
N9 67 

CONTRATOS SALARIAIS JUSTAPOSTOS E 

POLtTICA ANTI-INFLACIONARIA 

MARIO HENRIQUE SIMONSEN 



--- ---------------------------

CONTRATOS S~LARIAIS JUSTAPOSTOS E POL!TlCA ANTI"INFLACIONARIA 

Mario Henrique Simonsen 

1) O purgatório anti-inflacionário 

A teoria aceleracionista da curva de Phillips explica formalmente 

por que o combate à inflação costuma exigir um interlúdio recessivo: 

para que a inflação se desacelerA. 5 preciso que os reajustes de salS 

rios nominais fiquem abaixo da inflação passada. Numa economia de mer 

cado isso dificilmente se consegue sem uma temporada de elevação da ta

xa de desemprego. A teoria descarta a hipótese de a inflação baixar e! 

pontâneamente por. choques favoráveis de oferta que elevem o salário real 

de pleno emprego, tais corno excelentes safras agrícolas, valorizações 

reais da taxa de câmbio, reduções das margens de lucro das empresas, etc. 

Nisso ela pode errar no varejo, mas acerta no atacado. Choques favorá

veis de oferta certamente ajudam o combate ã inflação, mas essa ajuda 

costuma ser apenas uma contribuição marginal. Mais ainda, é muito dif! 

cil administra-los pela política econômica sem comprometer o balanço de 

pagamentos ou o crescimento do produto real. 

A teoria aceleracionista procura trazer uma m'~m:e.gem de conforto ao 

sublinhar que C3 sacrifícios provocados pelo comba-;-e a inflação são me

ramehte transitórios: eles duram enquanto a inflação eS'i::á caindo, mas 

cessam no momento em que os preços se estabilizam. Se o que estivesse e"":", 

jogo fosse a vida eterna, a mensagem seria da maior relevância, já qUE 

um abismo separa o purgatório do inferno. Mas, como o que se discute e 

o sacrifício de uma geração, a transitoriedade é uma conclusão oca. e 
8ssencial dimensionar a intensidade e a duração do interlúdio recessivo, 

e nesse ponto a teoria aCGlér~cionist~ ê omissa. 

A receita tradicional para abreviar os sacrifícios de combate à 

inflação é a reversão das expectativas: desde que os agentes econômicos 

se convençam de que a inflação irá cair, os reajustes salariais se des~ 

trelarão da inflação passada, sem que para isso se elevem as taxas de 

desemprego. Os teóricos das expectativas racionais, comandados na déca

da de 1970 por Lucas e Sargent, chegaram a formular uma hipótese alta-

mente otimista: desde que o Governo anunciasse uma política monetária 

austera, e desde que os agentes econômicos acreditassem piamente no anü.!! 

cio, a inflação despencaria sem qualquer prejuizo ao produto ou ao em

prego. 
Como essa hipótese ainda nao se comprovou no mundo real, seja por 

hiatos de credibilidade, seja por imperfeições dos :rodelos de expectat.!, 



,úS racionais, os economistas mais chegados a são 'Iomé entendem que, em 

Gatéria de reversão das expectativas, a mão invisível precisa do refo! 

ço dos controles de salários e preços. ~ claro que tais controles, corno 

toda intervenção nos mercados, oferecem seus riscos. Eles podemserfrus 

trados pela falta de credibilidade na sua eficácia, ou pela incapacid~ 

de de serem administrados. E tornam-se inúteis senão forem acompanha -

,~s da necessária austeridade monetária e fiscal, capaz de combater a 

l.r;flação do lado da demanda. Contudo, como eles abrem a perspectiva dE.' 

~a política anti-inflacionária indolor, ou quase, descarta-los a priori 

é excesso de dogmatismo. Diga-se de passagem, em muitos casos, como o 

do Brasil, não se trata de introduzir uma política de rendimentos. Mas 

de substituir a existente por outra mais adequada ao combate à infla

çao. 

Com ou sem controles, um complicador da política anti-inflacioná

ria é a justaposição dos contratos salariais, isto é, o fato de os rea 

justes de salários nominais não serem sincronizados. Como mostram Fisd'ler 

e Taylor, essa justaposição provoca uma recessão transitória ainda que 

o combate à inflação se processe na moldura das expectativas racionais. 

!í. razão é que, no momento em que as expectativas mndam, continuam em vi 

-:.~or os contratos salariais firmados anteriormente, com base em altas ta 

xas esperadas de inflação. A recessão perdura até q·;,e esses contratos ex 

pirerlt. Com expectativas atreladas à inflação passada, a situação é ainda 

pior. E, se o caso é aplicar controles, há o problema de que em . nenhum 

momento os salários reais dos diferentes grupos de trabalhadores estão 

em equilIbrio. Isto posto, a fórmula mais tradicional, a do congelame.!! 

.. ) de salários e preços, é incompatível com o equilíbrio dos preços re 

lativos. 

Como contornar o problema, eis uma questão que tem sido amplame.!! 

te debatida no Brasil. Há a proposta do dia D do professor Dias Leite, 

a do dia D do professor Octávio Bulhões, a da ORTNização pelas médias, 

a do choque heterodoxo do professor Francisco Lopes, a da Reforma Mone

tária proposta por André Lara Resende e Pérsio Arida, etc. Todas elas 
visam, em última análise, a sulucionar as dificuldades geradas pela não 

coincidência dos reajustes de salários e preços. O presente artigo de

senvolve um modelo de salários justapostos que, além de permitir a dis

cussão dessas propostas, leva a outras conclusões interessantes. 

2) O modelo de contratos salariais justaposto~ 

O modelo desenvolvido no presente artigo parte das seguintes hi

:?óteses: 
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~) a mao de obra é homogênea; 

b) a distribuição temporal dos reajustes de salários nominais dos dife 

rentes grupos de trabalhadores é uniforme: para qualquer t e para 

qualquer O < a<l, uma fração da força de trabalho tem seus salá-

rios nominais reajustados entre os instantes t e t + (X ; 

c) o salário nominal S (T) dos trabalhadores reajustados no instante T 

permaneça inalterado até o instante T+l; 

d) em qualquer instante, o produto real Y seja função decrescente do sa 

lário real médio. 

As hipóteses a) e b) sao simplificações tlpicas de modelos macro

econômicos, destinando-se a abreviar complicações matemáticas. A hipó

tese c) estabelece que o salário nominal de cada classe de trabalhado 

res segue as escadas por baixo da curva S (T) corno na figura 1. Final 

mente a hipótese d) admite que a procura de mão de obra, e consequent~ 

mente o produto real, sejam função decrescente 00 salário real nÉdio. 

SG) 

/ 

I 

; T' . -r'+l ! T'+2 ____ t~--____ ~ ________ ~ ______ ~__________ 1 T'+3 

Figura 1 

Pelas tres primeiras hipóteses, o salário nominal médio W(t)noin~ 

tante t é dado por: 

w (t) = r S (T) d T 

)t-l 
(1) 
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Pela quarta hipótese: 

y (t) = F (W (t) /0 (t) ) 
( 2) 

onde Q(t) representa o !ndice do custo de vida no instante t e F( ) uma 

função decrescente. No presente artigo abstrairemos os choques e mudan 

ças de oferta, o que implica tratar F( ) como função estável no tempo. 
1 ... 

Indicando por Y o produto real de pleno emprego, R=F- (Y) será o salá-

rio real de pleno emprego. A economia se situará abaixo do pleno empre

go quando o salário real médio for superior a R, acima do pleno em-

:qrego no caso oposto. 

Pela hipótese c), o salário real dos trabalhadores reajustados no 

instante T varia dai até o reajuste seguinte segundo a curva indicada 

na figura 2. O salário real médio recebido no perlodo, córrespondente 

à área hachureada, expressa-se por: 

S(T) 

0(0') 

__ S~{_T~) _da = S Cr) 5T
T+

1 

0(0') 

O' I 

Figura 2 

1 da (3) ---
Q (o') 

No caso particullar em que a taxa instantânea de inflação Q' (t) 
O(t) 

permanece constante e igual a 11' no intervalo de tempo I t ; T + 1 } , 
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Q (a) = O CT) e TI(O-T) , segue-se que: 

l\n(T) l-e -TI" S (T) = (4) 
TI Q (T) 

isto é, o salário real médio é igual ao salário real inicial (logo após 

o reajustamento) vezes o coeficiente média/pico 1 - e-TI. A tItulo de e-
TI 

xemplo, se o intervalho de reájustes é de seis meses, e se os preços so 

bem no semestre de 80%, a taxa instantânea constante, TI = In 1,8 =0,5878, 

e a relação média pico igual a 0,7561. 

Para completar o modelo, é preciso introduzir alguma hipótese de 

geração da curva 5(T). Nos modelos de controles, S(T) é gerada pela re 

gra de reajustes salariais. Nos modelos de livre determinação dos sal á 

rios, admitiremos que 5(T) seja fixado de modo a que seu poder aquisit! 

vo médio esperado, até o reajuste seguinte, seja igual ao salário real 

de pleno emprego R. Tendo em vista a equação (3), e indicando por Qe(o) o 
T 

índiçe do custo de vida previsto para o instante o IX> instante T (T<.cr~ 1+1): 

JT+l 
5 (T) T 1 do = R (5) 

3) Trajetórias de perfeita previsão 

Comecemos com um mundo de perfeita previsão, onde os salários sao 

contratados de acordo com a equação (5), e onde Q~(d) = Q (o), para 

qualquer T ~'a ~ T + 1. Isso implica que o salário real médio percebido 

por cada trabalhador, entre cada reajuste e o subsequente, seja o salá-

rio real de pleno emprego. Pode-se assegurar, que, a cada instante, o 

salário real médio W(t}/Q(t) também seja igual ao de pleno emprego? 

Se a taxa instantânea de inflação permanecer constante a resposta 

é afirmativa. Nesse caso, como Q~(T) = Q{o) :: Q(O)e iT = Q(T)eiT(O-T) 

segue-se da equação (5) que: 

S (-r ) = TI" ---
l-e -TI" 

= RQ(O)eTI"T TI" 
1 -

-1T e 

(6) 
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()u seja, o salário real inicial é fixado ao nlvel do salário real de pl~ 

no emprego vezes o inverno do coeficiente média/pico da equação (4). 

Pela equação (1): 

W(t) = (t S(T)dT 
)t-l 

= RO (t) 

ou seja, o salário real médio W(t)!Q{t) iguala-se, cada instante, ao ãe 

pleno emprego R. 

Curiosamente, a conclusão nao é válida para taxas variáveis de iE 

fIação. Se as taxas instantâneas de inflação forem decrescentes, o sal~ 

rio real médio a cada instante ficará abaixo de R. Pela equação (2), 1~ 

so significa que a economia operará com hiperemprego. Tratemos de demons 

trar essa proposição. 

Dizer que a taxa instantânea de inflação O'(t) 
Q(t) 

= d In O(t) 
Clt 

é decrescente equivale a dizer que a função q(cr} = In 0(0) é estritamen 

te côncava, como na figura 3. Isso implica que q(cr) se situe abaixo da 

tangente traçada em qualquer dos seus pontos, ou seja: 

q(a) < q(t) + (0- t)q'(t) 

~ igualdade ocorrendo apenas para a = t 

T a 

Figura 3 

Dai se segue que: 



Invertendo e integrando: 

I d o > 

Q~ (o.) 

Pela fórmula (S): 

S('r) < R 

Segue .... se que: 

Q(t}q' (t) 

l-e-q ' (t) 

-q t (t) 
l-e 

Q(t)q' (t) 

(T-t)q' (t) 
e 

W(t) = (t S(T)dT < RQ(t) 
/t-l 

.... 

7 

e(t-T) q'(t) 

ou seja, W(t)/Q(t)< R. O resultado pode surpreender à primeira vista, pois 

com perfeita previsão, o salário real médio percebido por cada trabalha 

dor entre dois reajustes consecutivos é exatamente igual ao de pleno e~ 

prego. Sucede que, como os reajustes não são sincronizados, a cada ins-

tante os diferentes grupos de trabalhadores se encontram em diferentes 

pontos do seu ciclo de poder aquisitivo. Há o que estão na fase.inicial 

dos contratos, com os salários reais acima no nlvel de pleno emprego, 

os que estão na proximidade de novo reajuste, com o poder aquisitivo c

baixo de R. Com a inflação cadente, o deficit destes últimos, erodido 

pela maior inflação passada, excede o superavit dos primeiros, moderado 

pela expectativa de menor inflação futura. Isto posto, o salário real 

médio dos diversos grupos se situa, a cada instante, abaixo do nível de 

pleno emprego, o que leva a economia a operar com hiperemprego. Do mesmo 

modo se prova que com contratos salariais justapostos, perfeita 

sao, mas taxas crescentes de inflação, a economia entra em desemprego I 

pois o salário real médio se acumula acima de R. A demonstração, a ITI(

L0S de trocas óbvias de sinais de desigualdades, é idêntica ã anterior. 

Basta lembrar que agora a função q (o) :: ln Q (a) é estritarrente cx:mvexa. 
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4) Gradualismo õtimo 

Suponhamos que em nossa economia, com contratos salariais jus

postos, a taxa instantânea de inflação se mantenha constante, iguala rr, 

até o instante O. A partir desse instante o Governo decide-se a comba -

ter a inflação, objetivando estabilizar o índice do custo de vida, após 

certo período, ao nível final Of' A polrtica anti-inflacionária está s~ 

jeita a uma restrição: o salário nominal de nenhum grupo de trabalhado

res pode ser reduzido. Qual o menor valor possível para Of? 

A resposta é simples. Os trabalhadores reajustados imediatamente 

antes do instante O começam com um salário real inicial 5(0)/0(0) =R __ 71_ , 

1 
-Tf 

- e 
ou sej~ o salário real de pleno emprego vezes a relação pico/média cor-

respondente â taxa passada de inflação. No equillbrio final, o poder a

quisitivo S(f)/Of desses trabalhadores deve estabilizar-se ao nível do 

pleno emprego R. Como S(f) >5(0), conclui-se que: 

> ( 7) 

Tem-se aí uma conclusão fundamental: com contratos salariais jus_o 

tapostos e salários nominais incompresslveis é impossível estancar subi 

tamente a alta dos preços e restabelecer o pleno emprego. Entre o in! -

cio e o fim do programa de estabilização os preços devem subir pelo me-

nos na proporção da relação pico/média das curvas de salário real ante-

riores à implantação do programa. Em suma, algum gradualismo se 

inevitável. 

torna 

Denominaremos "gradualismo ótimo" uma política anti-inflacionária 

que combine: 

i) uma política de rendas que estabilize a curva S(T} em 5(0) pa

ra T;' O. Essa é a proposta do dia D do professor Octávio Gouveia d::: 

Bulhões: como na figura 4, os salários nominais de cada grupo de traba

lhadores são reajustados nas datas contratualmente previstas, mas levan 

do-se em conta apenas o aumento do custo de vida entre o último reajus-
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tarnento e o instante O (o dia D, no caso); 

ii) uma política monetária e fiscal que mantenha a economia em pl~ 

no emprego, vale dizer, que estabilize em R o salário real médio. 

T 
Figura 4 

Analiticamente, o gradualismo õtimo equivale a se ter: 

S (T) = RO(O) TI TIT 
t OS;;; O e i para 

1 e- 7T 

S C T) RQCO) 7T 
T ~ O = para -7T 

1 -e 

W (t) = RQ(t) ~ i~l S{T)dT 

Daí resulta: 

Q( t) = O(O)e7Tt 
, para t ~ O 

O (t) = Q(O) (7Tt + 1 - e 7T (t-l» para O ~ t ~ 1 (8) 
1 - e- 7T 

O (t) = Q(O)'If para t ~ 1 
-n 1- e 

Note-se que a função Q{t), além de contInua é djferenciável. Com 

efeito, para O<St;t~l: 

Q'(t) = n 0(0) (1- eTr(t-l» ----
I - eTr 
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que é função positiva e decrescente de t, com valores 0'(0) =TIO(O} e 

Q'{l) = O. Assim, a taxa de inflação instantânea _O'(t) decresce gra
O(t) 

dualmente em todo o intervalo 0< t'" 1 caindo a zero, para t;?>l. 

A titulo de exemplo, suponhamos que os salários se reajustem de 

seis em seis meses, e que o custo de vida, até o instante O, suba de 80% 

ao semestre, o que torna TI = In 1,8 = 0,5878. A tabela abaixo mostra co 

mo evoluirão os lndices de custo de vida de principio de mes, e as res 

pectivas variações percentuais em relação ao princIpio à:> IIeB anterior: 

Mes Indice do Custo de Vida Variação percentual 

-1 90,67 10,3 

O 100,00 10,3 

1 109,18 9,2 

2 117,03 7,2 

3 123,43 5,5 

4 128,21 3,9 

5 131,21 2,3 

6 132,25 0,8 

7 132,25 O 

Os 32,25% de aumento de custo de vida entre o início e o fim do 

programa de estabilização correspondem exatamente ao indicado na equa

çao (7). Trata-se do excesso relativo pico/média para a taxa de infla -

çao inicial. 

Uma propriedade importante do programa gradualista de combate Q 

inflação descrito nas equações (8) é que o poder aquisitivo médio de ca 

da grupo de trabalhadores, entre um reajuste nominal de salários e o sub 

sequente, jamais cai abaixo do salário real de pleno emprego. Ao contrá 

rio, os trabalhadores ganham até um bônus temporário de salário real. 

Para os reajustados entre -l<T<O, esse bônus resulta de que a inflação 



, , 

efetiva cai abaixo da esperada para t > O. Para os reajustados entre 

entre O < t < 1, segue-se da equação (3) que o poder aquisitivo médioIK) 

perIodo de manutenção do salário nominal é dado por: 

= 5 (O) j Tt+l 

já que 5(T) = 5(0) para t ~,O 

1 00 
O(a) 

Oerivado a relação acima, segue-se que: 

R~ (T) = S (O) {_....;l~_ 
0(T+1) Q(~) J 

A expressa0 acima é negativa para O <; T < 1 e nula para t ~ 1. Como o ~ 

der aquisitivo médio dos salários reais reajustados a partir de t = 1 

torna-se constante igual a R, segue-se que Rm(T» R para O "T< 1. 

Há certo parentesco entre essa conclusão e a da secção anterior , 

em que se provou que, com contratos salariais justapostos e perfeita pr~ 

visão, a economia se situaria em hiper-emprego quando a inflação fosse 

decrescente. Mantem-se agora a economia em pleno emprego, o que, com uma 

inflação cadente, permite que os salários reais médios ganhem um bônus 

temporária acima do nlvel R. O exerclcio demonstra que a justaposição 

dos contratos salariais, embora represente um obstáculo à imediata est~ 

bilização dos preços, abre espaço para algum ganho dos trabalhadores nas 

po11ticas de combate à inflação. 

5) Polltica anti-inflacionária a expectativas racionais 

Imaginemos. que em nossa economia com contratos salariais justapo~ 

tos a taxa instantânea de inflação se mantenha, até o instante O, no p~ 

tamar constante e esperado TI • No instante O o Governo anuncia um pr~ 

grama de austeridade monetária e fiscal que baixa súbita e definitiva -

mente essa taxa instantânea para TI' , sendo 0<;; TI , < TI. Não há hiato de 

credibilidade: os agentes econômicos acreditam que, a partir do instan-
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te O, a taxa instantânea de inflação baixará do patamar anterior para 

~I. Que ocorrerá com o produto real? 

Note-se que, embora não haja hiato de credibilidade, nao mais es 

tamos no modelo de perfeita previsão discutido na secção 3: como o pro

grama anti-inflacionário só é anunciado no instante O, tem-se Qe(O')=Q(o) 

para T ~O' ";;;0 e para O ~ T <';0', mas nao para 1:<0< O' • Especificamente: 

Q~ (O') = Q (O) e 1Ta para T < O 

e '!TIO' 
Q T (o) = Q ( O ) e"· para T ;;;ar O 

enquanto que: 

rr'o Q (o) = Q ( O ) e pa r a a ;> O 

O(O'} = Q(O) e 1TO para O' ...;: O 

Como as previsões feitas no instante TSÓ afetam a economia no in 

tervalo ~,T+l 1 de duração dos contratos salariais, as diferenças entre 

inflação projetada e efetiva só são relevantes no intervalo de tempo 

(O; 1): nesse período, embora a taxa inst.antânea de inflação já tenha 

caido para TI', vigoram contratos salariais firmados antes do instante ~, 

na base de uma taxa de inflação esperada igual a 1T • Assim, de acordo 

com a fórmula (6): 

7f T· 
5(T) = RQ(O)e TI 

-lT 
l-e 

7f'T 
5(T) = RQ(O)e 7f' 

1 
-:::Tr' -e 

como indicado na figura 5. 

para T < O 

para T;;" O, 



~n S(t) 

Figpra 5 

Segue-se que, para O <; t ~ 1: 

W(t) -it 

t-l 
S(T)dT~: S(T)dT ~t 

{ 

l-e1f(t-l) e7f 't_1 } 
S (T}dT = RQ(O) -1T + -1T i 

l-e l-e 

1f' Para t=O e t=l obtem-se, respectivamente, W(O)=RQ(O} e W(l)=RQ(O) e =RQ(1). 

O sa~1o real médio coincide com o de pleno emprego nos instantes t=o e 

t=l, o que não surpreemde, pois até o instante O e a partir do instante 

1 os contratos salariais se firmam com base numa taxa de inflação espe

rada constante e igual a efetiva. Vejamos agora o que acontece na transi 

çao O < t < 1. 

Comecemos por observar que, se 0< a <1 e O < x < 1; 

(l-a)xa + axa - l > xa(l-a) x(a-l)a = 1 

já que a média aritmética ponderada de dois reais positivos distintos é 

maior do que a sua média geométrica com os mesmos pesos. Segue-se que, 

se O < a < 1, a função: 

f(x) = 

que tem por derivada: 

f' (x) = 

a l-x 
l-x 

a a-I (l-a)x + ax -1 
(l-x) 2 



14 

e decrescente rara O < x < 1. Dal se segue que, para O < t < 1 e lT>"~' ~ O. 

l_eTI (t-1) > l_en'(t-l) 
-TI -'n ' l-e l-e 

Portanto, para O <: t < 1 : 

W(t) >RQ(O) { " 71'(t-l' l-e' + 
I" 

l-eTI 

rr't , } e -J. ::: 

-7f' l-e ' 

RQ(O)eTI't = RQ(t) 

Em suma, no perlodo O < t < 1, o salário real médio fica acima 

de R, levando a economia a operar abaixo 'do pleno emprego. Com aproxi

mações log-lineares Stanley Fischer e John Taylor haviam chegado a co~ 

clusões semelhantes no final da década de 1970: ainda que num contexto 

de expectativas racionais e sem hiato de credibilidade, a política mon~ 

tária é capaz de afetar, a curto prazo, o desempenho do produto e do e~ 

prego, desde que os contratos salariais sejam justapostos. Em particular, 

a redução abrupta da taxa de inflação de lT para TI' custa uma transição 

recessiva, enquanto não expiram os contratos firmados com base na anti

ga taxa esperada de inflação TI. Obviamente qualquer hiato de credibili

dade agrava essa transição: se, a partir do instante O, o Governo bai

xa a taxa instantânea de inflação para TI', mas se os agentes econômicos 

continuam a firmar contratos salariais baseados numa expectativa de ta

xa de inflação mais elevada" os salários reais sobem ainda mais, a cus-

ta de maior taxa de desemprego. 

Hã ainda um ponto importante a sublinhar. Se os salários nominais 

sao incompressIveis para cada grupo de trabalhadores, deve-se ter, para 

o < t < li 

S(t) = RQ(O)e'TT't 
lT I 

--irT 
l-e ' 

S(t-l) = RQ(O)eTI(t-l) lT 

-lT l-e 

o que implica que a inflação nao pode ser estancada de chofre, tendo-se: 

Ti ' e TI' - , ~ 
l-e TI' 

TI 
l -Ti -e 
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Há algum método capaz de evitar a transição recessiva acimadescrí 

ta? Uma solução aparentemente simples seria o Governo preanunciar, no 

instante t=- 1, que a taxa de inflação permaneceria no patamar até o 

intante t=O, da! por diante caindo para 'Ir '. Oesde que não houvesse hiato 

de credibi lidade, estaríamos no modelo de perfeita previsão da secção ~~, 

em que a inflação cadente abriria espaço para o hiperemprego. O probl~ 

cua óbvio é conseguir credibilidade para um programa que nada faz no pr~ 

sente além de prometer um futuro combate à inflação. 

Uma alternativa mais atraente consiste em o Governo anunciar, no 

instante O, um ocnjunto de medidas monetárias e fiscais que leve a taxa 

de inflação a declinar segundo as equações (8). A trajetória dos pre

ços é a mesma do programa de gradualismo ótimo, só que agora não há po-

11tica de rendas. Admitindo que não haja hiato de credibilidade, os 8ft 

lários serão fixados de modo a se ter, para T O: 

1 d a = R 
Q(a) 

Vimos na secção 4 que, dada essa trajetória do Indice do custo de 

vida, para O < 1 < 1 se tem: 

R(T) = S(o) j ',+1 1 d > R 

Q(a) 

Logo, para O < T < 1: 

S (T) < 5(0) 

Dal resulta, 
.... que W(t) =Jt S(,)d, Ja 

t-l 

w(t) < R Q(O) 
-'rr l-e 

('lft+l - e'lf(t-l) para O < t < 1 

W(t) < R Q{O) 
l_e- 7T 

para 1 < t < 2 



o que significa que entre os instantes O e 2 a economia opera ern 

hiperemprego, já que: 

W(t) 

Q (t) 
< R para O < t < 2. 

A partir de t=l tem-se S{L) = S(O) e portanto, para t > 2 o salá

rio real médio volta ao nlvel de pleno emprego. 

6) Sincronização 

16 

o objetivo de uma polltica de sincronização é tornar coin 

cidentes e instantâneos os reajustes salariais de todos os grupos" 

de trabalhadores. Desde que as pollticas monétária e fiscal mante

nham a economia em pleno emprego, isso significa que cada ~ de

les receberá, no instante t, o salário real RQ(t) . A passagem dos 

reajustes discretos para os instantâneos equivale a estabilizar o 

poder aquisitivo de cada um deles pela média, como na figura 6. Ob

viamente a sincronização pode ser absoluta, no sentido de todos os 

assalariados serem reajustados nas mesmas datas. A instantaneidade 

é apenas uma simplificação analltica: salvo em casos de hiperinfla

ção aguda, como o da Alemanha em 1923 e o da Hungria em 1946, d:t

ficilmente os salários se ajustam em intervalos de tempo inferiores 

a um mês. 



.-----------------------------------------------------------------~--- --

11 

Figura 6 

A vantagem da sincronização é que ela torna bem mais fã

ci1 o combate à inflação. A pleno emprego, a relação W(t) = RQ(t) 

nao vale apenas para a média dos assalariados, mas para cada um 

deles individualmente. Por expectativas ou pol!ticas de rendas, tOE 

na-se possivel congelar W(t). Desde que a polltica monetária e fis 

cal siga o mesmo compasso de austeridade, estabtliza-se o indice de 

preços Q(t) • 

O problema prático é corno passar dos contratos salariais 

justapostos para os reajustes instantâneos e sincronizados. A anãli 

se seguinte supoe que: 
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i) até o instante O a economia esteja operando com contratos Sê 

lariais justapostos e com uma taxa constante e esperada de inflação igual 

Ci.TI,em termos instantâneos. Isso significa, de acordo com afónnula (6): 

-íT 
1 - e 

S (T) = RO (O) 'TTl e para 1< O. 

ii) no instante O sejam estabilizados pela média os salários re

ais de todos os trabalhadores cujo último reajuste tiver ocorrido até 

o instante ex. - 1 

iil) os salários reais dos demais trabalhadores sejam estabiliza

dos pela média no instante em que tiver decorrido o tempo desde o últi-

mo reajuste; 

iv) as políticas monetária e fiscal mantenham a economia eqlüli-

brada a pleno emprego. 

A idéia central é passar dos reajustes discretos para os inst3~ 

tâneos após uma fração Cf. de vigência do antigo contrato salarial. Cc:·n-

t.udo, a menos que Ct = 1, no instante O, em que se ini.cia a mudança do re 

gime, há um problema de superposição indicado na figura 7, pois os rea-

justes devem abranger a fração l-a. da força de trabalho com 

que vigoram a uma fração de tempo maior ou igual a a.. 
S (1) 

Figura 7 

cont.ratos 

Esse problema de superposiç;o gera uma descontinuidade no Indice 
+ 

do custo de vida no instante O, fazendo-o pular de 0(0) para Q (O). Os 
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salários nominais de todos os trabalhadores correspondentes ã área ha

chureada da figura 7 são agora convertidos em RQ+(O). Isto posto, o sa 

lárl0 real médio, após a conversa0, salta de W(O)= RQ(O) para: 

=(l-ex)RQ+(O) 
-ctn l-e 

l
-TI 

-e 

Como, por hipótese, as políticas monetária e fiscal mantém a e

conomia em pleno emprego: 

e, portanto: 

= 
-Ctn 11 - e -------a -TI 1 -e 

(9) 

Verifica-se que o segundo membro é função decrescente de Ct. Pa 

ra ex =0, isto é, com sincronização de todos os salários reais pela mé

dia no instante O, o salto é exatamente a relação pico/média anterior 

n/{l-e-n ). Para a =1, isto é, se a mudança de regime só se opera apó~ 

expirado cada um dos anti~os contratos, não há descontinuidade no índi

ce de preços, já que Q+(O)=Q(O). 

Entre os instantes O ~ t ~ex completa-se o processo de sincroniza

ção. Suponhamos O <t<a. Urna fração (l-a+t) da força de trabalho já se 

encontra no novo regime, com salários reais estabilizados pela média.Só 

se encontram no antigo sistema, os trabalhadores cujo último reajuste 

ocorreu entre os instantes t-a e O. Tem-se assim: 

W(t) == (l-Ct+t)RQ(t) + (ó S(T)dT = (l-Ct+t)RQ(t) + 
Jt-a 

1 
TI (t-cx) 

-e RQ(Ú) 
l_e- rc 

Como, por hipotese, a economia se mantém em pleno emprego, 

W(t)=RQ(t), e portanto: 



O(t)= 0(0) 

FUNDAÇÃO GETÚliO VARGAS 
Biblioteca Mário Henrioue Simcmsen 

(lO) 

A sincronização completa-se para t=a. Apllcando a regra de I'Hospital, 

resulta: 

OCa) = -7T l-e 
0(0) 

ou seja, ao longo do processo de sincronização, não importa qual a aua 

duração, o Indice ·do custo de vida sobe na proporção da relação pico/mf 

dia do regime anterior. 

Oual a melhor opção para a pol!tica de sincronização? Obviame~ 

te a mais rápida é a que torna a =0. Trata-se da proposta do professor 

Dias Leite, e que se implanta por urna regra muito simples: no dia D da 

transição todos os salários seriam corrigidos pelo aumento do custo de 

vida desde o último reajustamento. O mesmo tratamento seria disrensú-

do aos alugueis, preços administrativos, etc. O inconveniente da pro

posta seria o salto imediato do nlvel de preços. No caso da economiu 

brasileira, em que os salários se reajustam de seis em seis meses,e em 

que a inflação semestral é cerca de 80% (7T=ln 1,8 = 0,5878) esse pulo 

inicial seria de 32,25%, cerca de tres vezes a inflação mensal~a de 

10,3%. Obviamente esse salto exacerbaria as expectativas inflacionãr>f._ 

as, minando justamente o objetivo da polItica de sincronização: permi

tir uma polItica rápida de estabilização dos preços. 

o extremo oposto, que toma a = 1. foi proposto pelo autor do 

presente artigo: a estabilização dos salários reais pela média (verif!. 

cada nos seis meses anteriores ao dia D do inIcio da transição) só se 

processaria seis meses após o último reajuste salarial. No perlodo de 

tran!>;ição já se obteria um resultado expressivo: as taxas mensais de 

inflação cairiam de cerca de 10% para 5%, como indica a tabela abaixo. 



Mes Indice inicial do custo de vida Variação percentual 

-1 90,67 10,3 

O 100,00 10,3 

1 104.59 5,6 

2 109,45 4,7 

3 114,63 4,7 

4 120,14 4,8 

5 126,02 4,9 

6 132,25 4,9 

o inconveniente da proposta é oferecer urna transição pouco atra 

tiva para os assalariados: ao cabo de seis meses, em troca do reajuste 

tradicional de 80%, eles receberiam apenas 32,25% com a garantia de sue. 

sequentes reajustes mensais. Descontando os ganhos futuros a uma taxa 

de juros positiva, os assalariados teriam boas razões para rejeitar a 

proposta. 

Uma alternativa salomônica, proposta por Eduardo Modiano e Fran 

cisco Lopes, sugere a =0,5: ·OS 'alários reais de cada grupo de trabu

lhadores seriam estabilizados (pela média do seu poder aquisitivo nos 

seis meses anteriores ao início da sincronização) tres meses após o ú1 

timo reajustamento. Pela fórmula (10) terIamos: 

Mes Indice do custo de vida inicial Variação percentual 

-1 90,67 10,3 

O 100,00 10,3 

0+ 114,42 14,6 

1 120,14 5,0 

2 126,02 4,9 

3 132,25 4,9 

Obviamente o efeito de superposição, embora menor do que na pr~ 



posta Dias Leite, aponta um resultado temIvel: cerca de 20% de infla

ção :qO primeiro mes, 14,4% dos quais devidos ao acoplamento de reajus

tes abrangendo metade da força de trabalho. Contudo, a fórmula (lO) se 

baseia numa simplificação, a de que o índice geral de preços mantenha

-se sempre proporcional ao salário nominal médio. A curto prazo, so

bretudo no Brasil, onde muitos preços são controlados, o Governo pos

sui ampla margem de manobra para transflerir aumentos de preços de um 

mes para outro. Além do mais, como a distribuição de reajustes salari 

ais não é rigoras~ente uniforme, como em nosso modelo, a inflação do 

primeiro mes poderia ser amenizada desde que não implicasse, de salda, 

o reajuste de alguns salários críticos, o mínimo, por exemplo. Em su

ma, a sincronização poderia iniciar-se um ou dois meses após o último 

reajuste do salário mínimo. Usando essa margem de manobra, o Governo 

poderia distribuir mais ou menos uniformemente pelo trimestre, a alta 

acumulada de 32,25% da fase de sincronização. Em média, teríamos nes

se período uma inflação mensal de 9,8%, muito próxima da inicial. 

7) Conclusões 

Descendo ã prática, até que ponto a inflação brasileira é cau

sada 'pela expansão monetária e fiscal, até que ponto é puramente iner

cial? A verdade é que um diagnóstico não exclui o outro. Por mais am; 

tera que seja a política monetária e fiscal, é impossível estabilizar 

subitamente os preços quando os salários nominais se reajustam a cada 

seis meses pela inflação passada: para tanto, os salários reais médi

os precisariam'subir 32%, façanha que nenhuma economia consegue operar 

a curto prazo. Em suma, um choque ortodoxo que congelasse a oferta de 

moeda sem alterar as atuais políticas de rendimentos, seria apenas a 

fábrica de uma brutal estagflação. Essa a mensagem central da teoria 

inercialista. 



Contudo, nem só de inércia vive a inflação. Qualquer das prOA 

postas para quebrá-la provavelmente fracassará se não for acompanhacn 

de apreciável austeridade monetária e fiscal. Nesse sentido, os iner

cialistas puros constroem uma teoria perigosamente simplista. Para eles, 

uma vez aplicado o choque heterodoxo, isto é, o congelamento de salá

rios, preços e taxas de câmbio, após a indispensável sincronização de 

preços relativos, a inflação cairá a zero, ou quase. Com preços está

veis, a demanda de moeda aumentará o bastante para acomodar ampla emis 

são de moeda sem qualquer efeito inflacionário. 

O ponto vulnerável do raciocinlo é que ele não indica como se 

quebram as expectativas inflacionárias. Aparentemente isso seria o re 

sultado do congelamento de salários, preços e taxa de câmbio, mas essa 

é uma hipótese altamente questionável. Os congelamentos, pelo menos 

nas economias de mercado, têm vida breve, e os agentes econômicos na

turalmente pergunt~ o que acontecerá quando salários, preços e taxas 

de câmbio forem liberados. Se a opinião geral for a de que o congela

mento é simples postergação das altas de preços, não há qualquer razao 

para que a procura de moeda aumente. E, se o Governo não emitir cla

ros sinais de auteridade monetária e fiscal, dificilmente os~~ec~ 

nômicos acreditarão que o congelamento consiga algo mais do que poste! 

gar a inflação. Nesse ponto, os inercialistas se enredam num cIrculo 

vicioso, ao admitir que todos os agentes econômicos pensem -exatamente 

corno eles. As experiências de combate ã inflação mostram que, uma vez 

destruida a psicologia inflacionária, há um bom espaço para emissões 

não inflacionárias de papel moeda. O problema é que, a menos que to

dos sejam inercialistas, essa psicologia não se destrói sem um longo 

prelúdio de roateridade monetária e fiscal. 

Em suma, um corte do déficit público é pre-condição para o êx~ 

to de uma política de combate ã inflação no Brasil, não porque esse dE 

ficit seja excessivo em relação ao produto interno bruto, mas porque 
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àS formas possIveis para o seu financiamento, a expansão da base mone

tária e a colocação maciça de t!tu10s públicos, impedem qualquer rever 

são das expectativas, de combate à inflação. Como as promessas de cor

tes já andam bastante desgastadas, três medidas deveriam reforçar a in 

dispensável credibilidade do combate à inflação: a unificação dos orç~ 

mentos da União, o congelamento da conta de movimento do Banco do Bra

sil, e a emancipação do Banco Central, que deveria seguir o modelo de 

independência adotado nos paIses desenvolvidos. 

Contido o deficit pUblico, seria o caso de atacar a inflação 

inercial, e nesse sentido há várias propostas dignas de atenção. A do 

dia D do professor Octávio Bulhões apresenta aspectos teóricos primor2 

sos, mas envolve um pormenor de difIcil compreensão pela opinião públ! 

ca: os salários (e alugueis) s5 seriam reajustados pela inflação até o 

dia D, mas a taxa de câmbio e a ORTN ainda teriam que ser corrigidasdu 

rante seis meses, ~inda que a taxas cadentes. Um pouco de matemática 

demonstra que os assalariados não seriam prejudicados por essa assime

tria, mas é de se convir que o cálculo integral não é um bom veiculo de 

comunicação de massa. A proposta do diaD do professor Dias Leite não 

envolve essas complicações técnicas, mas pressupõe que, após um mês oam 

32% qe alta de preços, os agentes econômicos acreditem que um congela

mento de salários, preços e taxas de câmbio acabará com a inflação. A 
. . 

proposta de sincronização dos reajust.es salariais (e demais preços ad-

ministrados) após o vencimento dos antigos contratos, sugerida pelo a~ 

tor deste artigo, tambem apresenta substanciais atrativos teóricos,mas 

ê de difIcil vendagem polItica. No meio termo, a ORTNização pelas m=

dias após metade de vigênCia de cada contrato, proposta por Francisco 

Lopes e Eduardo Modiano, talvez seja a melhor solução se compromisso. 

Com urna ressalva, sem a qual nenhum programa de sincronização pode ser 

lev~do a bom termo: é preciso que se aceite a estabilização dos rendi

mentos reais (em particular dos salários) pelas médias, e não pelos :pi-
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Sincronizados os reajustes de salários, alugueis, preços admi.-· 

nistrados, prestações da casa própria, etc, há ainda um problema a re

solver. A sincronização significa apenas o encurtamento da memória da 

correção monetária, 'mas não a instantânea aderência de rendimentos e pre 

ços, que só é factIvel no mundo dos artigos de teoria econômica. Contu 

do, a sincronização aco:l:panhada desse encurtamento de memória abrem o 

necessário caminho para o choque heterodoxo. Se, todo mes, ~os, pr~ 

ços administrados, alugueis, prestações da casa própria, etc., subirem 

exatamente na mesma proporção, os agentes econômicos acabarão perceben

do que a infl.:.,ção neutra só beneficia os vendedores de máquinas de cal

cular. Nesse quadro, gera-se o necessário incentivo pol!tico ao choque 

heterodoxo. Mas que, para ser bem sucedido, deve precaver-se com urna 

apólice de seguro: o choque ortodoxo • 

.. .. .. .. 
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zar Pessoa Brandão e UrieI de Magalhães - 1982 

36. DETERMINAÇAO NUM~RICA DA TAXA INTERNA DE RETORNO: CONFRONTO ENTRE ALGORrTI 
MOS DE BOULDING E DE WILD - Clovis de Faro - 1983 -

37. MODELO DE EQUAÇOES SIMULTANEAS - Fernando de Holanda Barbosa - 1983 

38. A EFICIENCIA MARGINAL DO CAPITAL COMO CRITERIO DE AVAllAÇAo ECONOMICA DE PRO 
JETOS DE INVESTIMENTO - Clovis de Faro - 1983 (ESGOTADO) -

39. SALARIO REAL E INFLAÇAo (TEORIA E ILUSTRAÇAO EMPTRICA) - Raul José Ekerman 
- 198~ 

40. TAXAS DE JUROS EFETIVAMENTE PAGAS POR TOMADORES DE EMPREsTIMOS JUNTO A B~ 
COS COMERCIAIS - Clovis de Faro - 1984 

41. REGULAMENTAÇAO E DECISOES DE CAPITAL EM BANCOS COMERCIAIS: REVISAo DA LITE 
RATURA E UM ENFOQUE PARA O BRASIL - Urlel de Magalhães - 1984 -

42. INDEXAÇAO E AMBIENCIA GERAL DE NEGOCIOS - Antonio Maria da Silveira - 1984 

43. ENSAIOS SOBRE INFlAÇAo E INDEXAÇAo - Fernando de Holanda Barbosa - 1984 



44. SOBRE O N.:IVO PLANO DO BNH: "S"'1C'·~- Clovis de Faro - 1984 

45. sUBsfDIOS CREOITfclOS ~ EXPORTAÇAo - Gregório F.L. Stukart - 1984 

46. PROCESSO DE DESINFLAÇAo - Antonio C. Porto Gonçalves - 1984 

47. INDEXAÇ~O E REALIMENTAÇÃO INFLACIONÁRIA - Fernando de Holanda Barbosa - 1984 

48. SAlARIOS M~DIOS E SALARJOS INDIVIDUAIS NO SETOR INDUSTRIAL: UM ESTUDO DE DI 
FERENCIAÇAO SALARIAL ENTRE FIRMAS E ENTRE INOIVrnUOS - Raul José Ekerman e 
Urlel de Magalhães - 1984 

49. THE DEVELOPING-COUNTRY OEBT PROBlEM - Mario Henrique Slmonsen - 1984 

50. JOGOS DE INFORMAÇ~O INCOMPLETA: UMA INTRODUÇ~O - Sérgio RIbeiro da Costa 
Werlang - 1984 

51. A TEORIA MONETARIA MODERNA E O EQUILfBRIO GERAL WALRASIANO COM UM NOMERO 
INFINITO DE BENS - A. Araujo - 1984 

52. A INDETERMINAÇ~O DE MORGENSTERN - Antonio Maria da Silveira - 1984 

53. O PROBLEMA DE CREDIBILIDADE EM POLTTICA ECONOMICA - Rubens Penha Cysne -
1984 

54. UMA ANALISE ESTATrSTICA DAS CAUSAS DA EMISsAo 00 CHEQUE SEM FUNDOS: FORMU
LAÇ~O DE UM PROJETO PILOTO - Fernando de Holanda Barbosa, Clovis de Faro e 
Alofslo Pessoa de Araujo - 1984 

55. POLTTICA MACROECONOMICA NO BRASil: 1964-66 - Rubens Penha Cysne - 1985 

56. EVOLUÇ~O DOS PLANOS BAslCOS DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇAo DE CASA PROPRIA 
DO BANCO NACIONAL DE HABITAÇAO: 1964 - 1984. - Clovis de Faro - 1985 

57. HOEDA INDEXADA - Rubens P. Cysne - 1985 

58. INFLAÇAO E SALARIO REAL: A EXPERI~NCIA BRASILEIRA - Raul José Ekerman - 1985 



59. O ENFOQUE MONETARIO DO BALANÇO DE PAGAMENTOS: UM RETROSPECTO - Valdir Ramalho 
de Meto - 1985 

60. MOEDA E PREÇOS RElATIVOS: EV!r:~NCIA EMPrRICA - Antonio Salazar P. Brandão-
1985 

6t. INTERPRETAÇAO ECONOMICA, INFLAÇAo E INDEXAÇAo - Antonio MarIa da Silveira _ 
1985 

62, MACROECONOMIA - CAPITULO I - O SISTEMA MONETARIO - tobrio Henrique Slmonsen 
e Rubens Penha Cysne - 1985 

63. MACROECONOMIA - CAPTTUlO I i - O BALANÇO vE PAGAMENTOS _ 
Slmonsen e Rubens Penha Cysne - J985 Mar lo Henr I que 

64. MACROECONOMIA - CAPTTULO I1I - AS CONT/\S NACIONAIS - Mario Henrique Slmonsen 
e Rubens Penha Cysne - 1985 

65. A DEMANDA POR DI.VIOENDOS: UMA JUSTIFICATIVA TI:CJRICA - Tommy Chln-Chlu Tan e 
~ Sergio Ribeiro da Costa Werlang - 1985 

66. BREVE RETROSPECTO DA ECONOMIA BRASILEIRA ENTRE 1979 e 1984 - Rub~ns Penha 
Cysne - 1985 

67 .. CONTRATOS SALARI AI 5 JUSTAPOSTOS E POUTI CA ANT I-I NFLAC i ONÂRIA - Mario Henrlqu.~ 
Slmonsen - 1985 
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