m ser bastante ingra -

tos, mesmo em pr.es en ç a de austeridade monetária, fiscal e

salarial.

Em resumo, a politica econEmica desse& dois governos

conseguiu uma retomada do crescimento do produto real a ta-

xas excepcionais, sem aceleração do ritmo de crescimento

dos preços; a correção monetária e a politica de mini desva

lorizações permitiu neutralizar as distorções associadas .-.va

alta de preços, ao custo de uma menor efetivid·ade no comba-

te ã inflação.

Governo Geisel

A inflação apos 1973 tornou-se bastante~complexa, em
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urna conjuntura internacional agravada pela chamada crise do

petróleo. Essa situaçio, ao lado de dois anos de mis sa-

fras, em 1975 e 1978, juntamente com a forte ~strutura de

subsIdios, adicionada i indexaç~o da economia, de caracte .~..

rísticas rea1imentadoras, colocou em marcha um aumento do

ritmo inflacionirio. Como se sabe, o Brasil tem uma pauta

de importaçio relativamente rígida, notadamente com respei-

to ao petróleo e insumos bisicos, que faz com que aumentos'

de preços nessas ireas gerem press~es aut~nomas que nao po-

dem ser eliminadas a curto prazo. Em paralelo, a alta taxa

de crescimento demogrifico, em uma popu1açio predominante -

mente jovem, nio permite crises de estabi1izaçio prolonga -

das, devido i press~o exercida pela nece~sidade de acomodar

contingentes expressivos i força de trabalho, estimada en-

tre 1,0 e 1,5 mi1hio de novos empregos anuais. Os inves ti-

mentos necessirios ã a Lt er a ç a o do perfil en..erg.êtico,de alto

consumo de capital e maturaçao lenta, acele~aram o cresci

mento da dívida externa.

Em adiçio, a política monetiria, fortemente ativa e

expansionista, foi acionada a partir de meados de 1975, pa-

ra livrar o país do que entio se considerava um processo

inicial de recessão. Ao final de 1975, tentou~se a rever-

sio da po1Itica monetiria, tendo como resultado a crise do

'bpe~'e uma expansio além da tendincia normal. A inf1uincia

sobre o ritmo de crescimento dos preços se fez sentir d~ran

te todo o ano de 1976, tendo a política monetiria sanciona-

do a pressio dos custos gerada pela quebra da safra. O mes

mo fen~meno ocorreu em 1977 e 1978, quando outra mi safra '

prejudicou o combate ã inf1aç~o.
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Governo Figueiredo

Apos algumas crises de recomposição de ministerio, a

política econ~mica se definiu pelo crescimento do produto'

real e pela tentativa de equilibrar o balanço de pe.gam enc+

tos; no final de 1979, o gov~rno adotou uma serie de medi-

das que afetaram a taxa de câmbio, a dívida ex t erna e o

combate à inflação:

- maxi desva10ri~ação do cruzeiro em relação ao d01ar, de

30%;

- eliminação de deposito compu1s~rio para as importaç~es;

eliminação dos subsídios fiscais rta exportaçao de manufa

turados;

eliminação parcial do credito subsidiado as exportaç~es'

de manufaturados.

A longo prazo, esperava-se que essas medidas ref1e~~

tissem favoravelmente no balanço de pagamentos, ao mesmo

tempo que, reduzindo o subsídio, ajudavam a equilibrar o

orçamento federal e melhoravam as relaç~es comerciais bra-~

si1eiras. Para eliminar a incerteza quantoã manutenção

do sistema de mini desvalorizaç~es cambiais, o Governo fi-

xóu para 1980, os tetos de 40% e 45% respectivamente, para

a taxa de câmbio e a corre~ão monetiria, em uma tentativa'

de frear as expectativas inflacionitias. Em paralelo, pe-

sadas medidas de controle do defic·.it piÍblico foram adota

dos, na forma de controle dos disp~ndios do governo e das

empresas estatais a t r av e s de uma Secretaria especialmente'

criada na SEPLAN, a SEST, bem como uma nova legislação sa-

larial, que permite aumentos nominais semestrais e propor-
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cionais ã inflaçã6de 6 meses anteriores e ã p r odu t i.vtd a "'"

de. Ainda, o controle de preços e taxas de juros, e um.a p~,

IItica generalizada de custeio e preços mInimos para os.

pr~dutos agrIcolas, deveria ter contribuIdo para fazer
I

~air o ritmo de crescimento dos preços,
./

-o que nao ocorreu .

R ec en tem en te, o Governo liberou as taxas de juros -e a cor-

reção monetiria, enquanto' passou a desvalorizar o cruzeiro

mais ami~de e com mais intensidad~, do mesmo tempo que res

tringiu os cr~ditos ao setor privado, em uma tentativa de

frear o crescimento dos' preços atrav~s da contenção moneti

ria., cujos efeitos j~ estão sendo se~tidos. Entre eles

ji se observa fortes sinais de desaceleração da atividade'

econômica, com reflexos na oferta de empregos e na aperta-

da liquidez geral do sistêma.

Tendo frisadO a importância do entendimento dos meca

nismos macroeconômicos da inflação e da. atuação g ove rnam en

tal na regulação d~ Economia, discutiremos, na sequincia

do trabalhod aspectos microeconômicos da inflação, quais

sejam suas influincias rias decis~es de administração finan

ceira das empresas.
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c.) ASPECTOS MICRO ECONÔMICOS DA INFLAÇÃO (Ao NIvel da Firma)

C.l) Inflação e Objetivos da Administração Financeira.

A função dêste cap Lt u l.o introdutório é discutir se a - .Ln;

fIação influencia ou modifica os objetivos da Administração Fi

nanceira. De inicio podemos dizer que não encontramos nenhum

material que tratasse analiticamente o tema em profundidade

quer a nível teorico, quer a nIvel empirico. Portanto, as . ,..

idéias que se seguem são básicamente observações de autores
. _ . 1

J.

feitas como subsídios à discussão, ou como i,liclin:ação<.~ para"

futuras pesquisas.

Como sabemos, vários sao os cambiantes fatores institucio

nais externos à função financeira e às empresas, que vêm alte~

rando o escopo da Administração Financeira, ao longo dos ulti

mos 80 anos (36) (37)

O movimento de consolidação das empresas nort~ americanas

no principio do seculo, como e o caso da formação da U.S.Steel,

gerou aumento do interêsse em promoções; consolidações e ~u

soes; grande ênfase era dada às polIticas financeiras então

consideradas adequadas, como antIdoto contra os insucessos das

emprêsas, bem como à adequada estrutura financeira, tudo de

forma a preservar as emprêsas contra a falência.

Nos anos 20, com o advento de novas tecnologias e novas

indústrias, como as do rádio, quImica, automobilística e do

aço, combinado com pequena oferta monetária, levaram à ênfase'

novamente na estrutura financeira mas tambem ao aspecto de pr~

servaçao daliquidez.

(36) WESTON, J.F .. Th~S~op~ and Methodology of Fiti~nce.Englewood
Cliffs, Prentice Hall, c.1966. p.2l - 30.

(37) VAN Horne; J . Finan-cial Managemetit&Policy. Englewood
Cliffs, Prentice Hall, 1977. p. 3 - 6.
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Os anos 30 foram básicamente dominados pela crise de 1929,

com ênfase ainda na estrutura financeira, nos "males" do debi

to excessivo, no contrôle dos monopolios, e na crescente inter

vençio governamental na regulaçio e promoçio dos mercados, com

a legislaçio do New Deal, de F~anklin D. Roosevelt.

Os anos 40, -longamente dominados pela guerra e pos guerra,

contemplaram a negociaçio de programas de financiamento subsi-

diados pelo govêrno, com cláusulas de reprovisionamento de pr~

ços e a administraçio do capital de giro, incrementado pelo

crescente volume de operaçoes.

No pos guerra, ainda a administração do capital de giro

e o financiamento da transformaçio das emprêsas para produzir'

em tempo de paz.

Os anos 50, com medidas de controle monetário e a reces -

sao de pos guerra, assistiram i crescente ênfase no contrôle t

interno das emprêsas, para fazer face aos custos crescentes da

mio de obra, na substituiçio de mio de obra por capital, e na

administraçio da liquidez.

O fim dos anos 50 e os anos 60, com a abertura de firmas

de tecnologia avançada, a limitaçio dos lucros da industria

tradicional, o aparecimento dos grandes computadores, a ênfase

nos aspectos conjunturais do balanço de pagamentos, deram lu

gar ao surgimento da abordagem sistêmica da administraçio em

presarial, ao procedimento sistemático de orçaiento de capital

e i internacionalizaçio da economia americana .

..Ainda .nos anos 60 e com redobrada ênfase acadêmica nos

anos 70, a teoria das carteiras de Markowitz, refinada~e desen

volvida por Sharpe, Lintner, MOBsin, Fama e outros, trouxe a

preocupaçio de aumentar a teorizaçio em finanças; ocorreu o de

senvolvimento do CAPM (capital asset priCiftg model), OPM'( ....
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qptions pricing model) e, mais recentemente, o estudo do 1m

pacto da inflaçio na Administraçio Financeira, quando seu re

crudescimento, a nivel mundial, f~-la passar de um para dois·

digitos.

Assim, parece-nos que a inflaçio ~ muito mais uma que~

tao de conjuntura, e portanto, de influ~ncia sobre o escopo da

f un ç ao financeira, do que propriamente sobre os objetivos da .1

Administraçio Financeira.

o objetivo básico, normátivo, reconhecidamente aceito co

mo o melhor, parece continuar sendo ° da maximizaçio da riqu~

za dos acionistas, atrav~s do valor de mercado das aç~es co

muns.

A perseguiçio desse objetivo, nas dects~e~ de investimen

to, financiamento e de dividendos, tomará a inflaçio como dado

ex~geno dos mod~los e teorias que facilitam aquelas decis~es

Assim, como o objetivo de maximizaçio da riqueza embute consi-

derações de lucros totais, -lucros por açoes, "timing" das deci

sões e risco, mesmo em ~pocas de inflaçio de dois e at~ tr~s

d í gLt os , quando o objetivo conjuntural possa ser a simples soer c:

breviv~ncia e a man~tençio da substancia patri~onial, como

quer o Prof. PUGGINA (38), o objetivo maior e de longo prazo

nor~ativa eoperacionalmentel ainda i, acreditamo~ a maximiza~

çio da riqueza do a c í on í sta ;

(38) PUGGINA, W.A .. Decisões Financeiras da Em~r~sa ·em Contex

to Infl ac ionâr io. Seminár,i~ N~P /RAE ,EAE SP ,FGV ,p. 3-N ov. 80
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Para tal, o inclusio do parametro inflaçio estimada, p~

ra ~m dado período futuro, e do risco a ela associado, deve ser

feita ao nível' d~s principàis decis~es financeiras:

de lnvestimento

de Financiamento

- d~ Capital de Giro (esta por se tratar de um caso esp~

cisl e significativo da decisio de irivestimento).

- de Dividendos (esta por se tratar de um caso espec~al'

e significativo da decisio de financiamento).

Nos
,

cap i tu los que s·e s-e g.u.etn, e st a nos sa con tr ib ui ç io p ar a·

o levantamento e a classificaçio do material de análise teórica

e empírica, acerca da influincia da inflaçio sobre as decis~es

financeiras antes mencionadas.

Ao nivel da decisio de financiamento, ~emos o capitulo

C.2, sobre Inflaçio e Retorno de Aç~es, que trata da relaçio em

pirica enco~trada entre inflaçio e iet~rqo, positiva as veze~

negativa na grande maioria dos estudos, ea explicaçio econome-

trica para esses achados;' temos o capitulo C.3, em q~e confronta

mos a questio da Inflação com a Posiçio Monetária Líquida, o Va

lor da Emprisa e seu Risco Sistemático, tamb~m com variado embae

sarnento teórico e empírico; há o capitulo C.4, sobre a Inflação'

e Ta*a de Juros, em que focamos o efeito Fisher e os condicionan

tes macroeconEmicos da taxa de 'ju~os, em ~poca inflaciohária.

Ao niv~l da decisão de investimento,
,

esta o tratamento

básico para tódas ~s decis~es de investimento, no capitulo Cr5

sobre Inflaçio e Orçamento, de Capital, que enfoca o eféito'da in

flaçio nos procedimentos de. fluxo descontado de caixa, atrav~s

da influincia nos fluxos e taxas de desconto;; iste tratamento

básico pode ser usado na decisio de Capital de Giro, a nivel

agregado, e mesmo ao nivelo de seus componentes, na decisio da
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parte fixa do capital de giro e nas análises marginais sobre

Caixa, Contas a Receber e Estoques; entretanto, nao encontra-

mos na literatura, nenhuma análise te6rica ou empI~ica apro -

fundada, acerca da inflaçio ~~d~cié~e§ de Càpitalde Giro no

agregado.

Como a decisio de. Capital de Giro é tipicamente uma de

cisio que pod~ sei alterada a curto prazo, isso pode explicar

a aus~ncia de m~delo~ mais explIcitos. A tItulo de especula.-

çao, a idéia que nos ocorre é a da ~esq~isa Operacional, se

gundo a qual ~io vale a pena desenvolver modelo~ para tomar '

decisões em que o conhecimento dos principais fatoreª, e seu

inter ....relacionamento, já está no domInio iritelectual do toma-o

dor de decisões.

Também nio encontramos nada na lite~atura que relacio~a

nasse de forma explIcita a Inflaçio com a decisio de Dividen-

dos; a Bnálise do Prof. PUGGINA (39), com forte~nfase na rea

lidade brasileira, indica caminhos para a discussio e a pesqui.

sa futuras.

(39) PUGGINA. Decisões Firtanceiras da Empr~sa em Contextb.ln~.

flacionário.
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G.2) Inflação e Retôrno de Ações.

A relação entre inflação· e retôrno de açoes deve ser

do inter~sse p~incipal do investidor e/ou do proprietirio das

empresas. Isse inter~sse tem um aspecto agregado~ na medida

que a relação. tem sido estabelecida ..em forma de índices gl~

bais de preços e de retôrno; dizendo mais respeito .ao mercado

do que a uma dada empr~sa indiv.idual.

Entrêtanto, como estamos tratando de inflaçio é adminis

tração financeira ao nível da estrutura e da composição dos

principais itens de ativo e passivo, não podíamos deixar pà~

sar o t6pico; por outro lado, dados os recentes sinais de cor

relação negativa entre inflação eretôrno de ações comuns, e

todas as co~sequ~ncias que essa situação acarreta na proteção

dos investimentos contra a inflação, a cra d í t amo sa se rrIi.t i I to

car no assunto.

Desde os estudos condu~idos por Irving Fishere~ 1930

se acredita que os ati~os reais~de~am~produzir retôrno acima

da infl ação, enquadrarido- se tambe m como a.tí. vo s r ea i. s -as aç oe s,:

Essa hipótese, conhecida como o "efeito Fishe.r", tem sido tes

tada empiricamente com ativos dos mais variados, e e comple -

mentar a;g,teorias;d':aefici~ncia e da racionalidade dos mercados,

baseado nas quais os ativos com risco devem ter taxas reais

de ret~rno maiores que zero, e tanto maiores quanto maior o

risco.

Esse raciocínio leva a questao da proteçao contra a 1n

fIação, que tais ativos deveriam prover. Essa proteção tem si

do bãsicamente de tr~s formas (40)

(40) BODIE, Zvi. Common Stocks as a Hedge Against Inflation.

JournaL of Finance, 31, p.~459 - 469, Maio 78.
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a.) quando, em um dado periodo, o retôrno real do ativo for'

maior que zero.

b.) quando o retôrno real do ativo ~ positivo e independe da

taxa.de inflaçio.

c.) quando isse ativo pode ser usado para reduzir o risco

que deriva da incerteza, quanto ao nive1 dos preços, so

bre o retôrno real de um segundo ativo.

Na primeira definiç~o, o ativo na verdade ~ uma prote -

-çao contra todos os outros riscos que poderiam potencia1men-

te reduzir, eliminar e mesmo tornar negativo o retôrno reall

Na segunda definiç~o, derivada da equaçio do ef·eito

Fisher, a taxa nominal de retorno deveria crescer exatamente

na mesma proporçio da taxa de inf1aç~0, para permitir que a

taxa real se mantivesse independente da inf1aç~0.

Na terceira definiç~o, trata-se da capacidade de uma

carteira de ações em reduzir a variância do retôrno real de

um ativo, cujo único risco seja associado a inf1aç~0.

E claro que essas definições nao sao mutuamente exc1usi

vas, embora aboidem a questao da proteçao contra a inf1aç~0'

por diferentes crit~rios. Os estudos e conclusões abaixo re

1acionados, executados no Brasil e no exterior, nos daria a1

gum detalhe sôbre a questao.

Em alentada pesquisa cujo principal objetivo foi o de

medir o desempenho das ações comuns e prefer~nciais, entre

outros objetivos principais e secundirios, PUGGINA (41) cons

tituiu, para as emprisas com ações transãcionãdas naBol~a '

(41) PUGGINA, W.A .. A~i1ise de Taxa de Retôrno e Risco Para'

Ações Comuns e Prefere~ciais - A Experiincia Brasi1ei

ra. Te~e de noutdxadn, Mi~hi~an State Uni~ers±ty~1973.
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de Valores de sio Paulo, no periodb de 1968 a 1972, indices

individuais que expressassem taxas de retôrno nominais e

reais, em cada um.dos vinte trimestres compreendidos pela

pesquisa. Assim, o desempenho das ações comuns e preferen

ciais foi medido com base nessas taxas de ret~rno. Para o

nosso objetivo nêste trabalho, importa extrair resposta a

questao Investimento em Ações constituiu-se em proteçao

contra a inflação?

A conclusão do autor foi a de que dentre 210 estraté -

gias possiveis de investimento, 173 deram taxas de retôrno'

reais positivas, com base em um indice de retôrnos reais p~

ra o mercado total, com reinvestimento dos rendimentos no

mesmo titulo. Também ioipossivel concluir que as estraté -

gias que levaram ã nao proteçao tenderam a se situar entre"

as de curto prazo, com o investimento mantido entre 1 e 4

semestres. O autor demonstra que as ações preferenciais de

ram taxas reais superiores às comuns, no periodo de 5 anos,

em cerca de 5% (41,4% vs. 36,4%).

Assim, no Brasil, no periodo coberto pelo estudo, -n ao

s~ as ações foram uma boa proteçao contra a inflação como

ofereceram oporttinidades de excelentes lucros, notadamente'

na época do "boom" das bolsas, em 1971. Com isso, a expect~

tiva fisheriana de que os ativos reais des~em retôrnos reais

positivos, se mostrou uma realidade, dentro da primeira de-

fi~ição de proteção contra a inflação que c~tamos.

MORAES (42) conduziu Uma segunda pesquisa para medir o
-de sempenho de açoes comuns e pref eren ci ai s , na Bo 1sa de "1.\V~

lores de são Paulo, no periodo compreendido entre 1970 e

MORAES JR, Jorge Queiroz .. Market Performance of the são

Paulo Stock Exchange. Dissertação de Doutorado, Michigan

State Universitv. 1981.
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1979, bem como sua relação com o risco e com a inflação; foram

usadas -395 açoes de 203 empresas, e, no que respeita a prote -

çao que as açoes oferecem contra a inflação, o autor concluiu:

"";.,Em 210 estratégias de investimento possiveis, com a comp o+

sição de per!odos unitirios de investimento~semestrais, na car

teir~ do mercado, ponderada pelo valor da empr~sa, 138 deram I

taxas reais de retôrno negativas; apos o pico do "boom" em

1971, que tanto afetou o mercado, em 157 estratégias possiveis,

123 d~ram taxas reais de retôrno negativas.

- a regressão linear entre os retôrnos reais da carteira-

do mercado, ponderada pelo valor, com a inflação .atite~ipada

com a inflação não antecipada e com a inf1~ção real, mostrou I

que a hipótese de que os retôrnos reáis nao se correlacionam I

com a inflação não pode ser rejeitada, como seria de se espe:~

rar de uma economia indexada como a do Brasil, onde o efeito ,I

d~ inflação é minimizado.

Assim, na primeira definição de inflação, as açoes comuns

~preferenciais da BVSP, entre 1970 e 1979, nao foram uma boa

proteçao contra a inflação.

Na segunda definição, embora o retorno real seja indepen-

dente da inflação, o fato d~le ter sido negativo na maioria

das estratégias, também leva i conclusão de que as aç~ei não

foram boa proteção contra a inflação.

Entretanto, estudos recentes conduzidos nos E.D.A. t~m de

monstrado uma intrigante caracter!stica dos retôrnos das aç~es,
ti

qual sej a a de serem ne ga tr i v ame n t e corre1acionadas com (;at{ taxa

de inflação.
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NELSON (43),'aocorre1acionatos r eto rno sr me n s a ís de uma

tarteira diversificada de aç~es comuns com as taxas mensais de

inflação, esta medida pela variação do CPI (índice de Preços

ao consumidor), para o p~ríodo de 1953-1972, encontrou corre1~

ç~es uniformemente negativas e fortes, quer quando comparou d~

dos dos mesmos mêses, quer se utilizando de dados de mêses di-

versos (1 a 4 mêses de separação entre os dados, em ambos os

sentidos). Nas palavras dêsse autor, "uma correlação negativa'

para dados do mesmo mês, ou de taxas de retôrno de um mês com

taxas de inflação de mêses posteriores pode ser conci~iada com

a hip6tese Fisheriana, caso o mercado reaja forte e negativa -

mente a incrementos não previstos na taxa de inflação; a c9rre

lação negativa das taxas de retôrno de um dado -mes com as taxas

de inflação passadas são mais difíceis de entender".

JAFFE ~ MANDELKER (44), com base no índice de Lawrence' -

Fisher, que e um índice de mercado com todas as aç~es -da NYSE'

(New York Stock Exchange) igualmente ~onderadas, e com

nos dados de inflação do CPI, e considerando o período 1953 a

base

1971, concluem que tanto os retôrnos nominais como os retôrnos

reais são negativamente correlacionados~ quer com a inflação'

prevista quer com a inflação não prevista. Inflação prevista ,

no caso, é a inflação obtida de uma regressão linear temporal,

e a não prevista ê a variação em relação.ã curva de regressão.

(45) NELSON; C.R .. Infla tion .and Rates o f Ret urn on Comnion, "
o '\:

StocksJ Journal~ofFinance;Al, p. 471- 487~ Maio~76.

(46) JAFFE, J.F.&,MANDELKER., .G.~.' The lf'isher Effect for Risky

Asset~ : An Empirical Investigation. Journal of Finan-

ce 31, p. 447 - 457, Maio 76.
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Essa situação leva os autores a sugerir a eventual construção

de mod~los de previsão da inflaç;o com base em ret5rnos de

mercados, e o que é mais surpreendente, a sugerir inefici~n -

cia no mercado.

FAMA E SCHWERT (45), baseados no C~I para medir a infla

ção, avaliaram a proteção contra a inflação, dada por vários'

ativos, entre os quais as ações comuns, usando o índice de Law

rence-Fisher e também um índice semelhante, so que com as

ações ponderadas pelo valor, para o período de 1953-1971. Co

mo nos estudos anteriores, as correlações encontradas -sao ne

gativas, e, embora não concluindo, os autores lembram a argu-

mentação de Kessel (1956), segundo a qual a inflação não pre-

vista ê benéfica para as empresas com posição monetária líqui

da devedora, e a argumentação contrária de Lintner (1975)

acerca dos efeitos da inflação através do imposto de renda

descapitalizando as emprêsas. Esses mecanismos, se fossem

~omprovados empiricamente, explicariam pelo menos uma parte

da influência da inflação sobre o ret5rno das ações comuns.

Concluem, entretanto, dizendo não ter explica~ão para as cor-

relações negativas, mas apontam duas possibilidades: ou fenô-

menos ainda não identificados levam as taxas reais esperadas'

de retôrno a correlação negativa com as taxas esperadas da in

fIação, ou deve haver alguma inefici~ncia na forma pela qual

o mercado avalia informações acerca da inflação em rehàção

aos preços das ações.

BODIE (46), usando a terceira definição de proteção con

tra a inflação,tenta medir como uma carteira diversific~da de

(45) FAMA, E. & SCHWERT, G.W~. Asset Returns and Inflation.

Journal of FinanciaI Ecotiomics 5, p. 115 - 146, 1977.
BODIE, Zvi .. Commom Stocks as Hedge Against Inflation.

Journal of Finance3l, p. 459 - 469, Maio 76.
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ações pode ser usada para reduzir o risco associado ao retôrn,o

real de um bônus, risco êsse derivado exclusivamente da inflà-

ç ao , As conclusões do estudo tt.:a;nrbê,mcitamas c o.r r a-l a ç o e s n e g a tj

vas achadas nos estudos citados anteriormente.

Finalmente FAMA (47) (48), em dois alentados estudos

joga alguma luz sôbre os fenômenos que possivelmente causam as

correlações negativas entre retôr~os de ações comuns e infla -

ç ao , Em primeiro lugar, foi testada a hipótese "dos efeitos f~'

nestos do imposto de renda" sôbre o retôrno das ações_comuns

e a êonclusão foi a de que a taxa de impostos sô~re fluxos de

caixa liquidos antes do I.R. declinaram, tanto durante os anos

de baixa inflaçãd como durante os anos de alta inflação apos

1953, mostrando que se os custos de depreciaçio e CMV (custo

da mercadoria vendida) não corrigidos são prejud~ciais, exis -

tem as contr~partidas da dedução dos juros, regras de depreci~

çao libe~alizadas e cr~dito'de impostos por investimento.

Tamb~m foi testada a hipitese de que a inflaçãoatrapa -

lha os negócios, po~ tornar a atividaáe econômica mais compli-

cada, comparando-se as taxas de inflação com as taxas de evolu

ção do invest~mento de capital e't~~as de, retôrno sobre o cap!

tal, anivel agregado, a partir de 1930. Ess~ comparação, con

duzida atrav~s de simPles plotagem grifica d~s dados, uma vez

que o uso de técnicas mais precis~sesbarraria na relativ~ 1m
./-"p r ac Lsao ..) dos dados, mostra que não e possível estabelecer uma

linha de caus~ção entre as variiv~is comparadas. Assim, não e
, v", \

-, "
( 4 7) FAMA, E.. Stoks Retúrns, Inflationand Real Activity.

Rascunho de Artigo, p. 1 - 82, Outubro 78.

(48) FAMA, E .. Stocks Returns, Real Activity and Money. Rascun

ho de Aitigo, p. 1 - 40, Abril 80.
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possIvel dizer que, para o pe~Iodo abalisado, taxas altas de'

inflaçio levaram a baixas taxas de ret~rno sobr~ o capital e

a baixas taxas de investimentos, e como consequenc1a, baixas,'

taxas de ret~rno s~bre ás aç~es comuns. Para saber as inter -

relaç~es entre essas variiveis e para determinar se a inflaçio

ê incidental ou coincidental, seria necessário recorrer a fer

ramentas estatIsticas mais potentes e a dados mais preci§os~,

porim, a questao que ocupou mais o autor foi a de bus-

car uma explicaçio l~gica para as correlaç~es negativas entre

ret~rno de aç~es comuns e inflaçio. -Com uma preocupaçao acen-

tuada acirca da precisio dos dados e da metodologia ~statIst!

ca usados, e extraindo apenas as' conclusões rigorosamente po~

sIveis de seremextraIdas, FAMA montou autocorrelações cruza~'

das e multicorrelaç~es entre as seguintes variiveis (entre

1930 e 1975)

Variivel Dependente

RMV - Taxa anual de ret~rno, incluindo dividendos e ganhos de

capital, da carteira de aç~es comuns da NYSE (New Yorki

Stocks Exchange), ponderadas pelo valor, constituIda p~

10 Centro de Pesquisas s~bre o Breço das Ações (CRSP)

da Universidade de Chicago.

variáveis Independentes

DCX/MS - Variaçio anual no quociente 'de investimento de:capi-
"

tal s~bre o estoque lIquido de capital. O investime~

to de capital ê medido pelos gastos de capital das

corporações riao financeiras em equipamento, estr~tu~
\1
',,\ .

ras e capital residencial (sic). O estoque de cap~

tal e obtido pelo BEA (Bureau of Economic Analjsis ),

acumulando os gastos anuais de capital e subtraindo'

a depreciaçio.
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DROC - Taxa real de ret~rno s~bre o capital, dada pelo quocie~

te entre o fluxo de caixa antes do I.R. -das corporaçoes

não financeiras, subtraído da depreciação ao custo de

substituição, dividido pelo estoque líquido de capital,

~este me d i do f I" d t~ con orme exp ~ca o aD~~S.

DRGNP - Variação na taxa de crescimento anual do produto nacio

nal bruto re al,,

DCPI - Variaç~es anuais no índice de preços ao consumidor, p~

ra medir a inflação.

DPR - Variação anuais na prúdução industrial.

As correlaç~es citadas foram feitas entre dados presen>-

te:a " passados e futuros dessas variaveis.

Com base nos dados pos 1953, que são mais precisos e de

maior :importincia para nos, o autor afirma

~.) A variação na taxa de investimento do capital do ano e do

ano seguinte parecem ser o determinante mais importante do

ret~rno das aç~es comuns do ano. Isso ~ consistente com a

proposição de que o mercado de aç~es reage primariamente

as previs~es acerca do investimento de capital futuro, o

qual indica a quantidade de investimento com taxas espera~

das de ret~rno maiores que o custo de capital disponível

para as firmas.

b ,) As re gre sao.ee entre a taxa de investimento de capital e a

taxa real de retorno sobre o capital mostram que esta ex

plica 43% da variincia da primeira.

c.) A taxa de variação do produto nacional bruto real tem for-

te correlação com a varia~ão corrente na taxa real de re -

tôrno sôhre o capital.
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d.) A taxa de variaçiodo prodtito nacional bruto real tem for~

te correlaçio com as variaç~es correntes e ftituras da pro-

duçio industrial.

No fim, voltando de "d" para "!a", ficamos com uma histô-

ria plausivel ligando ret~rnos das aç~es com a evoluçio da ati

vidade dos negôciog Impulsos a essa atividade se mostram pri

meLro no aumento da produ~io industrial e no PNB real. A pres-

sio s~bre a capacidade instalada existente eleva as taxas reaLS

de ret~rno s~bre o capital, o que eleva o investimento de cap~

tal. Finalmente, o mercado de aç~es preve a evoluçio do cená -

rio.

Assim, a interpretaçio dos dados a'cima nio involv.e nenhum

papel importante para as taxas de in~laçi~, quer na determina-

çio do ret~rno das açoes ou de qualquer das variáveis reais. A

baixa precisio dós dados e a l6gica que mesmo assim emerge en

tre as variáveis talvez seja prova da robustez dessa mesma 16

gica.

Embora a inflaçio seja negativamente correlacionada.oom

cada uma dessas variáveis reais, essa correlaçio desaparece

~uando consideradas em conjunto. Em conclusio, toda a surpree~

dente correlaçio negativa entre ret~rnos de aç~es comuns e in-

flaç~o, parece ser mais coincidental que causal.

que simples

Essas conclus~es parecem melhor ligadas i realidade!' do

t ...co'.
L

que pila teoria econ~mica, nio deveriam ter relaç~eJ'cau

It -
\ '

correlaçio entre inflaçio e ret~rno de aç~es

muns,

sais, como já suspeitavam FAMA & S:CHWERT (48a) .

(48a) FAMA, E. & SCHWERT,' G.W .. Asset Réturns:arid .Iriflation.

p , 115 - 146
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Entretanto, não se pode invalidar de vez o efeito Fisher,

pelo menos na sua formulação de uma taxa real positiva conforme

a primeira definição de proteção i inflação. Isto ~ por que, a

nosso ver, embora possa haver correlação negativa entre retor -

nos reais e inflação, prec1samos saber quando e se essa taxa .1

real chega a ficar negativa. Podemos concluir, dados os resulta

dos conflitantes, que ~ermanece não testado o efeito Fischer p~

ra as açoes.
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C.3) Inflação e Valor da Empresa.

Este capitulo trata bisicamente da influ~ncia da infla

çao no valor da empr~sa atrav~s do~ efeitos mais comumente'

citados na literatura

o efeito da posição monetiria liquida, cuja interpretação

mais comum ~ a de que as empr~sas são devedoras liquidas,

e por isso enriquecem, "ceteris paribus", em periodos in

fla,ciohirios.

- O efeito da defasagem dos salirios em relação aos preços,

segundo o qual os salirios crescem menos que os preços em

pé riod os.i ítf 1 á ciónâr i o s je ~11 te té r i~ p à r ub u s" ,.enr iq ue cem"
<, -'a:"empresa.

- O efeito da depreciação e da baixa de estoques a custos

hist5ricos, gerando lticros elevados, reduzindo a riqueza'

dos acionistas atrav~s de impostos s~bre lucros que, na

verdade, não existem.

Êsses tr~s efeitos principais agem sob um denominador'

comum, que ~ o da transfer~ncia da riqueza entre acionistas,

trabalhadores, e o governo.

C.3.l.) Valor da empresa e posiçao monetiria liquida.

A tentativa de demonstrar que a posição monetiria liqu!

da de urna empresa ou instituição altera seu valor em prese~

ça de inflação ou deflação, tem sido feita com o uso dos

mal.s variados -parametros.

KESSEL (49), demonstra dados estat~sticamente signifi-

(491 KESSEL, R.A .. Inilation Caused Wealth Distribution A

Test of a Hyphotesis. American Economic Review 46

p. 128 - 141, Março 56.
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cantes e conclui pela realidade da hip5tese de que devedo -

res l!quidos ganham (perdem) com a inflaçio (deflaçio), e

que credores líquidos perdem (ganham) com a inflaçio (defl~

çio). ~sses dados, a saber,- valores monetários devedores e

credores, bem corno o preço de mercado das ações, foram reti

rados de quatro amostras

- 16 bancos, que constitui~m virtualmente a populaçio de

bancos existentes a epoca, com cotaçoes em bolsa, durantê

o per!odo de 1942 a 1948. Os preços subiram 47% contra

urna inflaçio de 60%, sendo todos êsses bancos credores lí

quidos.

- 30 corporações industriais, listadas na NYSE (New York

Stock Exchange), entre 1942 e 1948. As 15 emprêsas com

posiçio monetária líquida devedora tiveram um aumento de

81% no valor real de suas -açoes; as 15 credoras líquidas

tiveram um decr~scimo de 13% no valor real de suas ações.

- 29 emprêsas aleat6riamente selecionadas entre as empresas

industriais da NYSE, entre 1942 e 1945, sendo 17 devedoras

e 12 credoras, com os mesmos resultados anteriores.

- 31 ~empresas listadas na NYSE, sendo 12 credoras e 19 deve

doras, no período de 1928 a 1933, em presença, portanto

de deflaçio, com os resultados esperados.

Embora reconhecendo que a variaçio do valor das ações

deveria ser melhor estudada para isolar o impacto de outros

fen~menos,como a defasagem dos aumentos de salários e pre-~

ços, e que os parimetros de medidas e ast~cnicas estatíst!

cas* eram rudimentares, KESSEL conclui pelo importante p~

pel da posiçio monetária líquida na redistribuiçio da riqu~

za.

* correlaçio de s~ries temporais I



Uma outra conclusio importante do mesmo estudo foi a

medida da frequinciade existincia de devedoras e credoras'

lIquidas, mais ou menos iguais, contra a expectativa de Kez

nes-Fisher~de qUe as devedoras lIquidas se constituissem em

significativa maioria.

DE ALESSI (50) (51), em dois estudos que distam onze

anos um do outro, traz uma contribuiçio adicional ao enten-

dimento do problema : afirma ile que a distribuiçio de ri

queza na inflaçio, de credores para devedores liquidos,ocoE

re quando e se houver subestimaçio da ~axa de inflaçio e

que essas transferincias tamb~m podem ocorrer emdecorrincia

de outros eventos.

Considerando que as correlaç~es cruzadas entre empresas

inô:i.-c.aganhopara as devedoras lIquidas, isse autor -con.c.l.ui

que as pessoas sistematicamente subestimam a inflaçio futu-

ra, mesmo aceitando que outras variiveis possam in~luenciar

o valor da emprisa em presença de inflaçio.

Mesmo assim, ile traz uma outra contribuiçio interes~-

-sante, ao afirmar que as açges comuns se constituêm em uma

proteçio contr~ ainflaçio somente quando umá carteira tem

a posiçio monetiria liquida zerada; dessa forma,ele const!

tui uma primeira qualificaçio do pensamento, entio amplame~

te aceito, de que as - -açoes comuns sao sempre uma proteçao

contra a inflaçio.

(5O) DE ALE SSI, L .. Do Business Firms Gain From Inflation?

Journal of Busiãess 37, p. 162 - 166, ABRIL 64.

(51) DE ALESSI, L .. DO'Business FirmsGain From Inflation?

Journal of Business 48, p. 264 - 266, ABRIL 75 ..
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BACH &STEPHENSON (52) ~'ampliam o deb~tê; intfoduzindo

as variaç~es de riquezas entre individuos, governo e empr~~

sas, em fun~io da variaçio nio antecipada dos preços.

Os autores demonstram que, no periodode 1950 a 1971 ,

a participaçio dós lucros das empr~sas na formaçio da renda

nacional caiu de 6,2% enquanto que a participaçio dos sali~

rios -aumentou de 6,6%. Embora nao se possa provar que estas

alteraç~es foram causadas pela inflaçio, elas -sao contririas

ao conhecimento tradicto~al, -que supoe que as empresas to

mam renda dos individuos. Essa conclusio é tanto mais impo~
-tante quanto se sabe que os lucros sao superestimados pelo

lançamento da depreciaçio a custos historicos.

No que toca ã distribuiçio da riqueza, os autores pr~

vam que houve cerca de US$ 0,4 a 0,6 trilh~es em perdas p~

ra os credores liquidos, entre 1946 e 1971, devido ã aus~n-

cia de ajustes para a inflaçio. Os beneficiirios dessa trans

ferincia foram o governo, na maiór parte, e as corporaçoes

nao financeiras, sendo os credores liquidos bisicamente os

pagadores de impostos. Entre ~stes, a inflaçio prejudicou -

mais os velhos que os moços, e mais os pobres e ricos, que

a classe média, no periodo compreendido entre 1939 e 1970.

As performances das ~mpresas foiam medidas pelo ret~r

no lIquido s~bre os investimentos a valor contibil e pelo

valor das aç~es existentes, cruzados com a exposiçao de ca

da uma quanto ã posiçio monetiria liquida. No periodo gl~

bal 1955 a 1970, e nos sub periodos 1955 a 1957 (inflaçãQ),

X52) BACH, G.L ..& STEPHENSON, J.B .. Inflation and the Re

distribution of Wealth. The Review of Economics

and Statistics 56, p. 1.1 - 13, Fevereiro 74.
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1958 a 1964 (estabilidade) e 1965 a 1970 (inflação), as

diferenças de performance entre as empr~sas não mostram S1g

nificância estatística, principalmente quando a influ~hcia'

do risco sistemitico ~ foi removida. A conclusão l5gica se

ria a de que a inflação tem sido corretamente antecipada.

Entretanto, uma anilise breve mostra que isso não correspon

de ã verdade

_ Ningu~m esperava pela inflação ocorrida entre 1966 e 1971,

e mesmo que as expectativas tivessem sido rapidamente re~

justadas a partir de 1966, havia um considerav~l montante

de d~bito emitido at~ 1965.

Foram detetadas ~ariaç~es de performances, -embora nao si,li

nificativas, entr~ empreaas positiva. e negativamente ex~

postas a inflação, que nao ocorreriam se a antecipação

fosse correta.

Assim, a antecipação. correta ~ apenas uma parte da ve!.

dade; o que pode ter ocorrido ~ que os efeitos da inflação'

se refletem sobre os balanços e demonstraç~es de lucros e

perdas com atraso substancial, e podem nao ter afetado gs

taxas de ret~rno e os preços das aç~es comuns. Isto poderia

ter ocorrido uma vez que os ativos monetirios das emprêsas'

nao financeiras são de curto prazo, e portanto suscetíveis'

de pequena evasão inflacioniria, ao passo que o passivo mo

netirio tem componentes de longo prazo, mas cujo efei~o 'se
(.

lança ao longo. d~sse prazo, o que seria,então, uma amo~"tra'

da ineficiência do mercado.
.~

Em conclusãó, no período 1940 a 1970 a redistribu~~ão

de renda e riqueza foi grande mas o principal beneficiirio'

foi o governo e não as empresas; o grande prejudicado foi

o pagador de impostos.
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Como a ineficiência do mercado, suposta existente para

que as transferências de riqueza possam se concretizar atra

v~s da posiçio monetiria l!quida, quer pela consistente im

precisão na previsio da inflação, quer pelo reconhecimento'

atrasado do seu efeito, não deve existir sempre, os autores

adiam uma interpretaçio alternativa para as transferências'

de riqueza.

ROZEFF (53) sugere esta interpretação atraves do uso

do coeficiente ~ de risco. Segundo este filtimo autor, a va~

riaçio nos ret5rnos das aç~es tem uma correlaçio de 47% com

a posiçio monetiria l!quida, que ~ o mesmo n!vel de explic~

ção da variação de ret5rno dada pelo coeficiente ~ ou risco

si s t emàf i co ; mais ainda, e :.razO-ãvel;.esperar que os devedo-

res monetários l!quidos tenham "leverage" financeiro supe -

rio r aos credores monetirios l!quidos, e portanto maiores

betas (54) e maiores taxas esperadas de ret5rno.

Os estudos conduzidos por BEAVER, KETTER e SCROLES

bem como por RAMADA, por LEVe por WRITE (citados em (53) ),

levam a duas conclus~es

- Ri um ciaro reconhecimento, na literatura, de que o:"risco

sistemitico esti relacionado teórica e empíricamente com

o "leverage" financeiro e operacional.

(53) ROZEFF, M.S .• The Association Between Firm Risk and

Wealth Transfer Due to Inflation. Journal of Finan

cial and Quantitative Analysis, p. 151 - 163, Junh077.

(54) RAMADA, R.S •. The Effect of the Firm's Capital Struc-

ture Ori~the §istematic Risk of Common Stocks. Jour

nal of Finance 24, p. 435 - 452, Março 69.
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Não há reconhecimento da contribuição potencial da posi

çao monetária na determinação do coeficiente ~ e dos re

t~rnos esperados das aç~es. Não há nenhuma exploração

acerca da relação entre "leverage" financeiro ou operac1~

nal com a posição monetária lIquida.

Para que possamos estabelecer a relação entre "levera-

ge" financeito e operacional,e posição monetária lIquida

vamos considerar uma empr~sa com uma estrutura simplificada

de cinco con tas

C

AF

CP

PL

DB

Caixa

Ativos Fixos

Contas a Pagar

Patrim~nio LIquido

Débitos

Podemos escrever:

C + AF CP + PL + DB (1)

Definindo posição monetária lIquida (PML) como:

PML = C - CP - DB, (2)

e valor da empresa (V) como:

V PL + DB = C + AF - CP e ( 3)

se substituirmos 3 em 2, temos:

PML V - AF - DB ( 4)
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Em um mercado de -c ap Lt a í s perfeito, V ê independente'

da política de financiamento, embora esta política afete o

risco e as taxas de retôrno sôbre as ações da empresa. Con

siderando V como o resultado do equilíbrio no mercado de

capitais, a equação 4 liga a PML com os "leverage" finan...,i

ceiro e operacional; "ceteris paribus", podemos' então afir

mar

- Se mantivermos constante o "leverage" financeiro (DB), e

se a firma quer se tornar monetariamente mais devedora ,

deve aumentar os ativos fixos e c or.ra spon den t erne n t e red~

zir C - CP (capital de giro. líquido). Assim, tornar-se

devedora líquida significa aumentar o "leverage" opera -

cional.

Mantendo constante o "leverage" operacional (AF), e se

a firma deseja se tornar monetariamente mais devedora

ela deve emitir mais debito (DB), aumentando o "leverage"

financeiro.

Mantendo constante a PML, a firma aumenta o "leverage"

financeiro sômente se reduzir o "leverage" .operacional.

Como maiores "leverages" operacional e financeiro im

plicam em maior risco sistemático, uma posição monetária t

líquida mais devedora implica também em maior 0 .~
Esta interdepêndencia significa que a cada ~ há ". um

conjunto correspondente de valores para PML, •
li Le v e r a ge" fi-..

nanceiro e operacional.

C9mo as empresas tend~m a manter os ativos monetários,

correntes iguais aos passivos monetários correntes, entao

V = AF e, de (4)

PML DB



-95-

A prQvav~l, portanto, que as tentativas passadas de isolar

o efeito de alteração -nao antecipada. da inflação sôbre as

aç~es de empresas com posição monetiria lIquida devedora t

ou credora, tenham sido confundidas pelo efeito concomitan

te do "leverage" financeiro sôbre ~ e sôbre os retôrnos es

perados e realizados.

Assim, segundo ROZEFF, e o seguinte o sumirio de ~m

p1icaç~es testaveis

a) O coeficiente ~ de uma ação deve i~p1ic~r na PML. Assim,

~ deve ser um estimador da varia~ão dos retôrnos entre'

aç~es com diferentes PML, tão bom como a pr~pria PML.

b ) Se ~ implica a PML, entao o retôrno residual das -açoes

depois da abstraçio de ~ deve ser independente da PML.

c) A posição monetiria lIquida deve ser relacionada com o

"Te v era ge" operacional e financei'ro.

d) As empresas com maiores ~ devem ser as devedoras moneti

rias lIquidas e as de menores 0 devem ser credoras II -

quidas.

A ev~dincia das imp1icáç~es a) e b) resulta do estudo

de BACH e STEPHENSON (55), conforme j.i vimos.

Um estudo de HESS & BICKSLER chegou i mesma conc1u~ão;

con~luiu tamhim que o ~ m~dio das

1,01 e das credoras liquidas ~ de

devedoras lIquidas ~
\ ·1

° , 72, p rov an do a sim p 1k,--i::.!'
c-:

caç~es c} e d).

(55) BACH, G.L. & STEPHENSON,:J.B .. Inf1ation an d

bution of Wea1th. p , 1 - 13.
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Nem BACH ~ STE~~ENSON, e nem"HESS & BICKSLER, acharam

evidincia de que os devedores monetirios IIquidos, ~depois

da abstração do risco, acumularam ganhos adicionais em p~

rIodos inflacionirios; as possIveis explicações são i)

o efeito da inflação não an t ec Lp a d a e:".néglígfVêl ;5:.1,.) o efei

to da inflação não antecipada" não e'dete.ct"ãNe.1d a d a s as va-

rias outras fontes de variação dos ret~rnos. iii) a infla-

ção e corretamente antecipada.

Assim, quer ~o ponto de vista te~rico, quer do ponto

de vista estatIs~ico, o estudo de ROZEFF most~a que o mé

lho r desempenho das emprisas que são devedoras monetiria -

mente lIquidas se deve" ao maior risco sistemitico que po~

suem,e nao a um adicional de retarno causado pela inflação,

o que parece ser a conclusão do assunto, no presente esta-

do da arte.

C.3.2.) Valor da Emprisa e Defasagem dos Salários em Rela-

ção aos Preços.'

A segunda forma mais comumente citada para explicar

como as emprisas lucram com a inflação e a defasagem dos

salirios em relação aos preços. Os arg~mentos que se seguem

estão colocados em ordem cron~logica e a conclusão e a de

que essa defasagem e seus efeitos, na verdade, p a r man a ce rn

-nao testados.

KESSEL e ALCHIAN (56), demonstram que a simples cor

relação negativa entre a inflação e salários reais, deter-

minada da observação de series temporais diss~s pa~imetros,

(56) KESSEL, R.A. & ALCHIAN, A.A .. The Meaning and Validi

ty of the Inflation Induced Lag of Wages Behind' Pri

ces. American Economic Review. p. 43 - 65,Março 60.
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ri~o pode ser dada como prova de que a inflaçio e a causa da

reduçio dos ~alirios reais, a menos que se consiga isolar t.

alguns efeitos reais, como por exemplo, a oferta e a procu-

ra de trabalho e de capital, a qualidade da força de traba-

lho, o padrão das demandas finais na Economia, e o estado

das artes. Êsses autores testaram algumas explicações comu-

mente aceitas para essa causaç~o entre inflaçio e salirios:

HAMILTON achava que essa defasagem se devia ao fato de

que os salirios têm maior "inércia" que os outros preços

dada a baixa capacidade de barganha dos trabalhadores e sua

falta de vis~o. Segundo essa vers~o, haveria um problema

no mercado de trabalho, devido ao qual, na inflaçi~, o sali

rio se torna menor que o produto mar~inal dos trabalhadores.

Em outras palavras, os argumentos dos economistas para éx

plicar o que acontece nos demais mercado~ nio vale para o

mercado de trabalho e,portanto, a explicaç~o nio pode ser

aceita.

BRESCIANI-TURRONI, ao estudar a lnflaçio alemã, enun-

C10U uma hip~tese que, explicando a defasagem, se coadunav~

com um mercado de trabalho perfeito segundo êle, os trab~

lhadores são sempre credores dos patrões, que, similarmente

i que~t~o da posiçao monetiria lrquida,:enriquece os deved~

re~ lrquidos durante a inflação~ Entretanto, nos tempos

atuais, essa diferença nio pode explicar grandes montantes'

de transferência de riqueza. l:
tI' .

FISHER, sem contrariar a hip~tese de que o mercado de

trabalho é perfeito, achava que a defasagem era devida ao

fato das relações patrão/empregado serem contratuais e que,

pela falta de vis~o dos trabalhadores, êsses contratos nao

previam adequadamente a perda de poder aquisitivo dos traba
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I'hadore s, levando os sal ár io s a fi carem aba í. xo do produ to -

marginal do trabalho durante a inflação. ALCHIAN & KESSEL

entret~nto, acham que essa hip5tese não resiste i primeira'

análise, uma vez que tais ~contratos sao letra morta, quando

quebrados pelos empregados.

A revisão de dados estat!sticos que suportaram a caus~

çao entre inflação e queda dos salários reais demonstrou

em todos os casos, que os Aados foram mal interpretados

aséim, foi com o estudo dos salários e preços de HAMILTON

para a Espanha, entre 1350 e 1800; com o estudo de salários

e preços do mesmo HAMILTON, para a Ingl.aterra e a França

entre 1500 e 1800, e com o estudo de MITCHELL acerca dos

salirios e preços ao norte dos 'EUA durante a guerra civil

e outros estudos que não citaremos aqui.

Em um esforço para trazer novasevidincias acerca do

assunto, kES~EL & ALCHIAN tomaram a conta de salários de

113 emprisas listadas na NYSE (New York Stock:Exchange) no

pe rLo do 1940 a 1952,e testaram a proposição de que as fir,~"

mas com maiores despesas de salários experimentaram maiores

lucros e maior valorização que as empresas que tiveram meno

res despesas de salários.

De acôrdo com a hipótese do de f a same nt o entre s.alar í o s

e preços, quanto maior o coeficiente salários j valor da

empr~sa em bolsa (equity), maior deveria ser o crescimento'

do valor da emp~~sa em bolsa. Os dados demonstraram ,uma cor

relação contriria, que claram~nte não suporta a hipõtes~.

Mesmo eliminando os efeitos mascaradores potenciais da

posição monetiria lIquida, introduzindo essa variáve.l em

uma correlação múltipla, verificou-se que persistia a corre

lação negativa entre crescimento do valor da empr~sa e o
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coefici~nte salirios / valor da emprisa em bolsa.

Assim, os autores concluem pela afirmaçio de que a hi

p6tese pela qual o defasamento dos salirios em relaçio aos

preços aumenta a riqueza da ~mpresa, permanece como essen -

cialmente nio testada.

Um outro argumento contra a hip6tese i dado por KESSEL

(49), uma vez que, se ela f~sse vilida, as emprisas mais

trabalho-intensivas e menos~ca~it.l~intenéivasj,teiiam ganho

mais, mas os bancos, tipicamente trabalho-intensivos, pare-

cem perder sistematicamente durante a inflaçio, segundo os

estudos procedidos.

C.3.3.) .Val.o r da Ernp r.esa , 'D-epreciaçio ~.Baixa dé:·Estoques_'a

Custos H'íst6 rico S; emAmb ien te Inf 1a c í on à r í o: .

Em um trabalho eminentemente te6rico, VAN HORNE &
GLASSMIRE (57), constroem um modilo de avaliaçio fundam~n-

talista das ações, em que seu valor i afetado pela inflaçao

nao antecipada.

Baseados no modilo de fluxo descontado de dividen -

dos, constroem uma equaçao em que o valor da emprisa

afetado por quatro componentes, atravis da iâflaçio

antecipada :

seria

nao

- O componente dos lucros brutos, dada pela diferença entre

vendas e CMV.

- O componente (negativo) dos juros pagos em decorrincia de

passivos liquidos.

(57) VAN HORNt, J.C. & GLAS~MIRE, W.F. The Impact of Unant!.

cipated Changes in Inflation on the Value of Common'

Stocks~ Journal of Finance 27~ p. 1081 - ,l092,Dez72.
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- A componente negativa da depreciação.

- A componente da taxa de desconto:' dos fluxos estimados ~

pelos componentes anteriores.

Abstraindo dos efeitos de carteira, que permanecem sem

estudo, a derivação dó módêlo construido (derivadas do valor

em relação is componentes), mostra que:

- O fator dominante deverá ser a resposta que vendas e salá

rios derem i inflação, antecipando-se ou não uns aos Ou

tros, bem como a magnitude da resposta.

- na ausência do efeito acima, as alterações de valor devi-

das i inflação não antecipada serão determinadas pela p~

siçaõ monetária lIquid~ e pelo im~acto do imposto de renda

s3bre a depreciação.a custos hist6~icos.

Trata-se, como dissemos, de um modêlb te6rico; se os

preços e salários se defasam ou não, ou se a posição monetá

ria liquida altera ou não o valor da emprêsa na inflàção

sao questoes que já abordamos anteriormente.

Entretanto, parece claro que a depreciação a custos"

hist6ricos se constitui em uma componente negativa inegável,

cuja magnitude pode dar impact~ significativo no valor da

emprêsa, atravis do confisco de lucros inflacionários, que

efetivamente reduzem a riqueza dos acionistas.

,.:As ve~ificações empir~cás dessas considerações foram'

con d ú z Ld as , entre outros, por HONG (58) (59).

(58) HONG, H •• Inflationary Tax Effects on the Assets of '

(59) HONG, H •• Inflation and the Market Value of the Firm.

Journalof Finance 32, p. 1031 - 1048, Setembro 77.



-101-

No primeiro d~sses estudos o autor argumenta que a'

perda~ devidar i baixa de estoques pelo custo hist6rico pod~

ser reduzida pelo uso do sistema LIFO (UEPS) enquanto que as

perdas com a depreciaçio ocorreria independ~ntemente do m~t~

do de depreciaçio usado. Tem-se especulado que o reconheci

menta da recessio 1974-1975, nos EUA, foi retardado porque

os lucros das emprêsas estavam inflacionariamente distorci -

dos.

Pesquisas recentemente conduzidas mostram que os lucros

ilus6~~os penalizados pelo imposto de renda adicional, l1evam

o mercado a penalizar a emprêsa que permite a existência da

queles lucros.

Embora uma contabilidade indexada pelo Indice geral de

preços tenha seôs problemas, ela eliminaria muitas perdas ~n

flacionirias via im~osto de renda.

A reduçio das perdas pelo adicional de impostos devido

a depreciaçio a custos hist6ricos, que no Brásil nio ocorre,

s6 pode ser minimizada pela reduçio do investimentoio que na

verdade nio e uma soluçio.

No segôndo estvdo citado, HONG testa a influ~ncia emPi~'

r~ca da posiçio monetiria lIquida, da depreciaçio e dos esta

ques baixados a custos hist6ricos.

Sua pesquisa e conduzida sôbre uma amostra de 265 a 415

empr~sas, no perIodo 1954 a 1968, em três sôb perIodos:

1954 a 58

1959 a 63
,
li
'1

1964 a 68

BIBLIOTECA KARl A. BOEDECKER
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~Os parametros usados foram

Yi 0(+ a o

1. 1,2 N

Onde

o<.= constante

~I= risco sistemitico da empresa .i~

Xli= posiçao monetiria líquida / valor de livro da

da emprêsa i.

X2i= Ativos / valor de livro da empresa -í •

X3i= custo de estoque subavaliado por unidade de

inflaçio / valor de livro da empresa.i.

Yi ret~rno mensal da empresa i, em m~dia, duran-

As
P-~ê

conclusões

te o período de investimento.
~r~p d~ tegressio.t;:. _ ._._ t:.'...... ..'. . _ ,~. ,~' . ~', '" t;.

foram as seguintes

O coeficiente aI ~ insignificante em todos os períodoi

nio havendo existência que supor~e a hip6tese de que a

posiçio monetiria líquida influencia o valo~ da emprêsa

quando se abstrai o risco sistemático.

O coeficiente a2 ~ significativamente negat1vo em todos

os períodos, levando~nos a nio rejeitar a hip6tese nula'

construída, de que as firmas com maior -proporçaq de ativos
;1,",

fi x o s :têrndes.empenho :pior que as vm en or proporçao de'ati -

vos',fixos'.'Êsse co é fí c-Le n t e fo:Í:maio!'" no período 19.64-6:8,

defuaiot:irtflaçio, e ..menor no perIodo 1959 a 63, de~menor

inflàçio.

o coeficiente a3 nao foi tao significativo como o a2, mas

tem significância nos dois primeiros períodos (1954-58 e
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{959-63), tendo sido insignificante no terceiro período

Essa situaçio i consistente com o fato de que a maioria das

empresas estava usando o mitodo FIFO (PEPS) ou de midia mo~

v e I-. para ba í.x ar o es t o qu e .

Os achados acima mostram que houve uma transfer~ncia

líquida agregada de riqueza das empresas para o governo

atravis dos mitodos de contabilizaçio a custos históricos

Entretanto, -isso nao significa que as empresas tenham'

tido uma proteçao pobre contra a inflaçio, pois nao hi da -

dos para concluir se essas'iriflu~ncias negativa~ foram mais

ou menos fortes que outras influ~ncias positivas que possam

ter influenciado o preço das açoes.

Em resumo, como a pOS1çao monetirialíquida tem sua

influ~ncia eliminada quando se considera o risco sistemiti-

co ~ ; como a eventual defasagem dé salirios em relaçio aos

preços continria com seus efeitos bisicamente nao testado~ e

como o efeito da contabilizaçio da depreciaçio e dos esto

ques a custos históricos reconhecidamente reduz o valor da

empresa, a influ~ncia da inflaçio s~bre o valor da empr~sa'

i o resultado dessas variiveis todas e nio tem direçio

única.

Dado que no Brasil dispomos de contabilidade indexada

desde hi virios anos, uma pesquisa ampla, nas mesmas bases'

me todo LógÍc:a:-sde H ON G. P o di a ser 1evada a e f eito para saber

se a indexaçio impediu as transfer~ncias de riqueza que

ocorreram nos EUA.

Da mesma forma, estudos que considerassem ~impacto'r~

lativo do risco sistemitico e da posiçi~ monetiria iíquida4

s~bre o ret~rno das aç;es comuns, contribuiriam para aumen-

tar o conhecimento acerca de como o mercado antecipa a in -

flaçio e acerca do grau de efici~ncia do mercado.
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C.4) Inflaçio e Taxas de Juros

Assim como o retôrno das ações comuns, a taxa de Juros -e
importante componente dos custos associados aos passivos de

uma empresa. Por isso, ê importante que tenhamos uma noçio

clara do impacto da inflaçio sobre a taxa de juros; -esta noçao

e conseguida pelo estudo do efeito Fisher, pela primeira vez

enunciado pelo economista Irving Fisher, segundo o qual a taxa

de inflaçio faz parte da taxa nominal de juros, sendo a dife -

rença entre ambos a taxa real:

taxa nominal = taxa real + taxa de inflaçio

Essa equaçao foi testada empiricamente i exaustao e as

conclusões sio as que se encontram na sequência do capítulo.

Antes~ porem, devemos ter claro que a equaçio de Fisher nio e

um modelo de determinaçio de taxas de juros, uma vez que exis-

tem determinantes da taxa real de juros e da taxa de inflaçio'
-nao considerados explicitamente, e que, para efeito de teste

da equaçio, sio considerados como nio sendo sistemiticamente

relacionados entre S1. Por outro lado, os estudos que se .se-

guem nio podem medir a taxa real de juros, -uma vez que .nao hi
um ativo cuja taxa sej~ ind~pendenteda inflaçi~~ para ser usa

da como sub-rogado.

Alem disso, para que possamos medir taxas nominais e de
'\inflaçio esperadas, deveríamos medir expectativas de taxa~, me

didas estas nem sempre disponIveis no mercado, obrigando-nos

ao uso de modelos matemiticos relacionando expectativas com t~

xas passàdas observadas. Nesse momento um vies aparece, uma

vez que estaremos testando nio s6 a equaçio de Fisher mas tam-

bem o modelo de expectativas.
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Feitas estas observaç~es, podemos nos "debruçar sobre 70S

estudos mais significativos acerca do assunto, para ter uma vi
- ~ .sao geral dos testeS"emp1r1cos conduzidos.

GIBSON (60) cobriu as taxas de juros observadas no perío-

do 1869 a 1963, medidas em base anual, e correlacionou-as com

a inflaçio anual de cada um aos dez anos anteriores ao ano que

a taxa de juros foi observada; as taxas de juros observadas f~

ram as de dinheiro'de curto prazo (call ~ate), de títulos co~

merciais (commer~i.l ,~pe~),de títulos de longo prazo e de b3-

nus industriais de primeira linha. A taxa de inflaçio usada '

foi a dodeflator implí~ito do PNB. A equaçao geral ~ do se-

guinte tipo:

Comparando-se com a equaçio do' efeito Fisher, vemos que'

os componentes que tratam da expectativa de inflaçio sio um

modelo que se baseia em inflaçio de dez anos anteriores ao pe-

ríodo t , para compor a expectativa. de inflaçiodo período t.

A evidincia apresentada documenta os efeitos preconizados

por Fisher:

há uma c orr ela ç a o positiva entre' taxas de juros nominais e

expectativas de inflaçio; as taxas nominais aumentam em res-
_ r

'posta a expectativa de aumento de preços, mas aparentemente.

nio pelo montante total do aumento esperado de~ preços. Des-

de que isso ocorre, parece que a taxa real d ecI i na com a in-

flaçio.

(60) GIBSON, W.F .. Price Expectations Effects on lntere~t Ra-

teso Journal of Finance. p. 19 - 34, MAR 70.
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- o eieito da expectativa de aumento de preços ~ baseado em

taxas de inflaçio do passado e quanto maior o'prazo da expe~

tativa, maior a dependincia de taxas de inflaçio do passado

mais longínquo. A expectativa de infla~i~ de curto prazo e

mais fortemente influenciada pelas taxas de inflaçio do pas~

sado mais recente. Um aumento de 1% na taxa de inflaçio es-

perada aumenta as taxas nominais de curto prazo de 1/3 de 1%

e as de longo prazo de 1/6 de 1%.

WEIL (61) corr~lacionou'os retErnos dos bEnus industriais

de primeira classe com o deflator implicito dO'PNB, no período

decorrido entre 1900 e 1968. Como subrogado da expectativa de

variaçio de preços, WEIL usou a inflaçio dos últimos 12 meses,

que, como se vi, difere significativamente do subrogado usado

por GIBSON. As conclusões de WEIL:

- a correlaçio ~ virtualmente inexistente.

- em decorrincia, ou nio existe uma taxa real de juros constan

te ou as expectativas se formaram de forma errada, ou ambos.

Assim, isseautor conclui nao ser possível estabelecer
-uma equaçao do tipo:

taxa nominal a + b (taxa de inflaçio esperada)

onde a seria constante e igual a taxa real de juros e b seria

tamb~m constante e igual a 1.

Entretanto, convem ter presente que WEIL usou nao so "um

subrogado de expectativas de preços mais pobre como um. univer-

so de taxas de juros mais reduzidos.

(61) WEIL, ROMAN L .. Realized Interest Rates and Bondholders

Return. American Economic Review 60, p. 502 - 511

JUN 7O.
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FELDSTEIN & ECKSTEIN (62) conduziram um detalhado estudo'

que ; uma irntese da teoria da preferincia pela liquidez de

Keynes e do modelo de Fisher acerca da influin~ia da inflação

nas tax a s nominais de juros.

A teoria de Keynesacerca da preferinciapela liquidez co

loca uma relação entre a quantidade de dinheiro, o nrvel de

renda e a taxa de juros dos b~nus. Dessa forma, podemos Jun....,

tar essa relação com um modelo de formação de expectativas in-

flacionirias, levando i seguinte equação:

i a" + b (liqui d ez ) + c (rend a ) + d (ex p , inf 1aç ão )

Usando como subrogado' para a liquidez (quantidade de di-

nheiro) a base monetiria, como subrogado da renda o produto n~

cional bruto "p:e.rcap Fta " deflacionado pelo deflator implrcito

do PNB~ e ~omo subrogado da inflação esperada, uma polinominal

contendo a inflação realizada de 23 perrodo~ anteriores, ~cada

peirodo com um peso, os autores concluiram que, para as taxas

trimestrais deret~rno dos b;nus de la. linha no petfodo 1954-

62, um aumento del% na taxa de inflação leva a um aumento de

0,92% na taxa de juros. Os dados con f Lr m amjp orta n t o , as duas

hip6teses bisicas de Fisher:

- a longo prazo, a taxa real de juros não ~ afetada pela infla

çao.

- a curto prazo, a taxa real de juros cai com o aumento da an-:

fIação, devido aos efeitos liquidez e renda.

(62) FELDSTEIN, M. & Eckstein, O •. The Fundamental Determi' 'i7

nants ~f:the Interest Rate; Review of Economics ·and

Statistics 52, p. 363 - 375, NOV 70.
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Esse estudo i mais completo que os anteriores porque in-

clui os determinantes da taxa~re~l de juros~na equa~~o:de

Fisher, e i um teste nio s5 da equaçio de Fisher mas tambim da

teoria de prefer~ncia pela liquidez de Keynes e do modelo de

expectativas de inflaçio usado.

o uso do modelo de Feldstein - Eckstein para decompor a

variaçio das taxas de juros entre 1954 e 1969 mostra que o de-

cr~scimo da liquidez foi mais importante que a inflaçio para

explicar o aumento das taxas de juros ate 1965. A partir de

1965, a inflaçio foi a força dominante.

Entretanto, como ji dissemos; mesmo " os testes da equaçio

de Fisher, que pressup~em a taxa real de juros constante, -sao

tambem testes do modelo particular de expectativas que for usa

do, modelo esse que normalmente e uma media ponderada das ta-

xas de inflaçio passadas. Para poder eliminar ó teste conjun-

to de um modelo de expectativas de ~nflaçio, seria necessirio'

medir as expectativas vigentes no mercado. Joseph Livingstón,

um jornalista financeiro americano, desde 1946 pesquisa um gr~

po de economistasacad~micos,do gov ern o , dos s i-nd í ca t os e em-

presas, para saber suas expectativas de valores futuros de al-

gumas variiveis econ~micas agregadas, como, por exemplo, o .•.
~n-

dice de preços ao consumidor. Embora nio haja garantia de que

essas expectativas sejam uma boa aproximaçio das expectativas'

dos investidores no mercado, alguns estudos t~m-se baseado ne-

las para testar o efeito Fisher.

PYLE (63) correlacionou 0&, 'dados de Liví'rigston com os re-

(63) PYLE, D.R .. " ObservedPrice Expectations and 'Irite~est Ra-

tes. Review of Economics and Statistics 54, p~ 2751
I

280, AGO 72.
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tornos de titulos financeiros com seis mêses de prazo de resg~

te e títulos do governo federal ameritano com um ano de prazo'

de resgate, no período 1954 a 1969.

Os resultados demonstraram que essas expectativas contri-

buem de forma signifibativa para explicar as variaç~es da taxa

nominal de juros, pois os coeficientes de correlaçio foram al-

tos: 0.71 e 0.86, r esp ect í.v.ame n t e , para as taxas de 6 mêses e

um ano. As equaçoes deregressio foram as que se seguem:

r = 0.029 + 0.6511

R2 = 0.71

(pap~is de 6 mêses)

r = 0.019 + 1.11 11
R

2
= 0.86

(pap~is de 1 ano)

onde r sio as taxas nominais e 11 as expectativas de variaçio

do índice de preços ao consumidor.

Como se notai o coeficiente fixo~ que deveria exprimir a

taxa real de juros, varia com o prazo, conf orm e seria d e se es

perar, uma vez que a taxa real varia com uma s~rie de fa~ores,
\"

como ji vimos, e inclusive com o prazo dos pap~is cujo ret;rno

foi medido. o que n~o era esperado, entretanto, ~ magnitude

da diferença entre os coeficientes da expectativa de inflaçio,

sendo um quase o dobro do outro (1.11 e 0.65), o que mostra

que o prazo de resgate deve ter uma influência muito grande na

forma como as expectativas se acomodam com a taxa nominal de

juros .

. GIBSON (64)tambêm fez uso dos dados de Livingston para 6

",:.,

(64) GIBSON, W~F .. Interest Rates and In~lationary Exp~cta

tions: New Evidence. American Economic Review 62, p.

854 - 865, DEZ 72.
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meses e 12 m~ses; ~orrelacionando-os com os ret3rnos de merca~

do dos tltulos do tesouro americano, com prazos de resgate de

3, 6 e 12 m~ses, 3 aS anos, e 10 anos ou mais, no pe r Lo d o ,I I.

1952 a 1970.

As correlaç~es obtidas foram todas altas, com R2 na faixa

de 0.66 a 0.85; as conclus~es foram muito semelhantes às do es

tudo de PYLE:

- os coefiêí~ntês ~a expectativa de inflaçio ficaram pr~ximos'

de 1.0 para os papiis com prazo de resgate de 6 meses e 1

ano; para os demais pra~os de ~esgate) o coefi~iente foi sem

pre menos que 1~0, tanto meãor quanto maior o prazo; isto de

mofi~tra qu~ as expectativas diminuem sua influ~ncia à medida

que o prazo de resgate do titulo aumenta acima do prazo em

relação ao qual foram tomadas as expectativas (6 mêses e 1

ano) .

Em conclusão~ podemos afirmar que realmente existe uma

correlaçio entre taxas nominais de' juros e expectativas de in-

flação~ conforme defendido por Fisher; entretanto, não podemos

usar a equaçiodo efeito Fishér de forma restritâ , uma vez

que a taxa real de juros varia com uma s~riegrande de fatores

Oiquidez, renda, dLv í da ptiblica, etc), e que o ajuste da in

fIação com a taxa nominal de juros -nao se faz de forma total -

mente proporcional (1 1), dado que ele depende de como as ex

pectativas são formadas e do prazodbspapiis envolvido~, em

relação ao pra.zo das expectativas de inflação. Assim, um mode

lo que se preste à previsão de taxas nominais de juros com ba-

se em expec.tativas de inflação medidas ou derivadas de m'~d"ÂasIi:~.i.:.:~·~";
ponderadas de LnfLa ç a o passada, deve necessariamente ser,"'ú~·:m~



-UJl-

delo de determinação de taxas de Juros, que considere as ,'d,e-;

mais variiveis macroecon~micas que influenciam a taxa nominal

de juros, como o modelo de FELDSTEIN - ECKSTEIN. Esses mode-

los são bastante mais complexos, uma·vez que deveriam funcio-

nar articulados com outras equaç~es que explicassem um siste7

ma macroeconomico. Mesmo que não usissemos um tal sistema de

equaç~es, a simples previsao das demais variiveis que não a

inflação, ji .•.e uma trabalho bastante dificil. Entretanto, p~

rece nao haver outra sarda, dado o numero de variiveis envol

vidas.

Por último, mas não menos importante, -convem .tio t a r que

esses estudos são conduz~dos sobre dados de ~pocas em que as

taxas de juros foram determinadas pelas forças do mercado,

sem intervenção gqvernamental. Este e um ponto de f u nd am enr-'.t

tal importincia a considerar em estudos que contemplassem o

caso brasileiro, ond~o nrvel de intervenção governamental ~

mais intenso, extenso e ~requente.
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G,,5~~)·Ln f laç ao e'Ürçamento de Capital

A decisão de investimento (65) (66) em um ou ma1S proJe-

tos, da parte de uma firma, pode se dar basicamente :seg~indo

as regras, hoje já tradicionais, que consideram o "trade off"

entre risco e retqrno. Para que uma decisão mais adequada se

ja possível, entretanto, o executivo deve considerar uma ou

ambas das seguintes abordagens:

a) considerando o risco total associado

dado projeto.

aos retôrnos de um

b ) c on s í d en a ad ó ; apenas o risco sLs.uàm au i coj.o.d i t o não d Lv er s í

fic:v~l, associado aos retôrnos de um projeto prospectivo.

Antes de concluirmos por uma das abordagens ou por am -

bas, vamos considerar algumas técnicas associadas a cada uma

delas. Como se sabe, a regra básica é a procura dos projetos

que maximizem a riqueza dos acionistas.

Toda~ as técnicas se baseiam em fluxos de caixas descon-

tados no tempo, com uso intensivo do valor presente líquido e

da taxa interna de retôrno, calculados com base em fluxos de

caixa futuros e taxas de desconto apropriadas.

c.5.l) Considerando o risco total do projeto

Nesta abordagem, duas subabdn~agen~~devem~se~~ao6sidera-

(65) VAN HORNE, J .. FinanciaI Manag~mertt and Policy. Engle-

wood Cliffs, Prentice Hall, 1977. p. 75 - 227.

(66) BRIGHAM, E.F. & Wéston, J.F .. Managerial Finance. Hins-

dale;Dryden, 1978. p. 341 - 452.
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d as ç a saber:

C.5.1.1) Técnicas em que o projeto é supostamente de mesmo --,I

risco total que a empresa.

Trata-se basicamente de calcular o valor presente 1fqui-

do e a taxa interna de ret5rno dos fluxos de caixa futuros de

um-projeto com base na f6rmu1a:

NPV. =
C1 +

C2 + QI •••••••••• + Cn (A)'. -. 2
(l+R)(1+R)

onde:

Ci - fluxo de caixa 1tquido no perfodo i

R - custo marginal de capital, suposto constante em todos os

perfodos.

Os fluxos de caixa líquidos são obtidos pela projeção

dos lucros e perdas adicionais que o projeto gera e cpJa pre-

cisão determina a precisão da decisão final de aceitação ou

rejeição do projeto.

O c~stomargina1 de capital é o custo médio ponderado de

capital da empresa se o projeto fosse aceito, o que implica I

definir as fontes adicionais de capital para financiar o pro-

jeto e seus respectivos custos.

Caso se conhecesse todãsl as oportunidades de investimen

to possíveis e se a firma estivesse submetida a um~ raciona -

mento de capital, e possfve1 usar a presente abordagem atra -

vês de programação linear, como se segue:
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~ - -,,-~--~---,.._.•._----~--"""~.'"- -
~

~
ti-- ---

~ISUJEtTA A Cfj )(, <: c i
j iEI

J-

l___0< 1)( < I ..• '- l' .----- -_~....I..&....A..

A função objetivo é a Mama dos valores p~eaent~' liqui -
dos bj de codo proj~to e xj ~ um nim~ro ent~~ O ~ 1: Ct] -8ao·

• r""-,
015 5Di dnB de c..fti:lto .ft.l5oci .ftda:ll .n. cada pe riDdD a Clld4 pro j e to -e

Ct ~ a .eída máxima d~ cepital no período t. pere a empresa.

Como S~ p~rc~b~t a, lirnitaçõ~, a cataa técnica. &ftO a~
Beguintea:

a) o risco tot8l~ conBideredo d~ forma implícita nU t4~n de

costo marginal de capitalt R. e considerado con,tantc ~~

tOd08 os p~riodos ~ ~ conBiderado o m~8mO par. ? proj~to ~ ~

pa:ra a empr li! B.,

risco,

total do projeto. ..-•
c) 08 oportunidade, de inve.ti~ento não .ão todas conhecidas- ~

decorrer do te~po.

~.tDI5
... .

tOcnlc.a15 .õ podem .er .ftpl ic lI.d 8S de formo. t

tent8tiv~~ devido â irrealidade de 5UOS limit.çõ~a.
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C.5.1.2) Técnicas ~m qu~ O projeto altera o risco total da em

prCfõ4.

Nesta .bordagum. 8up;c-ae que cnda projeto t~m um nlvel
de ~i8CO dif~rent~. nível ~55e medido pelo v~ri8bilid&de de

-i~u~ retornoa. ~5to c~didtt pelQ voriÃncia dA distribúiçio de

probBbilid4d~ dOI retôrnol do projeto •• upo.tc normalmeDte

diattibuíd:l.

~--~ _-.. ..•.._---

I

,
12.000 (CR 1II

PROPOSTA B

~c
.coe:
Cl--o
=:Itm.~
ca:
m~
00
a::ua,O

PROPOSTA A

e.oee

-
-Ambaa n. prOpolt~1 (projeto5) A e B~ da fi8ura~ tem um

fluxo de caixa ~.pcr4do, em codtt p~r{odo.de Cr$ '.000.00, po-

r~m com~difercnte, v~riinciA5.
gemt ft propostA A tem muito maior risco que A proposta B.,.

Pare aplicar a fôrmula b~aic8 de flu~o. de caixa de.con-

tBdo5. O rilco deve .cr eon.idcrado DOS fluxo. de c8i~a Ou na

tn~A de de.conto.

A taxa da de. conto

livr~ de ri&cot Õ ch8modo de prê~io poro O risco.

&0. OI fluxo. de caix~ eio 0& ~sperGdo. (media).
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05 fluxos de ca~xa -s e r a o tanto menores quanto ma10r .•

ri6Co~ e $erao ajustados multiplicando-se o fluxo esperado

por um fator de rLs co ~t~:i ~ de acordo com a '_litilidade da

riqueza do investidor. Neste casot a taxa de desconto ê a ta

xa de juros liv~e de risco.

Estas formulas de ajuste para o r~sco tambem bastan-

te teóricas, porque~ embora pressuponham risco diferente para

cada projeto, supõem-no constante em todos os períodos. Para

melhorar a abordagem~ existem técnicas mais elahoradas e tra-

balhosas~ mas de melhor precisão.

o modelo de HILLIER (67)

Para poder lidar com situações em que parte dos fluxos

de caíxa podem ser independentes entre si e parte pode ser

perfeitamente correlacionada entre si~ Hillier desenvolveu um

modelo para calcular a variância do valor presente líquido de

um dado projeto~ associando uma variância a cada fluxo de cai

xa em cada p~ríodo~ e descontando-os ã taxa de juros lívre de

risco. Com hase nessa distribuição de probabilidadcst o exe-

cutívo calcula a probabilidade do valor presente liquido ser

menor Ou igual a zerot e decide pela implementação ou não do

projeto.

o casO da correlação moderada

Quando ao . ~
a nv c s de total indcpcnd~ncia ou perfeita corre

(67) HILLIER; Frederick s .. The Derívation of Probabilistc •

Information for the Evaluatíon of Rísky Investm~nt.

Mana~ement Scicnce~ 9, p. 443 - 457~ ABR 63.
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lação entre os fluxos de caixa~ tivermos correlação moderada,

podemos calcular a distribuiçâo de probabilidades do valor

presente líquido atravês da abordagem de uma distribuíção de

prúbubi]id~des condicionadas: para cada período~ existem flu -

xos de caixa associados ã suas respectivas probabilidades~ c
para cada um desses fluxos existem fluxos condicionais nos de

ma1S períodos. Com bastante paciência e um programa de comp~

tador para os cãlculo$t podemos montar-as distribuições condi

cionadas e calcular a distribuição de probabilidades do valor

presente liquido.

o modelo de simulação de HERTZ (68) (69)

Baseado nas distribuições d~ frequêncía de nove

que afetam o fluxo de caixa líquido de um projeto~ C

fatores

um prDgrama de simulaçao em computador~ para obter todas as

combinações entre aqueles fatores~ Hert~ calcula a distribui-

ção de frequências do valor presente líquido c da taxa inter-

na de rEtôrno~ que ~ o instrumento de decisão de implementa -

ção ou não do projeto. Os nove fatores são 0$ seguintes;

Relacionados ao Mercado

1. Tamanho do mercado
2. Preço de venda
3. Taxa de cre$~imento do m~rcado
4. Fatia do mercado

(68) HERTZ~ DAVID B .. Risk Analysis in Capital Investment

Harvard Business Review 42, p. 95 - 106~ JAN/FEV 64.

(69) HERTZ~ DAVID B .. Investment Policies That pay Off.

vard Business Review 46~ p. 96 - l08~ JAN/FEV 68.

Har-
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Se F~e a combinação de projetos existentes. as combina -
-çoes S~ X~ D e M dominam F e todas as demais; a escolha de

uma delas é determinada pela curva de indiferença do executi-_

VO.ou dos executivos que fazem a escolha. No caso, D e o co~

junto csco1hido~ e que domina F, pois dâ maior rctôrno com me

no r risco.

C.S.2) Considerando apenas o risco_sistemático do projeto.

Esta abordagem avalia o projeto no contexto do CAPM (Ca-

pital Asset pricing Model). Assim~ o que se busca ê o ~mpac-

to de um ou mais pxojetos sobre o rLSCO e o ret;rno d~ uma

carteira de ações de um investidor~ ~ não gobre uma cart~ira'

de ativos de uma empresa.

Sob esta ab o rdagem , t r a t a+s e de descontar os fluxos d e I .

cáixa do projeto ã seguinte taxa:

-Rm - 1

t;f A,'YI,:1.
.. Cr fr ("" )

km k No\

onde:

Rk ~ taxa requerida de r~tôrno para o projeto k

i - taxa de juros livr~ de ris~o
-Rm taxa de retôrnc do Hportfolio" do mercado

rkm - covariância entre os retôrnos do mercado e do pr~

í eto k

u-~ - desvío padrão do projeto k.

A decisão de rejeitar ou nao o projeto será to~ada com

base no valor presente líquido ou na taxa interna de retorno:
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Relacionados ao Custo do Investimento

5. Investimento requerido

6. Valor residual do investimento

Relacionados aos Custos Fixos e Operacionais

7. Custos Operacionais

8. Custos Fixos

9. Vida útil das ínstalações

A abordagem das -arvores de decisão

Todas as abordagens que até agora consideramos -sao do ti

po aceita/rejeita. Há porém necessidade de tomar decisões se

quenciais no t~mpo, em alguns casos. Para examinar esses ea-

sos~ as várias decisoes poss1veis -sao combinadas em uma arvo-

r~ de deci6ões e a cada decisão é associado um valor presente

líquido esperado e sua ~e~pectiva distribuição de probabilid~

des. A comparaçao entre essas distribuições~ analisando a ir

vore de decisões da frente para tras, aponta, a priorit a me-

lhor sequência de decisões no tempo.

A abordagem de múltiplos projetes de investimento.

Quando ao . -1nvcs de um único projeto~ temos vários pro]c-

tos a considerar, podemos usar a abordagem da teoria das car-

tciTas~ embora haja algumas diferenças significativas entre '
~

projetos e ações, a sab~.=
a) oS projetos não são divisíveís como as açoes.

b) dcsinvestir em um projeto ê bem mais difícil que desinves-

ti. -em açoes.
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c) o. proj~to. pod~m .~r conting~nt~a ou mutu8m~nt~ cxelufti -

voe éntr~ Bi~ o que nio ocorre com fts DÇÕ~5.

Tr~t~-fte. no-ca~o. d~ ~ontar as virios combinAções p08.!
veia entre todos os p~ojetos de inv~.tim~nto di8ponivci8~ c.

dentre as combinaçõe~ pOlsívciB (vi.vei~)~ calcular o valor t

p r e s e e r e llqui.do e e p e r a do ~ ! nr r e s p e c c Lva diBtribuiç40 de

frequ~nci.B (d~8Vio podr.o e variância) para cada uma dcs ••• '
Co~o BC a8b~. o vBlo~ prcBcntc lquido c.p~rftdo'

d~ cadu combiuGção ê a ~êdi. pondered~ do valo~ pr~5~nt~ lí -
quido e~per8do de cada projeto; ~ a v.ri.neis depende do va-
riância de cada projeto e da ~cov.ri;ncia ~nt~~ cada por de

projetos:

onde:

<J.,
- -,.

~ - numerO total de prDjetos na eombin~ç;o

~jk - correloção ~ntre o. projetoa j c k
~ - vftriincia doa rotôrno. do pyojeto j,
Gi~ - vA~iância do& rctôrnoa"do projeto k

A. combin8çõ~5 variânci4 I vnlor prc.cnte líquido ~Bp~r~

do são eolocodol no c.poçó dn figuTa~ conforme abaixo:

•••
u
z:

toC

G:
.~

. .

- ......•.. --_ .•- ._- •.. -...•.•...•••.......

• •
• '.• • NI•
-G

VP L ESPE RA DOS
- ••••••.•.• ...I11III...... ---=-........ .
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VPL
Rk' o proj e t o ~ ace i, to.

se o e/ou

TIR

As ímplicações dessa abordagem sao as que se seguem:

a) a taxa de desconto indepcnde da cmpxcsa que estâ conside

rando o projeto, porque o riSCO sistemático do projeto -e o

mesmo para todas as firmas.

b) cornO o CAPM assume que o risco não sistemático é diversifi

cado pelos acionistas, a diversíficação da carteira d~ pr~

jetos não pode fazer pelos acionistas nada que eles -n ao

possam fazer por S~ mesmOS. Isto ê radicalmente diferente

das abordagens anteriores~ em qu~ $ diversificação podia

resultar em redução de risco para a firma como um todo.

c) o custo de insolvência (falência) e suposto zero na aborda

gem do CAPM.

d) o CAPM assume inexistentes uma serie de ímperfeições do

mercado: as taxas de empréstimo e de tomar emprestado sao

diferentes; os custos de transação c informação não são zc

ro~ a taxa de juros liv~~ de risco pode não ser fi~ada de

forma precisa.

C.5.3) A díferença Entre as aho~dagens

Quando as abordagens de risco total e risco sistemâti~o'

derem o mesmo sinalt ele deve ser consid~rado ; quando de -

rem s~na~5 diferentes~ devemos usar ã abordagem cujas pr.cmís-

saS são as mais realistas.

Se as aç~es de uma empTesa s~o nublicamente controladas~

se a possibilidade de fal~ncia ~_~emota e a f~rma ~ capaz de



-122-

e~prc •• ar retornoa e~peradoa de um projeto~ r~ali8ticamcnte ,

em ba.e de uni~o período. hã condiçô@s para se defender ~ ft

oplicação do CAPM. E~ c.ao contrâriot a .bordage~ do ri5eo t

total deve ter eonaider.da.

No futura. a abord.8~m do CAPK seré deAenvolvida; na ~c-

conBiderar B abordagem do CAPM se qui.~r~m reolmente maximi -
Ear • rique~n do. acionista •.

C.~.4) O i~poeto da lnflaçio

-CDmo vimol~ todo. 8S abOTdBgens usam •• em cxceçao. 88

fôrmula& de fluxo da cnix~ descontado. Pura defini~ o iepac-
to da inflGçâo vamO' con&id~rQ-la no. fluxoa d~BcontBdo. d~

caiX4~ quer nU~ fluxos propria~ente ditOB~ quer na t.~ft d~

desconto.

VAN HORNE (70)t argumenta que ~m epocn de baixa infle ,~-
ção, seu e[êito sobre o~ fluxOB d~ C~iXB não .ao con.iderado.

e um viéB ocorret uma veE que nas ta~ •• de d~~eonto, 4 infla-

çio e.ti con,iderBdat na taxa de juros livre de cisco. Se8u~

do c•• c autor, temos a se&uint~ propo.to de BjUGte:

1'1

MPYo • ~.-,
[a t E I + .,{e ~'t ..•. o t « I + (t e »t] [ I - T] - F t T

H + lIr:)t

. ., ~I •• :_.- '

t rO duc:li! d _by iníl ati on. Journal oi Fi nonci:ll.1mid QUlID ti-

tGtivo AnDIY.i!~ p. 653 - 658. JAN 7l.
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k ~ taxa de desconto = i + rt onde i ~ taxa livre de riS

co que Ln clu í a inflação esperada, lO! c.'e o prêmio para

o risco.

NPV o ~ valor esperado do valor presente líquido na data ze

ro.

n - numero de período5 ~om fluxos de caixa esperados.

T taxa de impostos de renda corpoTativã.

F - depreciação do ativo no período t.
t

Co ~ ~usto do projeto na data zero.

It - fluxo de ca1xa esperado positivo (entrada) t a preço'

constante.

o
t

~ fluxo de caixa esp~rado negativo (saída), a preço

constaute.

~ taxa esp~rada de inflação no período tt medida pe.la

va r i aç io de. um rndice de preços.

Clt.. - po rç ao a.plicável de 6t sobre os fluxos positivos.

fJ =. po r ç ao aplicável de Elt sobre 0$ fluxos negativos.

Como se percebe~ o ~isco de inflaçãa~ nesse modclo~ é su

posto constante na taxa de desconto e variâvcl nos fluxos de

caixa, embora mantenha constantes as porcentagens da inflação

aplicável a cada fluxo~ o que parece bastante razoavel. Uma

de suas vantagens é reconhecer o impacto diferenciado da in -

fIação sobre diferentes fluxos de cai~a. Assim~ as receitast

(entradas) são afetadas pelos preços futuros esperados e 05

custos (saídas) são afetados pelos salãrios e custos da mat~-
I

_.~. 1ria prima~ que se comportam de forma diferente. frente a 1nf a

-çao.
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GREER (71)~ em um artigo breve, defende a idéia de que

flu~os monetários devem ser descontados por taxas de desconto

nominais e fluxos reaLS por taxas reais. Assim, na definição

do valor p~c~ente líquido de um dado mOntante adicional de ca

pital de giro, ele propõe que o incremento de caixa seja des

contado por taxas nominais e que o incremento de estoque~ su-

posto variâvel com a inflação~ seja descontado por taxas

rca~s de juros que contenham prêmio por risco que nao infla_~

c í o n á r í o .:

Essa abordagem, embora conceitual~ pode levar a erros

significativos, aotadameate no uso de taxas de desconto .' • 1

reais~ quando a evolução das taxas nominais e dos fluxos

reais, cOm a inflação~ pode não ser a mesma.

COOLEY e outros (72) cnfo~am as seis límitaçoes básicas

do modelo tradicional de fluxos de Gai~a descontados (fórmu-

la A~ em C.5.1.1) ~

1) oS fluxos descontados são nominais.

2) a taxa de desconto ajustada para o risco ~ constante para

todos os períodos.

3) a taxa de inflação é implicitamente contída na taxa de

desconto e ê suposta constante em todos os períodos.

(71) GREER Jr. ~ W. R •• Planning for lnflation in t~e Capital

Budgeting Analysis. Jaurnal of Contemporary Business~
~~

11 pg.~ Outono 75.

( 7 2 ) CO OL li Y, P. L .; Ro e n f e 1 d t , R. L. 8: CHEW, I. R .• Capital

Budgeting Procedures Under lnflation •• Financia1 Ha-

n~ement, p. 18 - 27, JAN 75.
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4) as diferentes sensitividades dos fluxos de receitas e de
- -custos naO sao considerados.

5) a incerteza aS$ociada ã depreciação ê considerada a mesma

dos demais fluxos do projeto.

6) a taxa implicita de inflação ê dada como certa.

Para levantar essas restriçoes fia0 propostos os seguin-

t es ajustes:

1. Uso da fórmula multiplicativa dos componentes da taxa de

d e s c o n t o ~ ta.] q u e :

k - ta~ã d~ desconto de um dado período

f1"L '" taxa de inflação de um d.ado pcriodo

1 - taxa real livre de r~8CO

~ ~ prêmio para o risco

A fórmula multipli~atíva ê muito mais precisa que ã adi

tiva~ notadamente quando os valores de ~I i e e não são pe-

queno~, e desconta adequadamente os fluxos nominais.

2. A componente (1 + í
n

+e) deve variar a cada_período; por

1SS0 Ê proposta sua decomposição como segue:

(1 + i) n-l

Substituindo na fórmula do rtem anterior~ temos:

a E

P") {I ")u-l
+ 'ti '"'---_+-1----1

C

(] + k)u (1 +~)n (l + i
, I ~

A componente ~ reduz o fluxo nominal ao valor real; - a

componente c desconta o fluxo pelo valor dQ ~inheiTo no tempo
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e a componente b ajusta o fluxo de caixa para o r1SCO do

perí:odo.

3. Para considerar a variação da inflação a c~da periodo,

proposta a alteração da componente inIlacionâria comD se-

gue ~

(l +("U
J

4. Para considerar que as var1as companente5 positivas c ne-

gativas que dcteTminam o fluxo de caixa C em (A), podem'
n

sofrer impactos diferenciados da inflaçãot é proposto que

C seja calculado segundo a fórmula abaixo:
n

c ~
1'1

onde:

I - entrada bruta de caixa no período -n , nao infla.cionada
n

Àj - efeito da inflação sobre I

O ~ sarda de caixa devida aos custos variiveis, niQ inflo-
n

cionada

8j ~ efeito da inflação sobre os custos variáveis

F - custos fixos não afetados pela ínflaç~o em determina
n

dos sub-períodos

D custos que não implicam sarda de ca1Xa
n

T - taxa de imposto d~ renda

OB5: no caso brasileiro~ f e Dn n
-s ao afetados pela inflação1

devido a inde~ação largamente usada na área econômica.

5. Como a incerteza associada à depreciação -n30 var1a c:om o

fator de risco e ' seu desconto deve ser separado; a nova

fórmula fica então~
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~--==---~-- - - - , ----------
NPV

-
6. P.rll que n componente de ri.co f,.",- .eja lIjultada. pnrn. ,~o

ri" CD··ínf 1o.cionir io fOln deve • c'['lIum(!n za d a de 1t',..., • o me.-

d (1 ")n d· dmO Dcontecen O co~ + 1 no cnomlnndor da segun a paI

c~14 da fórmu18.qu~ d~y~ 5cr ftumentada pftT8 (1 + i·+ ~~)~
onde ~~ ~;~ 5ão aju~t~s p8ra B inccrt~z4 na taxa de in-
flaç4o. ~.

Como se observe. o. Gju.t~. citados trftz~m um consideró
vel aumento de complexid.dc CDmput8cional~ c sua prcci.ão de

pactos diferenciados da inflação noa fluXOB ê DBS tn_aG. En

tretanto~ 8U8 adequada ob.ervação d~ve reduEir o vii. da fõr

=ula tTcdicionol~ notodllmentc quando as taxaa de inílcçõo
-81'10 alta:!!.

A nos.o veT, ~5tC& 8jUStC5 tem grande i~pacto d~ C8rn -

ter p~ntico, .~ nfto n8 prec[sào dos cãlculo8 [inais~ D8 lor-
ma COm que obriga o ftnBli.tn D con.ider~r. de forma diditi -
CD~ cad& impacto nos fluxos ~ nas tDXas. qU~8e como um

uch~ck-l i:lltIl.

C.5.5) O imp8cto da inflnçio via impoBto de ronda.

Tendo citado uma ,oluçio para 05 problc~aa que a infla

b 1eln.1!; C!8US adofl•quando abo rdado. pc lo l.do do e f e í to i nf í ae io-

oãrio do impDRto de renda nes decisões dc inv~stim~nto de c8
~

pital. em ecoDomi8f1 n.O indexada •. A Dborda8c~ do probl~m81
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tar a ordem cronológica de publicação do material acerca do

assunto.

NELSON (73) analisa o impacto da inflação através do im

po~to de renda, com base em uma proposiçao simplificadora~

que e a pe~feita ~en~itividade dQS fluxo6 de caixa e da tttxa

de desconto com relação ã inflaçãot e sai com cinco proposi-

ções bãsicast que demQnstra~ caleado nas quais pede a ind~xa

ção da contabilidade~ para elimínar as distorções que apon'-

ta; são elas:

Proposição A - O nível ótimo de investimento de capital de -

pende da taxa de inflação, e serâ tanto menor

quanto maior a inflaçao.

Proposição B A taxa de inflaçao influenciará a escolha de

tecnologia, atravês da escolha do quociente t

capital/trabalho. Altas taxas de inflação es

tão associadas ~om quocientes menores.

Proposição C - A classificação de projetos mutuamente exclu-

6~VOS pelo valor presente líquido e alterada'

com a magnitude da taxa d~ inflação.

~roposição D A classificação de projetos mútuamente exclu-

5~VOS pelo valor presente líquidot e que díf~

rem com respeito a durabilidade, é alterada t

em favor dos projetos de baixa durabilidade'

quando aumentam as taxas de inflação.

Propo~ição E ~ A política de reposição dos ativos depende da

taxa de inflação; quanto maíor a inflação

(73) NELSON~ Charlcs R .. lnflation and Capital Budgeting.1

Journal of Finance 3l, p. 923 - 931~ JUN 78.
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mais provável e que a reposiçao seja deferida

para um período futuro.

Embora essas proposiçoes sejam lastreadas no fato de

não haver indexação na depreciação e na suposição de que os

fluxos e as taxas de desconto -sao perfeitamente .". .sens~ve1.s

inflação~ eSsa forma de abordagemt convenientemente modifica

da para economias indexadas~ pode levar a outras proposições,

de forte caTâter didático para o tomador de decisõ~s.

o mesmo o corre com as Ir loE;:i s " que ALLEN (74) inf erc :

1a. Ir I e í." - c om o a ume n to da i n f 1aç ão, a t ax a rea I de ret ô r-~

no sabre os investimento de capital decresce.

2a. "lei" - a taxa real de imposto de renda aumenta com a in

fIação e com a idade do ativo.

3a. "lei U - Com o aumento da í.nílIaç ão, a taxa real de retôr~,-"

no sobre o capital de giro ~e reduz.

4a. "leit1 - Com o aumento da i n f La ç jio , o retorno sobre o in-

vestimenta ~m capital de giro sofre mais que o

retôrno sobre investimento em ativos depreciá

veis.

5 a. 11 1 c i 11 - Co m o aum c n ta d a i n f 1 aç ão t a ta x a r ea I d e '-r;'"e t ô r -

no sobre ativos que aprec1am no tempo~ tende
"'-

decrescer.

6a. "leirr - A taxa d e retô:rno em investimentos de capí~fl·l va.
~'ria inversamente com ú quociente rndice g~Tal de

(74) ALLEN, B .. Evaluating Capital Expenditures under Infla-

tion! A llrímer. B6siness Hori~ons, p. 30 - 39,DHZ78~
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preços/indicc de preços eapccífico dos elemen
to. que conttibue~ positivamente pere o fluxo de
caillllll.

Da me.ma formQ~ .ua adaptação d eeonomiS8 indexodas de-
ve ser feita. paTa ftPToveitar ,eu gr~nd~ ~feito didático pa-

Ta 05 tomadores de decisões.

C.5.6) lnflaçno c Carteira de P~ojeto •.

Finftlmcnt~. uma palavra lohTC o impacto da inflação ne
Bdmini8tração de Uma cnrtcira de projeto •• BAILEY e JENSENt

"

(75) OpÓ8 anili.c tcõric8 do variaçÃo do valor presente li--
quido de doi. projeto. ~utuam~ntc CXC1U5ivos. COm ft taxa ·de
dQBContot concluem qu~ o cfeito de mudança. no fndicc gcralt

de preçoB pod~ nao s~r tio significativo na .dministraçio de
carteiros de projetoR quanto naa avaliaçõcR d~ proposta, in-
dividuaiB~ particulftrmeDt~ ~m prcB~nç4 d~ inf18çdo =odcrllde.

~T--"'--"""'" -=~ ...-.. - O Dor gumcn to é ol VPl --,~ "::;.- =-.~-----
PROJETO 1

PR 2

S.f:guinttl:---..-. -

to

,
tVPl1 ·VPl2

TAXA DE
DESCONTO~--~-~"~------------------------------~------~-=~--------F r. r2

t(75) BAILEY. A.D. , Jen5~n D.L .. General priet L~vril Adjus!
~~~t. in thc Copitnl Budg~ting Dceision •. Pinanciftlt

M.na&cm~nt~ p. 26 - 31. PrimaveTa 75.
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ConBiderando a figura aDt~riDr e chamando de i e 4 reB--
pectivamente~ .~ tBX8B d~ d~~conto 8e~ e COm ajuste p4r~ in-

flação. podemos concluir ~elD conteudo da tabela abaixo:
. '-

(.o. - i - p) =

r -- ~ - ~-- ~-- - ~
I

VARIAÇÃO NO
IM01CE Q:ERAL f< F ~ .: F i> F
OE PREÇOS

I
,

I

,

I

I NF'LAÇÃO MUDANÇA DE AJ\,I!iTE MUDANÇA DE

11 >0 CLA5S1 F ICAÇÃO: RESOLVE CL ASSI FI CAC ÃO~

. POSS~VEL INDIFE REN ÇA ••• POSSIVEL
,

. 1

,

I

I OEFLAÇio MUDANCA OE • .IUSTE MUDANCA DE

I p < o ClASSIFI CAÇÃO! RESOLVE ClAS SIFICAÇÃO~

J I r.(PO S:5IV E L IN DIFERENÇA 'POS$lVEL
I

- -- -- - - --....;:~--

Como cc notD~ nem sempre O OjU8tC pur$ 8 inflaçfto ~Udé

ft classificação de dDi, projetos mútuamente cxclu.ivos; ftS-

~im. cmbo~~ o impacto eobrc umO eart~ir. d~ p~ojetol cat~ja...•.
longe de ficar cl~rot ~ apropriado conelui~; a i~trod~~io ·do

ejuBtcB pnr3 a infl$ção na taX4 d~ dc~conto pode não 81tc~ar

4 compa~içio de cartci~8s óti~ft~~ dependendo do t~mftnho do

ajuste (grandeza da infl~ç.o). do padrão d~ fluxo. dit~rcn

CiOlB entre par~B de projetos e do tDm~nho c d. div~r5ificb-
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C.5.7) Conclusão

Considerando que as abordagens do risco total e do ris-

co sistemitico dependem da t~cnica de fluxos des~ontadost a

melhor consideraçao que se pode faz~r acerca da ínflação -e
o ajuste de fluxos e taxas de desconto~ em procedim~ntos com

putacionais que permitam~ sempre qu~ cabrvel~ o uso intensi-

vo de simulação, uma vez que~ como vimos~ a abordagem da in-

fluência da Lu f l a ç jio sobre o orçamento de capital e: b a s i ca- -!'

men te empí ri c a ,
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D. - SUMÁRIO E CONCLUSOE5

Sllmario

No capítulo A enfatizamos a nOssa op1n~ao acer~a dãnB~es

sidade'~do ~xecutivo financeiro com~reender-os mecanismos da

inflação~ notadamente nêstcs tcmpos~ de c~escente e forte in-

tervençao governamental na Economia. Citamos nossa preocupa -

ção em buscar material teorico e empírico acerca da influêncía

da grandeza relativa da taxa inílacionâria na administração fi
nanceira das empresas. Citamos também a inexistência de mate-

ria1 mais do que especulativo acerca da inflação e as decisões

de investimento em capital de giro e de dividcndost como tôpi-

c:os agregados.

No capítulo B concentramo-nos primeiramente em conceitos

básicos, como a desc~ição dos objetivos da teoria econômica e,

acíma de tudo~ na sua adequada distinção dos meios.

Foram discutidos os~ instrumentos de polttic~ monetiria

c fiscal~ para adequar meios e fin~ bem como suas vantag~ns e

desvantagens.

A inflação foi.escrutinizada, inicialwente pela sua cla~

sificação, pela sua defi~ição. pelos problemas de rn~díção," e~

em seguida~abordada çelas principais teorias e políticas de es

tab i 1 i z a~ ão c 1ás s i co S t t erud nando po r uma ana 1 i s e da i nfl aç ão

~,brasileira ao longo dos govêrnos federais após 1964.

No canitulo ç enfocamos a influência da inflação noS Ob-

jetivos da Administração Financeira, no Retorno das Ações~Jl,~o

Valor da Empre5a~ nas Taxas de Juros~ ~ no Investimento de Ca-

pital.
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Conclusões

Sem prejuizo do atual arcabouço teórico que explica as

causas da inflaçao, bem como as politicas de estabilização, no

vas teorias e novas conceituações deverão nasce~t como o mode-

10 da realimentação do Prof. Simonsen~ da vivência e da perpl~

xiaâdê-que ela causa aos agentes econômicos e sociais. Em pa~

ti~ular~ acreditamos que a crescente sofisticação d06 modelos'

econométricos de pr.evisão das principais variáveis ma~roecono-

mi~ã$~ bem como SuB necessdria interrelação com as principais'

variive1S de deci~io financeira a nlvel empresarialt dever~ .!~

noS levar a um melhor conhecimento acerca do fenômeno e do seu

combate.

Nesse sentido deverâ concorrer a pesquisa~ notadamente

nos paises em que a inflação é mal ~rôni~o, ~omo no Brasil~ta~

to paTa um correto diagnóstico das causas da inflação, como no

estabelecimento de informações copiosas e confiâveis~ acer~a

das variáveis macroeconômicas, para melhorar a eficiência dos

mercados~ c para possibilitar melhores condições d~ previsão

do futuro imediato.

Não obstante o acelerado des~nvolvimento do campo das fi

nanças de empresas, durante esta segunda metade do século XX

em muito ajudada pelo desenvolvimento das telecomunicações e

do processamento el~trônico de dados~ seu desenvolvimento futu

ro estara ligado~ entre outrost ao crescimento do ~onhecimento

dos mecanismos inflacionários e a forma como êsse conhecimento

influenciarã os modelos d~cisõrios que embasam as decisões de
~

investimento e financiamento da empresa. Essa ligação ê tanto

ma~s importante na medida da presença de outros fatores insti-

tucionais~ na vida social e econom~ca dos países em desenvolvi
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mento, cornO o Brasil~ como um mercado de capitais ainda inefi-

ciente e cheio de mazela~~ com excessiva int~rvênçi6'g~v~rna

mental, e dominado pela prática do subsídio.

Mais e mais teremos que discutir os objetivos da Admini~

tração Financeira~ buscando uma solução de caráter normativo e

operacional, que considere a inflação e as demais responsabili

dades da empre5a~ ao nível do escopo da função financeira. Ao

lado da maximização da rique~a~ tomada como o objetivo normati

vo e operacional de sempre, há qu~ p~nsar na estratégia e no

11 t imi TIg 11 das d e Ci s õ esq ti e I e v ama ê5 S e o b j e t i v o ~ co mo a fi an u -

tenção da substância pat~imonial, em presença de inflação mui-

to acentuada, para permitir a sobrevivência lucrativa da empr~

sa.

No que respeita ao relacionamento da inflação com o re -

tôrno das -açoes c.omuns e preferenciais, a fronteira do conheci

mento está bastante alongada e a pesquisa empírica, no Brasil~

t.em caminhado no sentido de esclarecer cada vez melhor o fun'~'!'

cionam~moc~merc:ado aciort~rio. O procedimento longamente adota

do de testar no Brasil~ procedimentos e tco~ias desenvolvidast

nO~ centros mais adíantados, poderia dar resultados imedíatos:

no estudo das correlações entre a inflação~ retôrno de ações

comuns c as principais va~iâveis reais macroeconômicas; no es-

tudo do rela~ionamento entre a inflação. posição monetâria lr-
quida, valor da empresa e risco sistemático; no estudo do ~fei

to da inflação sob~e a atividade econômica, e no estudo da dra

g a fiscal, v La. imposto sobre. lucros ilus6rios das empresas.

De grande ajuda sería o desenvolvimento de modêlos de de

t ermi n a ç ão da taxa de juro 3, como. o de FELDS1'EIN-ECKSTE IN ~ para

teste do efeito Fisher.

Os tépicos d~ política de dividendos~ decisâo de capital
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de g~rOt decisão de estrutura finaneeira~ para citar os mais

bâsico5~ se ressentem da falta de trabalhos teóricos

cOs aprofundados; a contrLbuição da academia para êsses tõpi -

cos~ com tratamento de dados brasileiros~ seria inestimável.

o crescimento do campo das Finanças de empresa~ para en-

globar o tratamento da inflação nos seus p~essupo$tos~ e a sua

crescente interligação com os variáveis macroeconomicas~ con -

tribuirá para acelerar sua passagem definitiva~ de Arte para

ciência.

A presença da inflaçãQ~ de forma intensa e extensat em

todas as p~incipais econOffi13S capitalistas, deverá subverter t

cada vez ma~s o ensino e a prática tradicionais em Administra~

ção Financeiro.
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