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1- POLíTICA MACROECONOMICA NO BRASIL EI';TRE 1964 e 1966 

1.1 - Os antecedentes 

Os anos 1962-63 se caracterizam por uma 

reversao do marcante desenvolvimento industrial ocorrido en-

tre 56 e 61, sob a égide do Plano de Metas. De fato, se em 

1961 a economia apresentava um crescimento médio no último 

quinquênio da ordem de 7% ao ano, nos dois anos seguintes es 

ta taxa se reduziria a, respectivamente 5,4% e 1,6%. Por 

outro lado, a inflação mantinha a ascençao iniciada em 1958, 

atingindo 51,3% em 62 e 81,3% em 63. Sob uma instabilidade 
.. 

política acentuada e inexistência de um razoável controle mo 

netário, fiscal e salarial, surge, no 29 semestre de 1962, sob 

a responsabilidade de Celso Furtado, o "Plano Trienal de De-

senvolvimento Econômico e Social" destinado a estabelecer urna 

certa disciplina no tocante aos fins e meios de política eco-

nômica. 

Com o início de sua implerrentação previsto @ 
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ra Janeiro de 1963, o Plano Trienal apresentava como o mais 

importante de seus objetivos a manutenção de um crescimento 

do produto real ao nível de 7% ao ano. Neste sentido, pre-

via-se para os 3 anos de sua vigencia um crescimento do se-

tor industrial acima de 37% e um aumento da produção agríco-

la da ordem de 5,2% ao ano, superior, portanto àquele obser-

vado entre 1957 e 1961. Os objetivos de estabilização infla 

cionária também não se mostravam modestos.Calculava-se que 

a inflação em 63 seria metade daquela vigente em 62, devendo 

ainda alcançar em 1965 a marca de 10%. ao ano. 

A redução do nível de inflação era tida como 

condição necessária à consecução dos dois outros objetivos 

de política econômica, quais sejam, melhor distribuição dos 

frutos do desenvolvimento e redução das desigualdades regio-

nais do nível de renda. 

Vale notar, entre as previsões e os fatos 

abriu-se enorme lacuna. O crescimento do produto foi de 1,9% 

ao ano (contra os 7% previstos), enquanto que a inflação de 

1963 foi mais de 50% superior a de 1962, e a de 1965 mais de 
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três vezes superior ao nível almejado de 10%. Tais discrepâ~ 

-cias contudo nao constituem argumento para críticas ao Pla-

no, visto ter sido este abandonado.poucos"meses· após o iní-

cio de sua implantação. Visando ã obtenção dos objetivos 

explicitados, o Plano Trienal propunha a utilização do ins-

trumental clássico de política monetária fiscal, tido, junta 

mente com a política cambial, como condição suficiente as me 

àiàas de estabilização requeridas. Baseado no persistente au 

mento do déficit pUblico como percentagem do PIB, que "passou 

de 2,8% em 1960 a 4,3% em 1962 estabeleceu-se a redução da 

despesa e aumento de receita do tesouro como elemento funda-

mental no programa desinflacionário. O dispêndio de setor pu 

blico para 1963 inicialmente previsto em Cr$ 1,5 trilhões, 

foi revisado para Cr$ 1 trilhão. Sob este prismà, o déficit 

. 

resultante, da ordem de Cr$ 300 bl~hões (2,5% do PIa) era da 

do como compatível com a queda de patamar inflacionário, le-

vando-se em conta que parte deste poderia ser financiado pe 

la emissão de letras junto aos importadores (q financia-

mento da parte restante cabendo as Autoridades Monetárias). 

1 

1 
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No tocante i política monetiri~, em sua parce-

la independente da política fiscal, estipulou-se que o crédi 

to ao setor privado deveria crescer proporcionalmente i in-

fIação e à taxa de crescimento do produto real. 

Vale notar, o programa nao previa nenhuma medi 

da do lado dos custos, seja em termos de uma política de sa-

lirios, seja no tocante ao controle das margens de oligopó-

lio. 

André Lara Resende (1982) aponta a urgência 

dos problemas no "front" externo como a possível causa para 

que um crítico de medidas monetaristas corno Celso Furtado te 

nha recorrido ao receituirio ortodoxo de política monetiria-

fiscal restritiva, reduzindo brutalmente a liquidez da econo 

mia no inicio de 1963. 

Em relação ao setor externo, conclui-a-se (P.T. pig. 

11) pé1a possibilidade de estabilização da dívida externa, 

sem que isto acarretasse qualquer prejuízo ã política desen-

volvimentista. Em face a estagnação da receita disponivel 

para iJnportações, admitia-se a necessicade de uma produção 

I 

I 
----------~~------------------~--------------------------! 
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interna cada vez mais intensa de bens de capital e matérias 

primas, denotando-se uma política de substuição de importa-

ções. Não se descuidava entretanto do setor exportador. Pre 

via-se que o quantum exportado deveria crescer ao menos o su 

fi ciente para compensar a deterioração dos termos de troca 

ocorrido entre 1954 e 1960, mantendo constante a capacidade 

de importação. 

l~a pã:;ina 19 (op. ci t.), é sugerida uma mrrelação r:osi ti-

va entre inflação e crescimento do produto real, argurnentan-

-do-se que a primeira, aumentando o grau de ocupaçao dos fato 

'. 
res,elevaria a taxa de poupança interna, impulsionando o 

crescimento econômico. Analisando sob a ótica econômica uti 

lizada hoje em dia, o raciocínio parece envolver urna uniao 

po~co feliz entre o conceito de curva de Phillips (de curto 
• 

prazo) e o modelo Harrod Domar (de longo prazo). De fato, 

nao se deve associar variaçoes do produto em relação ao pro-

duto de ·pleno emprego (quando se fala em aumento do grau de 

utilização dos fatores) com o crescimento em si do produto 

õe pleIlo emprego (quando se menciona crescimento econômico) . 
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De qualquer fonna, deixando de lado a argumen-

tação apresentada no Plano Trienal e avaliando a proposição 

em si, deve-se ressaltar que esta hipótese de correlação posi 

tiva entre inflação e taxa de crescimento de longo prazo foi 

testada a rejeitada no presente trabalho (capítulo 11), bem 

como por Barbosa (1983) e Simonsen (1969-Ap~ndice V). 

o Plano Trienal indicava ainda a necessidade 

de se proceder algumas Reformas de Base, classificadas em Ad 

ministrativa, Bancária, Fiscal e Agrária. 

'. 

A descoordenação de política monetária, fiscal 

e salarialrinflação crescente e baixo crescimento econômico 

não compõe todo o universo legado pelo biênio 62-63 a econo-

mJa pós-revolucionária. Uma generalizada distorção de preços 

relativos e o problema da quase-insolvência internacional 

traziam ainda para este período a necessidade de uma eleva-

ção autônoma de vários preços anteriormente congelados, difi 

cuItando ainda mais o combate a inflação. Dentre estes pod~ 

mos incluir os aluguéis residenciais, os juros reais do sis-

tema o~icial de crédito, as tarifas dos serviços de ut'ilida-
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de pública, as tarifas de transporte, os preços dos combustí 

veis, bem como os salários dos funcionários públicos civis. 

Neste sentido, podem-se alinhar como evidências ã tese de 

"inflaç~o corretiva" a elevaç~o dos alugu~is de 116,2% em 

1965 e 84% em 1966, e a majoração das tarifas de serviços p~ 

blicos de 71% em 1965 e 47,1% em 1966, ambos bem acima da ta 

xa de infalção pertimente ã cada período 

34,5% e 38,3%, I.G.P. - DI). 

1.3 - O P.A.E.G. 

Dentro do espírito reformista 
~ 

(respectivamente 

característico 

aos períodos pós-revolucionários, foi publicado em novembro 

.de 1964, o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), des 

tinado a delinear- a execução de política econômica entre ju 

lho de 1964 e março de 1967. 

~ 

Ambicioso nos objetivos, por vezes ecletico e 

heterodoxo na análise, inovador na metodologia e generosarne~ 

te farto no instrumental operacional, representou o PAEG um 

grande sucesso em termos de contenção do processo inflacio-
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nário, ainda que não se possa dizer o mesmo a respeito de 

seus objetivos cesenvolvimentistas de curto prazo e 'de sua 

meta de manter constante a participação dos salários 

da nacional. 

na ren 

Segundo o Programa, a principal ai vo a ser al-

cançado era a retomada do crescimento econômico médio de 6% 

ao ano ocorrido durante o período 1947-61. Desta forma, esp~ 

rava-se alcançar não só suficiente criação de empregos para 

a mão de obra afluente ao mercado, como também um crescimen 

to do produto per-capta de 2,5% ao ano. Manipulando o modelo 

Barrod-Domar para o demasiado curto período de dois anos, ob 

tinha-se endogen~ente o esforço de capitalização compatí-

vel com o crescimento pre fixado(PAEG _p. 23).Utilizando um 

instrumental adequado a análise de longo prazo na previsão da 

taxa de cresci.rrento do produto real em 1965 e 1966, variável mui 

to mais ligada ã demanda agregada existente no período (leia-

se política monetária-fiscal-cambial) que à capacidade de g~ 

ração de oferta, nao e de causar surpresa que as previsões 

do PAEG tenham se distanciado em mais de 50% daquilo que re-

almente ocorreu. Todavia, o esforço de capitalização então 
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efetuado, se não constituiu condição suficiente ao crescimen 

to no biênio em curso, propiciava a condição necessária ao 

surto desenvolvimentista iniciado alguns anos mais tarde. 

1.3.1 - A opção Internacionalista 

Reconhecendo a dificuldade de manutenção da po 

lítica de substituição de importações, na medida em que se 

esgotavam as possibilidades no setor de bens de consumo fi-

nal e se tomava o rumo da substituição de matérias primas, 

produtos intermediários e bens de capital até então importa-

dos, iniciava-se, a partir do PAEG) uma nova etapa na políti ~ 

ca de comércio exterior brasileiro. Esta se baseava num 

maior fomento às exportações, cuja receita, somada ao saldo 

líquido do balanço de capitais, era apresentada como condi-

çao necessária a manutenção do processo desenvolvementista, 

na medida em que permitiria ao país a aquisição de produtos 

importados considerados essenciais ao desenvolvimento. 

A ~ste respeito, lê-se em Baer (1979 p. 119) 

"By tbe sixties it had bccome evident 

that the Leglect international trade 

during the ISl (Import Substitution 
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Industrialization) years was placing 

the country in a precarious condition. 

A limit to the compression of the 

import coefficient had been reached 

as the gro\..'ing industrial sector 

necessitated inputs of primary 

materiaIs, intermediate goods and 

capital goods which could not be the 

obtained domestically. The continued 

neglect of e:>:ports v:as placing the country 

in a dangerous balance of payments 

position, s1nce a decline in export 

earnings necessitating a red~ction of 

imports could lead to industrial 

stagnation. The result was a sucessive 

accumulation of currente account deficits, 

and since financing \,,'as hard to obtain, 

·Brazil accumulated a substantial amount 

of "forced indebtness", mainly in the 

form of suppliers credits. By 1964 it 

had become clear that this policy could 

not be continued .. [ o grifo nao faz par 

te do original] • 

Visando ao fomento das exportações que haviam 

sido dificultadas durante o período de 1S1 devido a uma taxa 

de câmbio sobrevalorizada (em parte compensada, no que diz 

respeito ao possível déficit do balanço comercial daí decor-

rente, pela existência de elevadas alíquotas tarifárias no 

setor importador, caracterizando o sistema cambial típico de 

uma fase 1S1), várias medidas foram propostas, e posterior-
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mente IX>stas em prática. Dentre elas, destacam-se a extinção da 

sobrevalorização cambial e a introdução de outros incentivos, 

de caráter fiscal (abolição de taxas de exportação), creditI 

cio (criando uma linha de crédito subsidiado para os exporta-

dores) e administrativo (pela simplificação do procedimento 

para exportação). No tocante às importações procedeu-se a 

uma reforma tarifãria,que teve como efeito a redução da pro-

teção nominal do nível de 54 por cento em 1964-66 para 39 

por cento em 1967. 

Sob o ângulo da teoria clássica de comércio in 

, .. 
ternacional, o crescimento centrado no setor exportador tra-

ria, para o país que o adota, dividendos decorrentes da ex-

ploração de vantagens comparativas. Em outras palavras, de-

cidindo-se pela produção de bens exportáveis e sua posterior 

comercialização, poder-se-ia obter o produto importãvel por 

um custo mais baixo que através de sua produção doméstica.Es 

ta argumentação, "impecável sob a hipótese de um país de pe-

quena dimensão no comércio internacional, pode sofrer arra-

nhões suando se admite a possibilidade do país ser suficien-
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temente importante neste mercado, a ponto de afetar os pre-

ços dos produtos que transaciona com o exterior. Isto porque 

o aumento excessivo das exportações em relação às importa-

çoes pode, com a deterioração dos termos da troca advinda de 

tal processo, mais que descompensar o crescimento econômico 

ocorrido, ocasionando uma queda no nível de bem estar social. 

Esta argumentação tem a sua validade aumentada para um deter 

minado país: 

a) Quanto maior o seu crescimento em relação ao crescimento 

do resto do mundo, 

b) Na medida em que o crescimento do setor exportador ultra 

passa o crescimento do setor importador. 

c) Quanto menor a elasticidade preço da demanda do resto do 

mundo pelas suas exportações. 

d) Quanto menor a elasticidade renda da demanda do resto 

do mundo pelas suas exportações. 

e) Quanto maior a sua elasticidade renda pelo bem de impor-

tação. 

Embora os i tens (a) I (c) I (d) e (e) indicassem, 
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para o caso brasileiro, a necessidade de um certo cuidado na 

opçao pelas exportações (lembrando a defesa de Raul Prebisch 

do processo de substituição de-importações), a política con-

juntamente adotada de diversificação destas últimas e conti-

nuicade na substituição de importações (ver item b) situava 

a estraté9ia proposta numa posição bastante defensável. De 

fato, a ênfase de diversificação se colocava explicitamente 

em direçao aos manufaturados, onde o crescimento da oferta 

brasileira em pouco ou quase nada poderia afetar os preços 

internacionais. 

... 
Sob este ponto de vista teórico, encontrava-se 

a opçao proposta no PAEG muito bem amparada. Restavarn,contu-

-do, os problemas de ajustamento nao contemplados pela teoria 

clássica, tais como a vulnerabilidade do país a qualquer 

ocorrência que viesse - a afetar os fl'lXOS de comércio inter-

nacional bem corno a ()(X)rrência de flutuaÇÕ2s nas relaçõo-s de troca e 

nas rereitas de expJrtação (esta últ.inB. - característica de países cuja 
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pauta de exportação inclui preponderantemente produtos agrí-

colas) . Estes fatos, ao que parece (e a nosso ver acertada-

mente) nao foram tomados como decisivos. 

A opçao internacionalista do PAEG,contudo, nao 

se limitava a definir a desejada estrutura do balanço de bens 

e serviços. Num dos dois pontos básicos em que "difere do 

Plano Trienal l (o outro seria no tocante ã política de pre-

ços e salários), apontaJ,num capítulo especial dedicado a es-

te tema, a afluência de capital estrangeiro como condição 

necessária a consecuçao dos objetivos de crescimento econômi 

" co almejados. Embora esta dessemelhança seja muitas muitas 

vezes apontada corno decorrência de um posicionamento ideoló-

gico, deve-se salientar que o pressuposto de acentuada eleva 

çao da renda per capta comum tanto no Plano Trienal junto ao 

PAEG nao permite descartar a hipótese de que tal assimetria 

encontre boa parte de sua explicação num maior realismo de 

_ ... (2) 
concepçao por parte deste ult1mo. 

(1) Lê-se na página 11 deste Plano: "Com base nesta projeção (N.A_ - ". Do 
deficit em transações) e em cuidadosa prospecção da conta de capita1,che
gou-se ã conclusão de que é possível estabilizar a posição de endividamen 
to externo do país sem prejuízo da política de desenvo~vimento". -

(2) O ponto a ser discutido, no caso, e a validade da opção por um creSC1~ 
mento acelerado, dependent~ da captação-de poupança externa. Uma vez que 
se tenha to~do este rumo, no entanto, deve~se deixar claros os instrumen 

tos a serem utilizados. 
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A opçao por capitais f'S 

trangeiros no processo de desenvolvimento se apresenta da se 

guinte forma (p. 142): 

aumento a taxa 1nterna de poupança "O d . 

e indiscutivelmente desejãvel; e indi~ 

pensãvel lembrar, porem, que num país 

subdesenvolvido ele significa penoso 

sacrifício que se impõe ã 
obrigando-a a renunciar a parte do seu 

jã minguado consumo presente. Este an

tagonismo: progresso versus sacrificio, 

nao existe necessariamente quando se 

trata de investimento com poupança tra 

zida do exterior. Tal e uma das razões 

que tornam extremamente vántajoso, pa

ra um país subdesenvolvido, o recebi

mento contínuo de correntes de capital 

estrangeiro, respeitadcs,naturalmente, 

certos condicionamentos de ~atureza p~ 

lítica". 

o argumento, que viria a se incorporar a todos 

os governos pós-revolucionários, se baseia no pressuposto de 

que os países subdesenvolvidos, apresentando relativa escas-

sez de capital, deveriam atuar como importadores deste, pois 

estariam em condições de remunerá-lo melhor. No caso dos em-

préstimos, a análise admite implicitamente que a utilização 

do capital no país que o toma gere um excedente transacionã-

vel a um valor maior ou pelo ITPJ10S igual ao pagamento dos juros 
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aos credores externos, condição sem a qual tal política nao 

traria nenhurra vantagem direta. (1) Fica :i.nplícito que o PAEG adrni te a 

validade desta hipótese, pois caso contrário o parágrafo an-

teriormente transcrito se tornaria inconsistente, servindo 

apenas para justificar a opçao de "progresso versus sacrifí-

cio futuro" em detrimento de "progresso versus sacrif.ício 

presente" • 

Curioso notar, nos três anos de vigência do 

PAEG, o Brasil assumiu urna posição inversa, atuando como ex-

d . t· 2 portador e capl alS. A nova pOlítica, contudo, vingou no 

'» 

longo prazo, sendo implementada a partir de 1967 e durante 

toda a década de 70. 

Vale a pena frisar alguns problemas teóricos 

-que podem acompanhar tal tipo de opçao. 

Quando se toma o país como um todo, a -geraçao 

de excedentes sobre os juros admite como premissa básica que 

1 Um pequeno exercício desenvolvido no Apêndice 
diçao sob uma forma mais abrangente. 

2 qualifica esta con-

2 O superavit em transações correntes obtido no período 1964-66 foi de, 
respectiv~ente, 140,368 e 54 milhões de dólares. 
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os recursos obtidos ào exterior sejam utilizados em investi-

mentos suficientemente rentáveis. ~ possível, contudo que a 

captação de poupanças externas não tenha como contrapartida 

uma elevação da mesma ordem do nível de investimento, devido 

ao deslocamento da poupança interna. Isto ocorre (~oeteris 

paribus), sempre que recursos em moeda estrangeira -sao uti-

lizados para a importação de bens de consumo. 

Um outro problema com o qual pode se defrontar 

a estratégia de endividamento e o aumento inusitado dos ju-

ros internacionais, que se torna particularmente relevante 

... 
quando os empréstimos sao contratados (como pôssou a ocorrer 

já no final da década de sessenta) com cláusula de juros flu 

tuantes, causando ao mutuário um transtorno adicional não an 

tecipado. 

Numa análise do endividamento brasileiro sob o 

ângulo destes dois possíveis problemas desenvolvida em Cysne (1984, 

capitillo~~onclui-se que o primeiro problema passou a se fa-

zer sentir a partir de 1978, e o segundo a partir de 1979. 
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1.3.2 - O Diagnóstico da Inflação 

Previa-se neste Plano a redução do ritmo de ele-

vaçao dos preços de 90% ao ano em 1964 para 25% em 1965 e 10% 

em 1966. Se considerarmos que o objetivo anti-inflacionário 

era de motivação secundária, nao devendo interferir no objeti-

vo de criação de empregos e elevação da renda per-capta (além 

da imposição de realismo no sistema de preços), concluímos de 

imediato pelo exc2ssivo otimismo das metas apregoadas. 

Embora abrisse um certo espaço de forma a poder 

d . - . l-t' (1) t' b-' t acomo ar uma pos1çao ma1S ec e lca, o mo 1VO aSlCO apon a-

" 

do pelo PAEG para a inflação brasileira era o excesso de deman 

da ex-ante. Isto fica bem claro no parágrafo "Raízes do Pro-

cesso Inflacionário" ã p~gina 28, onde se 1~: 

"o processo inflacionario brasileiro tem resultado da 

inconsistencia da política distributiva, 
. 

conce-ntrada 

em dois pontos principais: 

a) No dispêndio governamental super10r ã retirada de 

compra de poder de compra do setor privado, sob a for 

ma de imposto ou de emprestimos publicos, 

(1) Le-se na pag. 30: "alguns indícios sugerem, todavia, que ultimamente a 
inflação brasileira estaria assumindo a tônica de inflaçãQ de custos.Pode
riam tambem apontar-se causas estruturais da inflação de custos,tais como: 
a falta de elasti~idade de oferta em determinados setores, o a~ento dos 
custos relacionado com o processo de substituição de importações,etc. Fa
tores desta ordem, no entanto, mostram-se praticamente irrelevaI,tes quando 
se trata de eJo..'Plicar uma inflação de 807. ao ano". . 



19 

b) Na incompatibilidade entre a propensao 

a consumir, decorrente da política sa

larial, e a propensão a investir, asso 

ciada à política de expansão de credi
to às empresas. 

Dentro deste quadro encontram-se as 
tres causas 

ra: os 
tradicionais da inflação brasilei

deficits pÚblicos, a expansão de 

credito às empresas e as majoraçoes de sa 

lãrios em proporções superIores ao aumen 

condu-
to de produtividade. Essas causas 

zem inevitavelmente ã expansão dos 
meIoS 

de pagamento, gerando, destarte, o veícu

lo monetãrio de propagação da inflação." 

Os itens Ca} e (b) correspondern a uma situação 

ae excesso ae àemanaa ex-ante(conquanto a caracterização pr~ 
, 

cisa exige que se trate ae uma eçonomia fechaaa ou em equil! 

brio em suas ,transações corre~tes com o exterior (ver 
apen-

dice I) 
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1.3.3 - A EstraLép,ia de Combate à Inflação 

Analisado o probl~mae estabelecida a opçao 

gradualista, o ataque ã inflação passava a ser orientado sob 

os seguintes termos: 

t._. 

" a) o combate ã inflação deve partir da 

progressiva contenção dos deficits go-

vernamentais. Ã União 

forço inicial de sanear 

competirá o es

suas finanças, 

cortando despesas não prioritárias, cor 

rigindo os deficits de autarquias e de 

sociedades de economia mista (a fim de 

liberar recursos para investimentos bá

sicos), racionalizando o sistema tribu

tário e a sua arrecadação, e restauran

do o prestígio dos títulos públicos; 

b) a política de salários deverá adap

tar-se ao compasso da política monetá-

ria, a fim de que os custos -nao aumen-

tem, proporcionalmente, mais do que a 

procura. O princípio a ser firmado e o 

de que o combate ã inflação, por si -so, 

destina-se a eliminar a instabilidade, 

mas nao a elevar a media dos salários 

reais,- -os qua1s so podem ser elevados 

pelo aumento da produtividade e acelera 
-çao do desenvolvimento. 

c) a política de credito -as empresas s~ 

rã suficientemente controlada, para im-

pedir os excessos da inflação de procu

ra, mas suficientemente realista para 

adaptar-se ã inflação de custo. Dentro 

desse princípio, os tetos globais de 

credito às empresas deverão ser reajus
W V:>3.L0l'ldl& 

AIOWIS 3110l11~~~3~~~;)VIDUlA 
iV:lllYA OI .lU 
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tados proporcionalmente ao crescimento 

do produto Nacional a preços correntes 

ou, numa hipótese quantitativa ma1S 

facilmente programãvel, ao crescimento 

do total de meios de pagamentos. Esse 

criterio destina-se a evitar os efei-

tos depressivos de uma contínua compre~ 

sao real de credito às empresas.Sua ad~ 

çao nao implica em nenhum círculo vicio 

so, mas apenas no tratamento do credito 

ao setor privado como uma variãvel indu 

zida ao processo de estabilização.Na me 

dida em que se reduzem os deficits, ou 

que se expandam alem do previsto os re

cursos nao monetãrios para o seu finan

ciamento, reduzir-se-ã proporcionalmen

te a expansao de credito ao setor priv~ 

do. li ••• 

" As medidas ma1S recentes de comb~~e 
... 

inflação incluem: 

a) Concessão de estítumulos fiscais 

a 

e 

creditícios às empresas industriais que 

se comprometerem a manter estãveis, ou 

so aumentar com autorizaçao previa, os 

preços de venda de seus produtos, ate 

31 de dezembro de 1965.Portaria intermi 
I 

nisterial n. "GB-7l, -de 23 de fevereirode 

1965-) 

b) Remessa ao Congresso Nacional de pr~ 

jeto de lei que concede estímulos -as 

empresas industriais e comerciais que, 

ate 31 de dezembro deste ano, não prom~ 

verem aumento de preços superior a 15% 

sobre mercadorias entregues ao 

interno." 

consumo 
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Trata-se como se pode perceber, de um tratamen 

to assentado nos instrumentos de política monetária-fiscal e, 

naquilo que o cJistingue fundamentalmente do "Plano Trienal", 

numa heterodoxa proposição de "controle" de preço's (não com-

pulsório) e salários. 

Como se sabe, o sacrifício tributário do setor 

privado de determinada economia nao sera bem avaliado se me-

dido apenas pela carga total de impostos diretos e indiretos 

sobre este incidente. Urna medida muito mais adequada desta 

transferência de poder aquisitivo se daria atravês da avalia 

çao do montante total das -despesas do setor público. Assim, 

o onus pertinente ao setor privado aumentaria na medida em 

que aumentassem os gastos de governo, diminuindo caso cofi-

trãrio. Nestes termos, urna mera elevação dos tributos inci-

dentes sobre pessoas físicas e jurídicas, mantidas constan-
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tes as despesas do setor público, antes de aumentar o encar-

go sobre o setor privado, apenas o modifica, podendo, quando 

muito, transferi-lo de uma geraçao para outra. 

Esta tautologia, em geral esquecida por quem 

quer e por quem não quer esquece-la, foi muito bem explorada 

pelo PAEG, no ponto concernente à sua política de redução do 

deficit fiscal. Corno este se dava, em parte por elevação de 

1 impostos, e em parte por redução de despesas , estava assegu 

rada a condição suficiente para que o programa de estabiliza-

, 
çao nao trouxesse consigo um aumento da transferência de ren 

, 
(2) 

da do setor privad9 para o governo. 

Suprindo uma condição necessária ao rigoroso 

controle fiscal planejado, procedeu-se em 1964, à consolida-

çao orçamentária do Governo Federal, abrangendo todas as en-

tidades da administração direta e descentralizada sob seu 

controle. 

(l)Em 1964, por exemplo, a despesa orçamentária prevista em Cr$3650,O 
milhões, foi reprogramada para Cr$2653,3 milhões (efetivamente o dis 
pêndio total no per10do foi de Cr$ 2637,1 milhões). 

(2) 
Deve-se lembrar que este argumento e essencialmente de longo. prazo. 
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A pOlítica monetária era quase que totalmente 

(a menos de alguns itens de pouco peso no balancete global) 

determinada a partir do deficit público (esta a variável exó 

gena do lado da demanda) e da capacidade de colocação de tI-

tulos do tesouro junto ao público. Isto porque a expansao 

do crédito ao setor privado deveria seguir em linha can a evolu-

ção dos meios de pagamento, o que a tornava uma variável en 

dógena obtida a partir dos empréstimos ao Governo e da capt~ 

çao de recursos nao monetários pelas Autoridades Monetárias 

(a dedução exata da fórmula de multiplicação monetária se en 

') " 
contra no Apêndice 3}. Neste ponto, a ligação entre o 

PAEG e o Plano Trienal (além da própria consistência interna 

do PAEG} exige a aceitação da teoria quantitativa da moeda 

como válida no curto espaço de três anos. Isto porque en, 
quanto o Plano" Trienal previa a expansão do crédito ao setor 

privado a partir do crescimento do produto a preços corren-

tes, o PAEG, que também adini tia perseguir este objetivo, o apre-

sentava corno equiv~lente à uma expansao do crédito segundo a 

evolução dos meius de pagamento (ver item (c) anterionrente trans 
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crito, concernente à política monetária do referido Plano). 

Vale notar, a velocidade renda da moeda apre-

sentou neste período os valores de 8,0, 7,0 e 7,2, respecti-

vamente em 1964, 65 e 66. 

Por último, analisemos o ponto no qual o PP~G 

é bastante inovador em relação do Plano Trienal, qual seja, 

a açao anti-inflacionária do lado dos custos. Esta se dava 

pelo controle (não compulsório) de preços (pela adesão a Por 

taria Interrninisterial nQ GB-7l de 23 de fevereiro de 1965), 

conforme exposto na transcrição anteriormente efetuada,e por 
~ 

uma política salarial que abolia os reajustes com base na re 

posição do pico prévio de poder aquisitivo. Esta metodolo-

gia até então utilizada trazia dois araves inconvenientes: Em primei-

ro lugar, era incompatível com uma inflação em declínio, in-

corporando implicitamente a proposição de que os preços de-

vem subir em um período porque subiram no período anterior, 

(coeficiente de realimentação inflacionária igual a unidade) 

e, em segundo lugar, por depender da arbitrariedade pertine~ 

te a escolha do ponto do passado que se torna como 'base p~ 
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ra o cálculo de rêajust~. Em substituição ã este procedimen-

to o PAEG propôs urna fórmula pelo qual o salário real médio 

nos 12 meses subsequentes ã data de reajuste seria igual -a 

média verificada nos 24 meses anteriores, corrigida pelo au-

mento de produtividade verificado no período anterior. Esta 

proposição foi inicialmente oficializada pelos decretos 54018 

e 54228, respectivamente, de 14/07/64 e 01/09/64. Estes dois 

atos do Poder Executivo regulavam os reajustamentos sa1ari-

ais "no âmbito do Serviço Público Federal, incluindo - -orgaos 

da administração descentralizada e sociedades de economia 
• 

... 

mista sob a jurisdição do Governo Federal, ou em empresas a 

ele vinculadas, ou, ainda, em sociedades de economia mista 

financiadas por bancos oficiais de investimentos." Inc1uiam-

se ainda, sob sua influência as empresas privadas subvencio

• 
nadas pela União ou Concessionárias de serviços públicos fe-

derais. Ficava também estabelecido que o coeficiente de com 

pensaçao para o ajustamento dos salários destinados a cobrir 

o aumento de produtividade e o futuro eventual resíduo infla 

cionário seria fixado por Portaria do Ministério da Fazenda. 
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Em março de 1965 a fórmula foi utilizada para 

o cálculo do novo salário mínimo e, em 13/07/1965, através 

da lei 4725, estendido a todos os acordo e dissídios coleti-

vos julgados ou homologados pela Justiça do Trabalho. Novas 

modificações na legislação salarial só viriam a ser introdu-

zidas em junho de 1968, por intermédio da lei 5451. 

o gráfico abaixo tenta esclarecer a alteração 

metodológica introduzida pelo PAEG. l 

E ------ - Linha OOS Pic 
I ------------ .... r D 
j. 

C I 

- - - ~}fédia + adi 
B ~--~----------~--~r-------~----~----------------~~------:,dutividade 

A 

• 

) 

"Gráfico l-Evolução do Salário Real 

. Média 

.1 

·t 
1 

Linha dos V 

-les 

) 
Tempo 

1 Ao descre~er a evolução do salário real com linhas nao retilíneas, o grã
fico tenta reproduzir a idéia implícita na legislação então em vigor, se
gundo a qual a erosão dos salários seria um pouco mais acentuada do que a 
quela dada pelo perfil linear. Isto ficava implícito na determinação de 
se adicionar ã média dos salários reais dos'ultimos dois. anos metade do 
resíduo inflacionário previsto para o ano seguinte, donde se conclui que 
se trabalhava com medias harmônicas, (do salário real no início e fim do 
período) e não aritmeticas •. 
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Suponhamos que determinada classe de trabalha-

dores devesse ter seus salários reajustados no tempo tO. Pe-

10 metodo ate então usualmente empregado, o salário real se-

ria recomposto em seu pico previo OE, multiplicando-se o sa-

lário nominal por um mais a taxa de inflação vigente entre 

os períodos t_
1 

e tO. Atraves da nova fórmula proposta, con 

tudo, o objetivo seria obter, entre os períodos to e tI' um 

salário real medio dado por OC, que representava a remunera-

ção media dos últimos 24 meses (OB) acrescida do aumento de 

produtividade do período (BC). Corno se programava uma redu-

çao inflacionária,. era natural que o reajuste efetuado (BO) 

se situasse abaixo daquele que recomporia o pico de poder 

aquisitivo (BE). .Adescrição e análise detalhada da fórmula 

de reajustamen~o salarial se encontra no apêndice 4. o 

ponto central da nova sistemática, no que diz respeito a po-

lítica de estabilização, residia na criação de duas novas 

variáveis de política econômica sob o controle do Governo Fe 

deral; o resíduo inflacionário previsto para o próximo perí~ 

do e o adicicnal de produtividade. Isto permitiu um certo 
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grau de controle do lado da oferta da economia, diminuindo a 

necessidade de utilização do componente de ajuste pela deman 

da e, consequentemente,reduzindo os custos inerentes ã im-

plementação das restrições monetárias-fiscais. A formaliza-

çao deste raciocínio se ,encontra na análise da curva de Phil 

lips obtida a partir da nova legislação salarial, desenvolvi 

da -na seçao a seguir. 

1.4 - A Implantação do Programa da Estabilização 

Os três primeiros anos pós-revolucionários fo-

raro marcados por profundas alterações na vida econômica do 

país, tendo sido resumido por Simonsen [1974, pago 8]atra-

ves dos seguintes pontos: 

" a) a reduçio do ritmo inflacionirio, de 

de 80 a 90% ao ano no biênio 196311964 

para cerca de 25% anuais em 1967; 
• 

b) a restauraçio do equilíbrio financei 

ro do Governo, com a _ reduçio dos deficits 

federais de 4,2% do Produto Interno Br~ 

to em 1963 para 1,1% do produto em 1966; 

c) a me 1 h or i a d os me todos de financiamen

to dos deficits do governo federal, os 

quais em 1963 eram financiados,em 85,7% 

pelas Autoridades Monetirias, percent~ 

gem que ca1U pa~a 13,6% em 1966; 

~) a inversao das tendências deficitiri 
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as do balanço de pagat;)entos, como re

sultado da política de realismo cambi

al, de incentivo-às exportaçoes, e de 

atração dos capitais estrangeiros. As

sim, enquanto que em 1963 o país arca

va com cerca de 300 milhões de dólares 

em fins de de atrasados comerclals, 

1966 as reservas externas brasileiras 

subiam a mais de 400 milhões de dóla-

res; 

e) a neutralização da maIor parte das 

distorções inflacionãrias pelá implantl!. 

ção da correção monetãria nos titulas publicas 

e privados, serviços de utilidade publi-

ca, impostos, emprestimos a media e 

longo prazos, hipotecas, etc. 

f) a melhoria do sistema fiscal, .com 

a ampliação do sistema de incentivos, 

com a eliminação de tributos destituí-
') 

dos de funcionalidade como o do selo, 

com a progressIva eliminação dos tribu 

tos sobre lucros ilusórios, com a cor

reçao monetãria dos debitos fiscais em 

atraso, e com a substituição do antigo 

imposto de vendas e conslgnaçoes, InCI 

dente em cascata, pelo imposto sobre a 

• circulação de mercadorias, 

sobre valores adicionais; 

incidente 

. g)" a substituição do antigo sistema de 

indenizações e estabilidade do traba-

lhad~r pelo Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço, constituído de 87. das fo

lhas de pagamento, como onus do empre

gador, o qual e administrado pelo Ban

co Nacional de Habitação; 
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h) o desenvolvimento de mercado de ca 

pitais, com a cr1açao dos Bancos de In 

vestimento, com a ampliação do credito 

direto ao consumidor, com a institui

ção do FINAME, para o financiamento de 

máquinas de produção nacional, e com a 

criação de incentivos ao mercado de 

açoes; 

i) a criaçao do sistema financeiro de 

habitação,baseado no princípio da cor

reção monetária dos depósitos e empre~ 

timos, e com o apoio do Fundo de Garan 

tia do Tempo de Serviço; 

j) a divulgação das ideias de custo e 

produtividade, com a preocupação pr1-

oritãria da obtenção de índices inter

nacionais de competitividade; 

1) a implantação de nova disciplina 

para os reajustes salariais." 

Deve-se mencionar que o advento da corre-

çao monetária (item e) e da nova legislação salarial (item 1) 

~ 

nao constituem ou constituiram nenhum exemplo de unanimidade. 

Dentre as inúmeras criticas que lhes foram dirigidas, desta-

cam-se a de realimentação inflacionária (no caso da correção 

monetária) e da responsabilidade pela acentuação das desi-

gualdades sociais observadas ao longo da década de sessenta 

(com referência a legislação salarial).Dois aspectos devem 
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contudo ser salientados com relação à indexação instituciona 

lizada no período. Em ~rimeiro lugar, ela nao abrangia os 

(1) 
salários (que eram regic~s por aquilo que se poderia chamar 

de política de rendas) e, em segundo lugar, o fato de ter si 

do uti li zaca "como c_ artifício para aplicação em caráter 

temporário" (Chacel, Si==:1sen, l'iald, 1976, pago 301), e -nao 

corno uma instituição per=anente na vida econômica do país. 

Segundo estes três autG~~5, previa-se àquela epoca a utili-

zação do mecanismo incex=~ório apenas como um instnlIiiento ne 

cessário a implantação C~ estratégia gradualista de combate 

.. 
a inflação, a sér abancc~=do assim que a inflação se situas-

se abaixo de um determin=~o nível crítico, da ordem de 10 a 

lS% anuais. -No tocante a chamada disciplina salarial e sua 

associação com a queda ãcs~salãrios reais ocorrida no perio-

do, uma pa;ruena fonnãlização ã:senvolvida- na seção a seguir (capítulo 11) 

denonstra que, face ao objed vo de aumento de impostos indire-

tos, retirada de subsídies, descongelamento de alguns preços 

e os chogues agrícolas o=~~ridos em 1964 (5,7%) e 1966 

(2) 
(19,0%) , nao so os salár~os, mas tamb~~ as margens àe oligQ 

(l)-Entende-se aqui por i=dexaçao a correç~o de rendi=entos 
baseada numa varia~~c já ocorrida do nlvel de preços . 

. Define-se aqui choque agr1c':a como o desvio da taxa de cresêi~ento do 
(~)produto agrícola em relaçãc ~ sua tendência historica. 
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pólio deveriam apresentar algl~a queda. Estimar até que pon-

to a carga de sacrifícios foi equanimemente dividida entre as-

salariados e não assalari (]OOS é lJma questão empírica, -nao sen-

1 do objeto de estudo deste trabalho. l-'.inda assim, UJT1a análise 

cese::-:volvida na sE'g-c.T}'ja [-arte deste texto em torno de alGUnS C3GOS ExisLen 

tes a este respeito conclui que a ~aior parcela do custo i~E-

rente ao processo de ajustamento coube ao fator trabalho. 

-A Execuçao das medidas ligadas ao controle da in 

flaç~o ~ode ser avaliada pela Tabela 1.1, que apresenta, pa-

TABELA L 1 

Fi,IVI ~ÃO DO PAEG E VALORES EFETIVOS DE ALGU~f..ll..S VARLt\\'EI S l'fACROFCO\Ô:-lICAS 

Realizado/Previsto 

1964 1965 1966 

Déficit Público 728,2/753,3 592,9/778 586,9/586,6 
(Ni1hões de Cr$) 

Expansao }~onetãria 84,6/70 76,5/30 15,8/15 
%(M

1
) 

Inflação (7.) 91,9/70 84,5/25 38,3/10 
(IGP-DI) 

T",_,a ce Cre s cirnen to (7.) 2,6/6 2,1/6 5,4/6 

PRODUTO PA.-43 PA. 20,1 PA-14,6 
PI.5,6 PI.-2 J 9 PI 9,9 

FO\TE: PAEG, Conj-u-n-t-u-r-a--E-c-o-n~;~m~ica (Nov. 72) Zerkowsky e Ve1oso (1982 para 
dados sobre o produto). PA=Proàuto Agrícola, PI=Produto Inà~strja1. 

1 Para UT::â anãlise deste êssünto, ver por exemplo John h'ells "Distribution 
of Ecrnings, Growth and the Structure of Demand in Brazil During the Six
ties", I,Torld Deve1opment, Janeiro de '1974,Edmar L. Bacha,"Issues 2nd Evi
dence on Recent Brazilian Economic Growth", World Developrnent, J2neiro-Fe 
vereiro de 1977; Simonsen, M.H. e Campos R., O. liA Nova Economia Er2silei= 
ra ll Jose Olympio Edi tora, ' 1974. 
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ra cada vari~vel ffiacroecon6mica pertinente, a evoluç~o a~te-

riormente prevista pelo PAEG e os valores efetivamente rea-

lizaàos. 

Observá-se que a política àe contenção õo õÉ-

ficit pUblico foi extremamente bem suceàiàa, principalmente 

se levarmos em conta que a previsão para 1965 (efetuada em 

termos nomir.ais) levava em consideração um perfil inflacioná 

rio do biênio 196~-65 bem mais modesto ào que aquele que se 

sucedeu. TCThém a forma de financiámento ào déficit foi al-

teraàa, conforme exposto a seguir: 

TABELA 1.2 

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TESOURO NACIONAL - CR$ }filhões 

, F IN.ANC lA.:'1EN TO 
PERIODO Receita Despesa Deficit Deficit· 

(7.) PIE .:_" "Aut . Non. Público 

1963 1051,2 1555,9 504,7 4,2 426,4 (84,57.) 78,3 (15, S7. 
1964 2129,0 2857,2 728,2 3,2 736,4 0017.) - 8,2 (-u) 

1965 3906,7 4499,6 592,9 1,6 269,7 (45,5%) 323,2 (54,57. 
* 1966 5909,8 6496,4 586,6 1,1 -190,4 (-3%) 606,3 (103%) 

* Neste exerc1c10 o T.N. contou tambem com Cr$170,7 milhões de recursos 
externos (AID) para o financiamento parcial do deficit. 

FONTE: Conjuntura Econômica - Novembro de 1972 
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Se em 1964 o déficit era totalmente financiado 

pelas Autoridades Monetárias, em 1965 já se delineava uma in 

versão de tendência (45,5% de financiamento pelas N1) que. 

culminaria em 1966 na situação exatamente oposta ã de 1964, 

q~ãndo todo o àéficit foi financiado junto ao pUblico. 

A expar.são monetária, conforme se verifica na 

Tabela 1.2, foi o item que mais se distanciou em relação ao 

planejado. Dois fatores contribuiram neste sentido. Em pri-

meiro lugar, o PAEG, ao basear a previsão dos orçamentos IT,O-

netarios no financi~~ento do déficit público e na regra àe 

crescimento do crédito ao setor privado, supunha implicita-

mente que o balanço global das Autoridades Monetárias apre-

sentasse um saldo próximo de zero nas demais contas. Isto 

-nao ocorreu, principalmente devido as variações inesperadas 
I 

dos itens vinculadas com o setor externo a política de pre-

~ . ços mlnlmos aplicada no período. Em segundo lugar, de-

v~~-se observar as variações não antecipadas -na razao entre 

os meios de pagamento e o papel moeda em circulação. Este 

-
~ultiplicador, suposto constante na programaçao do P.~~, ele 
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vou-se de 3,76 em Dezembro de 1964 para 4,39 em Dezembro de 

1965. Apenas em 1966 sua alteração veio a facilitar o con-

trole monetário (este foi também o ano de menor desvio e ma-

ior sucesso na condução da política monetária), quando então 

- (1) sofreria uma reduçao acentuada, de 4,39 para 3,84. 

A inflação apresentou u;~a trajetória bem ];,Cônos 

favorável que aquele prevista pelo PJ.EG. Além da simplicica-

. -de do modelo com que tais pro]eçoes ÍorQffi efetuadas (eauacão . . 

quantitativa), que não levava em consiceração a inflação cor 

retiva pertinente ao período, o efeito realimentaàor da cor-

reção monetária e a aversão brasileira as crises de estabili 

zação, deve-se observar que o dado básico sobre o qual se as 

sentavam as previsões do Programa (expansão monetária) tam-

bém andou bem longe do que havia sido anteriormente estipul~ 

do (ver tabela 1.1). Ainda assim, um confronto entre a va-

riaçao efetiva dos meios de pagamento e a trajetória da in-

fIação apresenta diferenças bem IT,arcantes entre um e outro. 

Isto não é de causar espécie, pois, como se sabe, inflação 

e exnansão monetária podem trilhar carinhos bem êistintos no 

(1) Deve-se salientar a dificuld~de existente iquela ~poca de controle dos 

üeios de p~gamento, devido ã defasagem na dis:,-,nibilidade cas estatísticas 
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curto prazo . 

Passemos agora a uma resumida análise da evolu 

-çao da economia ano a ano. 

Em 1964, embora a inflação tenha atingido 91,9% 

-(IGP-DI), nao se pode dizer que nao houve um certo sucesso 

de estabilização pertinente ao período pós-revolucionário. 

Uma extrapolação do comporta.mento do índice de preços nos 

primeiros tr~s meses do ano (da ordem de 25%) indicaria uma 

inflação anual em torno de 144%. A taxa de 54% verificada 

entre :·~arço e Dezembro de 1964 corresponde a urna inflação 

anual ao redor de 78%, bem inferior portanto ao nível extra-

polado a partir do período Janeiro-Narço (144%). Deve-se tarn 

bém considerar a crédito do PAEG a. introdução do realismo 

no sistema de preços, que embo~a tenha custado alguns pontos 

percentuais no combate ã inflação constitui condição impor-

tante para uma eficiente alocação de recursos. Neste senti-

do, destacam-se os reajustes tarifários nos serviços de uti-

licaàe oUblica, a eliminação dos subsídios cambiais e os au-
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r::entc.s dos i.Jnrx>stos indiretos e alu:J1.Éis. O fraro des~nho do setor 

agrícola ocorrido neste ano também veio a dificultar o pro-

cesso de estabilização. De fato, a taxa de crescimento da 

produção agrícola apresentou um desvio em relação à tendên-

cia histórica da ordem de 5,7 pontos percentuais. 

A política monet§ria fiscal, conforme exposto 

na Tabela 1.1, foi muito bem sucedida na parte fiscal, mas 

não muito convincente no controle monetário. Isto se deve ba 

sicamente à estimativa por demais otimista em relação a Cãp-

tação de recursos nao monet§rios vinculados ao café e ao con 

trole cambial. 

A política salarial, ainda embrionária, abran 

gendo apenas os reajustes sob influência do Governo Federal, 

nao teve a mesma importância que nos dois anos seguintes.Ela 

1 
foi oficializada apenas em Julho, -nao tendo abrangido a maior 

parte dos reajustamentos salariais efetuados no 29 semestre 

-de 1964, por nao estarem estes direta ou indiretamente vincu 

lados ao Governo Federal. 

1 Ver descriçao anterior sobre a política salarial do PAEG 
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Em 1965 sobrevém o primeiro crescimento negat! 

vo do produto industrial que se tem notícia no Brasil, desde 

1946. O produto total so não caiu devido ao excelente cres-

cimento do setor agrícola (20,1%). O déficit pÚblico sofre 

um corte drástico em termos reais, sendo menor que o de 1964 

em termos nominais apesar da inflação sem precedentes ocorri 

da em 1964. Como percentual do PIB, o déficit é reduzido de 

3,2% em 1964 para 1,6% em 1965. A política monetária foi no 

-vruoente comprometida devido as operaçoes relacionadas com o 

setor externo. As reservas internacionais elevam-se de .. 

239 milhões de dólares, demandando elevada soma de recursos 

das Autoridades Monetárias. A política de preços mínimos en 

tão em vigor se constituiu em outro elemento de pressao so-

• 
bre a base monetária. 

O ponto forte no combate a inflação foi a poli 

tica salarial. Em Fevereiro, o salário mínimo foi reajusta-

do, de acordo nova sistemática, em apenas 57%, bem abaixo da 

inflação ocorrida deste a última data de reajuste (o ICV-RJ 

reajustou· no período urna variação de 109%). A Tabela 1.3 
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ilustra a queda ocorrida no salario mínimo real. 

Tabela 1.3 - Salario Mínimo Real 

Ano Indice (1970 = 100) 

1963 130,1 
1964 121,0 
1965 118,0 
1966 109,4 

FOKTE: Barbosa (1983) 

Este fato deve ter t.am!::ém afetado as expectati-

vas quanto a evolução da inflacão, facilitando duplamente o 

b 'l' - 1 programa de esta 1 lzaçao. Em Julho so~reveio o golpe fi-

nal, pela publicação da lei 4725, que estendeu a fórmula con-

" 

cebida pelo PAEG a todos os dissídios ju19ados ou homologa-

dos pela Justiça do Trabalho. 

Mil novecentos e sessenta e seis foi o tercei-

ro ano consecutivo de sucesso na condução de política fiscal, 
• 

só Que desta vez também acompanhado pelo êxito da política 

monetária. Esta última, que havia se caracterizado por uma 

variaçao percentual dos meios de pagamento de 76,5% em 1965, 

1 

A análise do papel das expectat"i,',as no programa de cOillbate ã inflação e 
dese::volvida em Cysne 0984, Capo VII) 
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foi conduzida com muito maior rigor em 1966, quando a expan-

sao se limitou a 15,8%. 

Pelo terceiro ano consecutivo, caiu o salário 

mínimo real (ver tabela .1.3), devido a persistente subesti-

mativa do resíduo inflacionário (este foi fixado em 25 e 10% 

para 1965 e 1966, respectivamente, enquanto o índice de cus-

to de vlda registrou 45,5 e 41,2% de aumento dos preços). A 

Tabela 1.4 indica a evolução do salário real médio na indús-

Tabela 1.4 - Salário Real Médio nas Indústrias de Transfor-
maçao (Pessoal ligado ã produção) 

l 

FGV são Paulo DIEESE 

1963 100,0 100 100 
1964 97,1 99,1 105,0 
1965 90,8 95,3 98,8 
1966 

1967 90,6 91,9 89,2 

FONTE: Resende, A. L. (1982) 

FGV: - Deflator utilizado - ICV-RJ 

DIEESE - Deflator utilizado - índice de Custo de vi da dos Traba
lhadores, em são Paulo (DIEESE) 

tria de transformação. Não se disoõe de dados para 1966, mas 

pode-se observar (principalmente pelos dados do DIEESE)uma ten 
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dência de declínio. Neste ano o governo chegou proibir aumen 

tos espontâneos (coletivos) fora dos limites da lei 4725. 

Ainda que todas as medidas previstas tenham si 

do executadas rigorosamente, a inflação nao cedeu. Dentre os 

fatores responsáveis por isto podemos enumerar o péssimo de-

sempenho do setor agrícola, a elevada expansao monetária 

ocorrida em 1965 e a extinção de muitos controles de preços 

em 1966. Todo este esforço contudo, certamente, contribuiu 

para a queda da inflação de 15 pontos percentuais em 1967. 

De um modo geral, dois elementos marcaram o 

.. 
programa de estab~lização. Em primeiro lugar a credibilida-

de e em segundo a regra salarial, que, introduzindo' a infla-

çao esperada corno ~ariável de política econômica, permitiu 

ao governo um çontrole efetivo do lados dos custos. 
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11- ALGUMAS FORMALIZAÇÕES E UMA COMPARAÇÃO COM O PERIoDO 1980-84 

11.1 - A RELAÇÃO DE PHILLIPS VINCULADA A pOLITlCA SALA-

- RIAL DO PAEG 

Ao final da seçao I.4, salientamos que a le 

gislação salarial introduzida em 1964 permitia um certo con 

tro1e do lado da oferta da economia, tornando menos penoso 

(em termos de hiato de produto) a combate ã inflação. A for 

ma1ização deste argumento exige a dedução da relação de 

Phi11ips associado ã nova regra contratual introduzida pelo 

PAEG. 
- 1 Para isto~ seja a equaçao ce margens : 

(1) 

onde P~ = logaritmo do def1ator -implícito do produto inter

no bruto a preços de mercado (média para o ano t) 

T
t 

= Carga Tributária Indireta (em log) 

w
t 

= logaritmo do salário nomínal(em 10g) no ano t 

nt = produtividade média do trabalho (em 10g) 

, 
ft = fator de margens de lucro sobre os salários (indi 

1 A equaçio de Margens segue o mesmo estilo adotado por Simonsen (1983~ 
em "Vicissitudes das Economias Indexadas". A relaçio de Phillips obti
da, entretanto, obviamente nio guarda qualquer correlaçio com aquela 
deduzida por este autor, visto que a dinâmica salarial ioplícita em ca 
da caso e totalmente distinta uma da outra. 

i 
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cando a remuneraçao dos fatores de produção que 

nao o trabalho, ou seja, juros,. lucros, aluguéis 

etc •.. ). Corno todas as demais variáveis, ft também 

é expresso em 10g. 

Trabalhando com urna economia aberta, suponha-

mos que o logarítmo do índice de preços ao consumidor seja 

dado por 

. " 
Pt = (l-v)pt + v (e t + Pt)' (2) 

" sendo Pt o logaritmo do índice de preço dos produtos de im-

PortêÇão (expresso an IIDeda estrangeira) ,e
t 

o logarítno da taxa de '" cam-

bio nominal, e v o peso dos produtos importados no índice 

de preços ao consumidor (O < v < 1). Sob certas hipóteses, 

v pode ser encarado como a fração da renda dos consumidores 

dispendida no.produto importado. 

• 
o logarítmo da taxa real de câmbio (e

Rt
) e da 

do por 

" 
(3) 

De ~2) e 

( 4 ) 
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Substituindo esta expressa0 em (l), obtemos a equaçao ge-

ral de preços: 

• 
Pt = ~t - nt + ft + Tt + v eRt 

-Indicando, respectivamente por y e y o logaritmo do produto 

e do produto a pleno emprego, definamos por 

(5) 

o hiato de produto. 

Admitindo que as margens de lucro sejam deter 

minadas por uma componente antônoma (f
t

) e outra função do 

nivel de atividade econômica, 
" 

• 
ft = ft + aht (6), temos, finalmente 

nente autônomo de preços, 

(8) 

Da forma como foi definido, aumenta 

quando do incremento da carga tributária indireta, desva 

lorização da taxa real de câmbio, queda de produtividade do 

trabalho ou elevação autônoma das margens de oligopólio. 
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Verifiquemos a90ra a equaçao da dinâmica sala 

rial implí-cita no PAEG. Para isto, utilizaremos urna versao 

estilizada da fórmula salarial, trabalhando com a média geo 

métrica (e nao aritmética, conforme disposto na Circular n9 

10 da Presidência da República, de 19/06/1964) dos salári-

os reais dos últimos 24 meses. Nesta versao, a fórmula sa-

larial (já em logarítrnos) é dada pela expressa0: 

(9) 
I 

onde a barra colocada sobre a variável denota um valor 

exogenamente determinado pelo governo, e o índice "e" signi 

fica "valor esperado". 

Na equação (9) o membro do lado esquerdo re-

pre5enta o salário real médio esperado para o período t, e 

o membro do lado direito a média (geométrica) dos salários 

reais dos últimos 24 meses, acrescida do aumento de produt! 

vidade fixado pelo governo, Zt-l. 

Caro se trata de uma lei salarial, não existe nenhum cx::m 

ponente de ajuste salarial proveniente do grau de ativação 

(1) Deve-se lembrar que 

final de período .. 

p -
t r~~resenta um índice T ?dió, ~ não 
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econômica ou da taxa de inflação que os agentes econômicos 

esperam para o próximo período (e não aquela fixada pelo g~ 

verno) • Isto tornaria a dedurão de uma relação entre inflação e hiato 

de proouto a partir da equação (9)um tanto inCXJrTpleta, pois, o::rro já 

verificam::>s na seçao I, mesmo no ano em que a poli tica sa-

larial foi aplicada com maior rigor (1966), ainda havia uma 

certa margem de flexibilidade salarial, seja nas negocia-

ções individuais entre patrões e empregados, seja na remune 

ração de vários segmentos da população economicê.IT'ente ati-

va não diretamente sujeitos a política salarial (profissio-

'. 

nais liberais, trabalhadores do campo, etc ••• ) 

De forma a incluir tais possibilidades em nos 

sa análise, suponhamos que uma parcela a dos reajustes se 

processe independentemente dos parãmetros ditados pela poli 
1-

tica salarial, de acordo com a fórmula: 

onde P~ representa o nível médio (geométrico) de preços es 

perado pelos agentes econômicos, Zt-l o aumento de produti-
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vidade verificado no período anterior l e F(h
t

) um componen-

• 
te de ajuste de salários pelo nível de atividade econômica. 

A equaçao um pressupõe que as negociações livres tenham 

como base a média das remunerações reais nos últimos dois 

anos. Esta hipótese pode ser substituída por outra que le-

ve em consideração apenas o salário real médio no último 

ano, ou ainda pela suposição de reajuste pelo pico prévio 

de salário real. Escolhemos a média dos últimos 24 meses 

apenas pela facilidade de formulação. 

Utilizando agora as equaçoes (9) e (lO), e de 

... 
notando por a a parcela dos acordos salariais contratados 

independentemente da pOlítica salariali 

Substituindo esta expressa0 na fórmula (8), 

1 - - e 
Deve-se o~servar a diferença entre Z -1 e P

t 
na fórmula (9) e 

Z e P da fórmula (10). Enouanfo que os primeiro os (com ba_r 
t-} t . 

ra) denotarem os valores para estas variáveis fixadas pelo gover 
no, os dois ultimas se referem ã percepção destas vàriãveis pelõs 
agentes econômicos. 
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Subtraindo de ambos os membros P
t

-
1

, obtemos 

• 
finalmente a relação de Phillips l : 

(11) 

Vale a pena reescrever a equaçac ,(lU ,reagr!! 

pando seus termos de forma mais adequada: 

Inicialmente, observa-se que para a = O, desa 

parecem os componentes relacionados aos ajustes independen-

tes da política salarial, restando apenas aqueles .regidos 

por esta última. Um maior valor do coeficiente a equivale 

a um maior grau de atuação das forças de mercado existentes 
I 

no mercado de trabalho. De acordo com o que foi apresen-

taco a este respei to na priIrEira parte deste trabalho, podemos 

dizer a grosso modo que a decaiu entre 1964 e 1966. 

~l) onde nt representa a taxa (logarítmica) media de inflação (pt-P
t
-

1
) 

" t 
no an~ 

I 
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A parcela o F(ht ) + aht , cuja aus~ncia tornaria horizontal 

(totalmente elástica) a relação de Phillips num diagrama 

1T X h, traduz a resposta dos preços às alterações no nível 

de atividade econômica, aF(ht ) denotando as variações sala-

rials e aht as alterações nas margens de ologopólio. O ter 

mo TI te + Zt-l representa importante variável de polít!. 

ca econômica. Para salientar a sua dimensão na política de 

estabilização, imaginemos que haja necessidade (como ocor-

reu em 1964) de um realinhamento de preços relativos, reti-

rado de subsídios, aumento de impostos indiretos e desvalo-

rizaçao real da taxa de câmbio. Isto representa, em termos 

da equaçao (1~, um choque de preços dado por um valor pos! 

tivo de ~t - u t - 1 · Tomando as primeiras diferenças desta 

equação e supondo que Zt-1 não se altere neste período, 

11 -
t 

e - e - ) + 
11 t -1 = ( 1-a)(.( 11' t - TI t -1) + Z t -1 - Z t - 2 

(12) 

A princípio, estas medidas de "inflação corre 
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tivandevern implicar numa elevação da expectativa inflacioná 

ria, e tornando (u
t ~t=l) também positivo. Como se pode re-

parar a partir de (12), isto consti tuiria um segundo motivo 

para uma aceleração inflacionária. Como o termo 

(Wt-l-Pt-l - (wt - 3- Pt-3» é pré-determinado no período t, 

um governo comprometido com um programa de estabilização 

(que por definição deve apresentar nt < ~t-l) ,teria que tor 

nar suficientemente negativa a soma 

de tal forma que seu módulo Íosse superior a 

+ a {TI e _ ~ e ) 
t t-l 

Admitindo-se por hipótese que a > 01 e que os 

salários respondam positivamente ao nível de atividade eco-

nõmica 
(2) _ 

(F' (ht»O), a compensaçao ao choque de preços pode-

ria ser feita ou através de uma política monetária fiscal 

restritiva, que tornasse h t - 1 > h t , ou através da variável 

.. (1) Esta alternativa e discutida e testada (para vários diferentes 
dos) ainda neste trabalho. Conclui-se pela iDpossibilidade de se 
tar a hipótese de que este coeficiente aparesente um valor nulo. 

perlO-
rejei-

(2) O Que tar.:bêm e cemnat1vel com nc:: tpc:tpc:: pfpt,,~rln<:: pm <::1'><,,,";,1,,, 
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de politica . Co-

mo se ve, há uma opçao ã componente de ajuste pela demanda, 

tal como salientado ao final da seçao 1.4, que possibilita 

ao programa de combate ã inflação um menor sacrifício em 

termos de hiato de produto. 

Verifica-se diretamente a partir da equaçao 

(12Jque esta opção se torna mais viável na medida em que 

os reajustes independentes da politica salarial têm a sua 

importância diminuída (o que corresponde a menores valores 

de ex). 

Corro vererros ao término deste trabalho, a existência das 

variáveis de politica nt
e 

e Zt-l' permitindo um maior con-

• 
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trole do lado dos custos pelo governo, se constitui num dos 

importantes motivos da total distinção de resultados 

entre os programas de estabilização de 1964-67 e 1980-83. 

11.2 - As Críticas ão P.A.E.G. 

Como se sabe, um dos bens de maior escassez e 

-a unanimidade. Neste sentido, qualquer estudo que nao apr~ 

sente os argumentos oposicionistas sempre existentes e/qua~ 

- ~ . -do nao tenàencioso, no mlnlmo ~ncompleto., Visando a minimi 

zaçao destes componentes, discutiremos aqui alguns pontos 

controversos relacionados ã política e~9nômica vigente en
') 

tre 1964-66. 

Analisando a economia brasileira pos revolu-

cionãrio, Albert Fishlcw (Stepan, 1973 p. 70) afirma: 

• 
__ li The stabiIization model ~~on which the 

government embarked in 1964 was condition 

ed by inadequate anaIysis of the economy 

as weI1 as characterized by inconsistencies 

1n implementation •.. Moreover, the cost 

of the stabilization program was born by 

those least able to afford it: the poor. 

To cal1 such a program a success ·1S a 

semantic confusion at the least." 
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De um modo geral, as críticas de Fishlow ã PQ 

lí tica econ'ômica deste período se dividem em dois tipos: 

aquelas ligadas ã estratégia de estabilização como um todo, 

questionando os instrumentos utilizados para tal fim, e ou-

tras voltadas para o problema de distribuição de renda e 

justiça social, quando se discute a necessidade da queda 

dos salários reais então ocorrida. Estes dois aspectos fi-

cam bem claros no parágrafo anterior. Analisemos separada-

mente cada um destes pontos. 

Ao comentar o diagnóstico da inflação efetua-

" ... 

do pelo P.A.E.G.,que aponta o déficit público, a expansao 

de crédito as empresas e as majorações de salãrio~ em pro-

porçoes superior ao aumento de produtividade como as três 

causas da inflação brasileira, Fishlow conclui (p. 74) pela 

nao validade deste análise, ao menos no que diz respeito ao 

papel do setor privado. Sua tese se baseia na queda dos in 

dices reais do salário mínimo e crédito ao setor privado 

ocorrido nos anos imediatamente anteriores a 1964: 

"Yet the analysis of the role of th( 

private sector 1n that experience 1S 
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clearly defective. Real minimum wages 

had increased less than productivity 

change from 1959 throught ear1y 1964. 

Real bank 10ans to the private sector 

had also shown steady decline. Since 

inflation accelerated· neverthless, 

neither merits the importance the 

stabilization plan attached to these 

elements." 

Os valores das variáveis a que Fishlow faz re 

ferência são apresentados na tabela 11.1. 

TABELA 11.1 : SALÁRIO MíNINO E CRfDITO AO SETOR PRIVADO (REAIS) 

Credito ao Setor Privado (Real) 

A.~O 
Salário Mínimo Cr$Milhões 1965/1967=100 Posição no 

Real Bancos Banco final do 
(índice 1970=10~) Comerciais Brasil período 

... - - - TOTAL 

1961 153,0 4440 2475 6915 

1962 140,0 4532 3914 8446 

1963 130,1 3903 3462 7385 

1964 121,0 3745 2149 5894 

F01TI: Salário Mínimo Real: Barbosa (1984) 
Credito ao Setor Privado: Resende, A.L. (1982J 

O ar~~ento esquece aue as teorias de 

inflação são teorias de preços constantes ex-ante, não fa-

zendo nenhum sentido a análise de suas possíveis causas atra 

vês do deflacionamento das mesmas. Em outras palavras, a ve 

rificação da tendência àeclinante apresentaÇE pelos valores deflacicna 
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dos do salário l1lÍn.im:> e crédito ao setor privado de forma alguma 

consti tui oondição suficiente para que se cx>nclua pela sua não in-

cl usão entre os ITOtiVOS relacionados ã inflação ocx:>rrida. Da mesrro for 

ma, não faria sentido apontá-los ineguivocarrente caro causa da e leva-

ção do nível de preços, caso se tivesse verificado neste período urra as-

censão de seus valores reais. Argurrentos deste tipo acabam por concluir 

que a inflação não tem qualquer vínculo consigo rresma, bastanto para is-

to auto deflacionã-la. 

Urna ilustração deste ponto, fazendo-se uso de 

um exemplo numérico, pode ser encontrado em Cysne (1984, cap.VII) 

Ainda no tocante ã inflação, Fishlow faz opção 
" , 

por um diagnóstico estruturalista, conforme fica claro no p~ 

rágrafo abaixo Cp. 76 op cit.}. 

"The presence of market power 1n turn 

permitted pricing determination by cost 

mark-up ruIes 1n tbe short run. It aIs o 

provided a setting for discrete and 

lagged adjustment pr1ce responses to 

pr1ce Cand cost) decisions 1n other 

sectors." 

Ainda segundo este autor, a existência de uma 

regra salarial implicava numa curva de Phillips horizontal 

(entre salários e produto) pois com os reajus tes fixados por 
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lei, os salários já não respondiam ao hiato de produt~. Os 

próximos parágrafos ilustram este raciocínio: 

"This combination meant that declining 

money demand did not set in motioD the s trong-

pressures upon price which would be 

anticipated in a competitive setting. 

That sequence is one of price adjustments, 

i n c I u d i n g t h o s e o f f a c t o r i n pu t s, f o 11 ow 

ed by output modification. In fact the 

BraziIian experience was one of price 

maintenance, accumuIation of inventories, 

and increased demand for credit that 

t e n d e dto e I e v a t e in t e r e s1, a n d -h e n c e 

costs. This helpsto - e-xpIain why, 

despite sharply lower real wages - the 

only marke t where fI ex i b i I i ty \,las enforE. 

ed - there was no unequivocal signal 
... 

from the cost side favoring price restraint. 

This process should be differentiat

ed from the Phillips Curve analysis'now 

familar in the United Stated and Western 

Europe. There the culprit is the demand 

for real wages on the part of labor. To 

achieve price stability producers must 

be converted to more modest price expect~ 

t ions and thereby resistance to extravagant 

wage demand~. Lesser demand and credit 

restrictions lead to reduced output and 

revised expectations. They also create 

unemployment and cause wage_ demands to 

be moderated. More modest settlements 

provide a lapse in inflationary pressures. 

Note the role of employee responses 1D 

the sequence. For Brazil, by contrast, 

the emphasis is solely UpOD employer-
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reactions - for stabilization immediately 

enforced lower absolute real wages.While 

the patterns of reduced production and 

employment are similar and an element 

of price expectations remains central, 

the inherent asymmetry of the Brazilian 

case is exactly why conventional poli 

C1es were so likely both to yield unsati~ 

factory results and to burden 

disproportionately." 

workers 

Em termos da formulação até aqui desenvolvi-

da, esta argumentação se baseia num caso especial da rela-

ção de Philfips (11), que se obtém fazendo a = O. Esta hi-

~ pótese equivale a admitir que todos os ajustes salariais se 

jam regidos pela fórmula salarial anulando-se assim a sua 

vinculação.ao hiato de produto. Neste caso, só restaria a 

resposta dos empregadores ã esta variável, caracterizada pe 

lo termo.ah
t

, conforme exposto na expressa0 a seguir (obti-

• 
·da fazendo a = O em (11) • 

1T .= 
t 

(13) 

A partir deste ponto, o formato da relação en 

tre inflação'e ~iato de produto implícito na análise desen-
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volvida por Fishlow passa a depender do sinal do coeficien-

te a. A este respeito, os resultados apresentados por este 

autor variam conforme o período analisado. De um modo ge-

ral, conclui-se por um sinal positivo para este coeficiente 

quando de urna redução bastante acentuada de demanda agrega-

da, o oposto ocorrendo nas fases de recuperação ou pequena 

queda do nível de atividade econômica. Isto fica claro no 

seguinte trecho Cp. 77). 

"pricing' behavior for manufacturing 1n 

response to reduction in demand corresponds 

to what might be anticipated from such a 

structure. Price and quantity changes b~ , 

sector in the periods 1955-58 and 1962-66 

are correlated negative1y in each, the 

coefficients being ~.44 and -.21, respec-

ti ve1y. Tha tis, those indus tri es growing, 

most rapid1y raised prices 1east .[tbe valu~ 

of -.44 is significant at the 5% ,leveI that 

of -.21 is not]. Were capacity constraint 
, . 

tbe c1ear vi11ains, a positive re1ationship 

wou1d have been anticipated. This same 

negative corre1ation is found on tbe basis 

of independent data on industrial growtb 

1n the state of sio Paulo for the first 

two quarters of the years 1965/66 and 

,1967/68 [The coefficients of. rank corre1a-

tion are -.45 respectively, the first 

significant, the second a1most]. 

For the first 'half of 1~67, 



60 

re1ative to the comparab1e period of 1966, 

there does exist a positive relationship 

between output and price changes. This 

period is precisely one of substantia1 decline 

of industrial production, 14 of 16 observa 

tions of real product growth. Orthodoxy 

wil1 apparently ultimately prevãil, but 

on1y at the expense of serious reductions 

i n e c o n om i c à c t i v i t y" • 

Num diagrama nxh, a equaçao (13) adquiriria 

então o seguinte formato: 

11 

.. 

h' 

GRÁFICO 11.1 A relação n x b implícita na Anãlise de Fish10w 

Baseado nestes dados,.Fishlow conclui pela 

impropriedade da utilização de medidas de natureza monetã-

ria-fiscal visando ao combate à inflação, argumentando, con-

forme exposto em transcrição já efetuada, que a experiência 

brasileira face a este tipo de medida e 'de rnanut~nção de 
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• 

preços e acumulação de estoques. O mesmo tipo de observação 

(quanto ã inconveniência da utilização de medidas de conten-

ção de demanda no processo desinflacionario) é apresentado 

por Resende (1982, p. 803), mas agora utilizando corno argumen 

to a possibilidade da utilização da variável de política 

- e --nt + Zt-l ao invés de restriçoes monetaria-fiscais, visto 

não apresentar esta estratégia os custos inerentes ao proces 

so de estabilização: 

• 

"Se o PAEG diagnostica a causa da infla 

-çao corretamente no conflito distributi 

vo e $e tem o poder de solucioná-lo pe

la via autoritãria da intervenção dire

ta na determinação dos salários, pergun 

ta-se entao porque insistir na prática 

da política monetária e fiscal restriti. 

vas de caráter ortodoxo. Tal prática, 
-

alem dos custos socl.al.s da compressao 

salarial, provoca crise de estabiliza-

-çao e todos os custos da ortodoxia". 

A solução por via autoritária, a que se refe-

re Resende, pode ser evidenciada tomando as primeiras dife-

renças da equçao (J.3} 

+ 
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( 14) 

Para wt < u t _ l ' deve~se arbitrar um valor ao 

- e e 
(w t - n t - l ) + Zt-l - Zt-2 de forma a obter um va-

lor negativo para a expressa0 do lado direito da equaçao 

- e (14) possivelmente estipulando um baixo valorpara nt + Zt. 

Deve-se observar, a partir da expressão (9) (que representa 

a equaçao salarial quando se toma a = D), que a fixação de 

- e valores para wt + Zt-l abaixo da inflação ocorrida no pe-

ríodo t implica numa queda dos salários reais. Isto foi exa 
l , 

tamente o que ocorreu entre 1964 e 1966, conforme exposto na 

seçao anterior. 

Ainda segundo Fishlow, o sucesso do· programa 

de estabilização poderia ser alcançado por outr~s meios que 

não através da compressao salarial. Lê-se na página 96 (op. 

ci t.) , 

"Other options lo1ere presente More 

vigorous and direet aetion upon 

priees in 1964 and 1965 should llave 

provided an additional and ~Olo1er

fuI poliey instrumento Sotoo~ 
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greater restraint upon government-

tal military expenditures could 

have relieved fiscal pressures and 

freed up larger tax incentives to 

stimulate economic activity". 

Em termos da equaçao (14),0 primeiro argumen 

-to equivale a uma açao sobre o termo u t - u t - l ' através do 

controle das margens autônomas de oligopólio. Assim, 

= f -
t 

Fazendo ft < f t - l , obtém-se a contribuição do termo u t - u t - l 

'. 

ã tentativa de se obter uma soma negativa do termo do lado 

direito (e consequentemente, de nt-n t - l ) da equação (14). 

A opçao entre a açao anti-inflacionária do la 

do dos salários ou vinculada ao controle das margens de oli-

gopólib leva ao segundo tipo das críticas formuladas por 

Fishlow: aquelas relacionadas aos problemas de distribuição 

de renda e justiça social. Antes porem, façamos uma avalia-

ção das hipóteses sobre as quais se assenta a tese deste au-

tor a respeito da impropriedade da utilização de instrumen-
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tos de demanda na conteção da inflação. Em primeiro lugar.' 

a suposição de a 
( 1) 

= O não parece encontrar muito suporte. Os 

argumentos neste sentido já foram apresentados quando da de-

dução da curva de Phillips neste capítulo. Em segundo lugar, 

a verificação empírica apresentada a respeito do coeficien-

te lia", além de duas vezes nao significante ao nível de 5%, 

apresenta os conhecidos inconvenientes de uma correlação sim 

pIes. De fato, o próprio processo de inflação corretiva 0-

corrido no período 1964-67, gerando um choque de preços,pode 

ter falseado o resultado, apresentando uma relação negativa 

entre preços e quantidades apenas pela alteração de'uma ter-

ceira variável a estas correlacionadas. 

A nível teórico, deve-se observar, conforme 

já salientado anteriormente, que um valor negativo_para o 

coeficiente lia" implica numa curva de demanda por _mão-de obra 

positivamente inclinada, conforme se depreende diretamente 

da equaçãol3.7) fazendo-se a < O. Além disto, para a = O,con 

forme presure Fishlow I uma boa· medida de combate à inflação 

seria o aumento de demanda agregada. Estudos empíricos a este 

respeito desenvolvidos separadamente por Barbosa (1983) 

(1) Alguns testes efetuados neste sentido, a serem apresentados ainda 
neste capítulo, indicam uma redução, mas não ausência total, da res
posta dos salários ao nível de atividade econômica entre 1965 e 1968. 
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e Lopes (1983), corroborando os resultados apresentados ao fi-

nal deste capítulo, nao permitem descartar a hipótese de um va 

lor nulo para este coeficiente. 

Para analisar o problema de distribuição de ren-

da, iniciamos tornando as primeiras diferenças da equação. (7), 

supondo que o hiato de produto nao se altera entre dois perío-

dos. Temos então 

(15) 

Numa economia sujeita a um processo de retirada 
" 

de subsídios, aumento de impostos indiretos e desvalorização 

real da taxa de câmbio, T
t 

> Tt - 1 , e
Rt 

> e
Rt

-
l

• Caso a sorna 

.Tt - l - T t + v(eRt- l - e Rt ) seja tal que supere o aumento da 

produtividade do trabalho no período, a equaçao (15) indica 

que só existe urna alternativa: uma queda correspondente ou nos 

salários reais ou nas margens de oligopólio, ou em ambos. 

Isto reflete em boa parte o que ocorreu entre 

1964 e 1966. O processo de inflação corretiva implicava num va 
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lor negativo para o membro do lado direito da equaçao (15) 

ria uma queda na remuneraçao aos Íatores da produção. A par-

tir desta constatação, nao deve causar espécie verificar que 

os salários reais cairam entre 1964-66. Neste sentido, as con-

siderações em torno do problema de justiça social devem girar 

nao em torno deste dado, mas s~ em torno de alguma variável 

que traduza o grau relativo de participação de cada fator de 

produção no penoso processo de estabilização. A variável mais 

adequada a esta questão é a parcela de cada fator na renda na-

" 

cional. Embora não se disponha de estatísticas oficiais (publi 

cadas pelo Centro de Contas Nacionais da FGV), a este respei-

to, estimativas efetuadas por Langoni (1970 p. l63)apontarn uma 

queda de dois pontos percentuais na participação dos salários 
• 

1 na renda do setor urbano entre 1965 e 1966 , o que representa 

o necessário apoio empírico ã tese de que os trabalhadores te-

riam arcado com a maior parte do onus de ajustamento. Neste 

. (l) --Como se ve, nao vingou o objetivo traçado pelo P.A.E.G. (p. 83) de man-
ter constante a participação dos assalariados no produto nacional. 
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ponto, as críticas efetuadas por Fishlow nos parecem bem defen 
-I 

sãveis. Suas proposições em torno de urna menor compressao sal~ I. 

rial e maior controle das margens de oligopólio sugerem o cami-

nho adequado ã solução desta iniquidade. Resta saber se tais me 

didas teriam o mesmo efeito sobre a taxa de inflação, tal como 

-assumido implicitru~ente na equaçao (11) • 

11.3 - Uma Comparação em Forma Funcional com a Relação de 

Phillips Associada ao periodo 1980-83. 

Repetindo aqui a equaçao :(7) , 

( 7) 

onde as variáveis seguem a mesma definição anteriormente assina 

lada, uma maneira de se obter mna forma esti lizada ,'da relação 

de Phillips associada ao período 1980-83 consiste em se utili 

• 
zar esta equação" conjuntamente à regra êe contratação ~a1aria1: (1) 

(15) 

onde se supoe, a exemplo da dedução anterior desta mesma relação 

para o período 1964-67"·efetuada neste capítulo, que uma parcela 

(1) A função g pertencente ã equação (15) reflete os detalhes associados a 
cada lei salaria"l, cuj a descrição 'sist~atizada pode ser encontrada em Cy sne 

(1984. Cap. IV). 



68 

a das contratações salariais independa dos limites ditaãos 

pela política salarial, sendo fixada em função da in-

fIação esperada e das forças de mercado. Ainda que esta 

parte do mercãdo de trabalho tenha respondido com diferen-

tes graus de credibilidade nos anúncios de política econômica 

divulgados pelo governo, deixaremos este aspecto para ser ana 

lisado em trabaL~o posterior}l) detendo-nos aqui apenas na fração 

(ao que tudo indica mais relevante) sujeita as regras salari-

ais introduzidas pelo governo. A distinção básica entre as du 

as Íormulações, que se constitui num dos motivos fundamentais , 

a explicar uma evolução tão distinta dos ,-níve:i!s de inflação 

e -:hiato de prdduto observados nos dois períodos em estudo, 

reside no tipo de proteção reservada aos salários, em respo~ 

ta à erosao de seu poder de compra decorrente da persistente 

elevação do nível de preços. Se em 1980-83 esta se processava 

com base na inflação passada, cabendo a6 Executivo~· quando mui 

to a função de propor ao Congresso a forma da função 9 espec~ 

ficada na eguaçao (15), sua atrelagem,no período 1964-66,a 

uma variável de política fixada pelo governo,permitia a este 

(1) Ver Cysne (1984 ,cap_ VII) 
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últi::-1O 'w'11 controle' t!::J."; :-;-,êis p:>õe:roso do lado dos cest.os. Es 

te fato se torna facilmente observável quando se elimina a va 

riáve1 wt entre as eguaçoes .(7) e (lS), obtendo-se a for-

mulação de Phil1ips relativa ao período 1980-83: 

( 17) 

representa um choque (negativo) de oferta, 

e se a compara àquela pertinente aos anos 1964 -66, repre-'. 

sentada. pela equaçao (11) : 

aCne + Z ) + aF(ht ) + ah
t 

+ u
t t t-1 " 

C11) 

Em termos das formulações acima , a diferença básica entre 

os dois períodos fica por conta dos termos (l-a}c(n ) da e 
J t-1 

-guaçao (16) é (l-a) (n~ + Zt-1)' contido na equaçao (11) • 

Ao passo em que o primeiro e pre fixado no período t, não:po~ 

dendo se constituir em variável de política,' uma vez que tenha 

(1) 
sidoarbi trada a função g, a possibilidade de estipular o se 

gundo perrrdtia ao governo deslocar a curva de Phillips, confor 

(1) Não se pre tende di s cu ti r aqu:i a pçssibilidade de ::;anusei o de 
lndices por parte do gov~rno 
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- -lõ-

Gráfico 11.2 , 

possibilidade de Deslocamento da Relacão de Phillips __ P_ela Fixa-

cão do Termo DOr Parte do Gove~ 

Fica e\iic.:::nte a maior facilidade de condução de um programa de 

estabilização quando se dispõe de um mecanismo deste tipo.Contudo, 

se a idéia de troca entre o critério de reposição do pico pre-

'. .. 
vio de poder aquisitivo pela opção de conservaçao do salário re 

aI médio conferiu ao PAEG o dom da inovação, abrindo-lhe uma larga 

distância instrumental em relação ao plano Trienal,e estabelecen 

do as bases de seu sucesso no combate a inflação, a cons 

tante utilização da variável acima salientada acabou por gerar li 

ma revisão da sistemática salarial em Junho de 1968. De fato, a 

repetida fixação da variável n~ entre :1965 e 1967 num valor 

inferior àquele efetivamente assumido pela inflação, impôs ao 

fator trabalho (conforme exposto na seçao anterio~) a maior par-
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cela dos custos inerentes ao processo de ajustes da economia. 

11 -4 - Estimativas da Curva de Phi1lips 

Fazendo na equaçao (16) , 

B 1i 
1 t-l 

= kh I 
, obtemos 

t Para Q3 = B + (1 ) I-' o 1 -o fi 2 

(18 ) 

onde o símbolo I passa denotar o produto industrial. 

Admitindo-se por hipótese que u lt seja um ... ~ 

rUlQO 

-
~ Lranco, a estimativa da equaçao acima apresenta as mesmas va-

riáveis utilizadas por Barbosa (1983 , p. 187), embora a dedu-

ção efetuada por este autor tenha se dado por caminhos bastan 

tes diversos, onde, entre outras dessemelhanças, inclui-se na 

-regra de formação de preços o valor em cruzeiros das matérias -

primas importadas. 

Em geral, as estimativas da relação de Phillips 

utilizam uma variável ht construída a partir.da hipótese de 

crescimento log-linear do produto potencial. De forma -a nao 
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in::>or diretamente esta condição a equação (3.18), trabalhamos 

com uma tenàência não linear do (log) do produto potencial, 

utilizando também termos em t
2 

e t 3 , sendo t = ano-1945. Fi-

nalmente, seguindo um procedimento já adotado por Barbosa 

(1983) I substituímos diretamente e eguaçao 

U9) 

em (18} ,obtendo: 

onde c ( 21) 

(22 ) 

(23) . 

c = -kb 3 3 
(24 ) 

.. -A eguaçao (20) foi então estimada_para os dife-

rentes períodos 1950~83, 1950-68, 1968-83 e 1950-79, pelos me 

todos deM .Q.O. e variáveis instrumentais, tendo-se escolhido 

.. to .- 1 I C.a!() li,s t:.r\..I,leJ) a vOIlave y 2 • . t- Observ-ou-se que, em boa parte nc.s re-

qre.ssCP...5 efetuaàas, os tenros quadrático e cúbico (bem cnro o terno t) se IíCS . 



Equação 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

TABEL l\. II.2 

ESTIMATIVAS DA C URVA DE PHILLIPS .. 
Equa ,ao {20) 

TI
t 

~ C +a 3 TI t - 1 + (k + a) 
I 

Yt + ay t - 1+ C1t+a 10 1 + a202 + a 30 3 

Coeficiente (Estat!stica) 

C C 

-0,59 
(-0,97 
-0,59 

(-0,97 

-1,05 
(-1,55) 
-1,05 

(-1,55) 

-0,92 
(-1,71) 
-0,92 

(-1,71) 

-1,28 
(-2,18) 
-1,28 

(-2,18) 

0,14 
(0,23) 
0,14 

(0,23) 

0,14 
(0,23) 
0,14 

(0,23) 

TI t"'l TI t"'l 

0,97 
(7,02 
0,97 

(7,02 

11,02 
(7,16) 
11,02 

(7,16) 

0,80 
(6,19) 
0,80 

(6,19) 

0,84 
(6,31 ) 
0,84 

(6,31 ) 

, 
0,99 

(7,87) 
0,99 

(7,87) 

0,99 
(7,52) . 
0,99 

(7,52) 

yI yI 
t t. 

0,21 
(0,95) 
0,21 

(0,95) 

0,36 
(1,55) 
0,36 

(1,55) 

0,35 
(1,83) 
0,35 

(1,83) 

0,48 
(2,28) 
0,48 

(2,28) 

-0,05 
(-0,23) 
-0,05 

(-0,23) 

-0,05 
(-0,22) 
-0,05 

(-0,22) 

2 
t x 10 t x 10

2 

-1,4 -1,4 
(-0,7 (-0,78) 

-2,72 
(-1,38) 
-2,7 

(-1,3 

-2,74 
(-0,22) 
-2,7 

(-0,2 

-3,8 
(-2,19) 
-3,8 

(-2,1 

0,60 
(0,34) 
0,6 

(0,3 

0,60 
(0,34) 
0,6 

(0,3 

Observações 

R
2 

. Dl O2 0
3 I (Ourbin h) 

- - - 0,79 
(-:1,027) 

- - - 0,78 
(-0,87) 

0,23 - - 0,85 
(3,37 (0,18) 

0,24 - - 0,S35 
(3,48) (1),46) 

- -0,16 - 0;83 
(-2,76) (0,77) 

- - -0,036 0,83 
(-2,72) (0,77) 

_._- - -

Metodo 

H.Q.O. 

V. I 

M.Q.O. 

I V. I 

i 
I 

I M.Q.O. 

M.Q.O. 
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tr~~am estatisticamente significantes, o oposto ocorrendo em 

relaçio as variáveis y t e Y t-l' l';ovas regressões foram então 

efetuadas sob a restriçio de que o coeficiente "a" fosse 

.' (1) -. 1 19ual a zero , o que nao velO a a terar expressivamente os 

resultados anteriores. 

Dois problemas marcaram as estimativas de equaçao 

(20) . Em primeiro lugar, verificou-se que sempre que se in-

cluíêJ[\, os termos t 2 e t 3 ,a série de hiato de produto emergen 

te CêS estimativas efetuadas (calculada a partir das relações 

( 21) (24» apresentava urna correlaçio negativa com o ín-

(2) 
dice de utilização de capacidade instalada da F.G.V. (toffiado 

. no sentido yI._yI) ,devido ao fato destas variáv2is captarem fa-

tores outros que nio a evolução do produto potencial. As re-

gressões estimadas sob a restrição C2 =C 3=0 não revelaram este 

problema, sendo apresentadas na tabela 11.2 a segyir (período 

195~-83) (3). Devido à presença, ~o 29 membro da equaçao (20) 

de lli .. a vayiável dependente defasada, calculillTtOS também a esta-

tística h de Durbin, que evidencia inexistência de correlação 

serial dos resíduos. 

(1) 
(2) 

(3) 

ACOillp~Tlha....da tawbem(al ternaõ<Huente)jas restrições C f) C O C C O 
:!Jispo::ível apenas a partir de 1968. 2=' , 3= , e 2= 3= • 
. -
~:as regrcssoes efetuadas pelo metodo de vé.:riãveis instrumentais utili-

zou-se cO::lO instn.,:;:ento a '\'ariãv~l '~'!_2'2DPve-se l€r::lrar qúe quando da 
utili=ac;o deste metodo, a estôtlstlca R perde seu sir.nificado usual. 
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o segundo problema diz respeito a mu1ticolineari 

àade entre as variáveis t e y~l) , que impede uma boa estimati 

va dos parâmetros em análise. 

Das equações (25) - (30), obtêrr.-se taxas de cres 

cimento do produto potencial de, respectivamente, 6,67, 7,56, 

7,83, 7,91, 12,0 e 12,0%. As quatro primeiras apresentam valo-

res mais compatíveis com a estimativa de 7,89%, procedente da 

hipótese de crescimento linear do proàuto potencial (indus-

trial}: 

2,69 + 
(87,3) 

0,0789t 
(57,3) 

As equaçoes (27) e 

R2 = 0,98 
perído: 1950- 83 

. (31) 

(28) incluem uma variável 

"dummyn (Dl) que assume o valor 1 entre 1980-83 e zero nos àe-

mais anos. Sua significância não descarta a hipótese de que a 

alteração da política salarial ocorrida em 1979 tenha afetado 

o nível de inflação. Esta variável pode também estar captando 

as maxi-desvalorizações do cruzeiro ocorridos em Dezembro de 

1979 e Fevereiro de 1983, "·bem como alguns choques externos e 

(1) cujo coeficiente de correlação simples apresenta o valor de 0,994. 
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internos ocorridos neste período, corno por exemplo a elevação 

dos preços de petróleo, quebra de safras agrícolas etc .•• 

Esta possibilidade foi tarr~ém averiguada pela 

utilização de um teste Chow de estabilidade dos coefi cientes, 

segundo o procedimento indicado por Maddala (1981, p. 460). A 

hipótese HO:Z l (1950-79) = Z2 (1950-83) (1) Íoi testada contra a 

hipótese alternativa HI:z I 1 z2' utilizando-se a eguaç~o (25) 

es~imada para os dois períodos. O valor obtido para o teste 

(5,06) corrobora a avaliação obtida através da utilização da 

variável "dumrny" Dl. 
') 

Verifica-se também, que a inclusão da variável 

D t .. f' t ( 2 ) f' . t d I d f' t-I orna slgnl lcan e o coe lClen e e !t' quan o lca en ao 

bem claro o "trade-of:f n existente entre inflação e produto no 

curto prazo. (equações (29 )e (30)} • 

nas equaçoes .' (29) e (30), tentam \.''c::;:rificar se a mudança de 

(1) A letra Z representa o vetor de coeficientes. 

(2) Toda a análise aqui desenvolvida se baseia num nível de significância de 
5%. 
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política econômica introduzida em 1964 teria efetuado o coe-

ficiente linear (dUmmY O2 ) da equação (20) (por uma rever-

são de expectativas) e a resposta dos salários ao nível de 

atividade econômica (dununy 0
3

) nos anos 1965-68(1). Observa-

se em ambos os casos que os coeficientes calculados apresen-

tam o sinal teoricamente previsto, mostrando-se tar:iliém esta-

tisticamente significante. 

Objetivando contornar o problema de multicoli~earidade 

I entre as variáveis t e Yt' modificamos o procedimento adota-

do, passando a calcular separadamente o hiato de produto a 

-partir de estimativas da equaçao (19) sob as diferentes res 

trições b
2

=b
3
=0, b

3
=0. Verificamos então que a maior corre la-

ção(2) com o índice de utilização da indústria divulgada pela 

F.G.V. se deva quando se fazia b 2=b3=0, obtendo-se a equaçao 

\11) já introduzida anteriormente. Com os dados do hiato de 

produto :ca1cu1ados a partir desta expres3ão(3) , obtivemos as 

seguintes estimativas para a equaçao (l8) : 

I 
(1) D

2 
e D3.ass~em, respectivamente, os valores 1 e Yt entre 1965 e 1968, 

e zero nos oema1S anos. 
-(2) 

No caso, 0,775. 

(3) A utilização de uma equação do tipo (31) para o cálculo ào hiato de 
produto e bastante usual na literatura brasileira a este respeito, cc~ 



I 

I 

G
ÇãO C 

31 0,04 
(O ,91 

Ê 
-4 -54xl0 

(-0,14) 

-3 53x10 
(1,58) 

, 34 46xl0- 3 

~ 
(1,32) 

-
36 . -

.37 0,046 
(1,34) 

'38 -
39 -

.L~-""-- ------
Estimativas da Curva de Phillips 

Equação (18) - Período 1950-83 

I I 
TI t = C + SlTI t - 1 + (k+a) ht~ - a h t - 1 + a 1 Dl + a 2 D2 + a 3 D3 

I 
TI t - 1 

0,92 
(6,3) 

1,09 
(9,80 ) 

0,80 
(6,96) 

0,83 
(7,0:4) 

1,02 
(L4 ,61) 

1,02 
0.3,99) 

0,87 
(6,92) 

1,02 
( 111 , G ) 

1,02 
~4'02-

Coeficiente 
(Estatística t) 

I I 
ht h t - 1 

.. 
-0,37 0,74 
(0,35 ) (1,42) 

, 

0,40 
(1,75) -
0,35 

(2,00) -
0,47 

(2,42) -
0,29 

(1,39) -
0,32 

(1,23) -
0,36 

(1,44) -
0,30 -

(1,1\2) 

0,33 
(1,25 -

Dl 

-

-
0,23 

(3,65 

0,23 
(3,71) 

0,14 
(1,95) 

0,14 
(1,88) 

0,20 
(2,60) 

0,1.1\ 
(1,~8) 

0,15 
(1,91) 

R
2 

1)2 D3 Restrições \ 
(O'lrbin h) 

0,79 a =a =a =0 - - (Or32) 234 

0,77 a=a =a =a = O - - 234 (0,46l 

0,84 a=a =a =0 - - ( -0--L 22) 3 4 

0,84 a=a =a =0 - - 3 4 (-0,42) 
-0,08 0,84 

c=a=a 4=0 f-l, 26) - (l.llJ 
-0,07 0,84 c=a=a =0 

(-1,07) - lL.OOJ 4 

-0,051 0,85 a=a =0 - 3 
(-0,78) (0-,-67~ 

-0,016 O,UI\ - (-1,21) (l 10J c=a=a 1 =0 

-0,017 0,84 c=a=a =0 - (-1,03) (-0.96) 3 

I 
Método 

M.Q.O 

V. I 

M.Q.O 

V. I 
.. 

M.Q.O. 

V. I 

V. I 

-
M.Q.O. 

V. I 

-..J 
co 



79 

Observa-se na tabela 111.3, pelas equaçoes . (31) e 

(32), que o problema de m~lt!colincaridade entre as variã-

veis ht e ht-1 (1) continua (tal como quando da utilização do 

método anterior) dificultando a estimação precisa de seus res 

pectivos coeficientes. Por outro lado, a ausência da variável 

t permite melhores estimativas de respostas dos salários ao 

-- 1 d t""~ d -" (2) I t ~ d d" nlve e a lVloa e economlca. s o se oepreen e lretamen-

te por UIna comparaçao entre as equaçoes ! 25), (26), ( 27) , 

(28) e (32) , '( 33) , 

.. 
As variáveis 02 e 03 continuam a apresentar o sinal teo-

ricamente previsto, mas já nao se mostram mais estatisticamen 

" . f" t t 1 t" t" t" (3) te slgnl lcan es, a corno nas es lma lvas an erlores. 

Neste ponto, deve-se destacar o problema de heterocedas

• 
ticidade, que caracteriza as estimativas baseadas num cálculo 

(1) Cujo coeficiente de correlaç~o apresenta o valor de 0,829. 

(2) Observou-se tambem que os dados de hiato de produtos obtidos a partir _~ 
d~ equaçio~ . ~19) (com.a.res!riç~o b2 =.b

3 
= O) mostravam maior correla

çao com o 1nd1ce de ut111zaçao de capac1dade instalada (torr.ado no sentido 
I -I y - y ) do qU,e aqueles emergente das estimativas pertinentes a tabela 
t t 

IIl.2. 

(3) Aqui, D3 a[;Str:le o 'Jalor de ht entre 1965 e 1968, e zero nos demais 
anos. 
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do hiato do produto segundo este último procedimento. 

Embora o problema de multicolinearidade existen 

I I 
te entre as variáveis Yt e Yt-l (equação 

çao (18» nao tenha Derrritido boas estimativas a respeito, 

deve-se salientar não ter sido possível rejeitar a hipótese de 

que as margens de oligopólio sejam insensíveis ao grau de uti-

lização da capacidade instalada da indústria. 

o mesmo pode ser dito em relação à possibilida-

de de uma curva de Phillips vertical no longo prazo. De fato, 

nenhuma das estimativas pertipentes às tabelas 11.2 e ~ 11.3 

permite descartar"esta hipótese. 

11.5 - Conclusões 

De um modo geral, os resultados empíricos aqui 

• 
obtidos, com respeito à evolução da economia brasileira entre 

(1) 
1950 e 1983, nos permitiriam concluir: 

1) Pela nao existência de "trade-off" entre inflação e capac~ 

dade ociosa no longo prazo. 

(l)Ressalvada a simplicidade do ~~odelo p.stinado. 
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2) Nio ser possível rejeitar a hip&tese de que as margens de 

oligop&lio sejam insensíveis ao nível de atividade econômi 

ca. 

3) Que as alterações de política salarial introduzidas entre 

1979 e 1983, bem como a ocorrência de duas maxidesvaloriza 

ções e vários choques de oferta de diferentes origens nes-

te período (duplicaçio dos preços de petróleo em 1979, en-

cnentes no Sul, secas no Nordeste e quebra de safra de la-

ranja nos EUA em 1983, etc) ... devem ser incluídos como fa 

tores explicativo3 da ~ud3nç3 de patamar do nível de infla .. 

çao ocorrido a.partir de 1980. 

4) Que os salários respondem positivamente ao nível de utili-

zação da capacidade instalada da indústria. (l) 

5) Embora o grau de significância das est~mativas da tabela 

II.3 deixe um pouco a desejar (o mesmo já nao ocorrendo 

(1) 1 . . - /27) C 28) '33) '34) d . 1 Va e 01 zer, as equaçoes , " i e e1xam c aro 
que uma boa estimativa deste fúto exige a inclusão, na equação a ser estima 
da~ de uma yariavel que capte todos os importantes fatores ja relacionados 
no item (3) anterior (observa-se tambem que a conclusão das variaveis D

2 
e 

D3 torna mais fraco este resultado). 



82 

em relação à tabela .II.2), a repetida obtenção de um si-

nal negativo para os coeficientes associados às variáveis 

"durruny" 02 e 03 parece nao deixar dúvidas que as modifica-

çoes da política econômica iniciadas em 1964 trouxeram con 

sigo: 

5.1) Uma reversao àas expectativas inflacionárias; 

'-0-' 

5.2) Uma queda (mas nao a ausência) no grau de resposta 

dos salários ao nIvel de capacidade ociosa da in-

dústria. 
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Apêndice 

Glossário Básico 

y~ Produto Interno 

c = Consumo do Setor Privado 

S = Poupança Privada 
D 

T = Impostos Diretos 

I = Investimento Privado 

G = Gastos do Governo 

x = Exportações de Bens e Serviços 

H = Importações de Bens e Serviços 
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Ap. 1) Uma Interpretacão do Diagnóstico da Inflação 

Efetuado no PAEG 

Caracterizando com "s" a oferta de produtó(que 

-
dá origem a uma renda de igual montante) e com "d" a deman-

da (a preços de início de período, vale lembrar), a subdivi-

são da economia em três setores (privado, governamental e ex 

terno) nos leva aos seguintes resultados: 

ys == C + S 
P 

yà _ C + I + 

U) 
+ T 

G + X - H 

(I - S ) + (G - T) + (X - H) 
P íl) 

Na fórmula acima yd _ yS caracteriza o exces-

" so de demanda ex-ante pelo produto nacional. Vale notar, e 

possível que haja um grande déficit do governo (G > T), mas 

ainda assim nao se caracterize qualquer excesso de demanda. 

Para isto, basta que a poupança do setor privado ultrapasse 

- -

suficientemente o nível desejado de investimento (quando o 

excesso de demanda do governo sobre sua receita seria finan 

ciada pelo setor privado) e/ou que ocorra um sufic:ente dé-

ficit em transações correntes (quando o dito financiamento 

se daria pelo setor externo). 

(1) Numa caracterização de hiato inflacicnário keyresiano,estas oontas 

deveriam refletir valores relativos ao oroduto de 

x 
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Repetindo (1) para uma economia fechada, ou em equilíLrio <::m 

suas transações correntes com o exterior (X = H}, 

yd _ yS = (1 - S ) + (G - T) 
P 

Subdividindo a poupança privada em duas par-

r 

tes, sendo S a poupança privêàa destinada a compra de títu p 

" los do governo e S a poupança restante, temos: p 

r " 
= 1 - (Sp + S ) + (G - T) 

P 

" r = (I - S ) + (G - T - S ) 
P P (2) 

o item (a) mencionado no PAEG se resume a di-

r 

zer que o termo (G - T - S ) e positivo. O item (b) 
p acres-

centa que a política salarial diminui S , DO passo que a p~ 
p 

lítica de credito as empresas tende a elevar 1, resultando 

" " num sal~o positivo de l-S (ou negativo mas de módulo infe-
p 

• 
rior a G -.T-S J Nestes termos fica bem caracterizada a p 

condição de excesso de demanda. Deve-se notar contudo, pa-

ra o caso de uma economia aberta, nada se pode afirmar. Po-

deríamos ter o governe gastando acima de sua receita corren 

te e o setor privado àesejando investir acima de sua capaci-
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cede ce poupança, sendo todo este excedente financiado pelo 

setor externo, quando nao se caracterizaria nenhum excesso 

I· de demanda pelo produto. 
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Ap. 2 Uma Condição Arbitrária Para endividamento 

o aumento da dívida líquida (D) de determina-

do país é dado pelo déficit em transações correntes (A) me-

nos o Investimento Direto (I), 

(1) 

Subdividindo o déficit em transações correntes na parcela de 

* juros (r D) da dívida do período passado e no montante -nao 

vinculado ao pagamento de juros (J), 

* * Dt +l - Dt = rt Dt + J t - It' sendo rt a taxa de juros inter 

nacional no periodo t. 

Fazendo Ht = J t - It' definindo-se H
t como 

hiato de recursos, 

(2) 

Imaginemos agora o caso do país cujo hiato de 

recursos seja desprezível em relação ao pagamento de juros 

da õívida. Neste caso, tomando por simplificação 

* D = (1 + r ) Dt t+l 

Conclui-se que a dívida cresce a taxa de ju-
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* ros internacional r • Façamos agora algumas hipóteses ares 

peito do produto, de forma a investigarmos a evolução da re 

lação D/Y. 

. Na linha Harrod Domar, imaginemos que o pai 5 

apresenta uma função de produção Y = min K N 
{ v ' d } sendo 

e d constantes e K ~ N 
v (j' 

1 dY 1 = Y dt K 
dK s = dt v 

r~este caso conclui-se que 

( 4 ) 

-

v 

Seja agora r a remuneraçao do capital neste 

país, Z a fração do estoque de capital pertencente ãOS cap! 

talistas (suposta constante n~ tempo) e s 
c 

-a nrooensao mar-

ginal a poupar dos capitalistas. Corro o 2Lrnento do estC01e de capi-

tal pertencente a este grupo é igual a sua poupança, podemos es 

crever: 

Z dK = 
dt s c ZKr = 1 

K 

De (2. 4 ) e (2. 5 ) 1 
Y 

dK = dt 

dY 
dt 

s r. c . 

= s r 
c 

Das relações 

relação dívida-produto: 

LS) 

(6) 

(3), conclui-se que a 

'-

• 

.,) .. 

i, 



a) 

b) 

c) 

'* Aumentará, caso r 

89 

;. s r 
c 

Se manterá constante, caso r é = s r 
c 

* Diminuirá, caso r < s r 
c 

A curiosidade deste desenvolvimento reside 

nestas condições finais. Embora geralmente se encontrem ar 

gumentos do tipo "vale a pena se endividar porque a remune-

-
ração do capital aaui e maior do que a taxa de juros exter-

* 
na {r )", este simples modelo salienta que sob certas condi 

- - * çoes, a comparaçao adequada nao e entre r e r, mas sim en-

* tre r e s . r. c Assim, Dara Urna taxa de juros internacional 

em torno de três por cento e urna propensao marginal a pou-

Dar dos capitalistas de 0,3, deveríamos ter uma remuneraçãoj 
I 

interna do capital maior ou igu?l a 10% (e não -3%) para que 

-

valesse a pena o endividail1ento- (segundo os parâmetros do mo 

delo) . 

--
, . 



90 

Ap. " 3: Obtenção do Hultiplicador dos Meios de Pagamento 

Resul tante da Regra de Expansão do Crédito ao 

Setor Privado em Linha com a Evolução dos Meios 

de Paqamento: 

Seja o orçamento simplificado do sistema bancário: 

Ativo Passivo 

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

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

Privado (Y) 

6Y 6M A regra explícita no PAEG estipula que y = M 

Pelo sistema de partidas dobradas, 

ÓM = óX + óY - óZ 

Substituindo ÓY pela fórmula dada anteriormente. 

ÓM 

( I 

= ÓX + ! ÓM - óZ 
M 

Y ) ruM = ÓX - óZ 
M 

Õ,M = óX - óZ 

1 YjM 
(7) 

"' 

--.' 

A condição para que o mecanismo seja viável "é que YjM seja 
-.... 

"" '--
, .. 

\ . 

: .-. 
" I. 

~---------------------------------------------------------------------------~ 
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inferior ã unidade. No caso, por exemplo em que Yjl1 fosse 

igual a um (o que teoricamente é possível) uma expansao de 

Cr$ 1,00 de credi to ao governo (ou diminui ção de Cr$l, 00 no 

volume de remessas não monetárias) geraria uma trajetória 

explosiva dos meios de pagru~ento. t claro entretanto que 

antes disto acontecer a regra seria abanàonada. 

À época em que o programa foi sugerido, contu 

do, não havia razões para se temer um círculo vicioso explQ 

sivo. De acordo com estimativas efetuadas em Outubro de 64. 

(PP.EG página 66), a relação Y/H se situava em 1071,5/1954,7= 

= 0,548. Deduz-se a'partir daí que o multiplicador de fi-

I nanciamento dos gastos do governo ( I-Y/M ) tinha o valor 

2,2 significando que, para cada cruzeiro adicional de finan 

ciamento ao governo (para ~z O), haveria um crescimento 

dois meios de pagru~ento de 2,2 cruzeiros. 

- .... 

'-

" 

j 
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Ap. 4 A Política Salarial do PAEG 

Sejam 

Salário nominal a vigorar no ano t 

Sa1~rio real médio no ano t, a préços do final do perí~ 
do t-l. 

Indice de Preços ao final do ano t 

-Pt · Média harmônica dos índices de preços mensais (p )du 
-1 - m -

rante os 12 meses do ano t-i, tal que 

1 1 
12 
r 1 1 

, P
t

-
2 

1 24 
12 r 

i=13 

1 

P . 
ml 

= 
P t - l 12 i=l P . 

ml 

Zt-l = Abmento de Produtividade fixado pelo governo (em re 

lação ao ano anterior). 

Taxa de Inflação no ano t em final de períoào ~ 
- - -

= (Pt-Pt-l)/Pt-l 
'. 

= Taxa de InflaXão eSDerada para o ano t (fixada pelo 

governo) em final de períoào 

Obs.: Como diferentes grupos de trabalhadores efetuam.as ne 
--........ 

.' 
gociações salariais em diferentes meses, o termo "an'o" deve 

- . 

ser entendido como o período de 12 meses a partir ãa data 

; 

do reajuste, podendo se. iniciar em qualque: dos 12 meses. 

'. 
. i 
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A legislação salarial determinava que o salã-

rio nominal a vigorar no ano t fosse calculado de acordo 

com a fórmula: 

sendo wt - l , 
(2) 

-Na expressa0 (1) , o primeiro termo e o salário real médio 

nos 24 meses anteriores a data de reajuste (início do ano 

salarial t). - e 
O segundo termo, (1+0,5 TI

t 
), tem por objeti-

vo preservar o salário real da inflação prevista para o ano 

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

não se conhece a trajetória foi contornado utilizando-se 

(arbitrariamente) a média harmônica dos salários reais ao 

iníc~o e fim de períod~~_ Fipalmente, a expressa0 (!+Zt-l) 

incorpora ao montante anterior o aumento de produtividade 

o~orrido no último período (que na prática era fixado pelo 

governo) . 

\\' 
t 

A partir da fÓlTIula (1), obtembs: 

= 1 ( + 2" wt - l "- (la) 
~. 

, . 

. i. 
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Nesta expressa0 o termo do lado esquerdo designa o salário 

real médio previsto para o ano t (utilizando-se a média har 

mônica) enquanto o lado direito representa a média aritméti 

ca dos salários reais nos 24 meses anteriores ã data de rea 

juste, corrigido pelo aàicional de produtividade. 

A alternativa rnetodo16gica no cálculo àas ~e-

dias, utilizando-se média aritmética para o período passado 

e média harmônica para o período futuro/àenota, -se nao uma 

modificação na previsão ào perfil inflacionário (o que ain-

da assim so seria válido para o 19 ano àe reajuste), pelo 

menos uma curiosidade da nova f6rmula salarial. 

Ainda sob a hipótese da previsão correta do 

resíduo inflacionário, se a produtividade cresce a uma taxa 

constante ~, teríamos a evolução do salário médio real dado 

p~la f6rmula: 

-Resolvendo esta equaçao de diferenças finitas, 

obtemos: 

'-
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Lo; = K (O,S(1+Z)+1 0,2S 0+Z)2+20 +Z»)t + K (O,50+Z) - VO,250+Z)2+20+Z) ) t 'I 
t I 2 2 2 

donde se verifica que a taxa de crescimento dos salários 

-reais nao converge para Z, mas para um valor em torno de 

~ Z. Isto ocorre porque a incidência do aumento de produt~ 

viaade nao se dá sobre o salário do perIodo imediatamente 

anterior, mas sim sobre um valor necessariamente mais baixo 

(dado que a > O) que este últÍJTO, qual seja, a média dos salários 

reais dos dois per Iodos precedentes a data do reajuste. Pa-

ra que os salários crescessem a taxa dada pelo adicional de 

produtividade, a fórmula correta a ser utilizada seria: 

Fazendo Zt-l = Zt-2 = z, 

a equação acima dá ori<;tem à ··equação de diferenças finitas 
.. 

~t - 0,5{1+Z) w
t

- l - 0,5 (1+Z)2 wt - 2 = O, cuja solução e da 

da por: 

l+Z t 
~t = K3 (l+Z)t + K4 (- --2-) , sendo K3 e K4 constantes de-

cenaentes das condicões iniciais. 

"-

I. i. 
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Como Z < 1, o segundo termo tende a zero quando t ~ m, e o 

salário real medio cresce ã taxa Z. 

o ponto preferido pelos críticos da nova meto 

dologia, no entanto, era a possibilidade de um certo con-

trole dos salários reais, a partir da fixação do resíduo in 

flacionários previsto para o próximo ano (àeve~se notar que 

este controle também podia ser exercido, embora não de for-

ma tão condundente, atraves da fixação do adicional de pro-

dutiviàade) . -De fato, Dela equaçao (la), conclui-se que o 

salário medio real efetivoo 

1+O,51T t f -

- e 
1 (1+O,51Ttf ) 
- (w + w) ) (l+Zt_l) sera inferior ao 2 t-l t-2 (1+O,5ntf 

- e 
previsto sempre aue TTtf < lT

tf
, o oposto se .dando quando 

1T- e > 1T Alem disto o salárl."o. real medio efetivo tf . tf° cairá 
.. 
abaixo-da media dos últimos 24 e quatro meses caso 

'(l+O,51Tt~) > (l+O,5TIt~)· (l+Zt_l)' o que ocorre aproxirnadame!! 

_-.., 
te quando a inflação realizada excede a prevista de mais do 

t. 

que o dobro do adicional óe produtividade.:. 

'. 
. l. 
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