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Resumo: Trata das relações teóricas entre indexação e
inflação, evidenciando as conotações nas quais a
indexação pode ser considerada inflacionária. Analisa os
microfundamentos que levam os agentes a buscarem,
dentro de um panorama de otimização, cláusulas
contratuais de indexação e o efeito da inflação nesta
decisão.
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...das ações dos homens resulta algo

diferente daquilo que eles conscientemente

quiseram e pretenderam.

Hegel
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If a man begins with certainties, he shall

end in doubts; but if he wiIl be content to

begin with doubts, he shall end in

certainties.

Francis Bacon
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Capítulo 1

Definições iniciais e objetivo

Introdução

A indexação de contratos nas transações econômicas é a aplicação

de cláusulas de reajuste dos valores nominais das variáveis previamente

contratadas, de maneira automática, em conformidade com a variação

apurada em determinado Índice de preços dentro de uma periodicidade pré-

definida . Uma característica particular importante do processo de indexar

contratos é a automaticidade dos reajustes das variáveis, que passam

assumir novos valores nominais sem uma negociação prévia entre as partes



2envolvidas imediatamente antes da alteração dos valores, mas respondendo

apenas à variação observada do índice acordado.'

Observa-se em alguns mercados a prática de indexação com

freqüência relativa maior que em outros. O conjunto de restrições e

incentivos próprios de cada mercado e as situações macroeconômicas

específicas é que vão explicar esta freqüência relativa. O mercado de

trabalho, devido às suas características intrínsecast, é gerido com freqüência

por contratos. Os contratos de trabalho, cuja duração é geralmente

considerável ou pelo menos presumida considerável ex ante, impedem ou

dificultam a negociação (ou renegociação) a todo momento, sendo que as

características do objeto transacionado, o trabalho, explicam a necessidade

de tratá-lo de maneira diferenciada de uma mercadoria qualquer. Num

ambiente de elevada inflação, a automaticidade dos reajustes dos valores

nominais dos salários, imposta pelas cláusulas de indexação, foi imaginada

tendo em vista possibilitar garantir o valor real dos salários, dispensando-se

a constante reavaliação dos salários nominais, necessária devido à

diminuição do poder de compra destes face a uma cesta de consumo

1 As características mais peculiares são (i) a
necessidade de se considerar um horizonte de tempo
considerável, ao menos ex ante, nos contratos de
trabalho, (ii) custos de admissão e demissão são
elevados, estes úl~imos sendo sancionados por força de
lei e (iii) os custos de renegociação periódica não
podem deixar de lado considerações cornoo dispêndio do
demandante de mãO-de-obra com treinamento e
qualificação específica.



3auferida por índice de preços ao consumidor. Numa conjuntura de inflação

alta, a necessidade de uma reavaliação freqüente dos valores nominais,

devido à corrosão inflacionária, faz da indexação salarial um útil

instrumento, pela automaticidade dos reajustes agir no sentido de diminuir

custos de renegociação e ao mesmo tempo garantir que não se imponha às

partes (demandantes e ofertantes de trabalho) ganhos ou perdas líquidas que

poderiam ser advíndas de cada rodada de negociação.

A procura pelos agentes privados de formas de indexação, num

ambiente de incerteza quanto ao comportamento da evolução do nível de

preços, pode ser explicada pela decisão econômica maximizante de

indivíduos (risco aversos, no caso dos ofertantes de trabalho) e pela

existência de custos de negociação entre as partes envolvidas dado um

incentivo sem custo da existênciade um índice de preços julgado adequado.

É possível argumentar, em contrapartida, quando se analisam

mercados que não recorreram às práticas de indexação que há custos

associados à utilização de contratos indexados. Alguns destes custos

poderiam ser pensados da seguinte forma:

(i) perda de flexibilidade organizacional com a obrigatoriedade de

reajustes contratuais de periodicidade fixa,

(ii) a mudança de preferências ou de estados da natureza, devido a

choques em variáveis quaisquer, obrigariam a uma realocação ótima de



4fatores de recursos diferente daquela que poderia ser obtida com a

indexação,

(iii) em casos que o índice de preços desejado não fosse um bem

público sem custo, haveria a necessidade de busca de informação e,

(iv) no caso do mercado de trabalho, a incorporação de ganhos de

produtividade não estaria dissociada dos reajustes automáticos, impondo

uma dificuldade adicional em simplesmente indexar o valor dos salários

nominais.

Estas considerações são pertinentes apenas à decisão ótima

individual, pois existem também extemalidades negativas que poderiam ser

citadas: a geração de rigidezes na economia pela imposição destes contratos

e distorções associadas. Um caso interessante se encontra em Málaga, G.T.

(1992) sobre as implicações sobre rotatividade no mercado de trabalho.

Uma pré-condição básica para a existência de contratos indexados

foi o suprimento de índices de preços representativos e fidedignos2. Desde

2 Cabe lembrar que um índice de preços trata-se de um
bem público, pois possui as características de bem não
rival e não excludente, daí a necessidade de seu
suprimento mais ef;iciente pelo Estado (provavelmente
devido a estas características, o fornecimento de
índices de preços pelos agentes privados seria sub-
ótima). No Brasil, os principais supridores de
números-índices são a FIPE-USP, a FGV-RJ e a FIBGE. A
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O desenvolvimento da teoria dos números índices e da disponibilidade destes

de maneira regular, a indexação de contratos foi sendo aplicada de maneira

crescente. Ainda que se tenha referências à idéia de indexar já nos séculos

XVIn e XIX3, somente no início do século XX (especificamente durante a

lª guerra mundial) é que se observam as primeiras experiências efetivas da

prática de indexação, particularmente nos contratos salariais.

Os países que passaram pelas hiperinflações da década de 20 tiveram

uma experiência vasta neste sentido. Polônia, Áustria e Hungria recorreram

em grande monta às práticas de indexação salarial. A violência da corrosão

de preços a que foram submetidas estas economias, durante espaço

considerável de tempo, ajudam a explicar em grande parte a recorrência à

escalada da inflação em três décadas fez com que uma
pletora de indices surgissem atendendo às mais
diversas demandas especificas de setores, instituições
e com variadas finalidades.
3 A primeira proposição neste sentido, segundo

foi a de Willian Fleetwood em 1707,Friedman (1974),

que propôs que se contabilizasse a variação ocorrida
nos preços com o intuito de que esta fosse levada em
conta no reajuste dos salários dos professores da
Universidade de Cambridge. Avançando-se mais no
passado, indicando a origem histórica da idéia,
encontra-se no Direito Romano, a cláusula Rebus sic

Standibus que fazia referência à necessidade de se
manter constantes. as condições frente a diversos
estados da natureza nas transações, mas não
necessariamente declarava sobre os valores monetários
em termos reais mesmo porque a própria idéia de
corrosão monetária era muito tênue.



6indexação. Países com inflação baixa ao longo do tempo, também

suportaram exemplos de transações indexadas+no sentido mais amplo, que

diz respeito ao mercado de trabalho e também outras modalidades (faixas de

impostos, beneficios sociais, títulos, financiamentos de longo prazo,etc.).

No Brasil>, especificamente, desde meados da década de 60, com a

institucionalização da correção monetária, a recorrência às práticas de

indexação tomou-se cada vez mais generalizada, inclusive em certas

situações tendo força de lei.

4 Uma resenha das experiências com os diversos países
se encontra em Balbinotto Neto, G. (1991), "A
indexaçAo salarial: teoria e evidência", com a análise
das experiências de indexaçAo salarial em vários
países: Alemanha, POlônia, Áustria

Austrália,
e Hungria
Inglaterra,(hiperinflações clássicas),

Bélgica, Dinamarca, Itália, Estados Unidos, Finlândia
e França (países com inflações baixas) e Israel, Chile
e Brasil (experiências com países com inflações
altas) .

Para um relato da experiência européia com
indexaçAo (salarial, de impostos, benefícios sociais,
etc) ver Emerson (1983). Para a experiência
brasileira, os textos de Macedo (1983) e Camargo
(1984) sAo bons indicadores da problemática envolvida
na questAo da indexaçAo salarial. Outra referência
para o Brasil é Simonsen (1983).
5 Um panorma histórico do uso das práticas de
indexaçAo em suas ~ais diversas modalidades no Brasil
pode ser encontrado em Simonsen (1995). Desde o
surgimento da correçAo monetária, institucionalmente,
esta obra retrata a evoluçAo da crescente utilizaçAo
da indexaçAo.



Categorias de indexação 7

Cabe ressaltar que a prática de indexação não é monolítica sendo,

portanto, oportuno fazer uma pequena digressão a respeito dos conceitos e

categorias de indexação antes de se prosseguir.

o objetivo primeiro de se indexar uma variável ao índice de preços é

a manutenção do valor real desta face à corrosão inflacionária. Na verdade,

num ambiente de incerteza, o comportamento da variável depende de outros

estados da natureza além do nível de preços. O fato do comportamento da

variável depender primordialmente da trajetória do nível de preços, não

exclui a presença de outros estados da natureza nele influindo, apenas indica

que a ordem de magnitude da influência destes outros estados da natureza é

muito menor que o estado da natureza nível de preços. Indica, ainda, que

atrelar a variável a outros estados da natureza, a considerações de ordem

tecnológica (choques, por exemplo), é impraticável ou de dificil execução.

Este é um ponto importante no sentido em que é negligenciado com

freqüência nos trabalhos sobre o assunto. Como salientado por Blanchard

(1979), a forma como os contratos salariais são compostos não é exógena,

mas em grande parte das vezes leva em consideração custos e eficiência. Os

contratos totalmente contingenciaisf (fully contingent rules) são

6 Alguns dos elemeptos que supostamente deveriam ser
captados por estas cláusulas seriam as mais variadas
considerações tecnológicas, alterações no preço de
insumos, .considerações a respeito da alteração do
custo de capital.



8complicados, custosos e dificeis de serem elaborados, escritos e

monitorados, daí a opção por contingeciar a incerteza apenas à evolução do

nível de preços. O importante, entretanto, do texto de Blanchard, é que a

regra contratual que leve em consideração apenas o comportamento do

índice geral de preços, pode ser ótima, dependendo de como o nível de

preços se presta a servir como um substituto (proxy) das variáveis excluídas

no contingenciamento simples. Independentemente do problema acima, tem-

se que a quase totalidade dos contratos contendo cláusulas de reajuste

fazem com base no índice geral de preços (geralmente o índice de preços ao

consumidor).

Operacionalmente, os reajustes dos valores nominais são feitos em

intervalos discretos de tempo7. Isto faz com que a manutenção do valor real

da variável (medida, por exemplo, pela média geométrica entre períodos

consecutivos) seja dependente de alguns fatores como a defasagem entre a

apuração e a aplicação do índice de preços, a periodicidade dos reajustes e a

magnitude da aceleração da inflaçã08. A correção em tempo contínuo, com

a inflação em termos correntes, não acarretaria a dependência do valor real

7 A correção em tempo contínuo corresponderia à

variável X seguir a trajetória Xt=XO.eP(t), onde p
corresponderia à taxa de inflação instantânea apurada
em termos correntes.
8 No caso da indexação salarial, com a existência de
várias categorias d.e trabalhadores e uma regra única
de reajuste o problema da sincronização dos reajustes
introduz uma nova variável para se analisar o
comportamento dos salários reais dada pela forma de
sincronização entre as diversas categorias.



9da variável em relação aos fatores citados acima. Entretanto, pela

dificuldade operacional (em termos de recursos de informação: coleta,

tratamento de dados divulgação, etc.) e pelos custos envolvidos não se

apura em termos correntes taxas de variação nos índices de preços9.

Pela existênciade um período de tempo entre a coleta e apuração do

índice e sua conseqüente aplicação, a indexação é geralmente defasada, pois

a alteração do valor nominal ocorre algum tempo depois do período

efetivamente captado pelo índice em questão. A utilização de um índice

instantaneamente, sem período de defasagem, corresponderia à

possibilidade da sua apuração e divulgação sem intervalo considerável de

tempo, o que operacionalmente não é possível devido à necessidade de um

período de coleta de dados a fim de obedecer à estrutura de pesos complexa

que um índice geral de preços deve obedecer (ou pelo menos não se

justificaria em termos dos custos envolvidos num processo como este face

aos seus beneficios);

Num ambiente de inflação constante (taxa de variação de preços

com velocidade constante), tanto a indexação defasada como a indexação

9 De maneira mais comum, tem-se que a apuração de um
número índice é feita ao longo de um período (um mês,
por exemplo) para o meio do qual se calcula o vetor de
preços. Este vetor ,será conseqüentemente comparado aos
vetores dos períodos posteriores, resultando em uma
taxa. Este processo, como se observa, é eminentemente
discreto. A comparação destes vetores podem ser
mensais ou com maior periodocidade (quadrissemanal).



10instantânea conseguem manter, teoricamente, o valor real da variável em

questão quando da reposição integral da inflação passada. Na trajetória de

inflação constante:

7tt=1to,para t=1,2, ..., T,

é indiferente a aplicação da correção instantânea ou a defasada, pois as

taxas são iguais. O valor real da variável mantém-se inalterado. Entretanto,

com uma aceleração hipotética da inflação, os resultados podem diferir.

Seja a seguinte trajetória para a taxa de inflação:

onde ex representa a aceleração da taxa de inflação.

Na correção instantânea, a aceleração inflacionária é captada

imediatamente. O valor real médio (medido como a média entre o valor no

início do período e no final) se mantém com a recomposição do pico a cada

período. Com a indexação defasada, a aceleração recente não é levada em

conta, fazendo com que se acumulem perdas reais ao longo do tempo, pois

a recomposição do pico prévio se dá com defasagem (a perda devido à

variação nos preços aumenta na proporção da aceleração inflacionária).Não

se consegue recompor o pico ao se ter constantemente aceleração (um

movimento uniformemente acelerado na taxa de variação de preços) na

inflação. Da mesma forma, o valor real médio diminui ainda mais. Com
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aceleração inflacionária não há como manter intacto o salário real'v nem

mesmo na utilização de indexação instantânea (inexistente na prática). Este

fato pode explicar em parte o comportamento defensivo em negociações

coletivas de trabalho, em categorias cuja sindicalização permita ao menos

duelar pela manutenção do salário real, de se exigir mais do que a inflação

passada, pois em se levando em conta a aceleração inflacionária (baseada

nas expectativas dos agentes), esta é a única forma de recuperação salarial

aos níveis máximos anteriores.

Em resumo, tem-se que, ao menos teoricamente 1 1, sob inflação

constante a indexação (defasada ou instantânea) mantém o valor real das

10 Seria necessário precisar melhor a definição de
salário real, se baseado numa curva de iso-utilidade
ou frente
cesta de

a uma
bens

mesma capacidade
pré-definida.

de compra de
Para efeito

uma
de

simplificação utiliza-se aqui a idéia de salário real
necessário para a manutenção do poder de compra de uma
cesta de bens.
11 O comportamento do salário real e sua relação com
as variáveis citadas acima podem ser vistos em Camargo
(1984). As conclusões são que o grau de indexação
salarial depende da periodicidade dos reajustes
salariais, da distribuição das datas-base dos grupos
de trabalhadores dentro do período em questão e da
variação da taxa de inflação no período.
Particularmente, o texto conclui que a mudança de
periodicidade dos ,reajustes em 1979 (ano no qual foi
instituído a semestralidade) não resultou em um
aumento do grau de indexação dos salários, tendo a
aceleração inflacionária um efeito compensador sobre
ele.
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variáveis. O mesmo não acontece sob aceleração da inflação. Quanto maior

for a magnitude da aceleração da inflação maiores serão as perdas

acumuladas.

A periodicidade dos reajustes é um fator relevante para a

determinação da magnitude real da variável. Para uma dada taxa de inflação,

quanto maior a freqüência dos reajustes maior a média da variável real. Em

contexto de alta inflação, a necessidade de alteração freqüente dos valores

nominais se faz ainda mais presente devido à corrosão inflacionária elevada.

Numa álgebra simples pode-se perceber as magnitudes envolvidas.

Seja Wt a variável salário nominal, recebido ao longo do tempo em

duas situações distintas:

(a) corrigido em cada período pela inflação 1t e,

(b) valor nominal inalterado e depreciado (descontado) pela inflação.

A soma em valor presente (descontado pela inflação) de todos os

salários, em n períodos, na situação (a) é n.W, e a soma dos salários em

valor presente (no início do período 1)12 na situação (b), em n períodos, é

dadapor13:

12 Para efeito de cálculo, como os salários são pagos
ao final do período de efetiva prestação, a string
acima poderia ser modificada para serem computados os
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n

L:w;=w
t=1

1 -1
(1+ 7ty

1--1
1+z

(1)

A perda pela corrosão inflacionária, em n períodos é:

1 -1
P" = W n- (I+7tr

1--1
1+7t

(2)

Pode-se verificar aritmeticamente em (2), que as magnitudes

envolvidas são muito grandes,daí a necessidade de se corrigirem os valores

com freqüência: quanto maior n e p maiores as perdas.

A expressão (2) com aceleração da inflação da forma

Jíl = Jít-l (1 +a) seria dada por:

valores em final de pez í.odo , o que não alteraria o
sentido das conclusões.
13 Esta expressão nada mais é que a soma dos n
primeiros termos de uma progressão geométrica de razão
1/ (1+1t) •



1 -1
pnl = w _ (1+1t)(1+at

a. n 1
~-:-:----,- - 1
(1+ 1t)( 1+a)
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(3)

Com aceleração inflacionária (admitida constante), as perdas citadas

se tornam ainda mais relevantes e relacionadas positivamente com a

magnitude da aceleração14.

Dentro deste contexto inevitável de perdas e a fim de se evitarem

sucessivas renegociações com custo positivo em termos de recursos, as

cláusulas de indexação salarial se mostram úteis. As cláusulas de indexação

podem permitir a incorporação plena da variação do índice de preços ou

apenas uma fração desse valor (a idéia de um redutor de preços). Nessa

mesma linha de raciocínio, a idéia de expurgar (retirar do cálculo) a

elevação de algum componente do índice de preços representaria indexação

não plena (na ótica individual, desde que o componente expurgado não

fizesse parte da cesta de consumo do indivíduo, não haveria este problema).

Em mais um tipo de classificação, o mecanismo de indexação pode

ser demandado privadamente, com incentivos baseados em cálculo

maximizante de indivíduos risco aversos, levando-se m conta os custos de

se carregar contratos indexados, ou imposta pelas autoridades, através, por

14 Observar que:
dPn

-->0
da
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exemplo, de uma política salarial. Sendo juridicamente estabelecida, visa-se

evitar a indexação informal que pode ser vista como regras suficientemente

flexíveis de formação de preços que acabam fazendo parte do sistema

econômico, devido à perda das funções da moeda como reserva de valor e

unidade referencial de conta, num contexto de elevadas taxa de inflação.

Particularmente na indexação de salários, duas categorias podem ser

diferenciadas: o estabelecimento de contratos coletivos de trabalho a partir

de acordo entre as partes contratantes e a fixação pelo Governo dos

elementos de um contrato via política salarial.

o resultado das considerações acima é a existência de alguns

sistemas de indexação que apresentam variantes entre si. Um mecanismo

comum é a "recomposição do pico" no qual a variável nominal em questão

passa por um período sem correção e depois de forma descontínua altera-se

para o valor real do pico anterior. Neste mesmo mecanismo, a periodicidade

entre as recomposições pode ser de duas formas: (a) periodicidade fixa com

intervalos de tempo fixos entre os reajustes e (b) periodicidade endógena,

no sentido de que o sistema determina o período de tempo entre os

reajustes; a maneira operacional de se obter isto é estabelecer uma

determinada taxa de inflação, que ao ser atingida, detonaria o reaiustel 5.

Para alguns detalhes deste e outros sistemas de indexação, vide Lopes &

Modiano (1985) e Modiano (1985).

15 Esta prática ficou conhecida como "gatilho
salarial". Foi praticada no Brasil em 1986 e 1987.
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Uma outra questão fundamental, não tratada neste texto, é a

proteção efetiva (comportamento do salário real) que estes mesmos

mecanismos de indexação salarial imprimemaos salários. Nesta mesma linha

de preocupação, a análise da efetividade da política salarial imposta pelo

governo aos agentes é um tópico importante. Outra questão importante,

que não será escopo deste texto, trata da indexação salarial como

regulamentação do mercado de trabalho, quando aspectos positivos e

normativos são discutidos sob a ótica da eficiênciadesta intervenção.16

o grau de indexação é um conceito tratado na literatura, que a

princípio refere-se à abrangência (número de contratos indexados em

relação ao total) em que a indexação é levada em conta no sistema. Este

conceito pode, ainda numa outra acepção, ser visto como que efetivamente

as variáveis são atreladas ao índice de preços (no sentido de que a evolução

do nível de preços é perfeitamente correspondida na trajetória da variável

contratada). Como observado nas considerações acima, o grau de indexação

nesta segunda acepção pode variar substancialmente conforme as

peculiaridades do mecanismousado.

16 Para discussão da problemática envolvida ver:

Freeman (1992). Em Málaga (1992) há a discussão dos

efeitos no mercado de trabalho da adoção de

regulamentação no mercado de trabalho, como a

indexação salarial obrigatória. Além da conclusão de

que a rigidez do salário real produz uma aceleração

inflacionária, também se conclui que há um aumento da
taxa de rotatividade.
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A aplicação de cláusulas automáticas de reajuste pode virtualmente

ser aplicada em qualquer transação econômica na qual exista um período de

tempo entre a entrega do produto e o desembolso monetário. O caso

emblemático se encontra onde o suprimento do produto é contínuo ao

longo do tempo (ao longo de um período fixo) e o desembolso monetário se

dá em um momento discreto, o final do período ou no início. Entre as

possibilidades, a indexação de salários, a indexação de faixas tríbutárias de

imposto de renda, a indexação do próprio sistema tributário através de

unidades de referência indexadas17, a emissão de títulos indexados, e

indexação de financiamentos quaisquer são alguns dos exemplos mais

comuns que se enquadram na modalidade generalizada acima. Na literatura

econômica, a indexação salarial ocupa um espaço preponderante. O

resultado acadêmico é que grande parte dos esforços são dispendidos na

investigação dos problemas da indexação salarial. Este fato se deve às

importantes conseqüências que indexar salários acarreta no sistema

econômico, via o impacto que salários indexados produzem no emprego e

no produto. Esta dissertação trata preponderantemente dos aspectos

relacionados com a indexação salarialno tocante aos impactos inflacionários

e de bem-estar.

17 No Brasil, a UFIR, Unidade Fiscal de Referência, é

o caso mais recente. Para uma descrição mais detalhada
da legislação tributária brasileira e suas implicações
ver Simonsen (1995), cap.3.
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Dada a abrangente recorrência aos mecanismos de indexação

salarial, ao nível de teoria econômica fica a indagação sobre a racionalidade

teórica dessa prática num contexto inflacionário. A alegação básica de sua

aplicação é a idéia de proteção do valor real das variáveis que a indexação

imprime aos contratos contra a corrosão inflacionária. Fica claro que em

prima facie, essa solução pode aparentemente significar um resultado no

qual os contratantes tenham imunidade contra a inflação. Pode-se

argumentar que individualmente haveria incentivos no sentido de indexar.

Entretanto, para a economia como um todo, a solução pode ser de tal forma

a propiciar um pior resultado. Uma economia sujeita a choques de oferta

fica numa situação desfavorável quanto maior for o seu grau de indexação

desta economia, como poderá ser observado num modelo do tipo Gray-

Fisher.

Individualmente, a atitude de indexar, ainda que justificada sob o

prisma do indivíduo maximizador averso ao risco, pode levar a uma perda

coletiva onde a sociedade como um todo, dirige-se a um nível de bem-estar

menor. Particularmente em relação ao caráter inflacionário das práticas de

indexação pode-se argumentar que apesar de ser, em certos sentidos

inflacionária, estas mesmas práticas podem aumentar o bem-estar da

sociedade. Este trabalho visa explicitar quais os mecanismos econômicos

que operam para poder propiciar tais resultados. O corte analítico deste

trabalho, na investigação do problema da indexação, será o de traçar as

relações entre indexação, inflação e os resultados em termos de bem-estar

na sociedade, dentro da ótica maximizante da adoção dos contratos
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indexados pelos indivíduos. Para tanto, esta investigação passará pela

revisão teórica da literatura sempre à luz dos objetivos acima expostos. A

dissertação terá a estrutura de uma resenha da literatura, criticamente

analisada, focando-se a investigação nos objetivos acima expostos. Como

exposto, esta dissertação não tem o caráter de esgotar o tema indexação.

Para tanto seria necessário um texto muito mais extensivo que esta

proposta.

Esta dissertação é composta da estrutura seguinte de capítulos. No

capítulo 1, de caráter introdutório, expõem-se alguns conceitos explicando

as categorias de indexação e discorre-se brevemente sobre a classificação

dos sistemas de indexação. Também neste capítulo, delineiam-se os

objetivos deste trabalho assim como há apresentação da estrutura dos

capítulos e seus respectivos objetivos.

No segundo capítulo, procura-se mostrar qUaIS os

microfundamentos da indexação num ambiente de incerteza do nível de

preços, explicando como se dão os incentivos para a prática de indexação

salarial ao nível dos trabalhadores e das empresas vistos como

maximizadores de suas funções utilidade. Uma outra preocupação do

capítulo é o de estabelecer as relações entre a inflação e estes mesmos

incentivos, observando-se qual o papel da conjuntura inflacionária neste

contexto. Para o cumprimento destes objetivos são expostos os conceitos

básicos e desenvolvidos alguns pequenos modelos.
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No capítulo 3; as implicações macroeconômicas são estudadas,

evidenciando o impacto em termos de inflação. Considerações a respeito do

caráter inflacionário da indexação e a precisa significância deste caráter

serão tecidos neste capítulo. Algumas acepções do caráter inflacionário da

indexação são mostrados neste capítulo. A primeira acepção do caráter

inflacionário da indexação (aqui vista como a indexação de salários, títulos e

impostos) seria a de que o impacto de algum distúrbio inflacionário seria

maior numa economia indexada do que numa economia não indexada. A

segunda acepção seria a de que a taxa de inflação seria maior na economia

indexada (para dadas política fiscal e monetária e uma distribuição dos

distúrbios desta economia).

A investigação da literatura se fará no sentido de observar até que

ponto as afirmações acima se justificam teoricamente sob a ótica

macroeconômica.

A preocupação básica do capítulo é, portanto, responder como a

adoção de um contexto de indexação pode alterar a média e a variância da

trajetória da inflação. Será feita uma resenha da literatura tentando-se

captar essencialmente a resposta à pergunta acima.

Ainda neste capítulo são estabelecidas as relações entre a inflação e

a variação de bem-estar num contexto de indexação, procurando entender

até que ponto a indexação pode propiciar maior bem-estar ainda que tenha

um caráter inflacionário. Entre as preocupações do caráter inflacionário da
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indexação existe aberto um debate acerca de aspectos normativos. Com a

suposta proteção que se pode esperar da indexação de variáveis

importantes, no sentido de manterem seus valores reais, pode-se esperar

que com a minimização dos custos sociais, o quanto de' inflação é

suportável passa a ser discutível, fazendo com que a primeira vista se aceite

mais inflação. Este efeito analgésico pode ter conseqüências não imediatas.

Traçar estas conseqüências e discutir normativamente alguns dos pontos

evidenciados ao longo da dissertação também é um dos pontos investigados

neste capítulo.
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Capítulo 2

Microfundamentando os contratos indexados em

ambiente inflacionário

Racionalidade e incentivos da indexação

A atitude de indexar contratos objetiva basicamente a manutenção

de um valor estável para a variável contratada, pela automaticidade dos

reajustes em seus valores nominais. Aos detentores de contratos, a

alternativa a não indexar é a negociação (e as subseqüentes renegociações)

destes mesmos valores nominais ao longo do tempo. Admitindo-se que

determinado índice de preços, ao qual o contrato está atrelado, seja
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representativo e construído de maneira corretats, pode-se considerar que o

comportamento da variável sob indexação será conhecido em termos reais,

ex ante. Salvo impeIfeições do sistema de indexação, é possível conhecer a

trajetória real da variável com antecipação. Alternativamente, o

comportamento da variável em termos reais dependerá de como forem

conduzidos os reajustes nominais.

Em se tratando da variável salário, a indexação salarial faz com que

se conheça antecipadamente o salário real'". A atitude de não indexar impõe

uma incerteza. A origem desta incerteza pode advir de duas fontes:

(a) Supondo que os reajustes nominais se dão de acordo com as

expectativas dos agentes em relação ao comportamento da taxa de variação

de preços, um elemento estocástico importante é introduzido dentro do

sistema, na forma de incerteza da taxa de inflação, podendo-se fazer

elucubrações a respeito do processo de formação de expectativas, assim

como sobre o processo de geração de perturbações estocásticas. Fica claro

que neste processo, as expectativas passam a ter papel importante.

18 Um índice de preços deve respeitar alguns
princípios básicos como invariabilidade às unidades de
medida e. escala, proporcionalidade e muitos outros.
Para maiores detalhes, vide verbete "Index numbers" no
The New Palgrave Of Money and Finance (1993).
19 É razoavelmente claro que não se pode conhecer
perfeitamente o comportamento dos salários em termos
reais devido às imperfeições dos sistemas de indexação
e dos efeitos da aceleração da inflação sobre o
salário real, como exposto no capítulo 1.
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(b) O processo de barganha salarial, mesmo que se trate apenas de

negociação a respeito da recomposição do valor real do salário (fato que

nem sempre é assegurado necessariamente), não é um processo livre de

incertezas, devido à existência de fatores como o poder de barganha de cada

parte ao longo do tempo e a diferença de percepção dos agentes em relação

aos indices de preços.

A análise das alternativas acima, da maneira que foi apresentada, é

útil no sentido de que o instrumental de análise de decisões de escolha sob

incerteza possa ser utilizado.

A função do uso de cláusulas de indexação, no que conceme à

proteção contra a inflação inesperada, é similarao suprimento de seguros de

qualquer espécie. O trabalho de Shavell (1976) precisamente trata deste

problema quando analisa condições sob as quais eficientemente se

compartilhamrisco em pagamentos diferidosno tempo.

A decisão de escolha entre um salário real certo, conhecido com

certeza e um evento incerto pela dependência deste de algum estado da

natureza (determinado pelo componente estocástico das expectativas dos

agentes em relação à variação do índice de preços) é objeto da teoria de

escolha sob incerteza.
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Com indivíduos risco aversos cUJOmapa de utilidade no plano

(utilidade, renda) é composto por funções côncavas, a utilidade gerada pelo

evento certo é maior.

A racionalidade da indexação de contratos do ponto de vista dos

agentes individuais pode ser inicialmente observada através do gráfico

seguinte:

u

Renda

U'

U

Gráfico 1 (GI)

o ponto B representa a utilidade (U') propiciada pela renda R como

evento certo, e o ponto A a utilidade esperada (U) incorrendo-se em alguma

loteria. O indivíduo risco averso prefere a alternativa representada pelo

ponto B na figura (GI) a~ima20.A interpretação que se faz é a seguinte:

20 Na teoria da escolha sob incerteza o objeto de
escolha, como discutiu Friedman (1976), é a
distribuição probabilística da renda:
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entre o mesmo valor da renda esperada, o indivíduo risco averso prefere

sempre o evento certo ao evento incerto. Suponha-se um trabalhador

recebendo seu salário. Com a existência de um índice de preços

representativo de sua cesta de bens, é de se esperar que um fluxo certo de

renda, propiciada pela indexação de seu salário, seja preferivel a um fluxo

incerto no caso da interferência de estados da natureza fora de seu controle.

Pela desejabilidadede uma situação em relação à outra os indivíduos

estariam disposto a abdicar de CA, para assegurar receber R por certo ao

"Once uncertaintity is introduced, the
object of choice is no longer a bundle of
goods of known composition but a set of
exclusive alternatives, each with some
specified probability. We can regard a sum
of money - or an income - as representing
each possibility (since the optimum
allocation of income among different goods
has already been covered by the theory of
choice under conditions of certainty). One
object of choice would then be a
probability distribution of income: for
example, a probability P1 of receiving an
income 11' P2 of receiving an income 12'
P3 of receiving an income 13' etc. , the
sum of probabilities being unity. Another
object of choice would be a different
probability distribution."
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invés de incorrerem numa loteria, pois auferem a mesma utilidade (U)21. A

diferença entre o equivalente certo e a renda esperada com incerteza, é o

prêmio de risco. Representa a quantia máxima que o indivíduo está disposto

a pagar (abdicar), pela possibilidade de tomar-se indiferente aos estados da

natureza. Visto de maneira diferente, este prêmio de risco pode ser visto

como a abdicação por parte do trabalhador de um salário maior por um

menor desde que com certeza.

Algebricamente pode-se desenvolver estes argumentos. Em

Azariadis (1975) há a formalização das observações acima.

21 Com AI e A2 representando o salário real em cada

possível situação de preços tem-se a seguinte renda
esperada:

w WAI =- eA2 =-
PI P2

R = elAI +92A2

w wR=91-+92-

PI P2

Onde, R é a renda esperada com distribuição ql q2
0

Nos pontos C e A, no gráfico 1 (G1) tem-se:
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Para fonnalizar o argumento justificando os contratos indexados,

faz-se necessário inicialmente construir a utilidade esperada do trabalhador

(averso ao risco) e a função lucro esperado da firma (neutra ao risco).

Sabendo que há um estado da natureza s (s=I,2, ...S) que se reflete

no preço possível do produto da firma e sabendo também que V(.)

corresponde a uma função de utilidade apresentando aversão ao risco tem-

se a seguinte função utilidade esperada do trabalhador:

E(U) = ±Ps[PV(WS)+(I-P)V(R)], R < Ws
~l ps ~

(1)

Onde o salário desemprego (ou algum de compensação desta

natureza, lembrando que esta compensação não esteja associada a algum

estado da natureza) é dado por R e representa a probabilidade de estar

desempregado. Implicitamente pode-se assumir que a firma contrata n

trabalhadores, e quando souber o estado da natureza contrata ns e demite n-

ns· Sendo randonômicas as demissões, a probabilidade de continuar

empregado é p=ns/n.

A função lucro esperado é dada por:

(2)
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A função Ils(L) representa a utilidade da firma do lucro no estado

o problema (para a firma) se toma, então:

(3)

Pela resolução do problema acima pode-se chegar à condição de

Arrow-Borch23 :

(4)

A razão entre as utilidades marginais das partes contratantes deve

ser igual entre os diversos estados da natureza. A maneira de ver porque a

indexação é um resultado ótimo do programa de maximização (3) é a

seguinte. Sendo a firma neutra ao risco, a utilidade marginal da renda

22 Lembrando que o lucro é dado por:

23 Para detalhes ver Arrow (1965) e Borch (1962).
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fazer com que V'(W s/ps) seja invariante à incerteza dos preços. Isto

significa tomar o salário independente do estado da natureza: indexando à

variação do índice de preços.

Simonsen (1983) desenvolve raciocínio semelhante ao mostrar a

formalização de Azariadis, mas inclui a existência de choques na função de

produção da firma24. Além da conclusão acima mostrada, a indexação é

uma solução ótima mesmo quando as firmas, assim como os trabalhadores,

são risco aversos e os choques nominais. Entretanto, com choques de oferta

e firmas risco aversas, indexar plenamente os salários deixa de ser uma

solução. É neste sentido que Simonsen conclui que a indexação obrigatória

pode não ser desejável (por violar o esquema de compartilhamento de risco

tal como indicado por (4).

Um elemento muito importante na formalização de Azariadis é

mostrar como um contrato que não dependesse dos estados s se torna

superior a um contrato que dependesse de s.

24 Na formulação de Simonsen a função lucro é dada
por:

E(rr) ~ lI.[ <p,f(n,) - ;,' n,J
. .

Onde ~ é o choque de oferta.
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A diferença para o trabalhador de um salário fixo (no sentido de não

depender dos estados da natureza preço) e de um salário variável é dada

por:

Conseqüentemente, por aversão ao nsco (chamando o salário

esperado de we25:

Pela equação acima pode-se observar que o trabalhador está numa

posição de mais utilidade sem que a firma esteja em pior situação":

Num panorama de equilíbrio geral, os estudos são limitados sobre

como a introdução de cláusulas de indexação geral de contratos pode

alterar as propriedades do sistema. Com exceção do trabalho de Azariadis

(1978) pouco se estudou sobre a influência da indexação sobre o equilíbrio

de mercado no que corresponde à alocação de riscos cíclicos e

25 Lembrando que

26 A folha de pagamento da firma é menor (com
concavidade estrita) com o pagamento de we do que com
o salário normal.
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principalmente como se dá a resposta do sistema de preços com a presença

de indexação. Neste trabalho, analisa-se um modelo de equilíbrio geral

contratual, concluindo-se que o mercado de trabalho puro (spot labor

market) não é eficientena alocação de riscos cíclicos, assim como não supre

seguros eâcientementes". A maneira dle se resolver o problema parte pelo

respeito a um contrato fixado entre as partes nos moldes citados pela

condição de Arrow-Borch (4).

Nesta linha de pesquisa, entretanto não indica ser suficiente e

exaustivas as respostas dadas pela literatura às questões fundamentais.

Parece ser razoavelmente intuitivo que, com a indexação, o sistema de

preços perde uma dimensão de ajuste fazendo com que se possa questionar

o seguinte: será que o sistema de preços indexados garante um equilíbrioêê e

de que maneira se dá este equilíbrio. É inegável que perante os mecanismos

de defesa possibilitados pela indexação dos contratos há uma perda de

flexibilidadeno sistema de preços relativos. Todavia a formalização destes

efeitos se dão claramente apenas ao nível do enfoque macroeconômico.

Como se verá no próximo capítulo, quando a economia for submetida a

27 Formalmente, Azariadis prova que com preferências

isoelásticas, a alocação do risco cíclico no mercado

de trabalho puro é ineficiente a menos que os

distúrbios sejam .puramente nominais e empregadores e

trabalhadores tenham o mesmo coeficiente de aversão ao

risco.

28 Entenda-se o ponto no qual as funções excesso de

oferta e demanda assumem valor zero.
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choques de oferta negativos, desestabiliza-se o produto com aumento no

nível de preços.

Influência da inflação sobre a decisão de indexar contratos: um

modelo de indexação salarial com incerteza sobre a taxa de inflação

Uma questão importante para os propósitos de entender as relações

entre indexação e inflação passa necessariamente por estabelecer quais os

efeitos da taxa de inflação e de sua variabilidadenos incentivos para indexar

os contratos salariais.

I
I
'i

Torna-se necessário desenvolver um pequeno modelo (um modelo

de indexação salarial com incerteza da taxa de inflação) no qual estas duas

relações sejam apresentadas sob a ótica dos seus fundamentos

microeconômicos, visando-se mostrar como a média e a variância da taxa

de inflação podem influir na decisão de indexar contratos (torná-los mais

desejados).

o seguinte modelo objetiva captar a influência da taxa de inflação e

da variabilidade desta sobre a atratividade da indexação salarial da ótica do

trabalhador e da firma. Inclui-se também a análise do efeito dos custos de

indexar contratos para a atratividade destes. Modelo semelhante é
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desenvolvido por Danziger (1984), com a diferença que este aqui é

simplificadono sentido de obter as conclusões essenciaisdeste capítulo29.

Seja uma trabalhador com uma função utilidade da forma:

onde ct representa o consumo em t e nt as horas trabalhadas. A

utilidade é crescente em ct e o trabalhador é risco averso em c2 (função

estritamente côncava em c2). O trabalho provoca desutilidade (Un<O). O

modelo é desenvolvidopara apenas 2 períodos.

Há uma inerente incerteza quanto ao nível futuro de preços (período

2) nesta economia. A taxa de inflação é composta por um componente

previsível e outro não previsível (parte estocástica)30. A taxa de inflação

esperada é dada por ne, e a componente estocástica por E. Assim sendo, o

29 Este modelo é uma versão simplificada do modelo de
Danziger (1984). Não se procura aqui computar a
possibilidade das diferentes condições do mercado de
capitais para empresas e para trabalhadores e nem os
efeitos de um mercado de capitais perfeitos na
atratividade de contratos indexados. Na versão deste
capítulo não é levada em conta a possibilidade de
poupança pelo trabalhador.
30 Não se está afirmando que a trajetória
inflacionária segue qualquer processo do tipo "random
walk". Para maiores detalhes vide discussão de Barbosa
(1987), onde o autor procura negar a existência de um
processo inflacionário de tal forma no Brasil.
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nível de preços p pode assumir, no período 2, toda uma gama de valores

gerados por uma distribuição normal. Para se evitar a problemática do

cálculo distribucional dos valores de E ao redor de rre ,pode-se adotar o

fato simplificador (em se trabalhando com funções de distribuição de

probabilidade aumentar-se-ia consideravelmente o desenvolvimento do

modelo sem grandes diferenças na potência das conclusões) de que o erro

de previsão se dá com um desvio padrão Ô para mais ou um desvio padrão ô

para menos com igual probabilidade (50%):

p{l +rre){l +ô) oup{l +rre){l-ô) com 50% de chances cada.

o programa de maximização trata justamente de maxmuzar a

utilidade do trabalhador para uma dada função lucro (esperado). Isto será

feito para contratos indexados e para contratos não indexados. O objetivo é

desenvolver condições de ótimo em ambas situações para efeito de se poder

concluir a respeito da atratividade da indexação em relação a alguns

parâmetros.

No caso de contratos indexados:

max U(c),n1.C2,n2)

f( n2) - n2m 2 - Cis. t. f( n, ) - n)m) + -.!...~---.;~ __
. ls-r (5)
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Supondo que não há poupança, as condições de primeira ordem

consolidadas sã031:

ou àf(n)). OU
00) 00) &)

OU àf(n2) OU
002 002 &2

OU

&) =1+r
OU
&2 (6)

É interessante notar que o custo de indexar (Ci) não entra nas

condições de ótimo, neste modelo. Seria possível construir funções de custo

que dependessem das horas trabalhadas, o que provocaria conclusões

adicionais. Os resultados para os contratos indexados ótimos não dependem

do comportamento do nível de preços (não consta na trajetória das

variáveis) como seria de se esperar.

31 Para n períodos as condições seriam dadas por:

u~= -f U~_)= l+ r
Ue t' Ue

t t

Onde se observam as condições tradicionais de
ótimo:

(1) A taxa marginal de substituição entre
trabalho e consumo é igual ao produto marginal em cada
período (com sinal negativo).

(2) A taxa marginal de substituição entre
períodos consecutivos é taxa por (l+r).
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A formulação de Danziger (1984) para os resultados para contratos

não indexados resultam do seguinte programa de maxirnizaçãoêê:

max EP{U[(cjOn),(n2w2)1 p,n2)]}

s.t. f(n))-n)w) +EP[f(n2)-(n2w2)/P]
l+r (7)

Porém esta formulação está equivocada na construção da restrição.

Ao se fazer a restrição lucro esperado da maneira como está, pode-se

incorrer no fato de que o indivíduo pode, ainda que maximizando sua

utilidade, não estar respeitando a restrição (não se pode restringir em

termos de valor esperado pois em alguns casos se respeita a restrição e em

outros não, ainda que na média a restrição seja respeitada). A maximização

condicionada apropriada para tal caso deveria respeitar não em valor médio

(lucro esperado). A formulação alternativa seria dada pelo programa de

maximização construído desta forma:

(8)

32 De maneira simplificada as condições de ótimo
seriam as seguintes:

01)
~

(jl r: r; (:1" <r- ('" t, ;f í r ~::.,
" /-1 ili: I~ r( r: t;r;:liJ) [O) rJ" l: " ,!,' I I r I - ~ ;~.~~ ,
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.; -o :,.,.
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A construção do lagrangeano acimav, faz com que com uma função

sub-aditiva nos períodos 1 e 2, possa impor a satisfação da restrição lucro

esperado em qualquer evento, não tendo a deficiência da apresentada por

Danziger.

A mudança na atratividade de indexar contratos neste modelo é

analisada pela comparação da utilidade U auferida com um contrato

indexado que propicie um lucro Gj e o lucro Gni propiciado por contratos

não indexados com a mesma utilidade esperada. Definindo ~ como sendo a

diferença Gj-Gni para a mesma utilidade esperada, buscar-se-á evidenciar os

efeitos dos seguintes parâmetros na atratividade da indexação de contratos

salariais:

(1) O efeito da taxa de inflação esperada.

(2) A variância da taxa de inflação.

(3) Os custos de indexar contratos.

33 Da mesma forma:

01'= Ut(ct,nt)+ Ât[f(nt)-wjnj]+

u,(c,.n,H,[f(n,)- w;~']
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A princípio, a taxa esperada de inflação não afeta a atratividade dos

contratos indexados neste modelo. Como W2 altera-se proporcionalmente

às mudanças no nível de preços e como não há mudança nas variáveis reais,

a utilidade esperada não se altera, assim como Gi. O resultado é que pe não

altera a atratividade de indexar. Este resultado deve-se ao fato de que não

há referência às perdas relativas à corrosão inflacionária dentro de um

período (diferença entre o valor real do salário no início do período e no

final). O modelo não contempla este fato pois a única maneira de resolvê-lo

seria uma espécie de indexação em tempo contínuo. Fica absolutamente

claro que em se trabalhando com tempo discreto, durante o período em

questão, quanto maior a taxa de inflação maior a perda devido à corrosão

inflacionáriadentro deste período. Em termos da atratividade de se indexar

contratos, ainda assim o aumento da taxa de inflação não aumentaria a

desejabilidade do contrato indexado por si ,mas aumentaria, sim, a

necessidade da diminuição da periodicidade dos reajustes em tempo

discreto.

A variância da inflação (precisamente a incerteza da taxa de

inflação) tem o efeito aumentar o risco, pelo aumento da variabilidade do

consumo (leia-se salário) no segundo período do modelo.

Supondo-se que diminua a variância da inflação alterando de 62 para

<j>2, com 6><1>, o consumo em c2 é dado, respectivamente, por:



, w2n2c = ---=--=--_
2 ( 1+rr)(1+ cS)

" w2n2c = -:----=:--=--_
2 ( 1+n-)(1- cS)
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(9)

" w2n2c -~-.....:,---=--_
2 - (1+ne)( 1_ <1»

(10)

Pela aversão ao risco, o aumento da variância da inflação produz

um efeito no sentido de aumentar a atratividade de indexarê-' pois para cada

renda esperada aumenta-se o prêmio de risco que o trabalhador está

disposto a pagar pelo evento certo.

Graficamente:

u

u=u

~-----------------_ R

34 Com a diminuição da incerteza da inflação, há um
aumento da utilidade esperada.
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Gráfico 2(G2)

Para uma certa magnitude de utilidade, o aumento da variância dada

pela maior variabilidade dos níveis de preços faz com que o prêmio de risco

seja maior quanto maior for esta última. Visto de outra maneira, para uma

mesma renda esperada, a utilidade em se entrando na loteria é menor quanto

maior a variância desta.

Quanto aos custos de indexação Ci, fica claro que quanto maior,

menor será o lucro no caso dos contratos indexados, deixando-os menos

atrativos. Mas cabe a pergunta: exatamente que custos são estes? É

oportuno fazer uma pequena digressão destes custos num ambiente de alta

inflação e se realmente é apropriado sua inclusão no modelo. Os custos

iniciais que se incorreriam na utilização de contratos indexados, dentro da

ótica individual são pertinentes ao dispêndio (em termos horas trabalhadas)

para se discutir, definir e aprovar um contrato. Haveria de se pensar em

custos legais e operacionais. Passada esta etapa, os custos devem ser

pensados como a perda de flexibilidade (tanto para o ofertante como para o

demandante) de alterações em parâmetros tecnológicos e a ocorrência de

choques específicos à empresa. Alterações na condição de competitividade

da empresa acabariam por impor a necessidade de reavaliação do nível de

salários, o que contribuiria para que o custo de oportunidade de manter um

contrato indexado ficasse mais evidente, ou seja: já que podem surgir

condições pelas quais o contrato deva ser renegociado, incorre-se em um

custo (original) desnecessário, ainda que no exato momento de fixar o
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contrato este problema não fosse vislumbrado. Também deve-se levar em

conta a probabilidade de o contrato não ser cumprido, se não forem

suficientes as condições que forcem seu cumprimento, o que, em última

análise, significa que a negociação sobre reavaliação dos valores nominais

voltou como seria originalmente, sem as cláusulas de correção automáticas.

A aceleração da inflação e o acúmulo de deficiências dos índices de

captarem a variação nominal da cesta de bens podem contribuir para que

mesmo com indexação plena, se tenha necessidade de se renegociar, com

uma certa periodicidade, o valor nominal do salário.

Decisão de indexar

A existência de contratos de trabalho de longa duração, apesar de

irem no sentido de reduzir os custos de negociação, podem apresentar

extemalidades negativas. Segundo Ball (1987), estes contratos fazem com

que preços e salários respondam menos a choques monetários, aumentando

a variância da demanda agregada e conseqüentemente desestabilizando o

emprego. O resultado, sob certas condições, é que os salários tomam-se

mais rígidos, daí a origem das extemalidades negativas. Há também

extemalidades positivas que, ponderadas com as negativas, irão resultar no

efeito líquido sobre o bem-estar da sociedade. A conclusão de Ball é que

enquanto os ganhos para a sociedade de se tomar o salário menos rígido

são grandes, para as firmas podem ser pequenos. Entretanto pode ser

racional para cada firma manter suas rigidezes ainda que as reduzindo, se

aumente o bem-estar social.
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Do ponto de vista exclusivamente da construção dos contratos

indexados sua própria duração pode ser um elemento importante. Como

salientado por Gray (1978), há dois efeitos em questão:

1. Contratos mais longos amortecem melhor o custo de negociação

dos contratos (minimizam o custo de transação por periodo).

2. Contratos menores implicam em menores desvios de produto e

emprego a cada período=.

Os resultados acima estão sendo montados sempre com o fato de

que o grau de indexação é total. Na prática, o que se observa é que os

contratos indexados são constituídos de forma a que o grau de cobertura

não seja total. As razões para isso são várias: aceleração da taxa de inflação,

recomposição apenas parcial da variação do índice de preços, abrangência

parcial do salário a ser coberto por cláusulas de indexação e a perda por se

operar num ambiente com reajustes discretos ao longo do tempo.

A idéia fundamental quando se pensa nestes problemas levantados

no parágrafo acima é a seguinte: sabendo que um contrato indexado

totalmente é sempre desejado a um contrato não indexado num ambiente

35 Este fato se deve à construção do argumento de Gray
no qual para pontos mais distantes no tempo se associa
mais incerteza.

-;.



44
inflacionário será que os contratos parcialmente indexados também o são?

Mais ainda: não pode haver um ponto no qual há indiferença entre os

contratos não indexados e os indexados apenas parcialmente? A princípio

parece dificil qualquer contrato não indexado ser melhor que um contrato

indexado parcialmente pela forma da perda pn (mostrada no capítulo 1),

devido à corrosão inflacionária, que sempre existe (sem negociação). Desta

forma, um contrato não indexado somente seria melhor do que um contrato

indexado em termos, se a contabilização do contrato indexado operasse de

forma a se mostrar vantajosa apenas acima de uma determinada taxa de

inflação. Com uma determinada forma das condições de custo de

negociação pode-se admitir que contratos indexados parcialmente possam

ser vantajosos. Entretanto quando se pensa na forma que os contratos

assumem, observa-se que fazê-los parece ser uma tarefa simples. Mais

ainda, entre o custo de celebrar um contrato que assegure indexação plena e

outro que assegure uma cobertura parcial, parece não haver diferença. Esta

questão passa ao longo do problema de a partir de que ponto, então,

começa-se a indexar as transações?

Um ponto de partida interessante é dado por Franco (I987). Este

trabalho vai considerar a demanda por indexação tanto por parte das

empresas como por parte dos trabalhadores, num ambiente de incerteza em

relação à taxa de inflação.

A trajetória do salário nominal seria dada por:
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(11)

Assumindo expectativas racionais:

(12)

Aos trabalhadores, é apresentada uma loteria onde se pode calcular

o prêmio de risco que desejariam pagar (por serem aversos ao risco) como

send036:

(13)

Com \j! sendo o coeficiente de aversão relativa ao risco de Arrow-

Pratt. O prêmio de risco para o trabalhador individual é dado por (13). Para

todos os trabalhadores de um sindicato ter-se-ia:

36 o coeficiente de aversão absoluto ao risco é dado
por:

D"(x)\If(x) =
U'(x)

o coeficiente de aversão relativa ao risco é dado por:

U"(x)
\j!(x) = () XOD' x

Para detalhes ver Kreps (1990) e Pratt (1964).
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(14)

Onde N é emprego na indústria e <I> o grau de sindicalizaçãoê".

Seguindo o mesmo raciocínio para o prêmio de risco (em termos de

lucro L) que as firmas estariam desejando pagar:

(15)

Por uma série de cálculos" pode-se chegar a uma forma para os

prêmios de risco que cada uma das partes estaria disposta a pagar:

T FC.C

T
C

I *
IÔ

37 Chega-se a es~a expressão calculando-se a variância
do sindicato.
38 Basicamente, calcula-se o lucro esperado da firma
adotando-se algumas hipóteses ad hoc a respeito do seu
comportamento de formação de preços.
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Gráfico 3 (G3)

Com isto teria um ponto (medido em termos de variância) para o

qual para ambas as partes seria interessante ter indexados seus contratos.

Este modelo de Franco apresenta a virtude de concluir porque há incentivos

em indexar quando da existência de inflação acima de determinado patamar.

Entretanto, algumas observações devem ser feitas à maneira pela qual se

obteve estes resultados. A mais importante diz respeito ao fato de as

empresas adotarem um comportamento defensivo, no sentido de usarem sua

política de preços ao invés alterar níveis de emprego, fato que é crucial na

obtenção dos resultados acima.

Conclusões

Das observações relativas aos incentivos microeconômicos para se

adotar indexação num ambiente inflacionário, algumas se destacam.

Claramente pelo argumento de Azariadis, a indexação pode ser um

instrumento eficiente de compartilhamento de risco sob condições de

incerteza em relação à taxa de inflação. Não significa, porém que este

argumento, deva ser usado para impor indexação obrigatória, como

salientado por Simonsen devido ao fato de que sob determinadas

circunstâncias (choques de oferta de ambas as partes risco aversas) a

obediência à condição de compartilhamento eficiente de risco não é
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satisfeita. É interessante ressaltar que sob condições de ótimo, ao se indexar

a folha salarial os trabalhadores ficam em situação inequivocamente melhor

perante os riscos inflacionários e a folha salarial pelo menos não aumenta

podendo até diminuir.

No outro conjunto de conclusões, observou-se que a magnitude da

taxa de inflação não era em si um atrativo a mais para se indexar, mas sim a

sua variabilidade. Por outro lado, pensando que pode haver um

comportamento heterocedástico (com variância crescente para maiores

taxas de inflação) as conclusões poderiam ser um pouco diferentes, fato este

que não é contemplado pelo modelo exposto acima. Inequivocamente os

custos de se indexarem os contratos são um impecilho à atratividade de se

indexar, mas como brevemente se discutiu, a forma destes custos pode ser

bastante questionada.

Quanto as conclusões de quando começa-se a indexar forma

apresentadas de maneira a apenas evidenciar os resultados obtidos por

Franco, onde se salientou a natureza ad hoc do comportamento de

formação de preços das firmas, mas que permitiram uma conclusão

interessante, justificando o ponto a partir do qual os incentivos de

trabalhadores e empresas são os mesmos para se adotar indexação.

Caminhar no sentido de tomar mais robusta (investigando diversas

fonnulações das funções objetivo de demandantes e ofertantes de mão-de-

obra), as conclusões deste trabalho pode ser um interessante ponto.
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Capítulo 3

Indexação, inflação e bem-estar

Discussões iniciais

c

Este capítulo procura traçar as relações teóricas entre inflação e a

adoção de um contexto generalizado deindexação, delineando precisamente

em que acepção a prática de indexação é inflacionária. Nesta mesma precisa

linha de raciocínio, investiga seus impactos em termos de bem-estar. Um

argumento interessante caminha no sentido de mostrar que apesar de

inflacionária a prática de indexação (salarial) pode aumentar o bem-estar da

sociedade.
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A proposição que modemamente colocou o estudo da indexação

como questão macroeconômica importante, no tocante à problemática da

inflação, foi a defesa por Friedman39, em 1974, da adoção de cláusulas de

indexação:

"The widespread use of escalator clauses would not by

itself either increase or decrease the rate of inflation:

But it would reduce the revenue that govemment

acquires from inflation - which also means that

govemment would have less incentive to inflate. More

important, it would reduce the initial adverse side

elfects on output and employment of elfective measures

to end inflation. "

A citação acima contém alguns elementos da problemática envolvida

no estudo de questões de indexação. Sejam eles: o caráter inflacionário da

adoção de um contexto de indexação, o incentivo do governo em lançar-se

mão de cláusulas de indexação e o efeito no produto e emprego.

Boa parte dos esforços posteriores foram no sentido de dissecar

cada um destes elementos citados acima .

•• 39 Friedman, M. (1974).
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A linha de argumentação, quando Friedman recomendou a adoção

de cláusulas de indexaçã040, indicava no sentido de que o governo teria

perda de arrecadação com a existência de inflação, daí concluindo que o

governo teria mais incentivos de combater a inflação. Dificilmente, a priori

pode-se concluir isto, pois o seguinte argumento pode ser válido: com a

perda de arrecadação, o déficit do governo se elevaria, aumentando a

pressão inflacionária+! (para as mesmas condições de financiamento da

dívida pública, ter-se-ia mais inflação). Não há uma lógica irrefutável em
<,

nenhum dos argumentos acima. Dantas (1987) argumentou com uma

interessante observação no sentido de comparar os dois argumentos aos

efeitos renda e substituição na teoria do consumidor:

fIOS dois argumentos assemelham-se aos efeitos renda

e substituição na teoria; do consumidor. Friedman

implicitamente considera o efeito substituição mais

forte; o argumento de Fellner e Bemstein lembra

justamente a existência do efeito renda. Assim, é

possível que, embora o custo de obter recursos via

inflação aumente com a indexação, o governo, ao

primeiro distúrbio inflacionário, pode ser compelido a

inflacionar a economia mais do que faria na ausência

•

40 Friedman neste mesmo artigo sugeriu a indexação

para o governo dos E. U.A. no imposto de renda (de

pessoas e empresas) e títulos públicos.

41 Este argumento pode ser encontrado em Fellner
(1974) .



de indexação, a fim de financiar seus gastos. Além do

mais, como a vida com a inflação fica facilitada na

presença da indexação, é possível que os governos se

tomem menos hesitantes em permitir a alta dos

preços. "
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Novamente, na argumentação de Friedman, a indexação prestar-se-

ia a reduzir os efeitos iniciais do combate inflacionário via atuação nas

expectativas inflacionárias. O reflexo disto na curva de Phillips seria a de

deixá-la mais inclinada. Particularmante, na existência de indexação salarial

perfeita, a curva de Phillips seria a mesma no curto e no longo prazo. Isto se

deve ao fato de que a volatilidade das expectativas é alterada com a

indexação salarial.

Como salientou Laidler (1974):

"Without escalator clauses, deficient demands lead to

unemployment, this decreases the tnflation rale which

in tum decreases injlationary expectations so that

future wage and price inflation rates are also cut. Each

step in the process takes time but the use of escalator

clauses shon circuit the expectations and hence speeds

up the whole processo "
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Observando-se a curva de Phillips tem-se que com indexação uma

alteração da inclinação da curva, como pode se ver no gráfico abaixo. Na

economia indexada, observa-se uma roeação da curva CP(eni) da direção da

curva CP(lp) :

p

n u

Gráfico 4 (G4)

Barro (1976) chega a uma conclusão oposta, no sentido de que

como a indexação não aumenta o fluxo de informação, em seu modelo, não

se pode concluir a hipótese de que a indexação altera a curva de Phillips.

Modelo do tipo Gray-Fisher

Gray (1976), (1978) e Fisher (1977) desenvolveram modelos no

quais se averiguavam em que condições. haveria vantagens de se indexar
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salários na economia. A conclusão básica diz respeito à inevitabilidade de se

isolar a economia em relação aos choques (reais e monetários).

Dentre as preocupações da literatura com os problemas de

indexação, Gray escolhe investigar especificamente os efeitos de indexação

salarial no emprego e produto numa economia sujeita à choques monetários

e reais.

Uma das necessidades básicas da explicação dos efeitos da

indexação, reside no fato de que uma economia estando sujeita a choques

quaisquer, a indexação da economia pode potencializar os efeitos, ao nível

de emprego e produto e inflação (mais em inflação e menos em produto)

destes choques. Um exemplo interessante é o caso do efeito do choque do

petróleo na economia num contexto de indexação plena. O desenvolvimento

do modelo de Gray permite uma compreensão da problemática envolvida

nesse exemplo.

O modelo de Gray é um modelo que incorpora incerteza através de

choques na função de produção e na oferta de moeda.

O modelo de Gray pode ser montado da seguinte forma:

Y=a.F(L), a=I+Jl
(1)
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(2)

Estas duas equações são respectivamente a função de produção e a

oferta de moeda. Ambas com um componente estocástico simetricamente

distribuído e com média zero.

(3)

(4)

Em (3) e (4) tem-se a demanda de moeda (na forma quantitativa) e a

condição de equilíbriono mercado monetário.

o comportamento do mercado de trabalho é dado por (5) e (6).

(5)

L" =g{w)
(6)

Com a oferta dada pelo salário nominal e a demanda de trabalho

avaliada na produtividade marginal.

Na suposição de existência somente de choques nominais, o

componente estocástico da função de produção desaparece. Com certa
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manipulação chega-se à seguinte equação para se investigar a reação do

sistema aos choques nominais:

(7)

o aumento de ç em (7) faz com que, para se manter o equilíbrio no

mercado monetário, o salário real deve cair, o salário nominal aumentar ou

ambos. Sendo y o parâmetro correspondente ao grau de indexação, surgem

duas situações limite: y =O e y =1. Com a ausência de indexação salarial, o

salário nominal é fixo, fazendo com que o salário varie inversamente em

relação a ç . Na economia perfeitamente indexada, w real é fixo. Conforme

pode-se observar no gráfico abaixo para y =O, dada a ocorrência de um

choque (ç barra), o produto e emprego numa economia não indexada é

afetado. Diferentemente, numa economia indexada plenamente, y =1, não há

alteração do salário. Yi é o produto de equilíbrio para qualquer choque

monetário .

•
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Gráfico (G5)

A conclusão básica quando da existência somente de choque

monetários é no sentido de que numa economia totalmente indexada, isola-

se o setor real, porém a não indexação faz com que se transmita o choque

monetário ao setor real.

Construindo-se, agora, o mesmo raciocínio para choques reais

apenas, a seguinte equação deve ser respeitada:

(8)

Aqui, um aumento de J.1 deve ser compensado por um aumento no

salário real, diminuição do nominal ou ambos fatos. Numa economia não
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indexada, o aumento de Jl ocasiona, com o salário nominal fixo, o ajuste no

salário real, aumentando-o. Na economia indexada, o salário é fixo.

w w

wn ___ ./ (')'=0)

w·
(')'= 1)1

P.L
Jl.

Yn (w;;O)
Y:

(Jl.=Ji)1

Gráfico (G6)

Como pode-se perceber no gráfico acima o efeito do choque real, é

mais forte na economia indexada do que na não indexada (comparando-se

A análise dos efeitos dos choques monetários e reais permite a

seguinte conclusão: indexando-se a economia, enquanto se isola os efeitos

dos choques monetários, potencializa-se os efeitos dos choques reais.

Nitidamente, Friedman enfatizou suas recomendações no sentido de

se adotar a indexação pois tinha em mente a predominância de choques de
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demanda42. Como foi mostrado no modelo de J.A. Gray, o impacto da

indexação salarial sobre a economia depende da natureza dos choques. Na

análise do efeito do choque do petróleo observa-se a relevância das

conclusões acima.

Como indexar plenamente tem um caráter positivo (protege contra

choques monetários) e negativo (aumenta a magnitude dos choques reais)

há um grau ótimo de indexação y no qual se assumiria um critério de

minimizaçãode bem-estar de uma função perda43 do tipo:

(9)

42 Isto caracteriza o que Bertrand Russel chamava de
"time provincialism".

43 Combastante manipulação algébrica Chega-se a:

y =e+(I-e)[~J,
l+ro

e- VI;

- [112(1 +ro )Jv + V.
ro+11 11. I;

Onde w e h são respectivamente as elasticidades

de oferta de demanda de trabalho e Vx Vm são as

variâncias dos termos estocásticos.
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Uma conclusão também interessante do modelo Gray é no sentido

de que mesmo com um grau de indexação ótimo, a variabilidade monetária

apresenta custos inevitáveis sobre a economia (em termos de bem-estar)44.

Críticas ao modelo de Gray-Fisher

Pelo próprio caráter inovador do modelo de Gray (1976), este teve

que ser intimidado com inúmeras críticas. Este processo foi extremamente

salutar pois de alguma forma ajudou a formar uma literatura sobre o

assunto. Os trabalhos de Gray (1976), Gray (1978) e Fisher (1977) foram

aqueles que, de certa forma, montaram um pequeno paradigma básico sobre

a literatura sobre indexação. Todos estes textos tem em comum as

conclusões evidenciadas acima: a indexação salarial chega a proteger a

Economia contra choques monetários mas potencializa o efeito dos choques

reais. Mesmo com um grau de indexação ótimo, não se livra a Economia

dos choques reais.

44 Pois pOde-se mostrar que:

dZ
-->0
dVl;

Inevitavelmente, o aumento da variabilidade monetária
impõe custos sociais, mesmo numa economia otimamente
indexada.
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Boa parte das críticas que se podem fazer ao modelo de Gray-Fisher

estão relacionadas com o caráter relativamente simples da formulação das

hipóteses sob as quais o modelo é construído.

Algumas destas observações podem ser vistas em Dantas (1987).

Um comentário importante diz respeito ao caráter rígido do contrato fixado

dentro de um determinado período e totalmente livre de um período para

outro. Admitir uma certa flexibilidadeem ambos os casos seria bem vindo.

A regra de que a demanda determina o emprego pode ser discutida,

também. A própria função perda de bem-estar tem um caráter ad hoc, não

havendo razões para se supor que o resultado com em uma economia

comandada (planejador) seja a mesma que na descentralizada. Na

formulação da estrutura estocástica do modelo, Gray supõe que a

correlação entre os choques de oferta e nominais seja zero. Isto, na verdade

impede que o formulador de política tenha a possibilidade de acomodar

choques reais. A atitude observada de se tentar compensar com política

monetária choques reais fica necessariamente afastada.

Dentre as críticas efetuadas acima, todas são direcionadas à

arquitetura do modelo de Gray, cujas deficiências se deveram às próprias

dificuldadesde se levar em conta estas complicações analíticas.

Alguns modelos confeccionados posteriormente tiveram a

oportunidade de rever alguns dos problemas do modelo de Gray-Fisher.

Cukierman (1980) relaxa as hipóteses a respeito do funcionamento do
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mercado de trabalho, deixando da demanda determinar o emprego e fecha o

modelo com uma IS-LM e não mais com uma equação quantitativa.

Tentando dar robustez ao modelo tradicional de indexação salarial, as

conclusões de Cukierman dependem crucialmente da regra de emprego a ser

utilizada45. Se a regra de que a oferta de trabalho é que determina o

emprego, a indexação salarial pode na verdade até reduzir a potencialização

dos choques de oferta (as conclusões quando se tem a demanda de trabalho

como determinante são as mesmas de Gray e Fisher). Novamente, a

indexação salarial aumenta a variabilidade do nível de preços, mas com a

possibilidade sugestiva de que pode diminui-la caso a regra de oferta de

trabalho prevaleça. Como se observa, o problema se toma muito sensível às

hipóteses impostas ao mercado de trabalho. Empiricamente, não se encontra

nenhum trabalho que investigue o resultado da adoção destas diferentes

hipóteses em seu impacto em economias indexadas

Caráter inflacionário da indexação

Como a adoção de um contexto de indexação pode alterar o

comportamento da inflação? A resposta para isto passa antes pelas

considerações do preciso significadodo fato da indexação ser inflacionária.

45 Com a modificação do modelo de Gray apenas pelo
fato de se utilizar uma IS-LM (ao invés de uma equação
quantitativa) não
conclusões.

se alteram substancialmente as
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Segundo Fisher (1983) há pelo menos duas nítidas acepções

que podem ser .afirmadas a respeito do caráter inflacionário da indexação.

Tentou elucidar esta questão fazendo uma pequena taxionomia do caráter

inflacionário da indexação. Teceu duas importantes acepções:

(1ª acepção):

o impacto no nível de preços de um distúrbio inflacionárioqualquer

pode ser maior numa economia indexada do que numa economia não

indexada.

(2ª acepção):

A taxa de inflação é maior numa economia indexada do que numa

economia não indexada.

Uma possível terceira conotação seria da indexação tornar instável

um modelo que sem ela era estável. Ou seja, para um dado conjunto de

parâmetros, um modelo representativo da economia apresentaria

instabilidade(na taxa de inflação) quando apresentasse indexação. .,

De maneira geral, é a primeira acepção que se evoca quando se

debate contra a adoção de indexação.
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Como visto no modelo Gray (1976)46, indexar salários potencializa

a transmissão de choques (inclusive ao nível de preços). Desta forma

indexação parece ser inflacionáriana primeira acepção. Porém, na segunda,

com estoque de moeda inalterado, parece haver pouco sentido da

associação de inflação e indexação+".

Impactos inflacionários e de bem-estar

Na verdade é extremamente importante neste momento delinear uma

limitação de escopo. Há profundas discussões que ficaram relevantes na

literatura, sobre os mecanismos de transmissão, possibilitados pela

indexação formal ou informal, que em última análise poderiam propagar a

inflação de um período gerando a inércia inflacionária.

Dentro de vários contextos esta literatura, como por exemplo na

tradição estruturalista (ver Nakano, Y. & Bresser Pereira, L.C ,1984),

discutia-se muito os efeitos da indexação como mecanismo de transmissão

que sancionaria a inflação presente propagando-a para o futuro.

Na verdade a posição de se considerar a indexação como

inflacionária,no sentido de causa/idade, não se justifica. Neste ponto, por

46 Conclusões similares podem ser vistas em Fisher

(1977) e 8lancard (1979).

47 A terceira acepção tem interesse limitado, pois

depende muito das especificidades de que estão sendo

tratadas nos modelos, dificultando uma conclusão.
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limitações de escopo, não se discutirá aqui o comportamento dos

mecanismos de transmissão e sua lógica peculiar, mas admitir-se-á que nesta

precisa acepção, que indexação não causa inflação que seria um fenômeno

de natureza eminentementede origem monetária e fiscal.

Como pode-se argumentar, precisamente, é a indexação imposta

. pela lei que pode, sim, contribuir para a controles monetários e fiscais

tomem menos efetivos numa perspectiva de estabilização-e, além de

imporem condições não ótimas de compartilhamento eficiente de risco

como visto na capítulo 2.

o modelo de Ball e Cecchetti (1991), procura ligar as relações

teóricas contidas nos modelos tipo Gray-Fisher (que exploram a

potencialização dos choques sob indexação) e o fato de que a adoção de um

contexto de indexação é inflacionário.

Partindo de uma função de produção do tipo49:

Y· = a 1.
1 1 (11)

As funções de demanda e oferta de trabalho são dadas,

respectivamente, por:

48 Simonsen (1995).
49 Procurou-se manter a mesma notação do texto
original. Todas as variáveis estão em logo A economia
contém um continuum de firmas entre O e 1.
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1~=--11 (Wi-p)
-(1,

l~ = 11(Wi - p) (12)

Onde Wirepresenta o salário nominal e wi chapéu, o salário depois

dos impostos50. A perda de bem-estar é dada por:

(13)

Os salários são fixados da seguinte forma: metade das firmas

contratam seus salários a cada periodo e o salário contratado vale por dois

periodos. A regra de formação de salários é dada por:

(14)

A demanda de moeda assume a forma de uma equação quantitativa

tradicional.

50 Graficamente:
s

o



67

A partir do modelo acima construído, evidencia-se alguma de suas

conclusões (dispensando-se as deduções "algébricas por serem muito

extensivas).

a. a função perda é crescente com a inflação, pois causa dispersão de

salários.

b. o custo de inflação é refletido basicamente pela dispersão de

salários.

c. com maior indexação se reduz a perda.

d. a indexação de salários deixa mais inclinada a curva de Phi11ipse

reduz o efeito do aumento inesperado da quantidade de moeda na dispersão

de salários.

e. em termos de bem-estar a maior proteção contra a inflação (por

indexar-se) supera a perda por maior inflação.

As conclusões básicas de Ball e Cecchetti indicam que uma maior

indexação reduz o custo da inflação (efeito inflacionário) e toma mais

inclinada a curva de Phi11ips (efeito anti-inflacionário), sendo o primeiro

efeito maior. Do lado da análise de bem-estar, conclui que indexar aumenta-
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O inequivocamente. Indexação, portanto, é inflacionária mas aumenta o

bem-estar da sociedade.

Sem dúvida alguma o texto de BaU e Cecchetti tem o mérito de

incorporar em apenas um modelo duas das preocupações que eram tratadas

de maneira estanque na literatura: o caráter inflacionário da inflação com a

linha de pesquisa que se preocupava-se com a potencialização que um

panorama de indexação generalizado ocasionava na economia.

Adolph & Wolfstetter (1991) recorrem a um instrumental analítico

muito mais complexo. Um conclusão interessante diz respeito ao fato de

não há razões para se imprimir obrigatoriamente indexação nem razões para

proibi-la. De certa forma, intuitivamente estes resultados podem ser obtidos.

Como visto no capítulo 2, Simonsen mostra que a indexação obrigatória

não seria desejável pois sob certas condições não era um esquema de

divisão de risco eficiente. Do lado macroeconômico, observou que mesmo

um grau de indexação ótimo não se isola a economia de choques. Segundo

Simonsen (1995):

"O remédio não é proibir, mas desregulamentar a

indexação. O que provocou a inércia inflacionária não

foi a permissão de regras de correção automática dos

valorespela inflação passada, particularmente no caso

dos salários, e sim a sua compulsoriedade. Ou seja, a

indexação que transforma a ortodoxia anti-



inflacionária nu a luta inglória não é a que

espontaneamente se desenvolve nos mercados, mas a

determinada pelo governo. "

Discussões normativas

Normativamente, pode-se discutir até que ponto a adoção de um

contexto de indexação pode diminuir a vontade política que se pode esperar

dos formuladores de política no combate a inflação ou mesmo pelo fato

exposto no modelo de Ball e Cecchetti (1991) da indexação aumentar o

bem-estar, pode permitir que o Governo aceite mais inflação. Segundo

Okun (1971):

"... indexation may be read as evidence that government

has raised its tolerance of inflation... it is quite rational

to expect that more e.ffectively the govemment can

minimize the social costs of inflation, the more tnflation

it will accept. "

Summers & Fisher (1989) na mesma linha de preocupação acima

desenvolveram baseados em Barro & Gordon (1983) um modelo de

determinação de inflação (sendo a taxa de inflação uma variável de escolha).

Partindo de uma curva de Phillips de curto prazo do tipo:

69
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(15)

*Onde U e U são a taxa de desemprego e a taxa natural

respectivamente. O governo é capaz de escolher a taxa de inflação a fim

otimizar a função perda:

(16)

Em (16) b é custo de da inflação e k o incentivo do governo criar

inflação inesperada. A minimizaçãoda função de bem-estar, assumindo que

ela reflete as preferências do Governo e da sociedade e assumindo a

realização da inflaçãoesperada, chega-se a:

1t=(:)U*(I-k)
(17)

O valor da função perda se dá em:

(18)

Um resultado interessante é o fato de que como b reflete os custos

sociais da inflação, "as políticas que reduzem o custo marginal da inflação

acabam por aumentar o custo total da inflação para a sociedade".
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Isto significa que indexar pode ser uma faca de dois gumes: ao

mesmo tempo que fazendo a curva de Phillips mais inclinada (via o

parâmetro a) pode estar reduzindo o valor de b. Incluindo no modelo não o

controle perfeito da inflação mas imperfeito, mostram que situações de

baixa inflação onde o Governo pode controlar com precisão a taxa de

inflação tenderão a recorrer menos a instrumentos que aliviam os efeitos da

inflação, o que não acontecerá em países onde se encontre grande inflação.

Como citado por Summers& Fisher(l989):

"lhe general principIe seems to be that in the presence

of distortions, policies that would represent Pareto

improvements if behavior were unchanged by their

implementation, may be undesirable once their

incentive effects are recognized Thus a better tax

system may lead to more wasteful spending, better cars

to more speeding, and better inflation protection to

more inflation"

Conclusões

Antes de se prosseguir nas conclusões finais, duas observações se

fazem necessárias sobre a literatura.
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A primeira diz respeito a fato da literatura a respeito de indexação

estar datada, ou seja, á grande produção de textos sobre o assunto se deu

entre 1975 e 1983. Como linha de pesquisa pouco se foi feito com exceção

dos trabalhos de Ball & Cecchetti (1991) e Adolph & Wolfstetter (1991). O

trabalho de Simonsen (1995) apenas faz uma recomposição histórica da

trajetória da adoção da indexação no Brasil. A potência das conclusões de

alguns modelos como os de Gray e Fischer ajudam a explicar, que os

principais pontos ao nível das conseqüências sobre o produto e emprego da

economia indexada foram razoavelmente resolvidos.

Ao nível microecônomico pouco se tem sobre como se dá o ajuste

em termos de equilíbriogeral de um sistema de preços totalmente indexado,

ainda que se possa alegar furtivamente, que as conclusões não seriam muito

diferentes dos modelos de equilíbrio geral com preços rígidos, com

conclusões semelhantes às possibilitadas pelas premissas de "quantity

rationing". As conclusões dentro da ótica de otimização individual são

bastante úteis para explicar as motivações de se utilizar contratos

indexados. A exposição dos pontos mais importantes obtidos na literatura,

discutidos no capítulo 2 desenvolvem uma idéia clara dos efeitos da

variabilidade da taxa de inflação na decisão de indexar. Sugere também que

a partir de certo ponto, a própria magnitude da taxa de inflação favorecia a

decisão de indexar.

As conclusões mais mcisrvas se dão ao nível de seus efeitos

macroeconômicos onde a discussão da literatura avançou
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resultados que acabaram por estagnar o prosseguimento da investigação na

área.

Dentre as conclusões, as de Gray e Fisher e alguns modelos deles

derivados são bastante exaustivas sobre os efeitos na potencialização

negativa no produto de choques adversos.

Em outra linha de argumentação, a indexação na argumentação de

Ball & Cecchetti, é inflacionáriamas aumentaria o bem-estar da sociedade.

Como mensagem geral, dentro dos efeitos macroeconômicos, pode-

se dizer que os esquemas de indexação podem relaxar os incentivos da

perseguição de inflação mais baixa (segunda acepção inflacionária). Um

ponto importante evidenciado mostra que se obrigatórias, as cláusulas,

podem dificultar enormemente o combate à inflação dentro de um panorama

de estabilização de altas taxas de inflação apenas com instrumentos fiscais e

monetários.



74

Referências Bibliográficas

Adolph,B. & Wolfstetter, E. (1991) "Wage Indexation,

InformationaI Extemalities and Monetary Policy". Oxford Economic Papers

43, pp. 368-390.

Arrow, K.J. (1965) "Uncertaintity and the Welfare ofEconomics of

Medicai Care". American Economic Review voI. 53, pp.941-973.

Azariadis,C. (1975). "Implicit Contracts and Underemployment

Equilibria".Jounal ofPolitical Economy. voI. 83, nQ6, pp.1183-1202.

Azariadis,C. (1978). "EscaIator Clauses and the Allocation of

CiclicaIRisks". JoumaI ofEconomic Theory 18, pp. 119-155.



.75
Balbinotto Neto, G. (1991). ''A indexação salarial: teoria e

evidência". (15º prêmio BNDES).

Ball, L. (1987). "Extemalities from Contract Length". American

Economic Review vol. 77 nº 4, setembro.

Ball, L. & Cecchetti S.G. (1991). "Wage Indexation and

Discretionary Monetary Policy". American Economic Review vol. 81 nº 5,

dezembro.

Barbosa, F.H. (1987). "Indexação e realimentação: a hipótese do

caminho aleatório". in Ensaios sobre inflação e indexação. Série pesquisas

EPGE número 2, FGV-RJ.

Barro, R.I. (1976) "Indexation in a Rational Expectations Model".

Joumal ofEconomic Theory 13, pp. 229-244.

Blanchard, O.I. (1979). "Wage Indexing Rules and the Behavior of

the Economy". Jounal of Political Economy. vol. 87, nº 4.

Borch, K. (1962). "Equilibrium in a reinsurance market".

Econometrica vol 30, p.424.

Bresser Pereira, L.C & Nakano, Y. &, "Inflação e Recessão", 1984.

Camargo, J.M. (1984). "Salário real e indexação salarial no Brasil:

1969/81" Pesquisa e Planejamento Econômico 14(1), abril. .·,



:,/

76
Cukiennan, A. (1980)."The Effects of Wage Indexation on

Macroeconomic Fluctuations". Journal 01Monetary Economics vol. 6, pp.

147-170.

Dantas, D.V. (l987). "Indexação". Tese de doutorado FGV-RJ.

Danziger, L. (l984). "Stochastic Inflation and Wage Indexation".

Scandinavian Journal 01Economics vol. 86(3), pp. 326-336.

Emerson, M.{l983). "Current European Indexation Experience". In

Injlation, Debt and Indexation, Editado por Dombusch, R. e Simonsen,

M.R. The MIT Press.

Franco, G. (1987). "Um modelo de para adoção de indexação em

condições de alta inflação". Texto para discussão nQ 167, julho de 1987.

PUC-RJ.

Freeman, R. "Labor Market Institutions and Policies: Help or

Hidrance to Economic Development?" Texto preparado para a conferência:

World Bank's Annual Conference on Development Economics, abril de

1992.

Fisher, S. (l977). "Wage Indexation and Macroeconomic Stability".

Jounal of Monetary Economics. Série suplementar 1977.

Fischer, S. (l983). "Indexing and Inflation". Journal 01 Monetary

Economics vol. 12, pp. 519-54 I.



77
Friedman, Milton (l974). "Monetary Correction". In: Essays on

inflation and indexation, American Enterprise Institute for Public Policy

Research. Washington, De.

Friedman, Milton. (l976). "Price Theory", Aldine de Gruyter, New

York.

Gray, J.A.{l976). "Wage Indexation: a Macroeconomic Approach".

Journal ofMonetary Economics. nº2 pp. 221-235.

Gray, J.A.(1978). "On Indexation and Contract Length". Jounalof

Political Economy. vol. 86, nQ 11.

Kreps, D.M. (1990). "A Course in Microeconomic Theory".

Princenton UniversityPress.

Lopes, F.L. & Modiano, E.M. (l985). "Inflação: análise do impacto

da mudança de política salarial". Texto para discussão interna nº 108.

PUCIRJ.

Macedo, R (1983). "Wage Indexation, Inflation: Brazilian

Experience. In Irflation, Debt and Indexation, Editado por Dornbusch, R. e ....'

Simonsen, M.H. The MIT Press.

Málaga; G.T. (1992). "Wages, Efficiency and labor Market

Regulation in a Inflationary Environment". Texto para discussão nQ 13,

Departamento de Economia, EAESP-FGV.



78
Modiano, E.M. (1985). "Repasses mensais: uma alternativa de

política salarial".Texto para discussão interna nº lO6. PUCIRJ.

New Palgrave ofMoney and Finance, The. (1993). Verbete: "Index

numbers".

Okun,A. (1972) "The Mirage of Steady Inflation". BPEA (2).

Citado em Ball, L. & Cecchetti S.G. (1991). "Wage Indexation and

Discretionary Monetary Policy". American Economia Review voI. 81 nº 5,

dezembro.

Pratt, J.W. (1964). "Risk Aversion in the Small and the Large".

Econometrica, voI. 32, nº 1-2.

Shavell, S. (1976). "Sharing Risks ofDefered Payments". Jounalof

Political Economy. voI. 84, nº 1.

Summers, L.H. & Fisher, S (1989). "Should Govemments Leam to

Live with Inflation?"American Economic Review voI. 79 nQ2.

Simonsen, M.R. (1983). "Indexation: Current Theory and the

Brazilian Experience". In Inflation, Debt anti Indexation, Editado por

Dornbusch, R. e Simonsen,M.R. The MIT Press.

Simonsen, M.H. (1995). "30 anos de Indexação". Fundação Getúlio

Vargas Editora.

II
f


