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A ESTRUTURA ECONÔlviiCA BRASILEIRA 

I A EVOLUÇÃO ESTRUTURAL 

1.1 Crescimento e composiçao da renda. 

Seria ocioso lembrar ~ue o principal obstaculo ao e~ 

tudo da experiência brasileira de desenvolvimento reside na insufi 

ciencia de séries estatísticas dignas de confiança. Os historiadQ 

res de nossa economia têm feito o possível para reunir informaçÕes 

~uantitativas sôbre o nosso passado, às vêzes até ligando os ele

mentos com boa dose de imaginaç~o. Em geral, porém, os resultados 

s;;;:o puramente impressionistas. Para citar um exemplo, há fundadas 

raz;es para s~ suspeitar de ~ue o nosso Império, t~o decantado nos 

livros para a infância, foi um período de relativa estagnaç~o, tal 
1 ~ A r 

vez pelo dom1nio da tradiçao bacharelesca sobre o esplrito empresª 

rial, Contudo, é difÍcil documentar numericamente essa conjectura. 

Felizmente, para os últimos cin~uenta anos, dispomos de um pouco 

mais de informaçÕes objetivas, Recentemente ·a Fundaç~o Getúlio 

Vargas conseguiu construir uma série de Índices do produto real 

remontando a 1920, a ~ual, por maiores imprecisoes ~ue contenha 

melhora a objetividade da análise da experiência brasileira de de

senvolvimento. 

Comecemos pois em 1920. Nesse ano a populaçao brasi 

leira era pouco superior a 27 milhoes de habitantes. Em moeda de 

poder a~uisitivo de 1965, a renda per capita devia ser da ordem 

dos 100 dÓlares anuais, talvez com menores desigualdades regionais 

do ~ue hoje, mas certamente com acentuadas diferenças pessoais. 

Cêrca de 70% da populaç;;;:o ativa vivia na agricultura. A indústria 

ainda engatinhava, limitando-se à produç;;;:o de bens de consumo cor

rente, principalmente no setor têxtil e no de produtos alimentares. 

O consumo de cimento se limitava a 173 mil toneladas anuais, o fer, 

ro-gusa a 85 mil toneladas, ambos inteiramente suprimidos por . im

portaçoes. A potência elétrica instalada n;;;:o ia além de 367 mil ' 

KW. E o país era fortemente dependente do comércio com o exterior; 

as exportaçoes representando 17% e as importaçÕes 20% do produto ' 

interno brtüo, 
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Entre 1920 e 1967 o produto real cresceu, em média 

ano, a agricultura se espandindo de 4,1% anuais, a in-

6,1%, o comércio de 5,0%, os transportes e comunicaçoes 

ano~ Tendo em vista ~ue em boa parte dêsse perÍodo aig 

da na o se 

de 1930 o 

praticava o culto do desenvolvimento, e ~ue no decênio 

mundo estêve mergulhado na Grande Depress~o, êsse foi um 

resultado bastante satisfatório. Em matéria de crescimento da ren 

da real per capita a taxa foi menos brilhante - 2,3% ao ano, em mé 

dia - devido à nossa tradicional explos~o demográfica. Contudo 

no confronto com a maioria dos países, essa taxa representou uma 

média razoável para os Últimos cin~uenta anos. Isso mostra ~ue o 

nosso atraso em relaç~o às naç~es desenvolvidas n~o se acumulou no 

presente século, mas foi herança dos séculos anteriores. 

Fundamentalmente o processo de desenvolvimento brasi 

leiro seguiu, pelo menos até meados da década de 1970, o modêlo da 

industrializaç~o substitutiva das importaç~es. Até fins do decê

nio de 1920, a economia brasileira podia ser classificada como tl

picamente baseada nas exportaç~es de bens primários. A partir de 

1930, diante das sucessivas dificuldades da capacidade para impor

tar, foram-se desenvolvendo os estímulos à industrializaç~o, menos 

talvez por uma filosofia econ5mica de longo prazo do ~ue por uma 

série de reaç~es tópicas diante das dificuldades do balanço de pa

gamentos. Assim, a industrializaç~o dos anos seguintes a 1930 foi 

motivada fundamentalmente pela ~ueda da receita cambial, provocada 

pela baixa das cotaç~es internacionais do café. A do período de 

guerra, pelo racionamento de importaçao resultante das dificulda

des de embar~ue externo~ Na fase seguinte à Segunda Guerra Mundi 

al, começou a desenvolver-se uma filosofia mais sistemática de fo~ 

maç~o do par~ue industrial, dentro da idéia de ~ue a Única respos

ta possível à inelasticidade externa da procura pelos nossos prod~ 

tos tradicionais de exportaç~o consistiria na continuidade da subs 

tituiç~o de importaç~es. Do ponto de vista prático, todavia, essa 

orientaç~o continha o respaldo dos defici ts cr5nicos do balanço de 

pagamentos. 

Para o crescimento do produto global, o processo de 

substituiçao de importaç~es levou a duas importan.tes modificaç~es 
da estrutura econÔmica brasileira. Primeiro à alteraç~o da compo

siçao da renda interna, com o substancial aumento da participaçao 

da indústria e diminuiç~o da importância relativa da a~ricultura . 
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conforme se' depreende da análise do Quadro I. Segundo, uma redu

çao do coeficiente de importaç~es em relaç~o do Produto Interno 

Bruto, cêrca de 20% em 1920 para aproximadamente 6% nos anos mais 

recentes. 

Paradoxalmente, esta Última transformaçao nos deixou, 

em certo sentido, muito mais dependentes do comércio com o exteri

or do ~ue há cin~uenta anos atrás, n~o obstante o considerável de

clÍnio do coeficiente de importaçoes. Isso por~ue a nossa pauta 1 

de compras ao exterior já n~o contém os mesmos itens compressíveis 

e ràpidamente substituíveis do passado. Um país importador de bens 

supérfiluos pode adaptar-se fàcilmente a uma ~ueda brusca da sua 

receita cambial, sem maiores problemas econÔmicos internos. De 

certa forma foi o ~ue nos ocorreu na Grande Depress~o do decênio 1 

de 1930. Hoje, porém, seríamos muito mais vulneráveis a uma ~ueda 

dessa ordem na capacidade para importar. 

~ impossível prever com segurança a evoluçao do nos

so coeficiente de importaçoes para os próximos trinta anos. Isso 

Óbviamente dependerá de como se desenvolvam a tecnologia e os mer

cados, e do ~ue venhamos a descobrir em matéria de recursos natu

rais. Tudo indica, porém,~ue as dificuldades de reduç~o do coefi-
~ ~ 

ciente de importaçoes se tornarao cada ve~ mais acentuadas, Pri-

meiro, por~ue o caminho da substituiç~o das compras no exterior já 

foi em grande parte percorrido. Segundo, por~ue dificilmente um 

país se aproxima da auto-suficiência em matéria de recursos natu-
~ ~ 

rais. Terceiro, por~ue boa parte das nossas importaçoes sao re-
~ 

presentadas por bens de capital ~ue só podem ser fabricados econo-

micamente numa escala de mercado mundial. Quarto, por~ue a média 

dos atuais produtos de importaçao parece possuir demanda elástica 

em relaç~o à renda; se isso fÔr verdade, será necessário certo es

fÔrço de substituiç~o simplesmente para evitar ~ue o coeficiente 1 

de importaçoee aumente. 

Essas considerac~es levam à convicçao de ~ue o modê

lo de desenvolvimento adotado pelo Brasil no após-guerra, o da in

trovers~o econÔmica com exportaç~es estrangeiras, dificilmente se 

poderá reprodu~ir nos prÓximos trinta anos. Isso justifica a a-

tual preocupaç~o em expandir nossas 

na polÍtica do realismo cambial, da 

incentivos fiscais às exportaç~es. 

vendas ao exterior, lastreada 
, ~ ' 

taxa flexlvel de camblo e dos 
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QUADRO I 

COJYIPOSIÇÃO DA RENDA INTERNA NO BRASIL 

SETOR 1939 1949 1959 1967 

Agricu;L tura 25,8 26,4 22,7 19,2 

Indústria 19,5 23,2 25,2 26,2 

Serviços 54,7 50,0 52,1 54,6 

TOTAL 100,00 100,0 100,0 100,0 

1.2 O crescimento por perÍodos. 

E~aminaremos o crescimento do produto real brasilei~ 

ro por perÍodos, ao longo dos Últimos cincoenta anos. No decênio 

de 1920, o produto real cresceu, em média, de 3% ao ano. A . agri

cultura, a indústria e o comércio se expandiram pràticamente à me~ 
ma taxa média (3,3% e 3,4% ao ano), os maiores Índices de cresci

mento se tendo registrado nos transportes (8,1% anuais), Embora 

entre 1920 e 1930 a potência elétrica instalada quase tenha dupli

cado, e as primeiras iniciativas tenham surgido na siderurgia e na 

produç~o do cimE:Jntq, n~o houve mudança subE?tancial na estrutura e

con&mica do país. De fato, entre 1923 é 1927 o Índice de produç~o 
industrial pràticamente n~o aumentou (tendo caÍdo nos anos interm~ 
diários), em boa parte devido ao liberalismo da polÍtica de impor-

taçÕes, E nos Últimos anos do período começou a surgir o problema . .-

da crescente superproduç~o de café, estimulada pela sustentaç~o de ]f!IJ 
preços introduzida pelo Govêrno. ]f!IJ .. 

Bem mais satisfatório parece ter sido o desempenho ' ~ 

da economia brasileira no decênio de 1930, particularmente quando .~ 

se têm em conta as condiçÕes mundiais de crise; O impacto imedia- . .-

to da Grande Depress~o foi a queda substantiva da nossa receita :JI!fl' 
cambial, de 445,9 milhoes de dÓlares em 1929 para 180,6 milhoes em :JI!fl' 
1932, Numa economia reflexa , liberada pela exportaçao d~ produ- ~ 
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tos primários, essa poderia ter sido a origem de um severo colapso 

do produto real, do emprêgo e do balanço de pagamentos. Contudo , 

as medidas tomadas pelo Govêrno conseguiram neutralizar os efeitos 

da crise mundial, abrindo inclusive caminhos para um processo de 

rápida recuperaç~o a partir de 1932. No campo do com~rcio exteri

or, graças a sua Combinaç~o de contrÔles quantitativos e de desval.Q. 

rizaç~o cambiais, as importaçÕes foram reduzidas de 416,6 milhoes 

de dÓlares em 1929 para 108,1 milhÕes em 1932. A renda interna 

dos exportadores foi bastante protegida pela sustentaçao governa

mental dos preços do caf~ (que, em 1929, era responsável por 71% 

da receita cambial) e pela famosa queima dos excedentes - polÍtica 

que impediu a retraçao abrupta da demanda global. Assim, entre 

1929 e 1931 (o ano mais fundo da crise no Brasil, a julgar pelos ' 

Índices da Fundaç~o GetÚlio Vargas) a queda do produto real foi de 

9,7%, percentagem relativamente suave no quadro internacional da 

~poca; e, em 1934, todos os principais Índices de atividade econÔ

mica já superavam os de 1929. Por outro lado, as dificuldades de 

suprimento externo, resultantes da queda da capacidade para impo~ 

tar, estimularam o desenvolvimento da indÚstria nacional em ritmo 

sem precedentes - numa primeira fase pelo aproveitamento das instª 

laçoes ociosas existentes, numa segunda etapa pela efetiva amplia

ç~o do parque manufatureiro. N~o só se expandiram as indústrias ' 

tradicionais (têxtil e produtos ~limentares), como ganharam novas 

dimensÕes certos setores que pouca express~o possuíam no decênio ' 

de 1920 - a metalurgia, a fabricaç~o de produtos quÍmicos e a de ' 

cimento(l). Em conjunto, o Brasil n~o só parece ter contornadosª 

tisfatoriamente a Grande Depress~o, como nela ter encontrado moti

vaç~o para a mudança de sua estrutura econÔmica no sentido da in

dustrializaç~o. Em m~dia, entre 1930 e 1940 o produto real cres

ceu de 4,6% ao ano, o produto industrial se expandindo de 5,2% an~ 
' ' ~ ais, taxas extremamente favoraveis para um perlodo de recessao mug 

dial. 

A 

Um novo impulso de industrializaçao iria ser provocª 

do pela Segunda Guerra Mundial. Com a escassez internacional de 

vários produtos e com as dificuldades de transporte marítimo, o vg_ 

lume fÍsico de importaçÕes caiu de 41% entre 1939 e 1942. As ex

portaçÕes, embora sofrendo alguma reduçao em quantidade, ganharam 

(l) Entre 1930 e 1940 a produçao de cimento Portland aumentou de 
87 mil para 745 mil toneladas anuais. 
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em diversificaçao e foram beneficiadas, pela melhoria das relaçoes 

de trocas. Essas condiçÕes do comércio com o exterior geraram foi 

tes tensÕes inflacionárias internas e forçaram o racionamento de 

vários produtos. Em compensaç~o o país pÔde acumular um bom volu

me de reservas em divisas e a indústria nacional, afastada a con

corrência externa, expandiu-se em ritmo bastante rápido. ·Assim 

segundo os Indices da Fundaç~o GetÚlio Vargas, entre 1940 e 1947 o 

produto real pÔde crescer de 5,1% ao ano, a componente industrial 

aumentando, em média de 6,5% anuais. 

Terminada a Segunda Guerra Mundial, a primeira preo

cupaçao do Govêrno parece ter sido de desafogar a demanda de impoi 

taçoes. Com a intensidade da procura reprimida, com a alta inter

nacional dos preços e com o bloqueio de alguns de nossos saldos e! 

ternos, as reservas cambiais se esgotam ràpidamente. Em 1948 reeg 

tabeleceram-se os contrÔles quantitativos de importaçÕes por intei 

médio da CEXIM. Em face da incessante escassez de dÓlares, firmo~ 

-se desde ent~o a polÍtica de incentivo à industrializaç~o, basea

da na forte proteç~o contra a concorrência externa, primeiro pelo 

regime das licenças de importaç;;;o (que eram negadas para os produ

tos co·m similar nacional), depois pelo sistema de taxas múltiplas 

de câmbio, e mais tarde pela introduçao de pesadas tarifas aduane_i 

ras. 

Entre 1947 e 1956, dentro dessa política de desenvol. 

vimento liderada pela industrializaçao substitutiva de importaçoes, 

o produto real cresceu de 6,4% ao ano em média. Dessa feita a in

dustrializaçao n;;;o mais se limitou à ampliaç;;;o das atividades tra

dicionais, mas se aprofundou na produç~o de matérias primas e bens 

de capital que até ent;;;o eram exclusivamente supridos por importa

çoes. 

Entre 1956 e 1961 o Brasil alcançou as taxas de creg 

cimento mais especulares dos Últimos cinquenta anos. O produto r~ 

al expandiu-se, em média, de 8,3% ao ano, A fÓrmula de desenvolvi 

mento ent~o adotada foi a de industrializaç;;;o a qualquer custo, eg 

cudada em fortíssima proteç;;;o aduaneira e apoiada por grandes .. in

centivos cambiais, e a proliferaç;;;o das grandes obras pÚblicas fe

derais, de acÔrdo com o Programa de Metas do Govêrno Kubitschek. 

E verdade que êsse crescimento eufórico se baseava numa política ' 

fácil de substi tuiç;;;o de importaçÕes e numa exploraç;;;o de .vànta-
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cenio de 1960. ~ verdade também que os Índices do produto real am 

plificam o êxito da polÍtica de desenvolvimento no perÍodo em que§_ 

tao pela presença de três distorç~es estatísticas. Primeiro, por 

levarem em conta a superproduçao de café, estimulada pelos excepci 

onais preços externos alcançados entre 1953 e 1955; dentro dos 

"cobwebs" longos das culturas perenes, a partir de 1957 começaram 

a se acumular os estoques invendáveis da rubiácea, em boa parte 

responsáveis pelo crescimento de 5,8% da produção agrícola (o que, 

normalmente seria uma taxa quase excepcional, dada a baixa elasti

cidade-renda da procura de produtos alimentares). Segundo, porque 

os Índices de produto real superestimam a melhoria do bem-estar ma 

terial quando o desenvolvimento é liderado por uma substituiçao de 

importaçoes fortemente apoiada na proteçao aduaneira: as industri

as novas, exatamente as que mais crescem, entram nos Índices com 

um pêso inflado pela ineficiência de seus custos. 

que os Índices de produto real também superestimam 

Terceiros, por

os resultados ' 

do desenvolvimento quando a oferta de determinados bem e serviços 

passa a ser raclonada; e, entre 1956 e 1961, agravou-se o raciona

mento de diversos serviços - habitação, abastecimento de água, te

lefones, para citar três exemplos. Em todo caso é fora de dÚvida 

que o perÍodo em questao na o se destacou apenas pelo êxito estatís 

tico: foi uma fase em que se modificou profundamente a estrutura e 
A 

' uma fÓrmula conomica do pals e em que se implantou de desenvolvi-

menta, a qual, se não é profícua a longo prazo, pelo menos se deve 

considerar digna de análise. 

Entre 1962 e 1967, as taxas de crescimento do produ

to real foram bem menos brilhantes (sobretudo quando comparadas 

com o crescimento demográfico), em virtude de u.ma sérié de-anomaliás 

as que levaram alguns pessimistas a encampar a tese algo estranha 

da estagnação estrutural da economia brasileira. Em 1962 e 1963 

as taxas de aumento do produto real se limitaram respectivamente a 

5,3% e a 1,5%, em parte pelas distorç;es herdadas do perÍodo ante

rior, em parte pela agitação polÍtica e pela instabilidade institu 

cional promovidas no Govêrno João Goulart, em parte pelas · . c6ndi

ç;es climáticas adversas que prejudicam a produção agrícola, Após 

a Revolução de 31 de março de 1964, o Govêrno procurou implantar ' 

uma política que visava simultânemanete à çontençao da taxa infla

cionária e à retomada do desenvolvimento, Como os dois objetivos 

fàcilmente entram em conflito a curto prazo (embora não num hori-
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zonte mais amplo), e como era indispensável situar o combate ~ in
flação como prioridade cronolÓgica, não é surpreendente g_ue as ta

xas de au~enta do produto real fossem insatisfatórias num período 
de transição: 2,9% em 1964 e 2,7 em 1965 1 5,1% em 1966 e 4,8% em 
1967, A partir de 1968, todavia, os frutas dos sacrifÍcios de 
transição puderam ser colhidos, Assim, o triênio 1968/1970 foi 
dos mais prÓsperos da História do Brasil, com o produto real cres
cendo a taxas anuais de ordem média de quase 9%). 
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QUADRO II 

INDICES E TAXAS DE CRESCIMENTO-PRODUTO REAL-TOTAL E PER CAPITA 

1ndices (1949 = 100) Taxas de Crescimento (% a.a.) 

ANO Produto Produto Produto Produto 
Real Per-Capita Real Per-Capita 

1947 87,3 91,5 - -
1948 93,8 96,5 7,4 4,9 
1949 100,0 100,0 6,6 4,2 
1950 106,5 104,0 6,5 4,0 
1951 112,8 107 ,o 6,0 2,9 
1952 112,6 113,1 8,7 5,7 
1953 125,7 112,6 2,5 -0,4 
1954 138,4 120,4 10,1 6,9 
1955 147,9 125' o 6,9 3,8 
1956 152,6 125,2 3,2 0,2 
1957 164,9 131,4 8,1 5,0 
1958 177,6 137,4 7,7 4,6 
1959 187' 5 140,8 5,6 2,5 
1960 205,7 149,9 9,7 6,5 
1961 226,9 161,0 10,3 7,4 
1962 238,8 165,0 5,3 2,5 
1963 242,5 163,2 1,5 -1,1 
1964 249,6 163,6 2,9 0,2 
1965 256,4 163,6 2,7 o,o 
1966 269,5 167,5 5,1 2,4 
1967 282,4 170,9 4,8 2,0 
1968 306,1 180,4 8,4 5,6 
1969 333,7 191,5 9,0 6,2 
1970 363,7 203,2 9,0 6,2 
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II AS DEFORMAÇÕES ESTRUTURAIS ATÊ 1964 

2,1 - As distorsoes inflacionárias. 

Um processo inflacionário violento é sempre a origem 

das. mais variadas distorçÕes econÔmicas. O Brasil n~o fugiu à re

gra. Talvez a experiência brasileira n~o tenha sido t~o infeliz ' 

~uanto a de outros povos, já ~ue tais distorçÕes, pelo menos até 

1961, n~o chegaram ao ponto de impedir o crescimento do país, Aig 

da assim, elas marcaram a fundo o processo econÔmico brasileiro 

causando o desperdÍcio de fatôres e o sacrifÍcio da populaçao. 

A literatura econÔmica recente tem descrito fartame~ 

te a natureza das principais distorçoes causadas pela inflaç~o. CQ 

mo somos um povo excessivamente tolerante com alta cronica de pre

ços, é de bom alvitre aponta~ mais uma vez, as mais flagrantes de~ 

sas distor·çoes. 

A) - A instabilidade e a desordem salarial 

N~o há evidência empírica de ~ue, a médio e a longo 

prazo, a inflaçao brasileira tenha deprimido a média dos ganhos r~ 

ais das classes assalariadas. Na realidade, os salários reais têm 

revelado uma tendência ascendente desde o término da Segunda Guer':-
....., , ,.._, ' . ,., 

ra Mundial e nao ha razao para supor ~ue a inflaçao se tenha asso-

ciado ~ual~uer mecanismo de atraso sistemático dos reajustamentos. 

E inegável, todavia, ~ue a inflaç~o tem provocado a instabilidade 

dos salários reais, tornando-os oscilantes pela conjugaç~o de al

tas de preços contínuas com revisÕes intermitentes das remunera'" 

çoes nominais, Essas oscilaçÕes impÕem pesados sacrifÍcios c .ao~ 
~ue vivem de salários, sobretudo nos níveis de renda mais reduzi

dos. 

Ao lado da instabilidade geral, as hierar~uias de r~ 

muneraçao foram consideràvelmente distorcidas pelo processo infla

cionário. A alta cronica dos preços serviu de pretexto a reajust§ 

mentes salariais desordenados, desvinculados de ~ual~uer coneeito 

de produtividade ou de hierar~uia. Certas classes, politicamente 
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bem escudadas, conseguiram chegar a níveis de salários desproporci 

onalmente elevados em relaç~o às demais, como foi o caso dos marí

timos, portuários e alguns ferroviários. Em contraposiç~o, a ela~ 
se média, menos unida e de menor poder reivindicatório, passou por 

vários períodos de compressao da renda real. No caso de funciona

lismo pÚblico, por exemplo, era hábito sujeitar os reajustes sala

riais a um teto aritmético, ou a conceder menores percentagens de 

aumentos para as classes de remuneraçao mais elevada. A repetiçao 

dêsse procedimento provocou sério achatamento da pirâmide salarial 

(inclusive no caso dos militares), tornando o serviço pÚblico mui

to pouco atrativo para os técnicos mais qualificados. 

B) - O contr6le das tarifas dos serviços de utilida-

pÚblica 

À semelhança do que ocorreu em outros países, o Go

vêrno brasileiro n~o resistiu à tentaç~o de procurar c~mbater a i~ 
flaç~o pelos seus sintomas. Tal polÍtica - em grande parte apoia

da na incompreensao popular quanto às verdadeiras causas da infla

çao - baseou-se naturalmente nos contr6les de preços. 

As vítimas mais tradicionais do sistema foram, como 

de hábito, os serviços de utilidade pÚblica- os quais, por sua 

condiçao de monopÓlios naturais, têm suas tarifas reguladas pelo 

Govêrno. A regra geral, durante muito tempo, foi a dos reajusta

mentos atrasados e menos do que proporcionais à alta de preços. O 

caso mais típico foi o do contr6le das tarifas de energia elétri

ca, as quais sao fixadas de modo a cobrir os custos de produçao e 

porporcionar à concessionária lO% de remuneraç~o sÔbre o valor 

histórico do seu investimento. Até 1964 o valor histórico era i~ 

terpretado em seu sentido puramente nominal (sem qualquer correçao 

monetária) e, nessas condiçoes, 

vestidos em energia elétrica se 

a remuneraçao real aos capitais in 

tornava absurdamente pequena. A-

lém disso, as depreciaç;es eram computadas apenas a partir dos va

lÔres históricos dos equipamentos e instalaç;es, o que ainda mais 

reduzid a rentabilidade das concessionárias. 

~ curioso perguntar por que êsse critério flagrante-

mente injusto de tarifaçao persistiu por tanto tempo (de 1934 a 

1964). Num debate franco, o Govêrno sempre concordava quanto à 

i 

I 
\ 

:~ 

11, 

I 
\ 
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irracionalidade do critério do custo histórico nominal numa conjua 

tura inflacionária. Todavia o desejo de reprimir os preços QUase 

sempre prevalecia. Além disso, a influência dos capitais estran

geiros nas concessionárias parecia constituir uma das razoes da re 

sistência ao realismo tarifário, 

O resultado de tudo isso foi o desinterêsse do capi

tal privado pelos serviços de utilidade pÚblica. Desenvolvia-se 1 

nesse ponto um sério foco de incompatibilidade entre o Govêrno e o 

setor ~rivado. O primeiro era obrigado a entrar no suprimento dêg 

ses serviços na QUalidade de investidor supletivo, a fim de evitar 

o aparecimento de graves pontos de estrangulamento. Com isso, al

guns setores básicos eram abandonados pela iniciativa privada, pas 

sando às m~os do Govêrno. Além disso, o Govêrno só entrava como 

investidor supletivo após transcorrido certo tempo de racionamento 

e deficiência QUalitativa dos serviços - e nesse meio tempo a ini

ciativa privada era apontada à opiniao pÚblica como incapaz de a

tender à sua crescente demanda no processo de desenvolvimento eco-
Á • 

nomlCO, 

C) - As distorçoes no Mercado de Crédito. 

Um processo inflacionário crÔnico obviamente provoca 

inúmeras distorç~es no mercado de crédito de QUalquer pais. Mesmo 

QUando a alta de preços se tGrna esperada, e os credores passam a 

prever o seu reembÔlso em 

podem persistir. No caso 

do mercado de crédito foi 

moeda desvalorizada, várias dificuldades 

do Brasil, um dos fatôres de perturbaç~o 
a tradicional 

em 1933, e que proibia juros superiores 

lei da usura, promulgada 1 

a 12% ao ano. 

De um modo geral, a inflaç~o gera dois tipos de dis

torçoes no mercado de crédito, O primeiro tipo ocorre quando a ia 

flação se inicia, e consiste nos conhecidos "ganhos dos devedores 

em detrimento dos credores", já QUe êstes s~o reembolsados em moe

da desvalorizada. Com o correr do tempo, porém, as distorç~es V~Q 
-se aprofundando, pois a alta geral dos preços já n~o mais surpre

ende ninguém. Os ganhos dos devedores à custa dos credores, embo~ 

ra eventualmente passem a ser obstados pela resistência dos mutuá-

rios, que já deixam de incluir a inflaç~o 

taxa de juros nominal dissocia-se da taxa 

terpondo o ritmo da inflaç~o. Um aumento 

nas suas previsoes. A 

real, entre elas se in

substancial das taxas de 
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juros se impoe como forma natural de adaptaçao do mercado de crédi 

to à conjuntura inflacionária. 

Nessa segunda fase surgem as distorçoes causadas pe

los Óbices institucionais. A taxa nominal de juros frequentemente 

é limitada legalmente (12% ao ano, no Brasil, no caso da lei da u

sura). Surgem entiio os mais variados artifÍcios para contornar es 
' sa limitaçao, como entre nos foram os juros cobrados por fora, 

sobrecargas em comissoes bancárias, os deságios em letras de 

bio, as contas de participaçao etc. 

as 

cam-

Por outro lado, independentemente das limitaçoes le

gais da taxa de juros, a inflaçao acarreta um outro problema, tal-

vez de soluçiio mais difÍcil. Quando um país enfrenta uma inflaçiio 

como a que atualmente ocorre no Brasil, o principal determinante das 

taxas nominais de juros passa a ser o ritmo esperado da alta geral 
~ ~ 

de preços. As previsoes quanto às taxas de inflaçao, todavia, sao 

inevitàvelmente precárias e arriscadas, sobretudo quando 

dem a prazos niio muito curtos. ~sse problema fatalmente 
~ ~ 

se esten-
' conduz a 

reduçao dos prazos de operaçao do mercado de crédito, criando "".im-

passe de difÍcil soluçiio para as operaçoes a longo prazo. 

D) -As ilusoes de rentabilidade 

A inflaçiio é fonte perene de ilusoes de rentabilida

de. O lucro real auferido pelas emprêsas quase sempre fica muito 

aquém daquilo que se lê nos balanços publicados. Com efeito, par

te dos lucros nominais contabilizados niio passa de provisÕ.es compl.§. 

mentares para depreciaçao, visto que as provisÕes explÍcitas fre

quentemente se calculam com base nos custos históricos dos equipa

mentos e instalaçÕes, tornando-se assim absolutamente incapazes de 

atender às necessidades de reposiçao do ativo fixo (até 1964, a 

lei do ImpÔsto de Renda só permitia a deduçao de depreciaçoes cal

culadas com base no custo histórico; só a partir de 1965, de acÔr

do com a Lei nº 4357, de 17 de julho de 1964, foi aceito o cálculo 

com base nos ativos reavaliados). Por outro lado, também parte 

dos lucros retidos nada mais representa do que uma provisao para a 

reposiçao do capital de giro ( reposiçiio dos estoques que, com a 

inflaçao, passaram a custar mais 

ponibilidades da emprêsa etc.). 

caro, manutençao do valor das dis 

Trata~se de ganhos ilusórios, já 

que sua reinversao nada acresce ao patromÔnio real das emprêsas. 
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Não se sabe, ao 'certo,, a quL~ni;o montar:am tês&es 'ganhos, il.us.Q. 
rios, mas há indicias de que êles absorveram parte substancial dos 

lucros de balanço na época do auge :i.rtflacionário. Só uma de suas 
componentes, que posteriormente viria a denominar-se "manutenção 1 

do capital de g:i.ro", devorou, entre 1958 e 1964, de 52,1% a 74% 

dos lucros das Sociedades AnÔnimas, de acÔrdo com as consolidaçÕes 
de balanço publicadas pela revista Conjuntura EconÔmica. 

~ 

As iluçoes de rentabilidade parecem ter sido a ori-

gem de inúmeras distorçÕes atingindo os empresários, o Govêrno e a 

opin:i.ão pÚblica. Os empresários deixaram de ter na contabilidade 
um registro real de ganhos, o que frequentemente os levou à tomada 

de decisÕes inadequadas: não foram poucas as empresas que se des
capi talü;C~.ram imaginando distriouir dividendos. O Governo, por 

mui to tempo, tributou os ganhos ilusórios como se fÔssem reais, en

quadrado-os frequentemente no estrúxulo impÔsto sÔbre lucros extrª 
' ordinários que vigorou até 1965. O resultado era uma tribut·açao 1 

injusta e um forte estÍmulo à sonegação. 

Como resultado dessas distorçoes as empresas brasi- 1 

leiras, embora se tendo desenvolvido a taxas quantitativamente pu
jantes, chegaram ao inÍcio da década de 1960 com uma estrutura fi

nanceira frág:i.l. A escassez de financiamentos a médio e longo prª 
zo inibia o mercado das indÚstrias recentemente instaladas de bens 
duráveis de consumo e de bens de capital. As sucessivas dificuldª 
des de capitalização levaram inúmeras empresas, que no passado ha

viam contado com subsÍdio par?. sua implantação, à desatualizaçao , 

e até em certos casos ao obsoletismo tecnólogico, A tributação de 

lucros :i-lusÓrios e atrofia do mercado de capita:i.s levaram as empri 
sas a dependerem excessivamente do crédito bancário a curto prazo, 

tornando-as perigosamente sensível a qualquer movimento recessivo 
nas vendas. 

E) - O desestímulo aos investimentos sociais 

Contràriamente ao que ocorreu em outros países, a :i.Q 

flação brasileira atrofiou, ao invés de estimular os investimentos 

habitacionais (salvo num breve período de especuliõição imobiliária 

logo após a guerra). Isso se deveu bàsicamente a dois fatôres: à 

• • • • • • • • 
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permanência, até 1964, de uma lei do' iriqqilinato que congelava O li serili 

congelava os alugués nominais, tornando mau negócio a compra: de 
r ~ ' , r , 

imoveis para locaçao; e a escassez da oferta de credito hipoteca-

rio (em virtude da inflaç;:;o), o que restringia consideràvelmente 

o acesso à compra de imÓveis. Por êsses mecanismos a inflaçao acª 

bou dando origem a um tremendo deficit residencial, publicamente 1 

exposto na proliferaç;:;o de favelas e habitaç~es anti-higiênicas. 

Só nos Últimos anos é que se conseguiu inverter essa tendência, 

com a extens;:;o do princÍpio da correçâo monetária aos aluguéis e 

aos financiamentos imobiliários, e com o ref5rço do Banco Nacio

nal de Habitaçao pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. 

2,2 As distorçoes no balanço de pagamentos. 

A tentativa de reprimir os sintomas da inflaçao se 

estendeu com bastante frequência ao mercado cambial. Como parte 

da polÍtica de contr5le de preços, mantinham-se taxas supervalori

zadas, e que eram sustentadas à custa de certo ccntr5le quantitatl 

vo das importaçÕes. Obviamente uma taxa de câmbio fixa n;;;:o pode 1 

ser sustentada indefinidamente ao longo de uma inflaçao cronica. 

Mas é sempre possível reajustá-la com atraso em relaçao à alta dos 

preços se se reprimem as despesas em moeda estrangeira. 

De t5das as etapas do contr5le cambial no Brasil, a 

que provàvelmente provocou maiores distorçoes no sistema de preços, 

na orientação das atividades econÔmicas e na estrutura do nosso bª 

lanço de pagamentos, foi a que se iniciou em junho de 1947, esten

dendo-se até janeiro de 1953. Sua característica básica foi a imo 

bilizaçao da taxa em tôrno da paridade de Cr$ 18,50 por dÓlar de

clarada ao Fundo Monetário Internacional, ao mesmo tempo em que o 

nível interno de preços era continuamente impelido pela inflaçao ' 

(entre junho de 1947 e janeiro de 1953 o custo de vida no atual Eª 

tado da Guanabara subiu de 67%). 

Os resultados dessa política de imobilização da taxa 

cambial durante a inflaç;:;o não causaram surprêsa: desestimularam-

-se as exportaçoes e as entradas de capitais; estimulou-se a remeª 

sa de lucros a um ponto tal que se tornou necessário as conter por 

restriçoes quantitativas; exitou-se, finalmente, um mercado negro 
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onde as moedas estrangei~as eram cotadas muito acima do seu valor 

legal. Na realidade, o congelamento da taxa de câmbio só se pÔde 

sustentar pela extraordinária alta das cotaçoes de café -alta que, 

na época, trouxe muitos dólares para o Brasil, mas que foi a res

ponsável pela posterior superproduçao mundial. 

A partir de 1953 o sistema cambial enveredou por uma 

trilha de menor irrealismo - ainda que frequentemente repleta de 

distorçoes. Em janeiro dêsse ano instituia-se o mercado livre de 

câmbio para as transferências financeiras. Em outubro, introduzi§: 

-se o sistema de taxas múltiplas de câmbio para importacÕes e ex

portaçÕes. O sistema cambial, daí até 1957, foi progredindo no 

sentido da complicaçao. Houve época em que se contavam no Brasil 

algumas dezenas de taxas de câmbio; taxa oficial, acrescida das SQ 

bretaxas mÍnimas; as taxas das cinco categorias de importaçÕes, as 

quais variavam conforme a área de conversibilidade da moeda estran 

geira; as taxas das quatro categorias de exportaçÕes para países 1 

de moeda conversível; as taxas dos leilÕes especÍficos; a taxa do 

mercado livre etc. Em agÔsto de 1957, com a promulgaç~o da Lei nº 

3244 (lei das tarifas aduaneiras), o sistema cambial foi algo sim

plificado, pela reduç~o das categorias de importaç~o de cinco para 

duas (persistiam, todavia, as importaçÕes favorecidas ao chamado 1 

câmbio de custo), Um apreciável grau de complicaç~o, todavia, peL 

sistiu até março de 1961, 

N~o cabe ao presente texto uma análise extensiva dos 

efeitos da polÍtica cambial no perÍodo 1953/1961. A política con

teve muitas motivaçÕes além do contrÔle de preços, tais como o prQ 

tecionismo ~ indÚstria nacional, a defesa dos preços externos do 

café etc. O espírito do contrÔle de preços, todavia, se manteve 1 

aceso pelo menos em dois pontos: 

a) - na manutenç~o de taxas cambiais especialmente 1 

favorecidas ps.ra certas importaçÕes (trigo, petrÓleo e derivados , 

papel de imprensa etc.) ~ custa de pesados subsÍdios; 

b) -no atraso sistemático das taxas pagas as expor

taçoes em relaçao ~ alta dos preços. 

Em março de 1961, com a prornulgaç;;;:o da Instruç;;;:o nº 

204, da SUMOC, posteriormente reforçada pela Instruç~o nº 208, re2 

• • • 'I!' 
f!' 
'I!' 
'I!' 
f!' 
f!' 
f!' 
f!' 
f!' 
~ 
f!' 
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fJ 
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taurou-se no país a política de realismo cambial, As taxas foram 

unificadas, com tratamento diferencial apenas para o café e para 

as importacqes consideradas supérfluas (categoria especial), e to~ 
nadas perfeitamente flexíveis, Com a ascensiio do Govêrno Goulart, 

no entanto, restabeleceu-se a prática de atrasar a taxa de câmbio 

em relaciio à inflac;;:o, prática que deu logo origem a um mercado pª 

ralelo para operaçoes financeiras e, ao cabo de algum tempo, a um 

retôrno parcial ao sistema de taxas múltiplas. 

Fora os aspectos de política cambial, o Brasil , sem

pre tendeu a explorar ao máximo as vantagens monopolistas de curto 

prazo no comércio internacional, sem maiores atençQes quanto aos 

efeitos a longo prazo dêsse tipo de política. Os famosos ciclos 1 

de exportaçiio de nossa História EconÔmica (lembremo-nos, por exem

plo, da era da borracha) sao a melhor testemunha dessa nossa pro

pensao. Como assinala o professor Octávio Gouveia de BulhGes, pa

recemos contaminados por aq~ela mentalidade mercantilista que pro-

cura maximizar os lucros pela criaçao da escassez artificial do 

produto, e nao pelo aproveitamento das vantagens de produçao em 

larga escala. (O Dicionário Wester 1 s define "valorization" como 

palavra de origem brasileira, destinada a descrever a alta artifi

cial de preços do café.) A curto prazo, o efeito dessa polÍtica 1 

costumava ser a melb,oria da receita cambial. A longo prazo, a 
~ 

contínua cessao da nossa faixa de mercado para os concorrentes ex-

ternos. Assim, a nossa participação nas exportaçQes mundiais de 

café, de 63% entre 1919 e 1922 caiu para 32% entre 1964 e 1966, 

Em segundo lugar, durante muito tempo fomos domina

dos por uma ojeriza sistemática à exportaçiio de,recursos do sttbsólo. 

A idéia de que essas exportaçoes deixavam buracos na terra; o te-
A 

mor de que esses recursos aJ,_gum 

incompreensiio do fato elementar 

riamente possui menor ,valor por 

dia nos viessem a fazer falta; a 

de que um produto primário necessª 

toqelada do que um produto manufa-

turado, mas que isso nada tem a ver com os lucros da exportaçiio 

foram algumas razoes que retardaram consideràvelmente a nossa par

ticipaçao no mercado mundial de minério de ferro - ao ponto em que 

o desenvolvimento da sinterizaç;;:o e da peletização reduziram os 

tiio decantados méritos da, nossa hematita compacta. Isso em fla

grante assimetria com a nossa posiçao de importadores de petróleo, 

carvão, enxÔfre e outros recursos do subsolo, 
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Ern terceiro htgar·, mui tas oportunidades de exporta-' 
çao foram perdidas pelo terilor de 9-ue o seu aproveita,mento levasCJe 
a urna escassez interna do produto e ao conse~4ente racionamento ou 
alta de preços. Num per~odo em ~ue o Govêrno se esforçava por cou 
ter os sintomas da inflaç;io; êsse sempre parecia constituir um ar
gumento ponderável, e ~ue se transformou no o~stáculo mais sério à 

expansao das nossas exportaçoes de carne e outros g~neros alimentí
cios. 

Em ~uarto lugar, frequentemente nos mostramos propeg 
sos a resolver os problemas de comércio internacional por decis;es 
unilaterais, es~uecendo ~ue êsse comércio é uma avenida de m;io du-
pla, Para citar· um exemplo, somos intransigentemente .avessos 
chamdas importaçÕes supérfluas, mas não nos lembramos de·que 

' - -fe e o cacau, tao relevantes na nossa pauta de exportaçoes, 

' as 
o ca--na o 

s;io assim t;io essenciais. Durante muito tempo discutimos se, ao 
invés da hematita, n;io seria preferível exportar o gusa, como se 
essa decis;io pudesse ser por nós imposta às sider~rgicas externas, 
num mundo de intensa concorrência na oferta de minérios, E claro 
~ue êsse tipo de atitude dificulta a obtenç;io de concess;es tarifá 

rias da parte de outros países. 

Em ~uinto lugar, o nosso estilo autár~uico de desen
volvimento foi muito pouco favorável à expansão das exportaç;es. 
Dentro das metas de a,uto-suficiência, as novas ind~strias se deseg 
volveram. no decênio de 1950 obcecadas pelos Índices de nacionaliZ§. 
çao, e pouco preocupadas com o desempenho dos custos. Isso, natu
ralmente, não era o método de construir uma ind~stria preparada P.ê. 
ra enfreri;"t.ar o mercado externo. 

Por ~ltimo, os entraves burocráticos e portuários. ' 
Por muito tempo as nossas e:xportaçoes for(;im obstadas pelaverdade_i 

ra via crucis burocrática imposta a ~uem ~uisesse vender qual~uer 
coisa ao exterior. 

Como resultado dessas te)Jdências, o balanço de paga
mentos, a partir do inÍcio da década de 1950, começou a tornar-CJe 
crÔnicamente deficitário, conforme se mostra no ~uadro 3. Em prig . 
cÍpio da década de 1960, o Brasil chegou próximo a insolvência in

ternacional, com o ac~mulo de dÍvidas a curto prazo e de atrasados 
internacionais. A continuidade do desenvolvimento, na~uela época, 
parecia severamente ameaçada pelo gargalo externo. 

.,. .,. .. .. 
• .. 
• • • • • • • • • ---fi --., 
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QUADRO III 

SALDOS NO BALANÇO DE PAGAMENTOS 

Superavit (+) ou Deficit (-) 
ANO 

(milhÕes de dÓlares) 

1950 52 
1951 - 291 
1952 - 615 
1953 16 
1954 - 203 
1955 17 
1956 194 
1957 - 180 
1958 - 253 
1959 - 154 
1960 - 430 
1961 65 
1962 - 343 
1963 - 279 
1964 70 
1965 362 
1966 73 
1967 . - 245 
1968 32 
1969 550 

Fonte: Banco Central do Brasil 
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2.3- As distorçoes no setor industrial. 

Embora a indústria brasileira se expandisse a taxas 

brilhantes durante a década de 1950, várias distorç~es se associa-
' , - ~ ram a formula adotada de substituiçao de importaçoes, tornando prQ 

gressivamente mais difÍcil a sustentaç~o do crescimento industrial 

e o da economia em geral. Entre essas distorç~es, merecem desta

que as seguintes: 

A) A preocupaçao predominantemente quantitativa com 

os Índices de desempenho industrial, e a desatenq~o aos Índices de 

colrcpeti tividade e custos. li:sse tipo de orientaç~o tornou-se :ex

plÍcito, em primeiro lugar, pelos níveis de proteç~o asseg\J,radds à 

indÚstria, numa fase inicial, pelos contrÔles quantitativos das i~ 

portaçoes; numa terceira, pelas tarifas aduaneiras estabelecidas 1 

pela Lei nº 3.244/59. Em segundo lugar pelos Índices de nacionali 

zaç~o impostos às novas indÚstrias que se instalavam no país com o 

apoio governamental, como a automobilÍstica. Em terceiro lugar p~ 

la fórmula adotada para a proteç~o da indÚstria nacional de bens 1 

de capital, a lei do similar nacional. Como era natural, o prote

cionismo "a outrance" numa primeira fase deu forte impulso ao cre§. 

cimento industrial. Numa segunda fase, porém, com o aprofundameg 

to vertical do pE,rque industrial, a desatenç~o aos Índices de com

petitividade começou a trazer sérios problemas ao próprio setor s~ 

cundário. Primeiro, porque os custos de produç~o em vários casos 

se tornaram obstáculo à expans~o do mercado. Segundo, porque a 

baixa competitividade ae certas emprêsas transmitia-se em cadeia a 

outras indústrias que compravam os seus produtos. 

B) A ausência dos mecanismos financeiros necessários 

ao apoio da industrializaç~Q· O processo de substituiç~o de impor

tacÕes do apÓs-guerra coincidiu com um perÍodo de inflaç~o cresceg 

te e que atrofiou diversos segmentos do mercado brasileiro de capi 

tais. Com as taxas nominais de juros contidas em 12% ao ano, e 

com a ascenç~o de preços em ritmo bem superior a êsse limite, redg_ 

ziu-se à míngua o mercado de depÓsitos a prazo, debêntures e apli

cacoes similares. A consequência foi a atrofia do mercado de cré

dito a médio e longo prazo, cujo desenvolvimento seria indispensá

vel ao apoio das novas indústrias de bens duráveis de consumo e de 

bens de capital. Ao mesmo tempo, a inflaçao desestimulava o cres-
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A 

cimento do mercado de açoes, obrigando as empresas a recorrem cada 

vez mais ao endividamento bancário a cc1rto prazo para o financia

mento de sua operaçao. 

C) O progressivo aparecimento de obstáculos finance_i 
ros e fiscais à capitalizaçao das emprêsas industriais. Nos pri

meiros anos QUe se seguiram à Segunda Guerra Mundial, boa parte da 

indústria, através das importaçoes de eQuipamentos com taxas cambi 

ais subsidiadas, e através de empréstimos com taxas reais de juros 

negativos. Aos poucos, êsse QUadro foi cedendo lugar ao apareci

mento de sucessivos &nus à capitalizaç~o, Com efeito: 

(a) Os subsÍdios cambiais se tornavam cada vez me

nos relevantes à medida em que se desenvolvia a produção nacional 

de máQuinas e eQUipamentos, fortemente protegidas pelas tarifas a

duaneiras e pela lei do similar nacional; 

(b) A oferta de crédito a longo1prazo, com a infla

ção tornou-se cada vez mais escassa em relaç~o às necessidades do 

processo da industrializaçao; 

(c) A incidencia de impostos indiretos, na época re 
presentados pelos impostos dEl consumo e vendas e consignaçoes pas

sou a gravar cada vez mais o preço dos bens de capital; 

(d) As taxas do impÔsto de renda passaram a incidir 
cada vez mais pesadamente sÔbre os lucros das emprêsas; por outro 

lado a inflaçao tornou cada vez maior a componente ilusória dos lu 

cros, devido ao nao reconhecimento do conceito de manutençao do cª 

pital de giro, e ao cálculo das depreciaçÕes com base exclusivameg 
te no custo histórico dos eQuipamentos e instalaçÕes. A tributa

ç~o dêsses lucros ilusórios, muitas vêzes agravada pela incidência 

do impÔsto sÔbre lucros extraordinários, transformou-se em sério 1 

fator de descapitalização das emprêsas; 

-(e) A inflaçao, a taxas surpreendentemente crescen-
tes, destruía QUalquer possibilidade de previsao financeira, alon
gando dramáticamente o prazo de maturação dos investimentos, pelos 

sucessivos estouros dos orçamentos. 
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III - MODIFICAÇÕES ESTRUTURAIS A PARTIR DE 1964 

3.1 - A reduçao do rítmo inflacionário. 

Como é do conhecimento geral, no princÍpio da década 

de 1960 a inflaçao brasileira começou a acelerar-se em rítmo assu~ 
tador, O Govêrno Kubitschek terminava o seu mandato em meio a ViQ 

lentas pressÕes inflacionárias, fiscais, monetárias e salariais 

na época reprimidas pelos mais variados contrôles dos preços e das 

taxas de câmbio. No seu breve período de existência, o Governo Jª 
nio Quadros tentou restaurar a representatividade do sistema de 

preços sancionando uma forte onà,a de inflaçao corretiva, mas prom~ 

tendo uma polÍtica austera de estabilização numa segunda fase. I~ 
felizmente essa segunda fase não chegou a se concretizar. Com o 

advento do Govêrno Goulart foram relaxados IJ.Uaisq_uer contrÔles mo

netários, fiscais e sobretudo salariais. Assim, as taxas anuais ' 
de aumento de preços, q_ue em 1960 se situavam em tôrno de 30%, su
biram para a ordem dos 80%, conforme se destaca no Quadro IV. 

QUADRO IV 

TAXAS PERCENTUAIS DE INFLAÇÃO 

(Dezembro a Dezembro) 

Indices gerais de Preços por Atacado :l;ndice do Indice do Indice 
. 

Custo de Custo de Geral 

ANO Oferta Produtos Produtos Vida na Constru- de 
Global Agrícolas Industriais Guanabara -çao Preços 

1960 32,3 32,2 33,4 23,8 40,8 30,5 
1961 49,9 53,0 46,0 42,9 42,9 47,7. 
1962 50,4 44,0 46 9 55,8 55,3 51,3 ' ;> _, 
1963 82,1 90,0 86,1 80,2 64,4 81,3 
1964 93,3 86,5 101,3 86,6 104,2 91,9 
1965 28,3 25,2 31' 5 45' 5 43,4 34, 5 
1966 37,4 42,7 32,0 41,2 35,1 38,8 
1967 22,5 21,1 23,1 24,1 41,3 24,3 
1968 25,0 16,7 34,6 24' 5 32,7 25,4 
1969 21,8 31,7 15' 1 24,3 12,3 20,2 
1970 19,3 20,3 18,9 20,9 18,7 19,2 

Fonte; Fundação Getúlio Vargas. 
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No primeiro trimestre de 1964 a alta de preços, se

gundo alguns Índices, subiu a 25% o que, em têrmos anuais, corres

penderia a uma inflação de 144%. Como se destaca no Quadro V, a 

alta galopante dos preços se correlacionava fortemente com as cau

sas clássicas da inflação: elevada relação entre os deficits pú

blicos e o Produto Interno Bruto, alto rítmo de expansão monetári~ 
altos Índices de reajustamento de salários nominais. 

QUADRO V 

FOCOS DE INFLAÇÃO 

Déficit de Caixa Expansão percentual Aumento percentual 
da União em Per- dos do salário mínimo 

ANO centagem do Pro- Meios de Pagamentos ( GB) 
duto Interno Bru 

to Dez/a/Dez Média Mensal Dez/a/Dez Média Mensal 

1960 2,8 38' 2 38 'l 60,0 15,0 

1961 3,4 51,6 44,7 40,0 53,0 
1962 4,3 63,3 53,8 o,o 37,9 

1963 4,2 64,0 58,6 56,3 56,3 

1964 3,2 85,8 86,4 100,0 92,3 

1965 1,6 75' 4 82,8 57,1 46,3 
1966 1,1 16,8 37,4 27,3 37' 5 
1967 1,7 42' 4 35,5 25,0 25,3 

1968 1,2 43,0 41,7 23,4 23,6 

1969 0,6 30,6 33,7 20,4 17,5 

1970 0,5 26,0 26,0 20,4 18,4 

Fontes: Fundação GetÚlio Vargas e Banco Central (o aumento da média 
mensal do salário mÍnimo inclui, a partir de 1962, o l3Q sª 
lário). 

Com a revoluçao de Março de 1964 era natural que o GQ 

vêrno viesse a situar o combate à inflação como prioridade cronoló
gica .de sua política econÔmica. Assim o Programa de Ação EconÔmica 

do Govêrn o Castello Branco, dedíccit:t. vários de seus capÍtulos à ex

plicacão da metodologia desinflacionária a ser aplicada no triênio 
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1964/1966, A técnica escolhida foi a do gradualismo, isto é, a da 

redução do ritmo inflacionário por etapas pla~ejadas. O PAEQ, no 

entanto,. pretendia um gradualismo rápido. O plano chegou a .àli

nhar certas quantificaçÕes, concentradas sobretudo nos orçamentos 

monetários que previam um aumento dos meios de pagamentos de 70% 

em 1964, 30% em 1965 e 15% em 1966, Supondo que a partir de 1965 

o produto real voltasse a crescer de cêrca de 6% ao ano e que a v~ 

locidade-renda da moeda se mantivesse razoàvelmente estável, essas 

metas seriam compatíveis com o declínio da taxa de inflação para 1 

cêrca de 25% em 1965 e para aproximadamente lO% em 1966. 

Como se sabe, o PAEG se mostrou excessivamente ambi-
~ 

cioso em. suas previsoes. Em 1966, os principais Índ:).ces de preços 

subiram de cêrca de 40%, ao invés dos lO% previstos, Além disso o 
produto real cresceu, bem abaixo dos 6% ao ano programados. Segun

do a Fundação GetÚlio Vargas, as taxas efetivas de crescim.ento fo

ram de apenas 2,7% em 1965 e 5,1% em 1866. No ano de 1965, o pro

duto industrial caiu de 4,7%, devido à crise de estabilização no 1 

segundo e no terceiro trimestre. Em fins de 1966 e no primeiro 

trimestre de 1967 a indÚstria voltou a entrar em crise. Esses re

cessos, embora hoje possam ser interpretados como fases transitóri 
as de descida nos patamares inflacionários, geraram bastantes mal

-estar na época. 

Em parte pelas frustaçoes das previsoes do PAEG e S.Q. 

bretudo pelo :J..ncÔmodo das crises de estabilização, o Govêrno Costa 

e S:J..lva, logo ao tomar posse, decidiu-se a implantar nova estraté
gia de politica econÔmica, a qual procurava ativar a curto prazo o 
nível do produto real e combater a inflação mais fortemente do la

do dos custos do que do lado da procura. A meta do crescimento fi 
sico foi amplamente bem sucedida. Em 1967, o produto real cresceu 

de apenas 4,8% em relação a 1966, mas isso se deveu predominante~ 
mente à crise industrial do inÍcio do ano, progressivamente debelª 
da no correr do exercício. Em 1968, 1969 e 1970, o produto real 

cresceu a taxas excepcionalmente eufóricas: 8,4% e 9,0% e 9,0% nQ 
vamente. As distorçÕes inflacionárias foram consideràvelmente at~ 
nuadas graças ao funcionamento da correção monetária e da taxa fle 
xível de câmbio, Contudo, o ritmo inflacionário, como se verifica 

no Quadro IV, manteve-se extremamente resistente, após a descida ' 
de 1967 (que em grande parte foi devida aos esforços de contenção 
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aplicados em 1966), 

As observaçÕes acima demonstram que, após o esfÔrço 

desinflacionário dos primeiros anos que se seguiram à revoluç~o de 

1964, o ritmo de ascensao dos preços se manteve extremamente resi~ 

tente em tôrno dos 20% anuais. Essa resistência, que será discuti 

da mais adiante, parece explicar-se por duas razoes fundamentais: 

a) a semi-neutralidade do atual processo inflacioná

rio que, com a correç~o monetária e com a taxa flexível de,infla

çao, conseguiu livrar-se de muitas das clássicas distorçÕes da al

ta crÔnica de preços mas que, por isso mesmo, deve conter forte 

componente de realimentaçao; 

b) a prioridade da meta do crescimento do produto r~ 

al a curto prazo, a qual entrou em conflito com o apêlo a crises 1 

de estabilizaç~o, ainda que transitórias, como fÓrmula de reduç~o 
da taxa inflacionária. 

3,2 O instituto da Correç;;:o Monetária e a Taxa flexível de câm 

bio. 

As Areas da Correç~o 

A principal preocupaçao do Govêrno Castello Branco , 

logo após a Revoluç~o de Março de 1964, n~o parece ter sido apenas 

combater uma inflaç~o que progredia a galope. Parece ter sido, i

gualmente, a de estabelecer um convívio t~o pacÍfico quanto possí

vel do sistema econÔmico oom a inflaç~o pela ampla adoç~o do insti 

tuto da correç~o monetária. Dentro da ortodoxia dos tratamentos 1 

de choque, essa duplioidade de objetivos parecia um tanto contradi 

tória, e é provável que a alta de preços tivesse sido contida com 

mais vigor se os reajustes automáticos fÔssem transferidos,para 

uma segunda fase. após o substancial abrandamento da inflaç~o. Cog 

tudo o Govêrno havia adotado a metodologia gradualista. Impor, de 

sÚbito, a expectativa de preços estáveis constituía tarefa inviá-
"'"' , . , ""' .... 

vel, nao so pelas proprias declaraçoes do Governo, çomo pelo cepti -çismo nat~ral de uma geracao que se habituava a viver oom os pre-

ços em alta. E, subliminarmente, talvez persistisse a idéia de 

que o Brasil nao se livraria da inflaç~o com facilidade prevista 1 
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pelo PAEG. 

Embora numa inflaç~o crÔnica e violenta os reajustes 

d.e nreçus e salários acabem por:se tornar' mais ou menos ·aütoÍnáticos, a:"i,º' 

dexaç~o, isto é, a revis~o periÓdica de preços por autorizaç~o le

gal e com base no comportamento de Índices preestabelecidos, era 
' . pouco comum no direito brasileiro antes de 1964. De fato, o unlco 

caso de reajuste automático facultado pela lei era a correcaÇJ mone 

tária do ativo imobilizado das emprêsas, instituÍda pelo art. 57 ' 

da lei 3 470 de novembro de 1958. Essa correç;;:o, todavia, estava 

longe de neutralizar o impacto .da inflaç;;:o sÔbre o balanço das em

prêsas. Primeiro por~ue sÔbre ela incidia um impÔsto de lO%, como 

se se tratasse de um ganho de alguma espécie, e nao de uma simples 
- -Segundo por~ue tal correçao nao ~ ' atualizaçao de valores contabeis. 

poderia ser levada em conta no cálculo das novas ~uotas de. depreci 

açao. Por Último a correc;;:o atingia apenas o ativo imobilizado 

nao filtrando a componente ilusória do lucro absorvida na manuten

çao de capital de giro. De fato, à maioria das companhias, só in

teressava utilizar essa correç;;:o como vál~ula de escape ao impôsto 

sÔbre lucros extraordinários, o ~ual incidia pesadamente sÔbre as 
~ 

empresas ~ue exibiam, nos balanços, mais de 30% ao ano de rentabi-

lidade ~m relaçao ao capital mais reservas. 

De um modo geral o Govêrno Castello Branco reservou 

a correcao monetária para a~uelas áreas em ~ue ela se mostrava 

mais recomendável do ponto de vista do estímulo à produç~o, à e~ui 
dade fiscal e ao mercado de capitais, O campo pollticamente mais 

tentador para a indexaç~o, o dos salários, foi devidamente contor

nado pela fórmula do reajustamento pela média e nao pelo pico, de

vido à subestimativa do resíduo inflacionário;; êsse critério pa

rece ter provocado certo declÍnio dos salários reais entre 1965 ~ 

1967, o ~ue afinal era contrapartida da melhoria da posiçao ~ue se 

pretendia garantir aos locadores de imóveis, aos concessionários '. 

de serviços de utilidade pública, aos portadores de títulos de reg 

da, e aos demais beneficiários de serviços de utilidade pÚblica, ' 

aos portadores de títulos de renda, e aos demais beneficiários da 

inflaçao corretiva. O Govêrno também evitou a introduçao da corr~ 

ç;;:o monetária num setor em que ela se poderia tornar dramàticamen

te explosiva: e dos depÓsitos à vista nos bancos comerciais. 

O primeiro diploma legal de importância sÔbre corre-
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çao monetária, após a Revolução, foi a Lei 4 357, de julho de 1964, 
As principais disposiçoes do texto sÔbre a matéria foram as seguin

tes: 

a) Instituíram-se as ObrigaçÕes Reajtlstáveis. do Tesoll 

ro Nacional (ORTN). Um dos mais notórios efeitos da inflaç~o sÔbre 

o mercado d~ capitais fÔra, até ent~o, a atrofia da procura pelos ' 

títulos da dÍvida pÚblica federal. :B;stes dificilmente encontravam 

outros subscritos que n~o os mutuantes compulsÓrios de adicionais 

de impÔsto de renda, ou os bancos que os adquiriam como alternati

va aos recolhimentos à ordem das Autoridades Monetári.as. As ORTN 

restauraram o prestÍgio da dÍvida pÚblica federal e iriam desempe

nhar importante papel no financiamento do deficit da Uni~o nos anos 

subsequentes; 

b) Foi criada a correçao monetária dos débitos fiscª 

is em atraso. Isso corrigiu uma das mais esdrúxulas distorçoes da 

inflaç~o sÔbre a equidade tributária, a de incentivar os contribu

intes a se atrasarem nos seus pagamentos ao Govêrno, procrastinan7 

do-os o quanto possível, inclusive pela multiplicaçao dos recursos 

judiciais; 

c) A correç~o monetária do ativo imobilizado foi to~ 

nada compulsÓria, reduzindo-se o impÔsto de 10 para 5%, e criada a 

opç~o para subscrever o dÔbro em ORTN, de prazo n~o inferior a ci~ 
co anos. A Lei 4 506, de novembro de 1964, eliminou êsse impÔsto 

a partir de janeiro de 1967; 
d) Permitiu-se que a correçao monetária do ativo imQ 

bilizado fÔsse levada em conta no cálculo das depreciaçÕes, em eta 

pas ps.rciais a partir de 1965, e em valÔres integrais a partir de 

1967; 
e) Criou-se o conceito da "manutençao do capital de 

giro", correspondente ao lucro ilusório na reposiç~o do ativo cir-
, A -

culante llqUido. Preocupada com o impacto sobre a arrecadaçao, a 

lei só permitiu que a manutenç~o do capital de giro fÔsse deduzida 

ao lucro para efeito do cálculo do impÔsto sÔbre lucros extraordi

nários, mas n~o do impÔsto de renda normal; 

f) Instituiu-se a correç~o monetária do custo dos i

móveis para efeitos da apurac~o do chamado "lucro imobiliário" das 

pessoas fiscais, sujeito ao desconto do impÔsto de renda na fonte. 

:B;sse impÔsto, ent~o incidente sÔbre uma diferença nominal de valÔ

res defasados no tempo, além de flagrantemente injusto, generalizª 
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va a prática do subfaturamento nas transaçoes com imóveis. 

volta de 1963, bom nQmero dessas transaçÕes era escriturado 

têrça ou quarta parte do valor real da venda. ) 

(Por 

pela 

Um segundo campo fértil para a introduç~o da corre

çao monetária foi o mercado imobiliário. A inflaçao havia reduzi~ 

do à míngua atividade da construçao civil (apesar da famosa espec~ 
laçao por volta de 1950, e apesar do desinterêsse das poupanças 

privadas pelo mercado de capitais) em virtude da atrofia do merca

do de hipotecas (a pequena oferta disponível, de entidades governª 

mentais, era àrduamente discutada pelos pistolÕes políticos)~e do 

semicongelamento dos alugués pelas sucessivas leis do"inqu4-linato. 

A legislac~o posterior a 1964 procurou reativar a construç~o de i

móveis instituindo a correç~o monetária dos alugués, e das presta

çoes e saldos devedores dos financiamentos imobiliários. As prin

cipais medidas, nesse sentido, foram as seguintes: 

a) A Lei 4380/64 criou o Banco Nacional de Habitaçao, 

as Sociedades de Crédito Imobiliário, as letras imobiliárias, e g.§_ 

neralizou o princÍpio da correçao monetária nos emprêstimos conce

didos pelo sistema; tal correçao, das prestaçoes e saldos devedo

res, seria sempre efetuada dois meses apÓs as modificacÕes do salg 
rio mÍnimo; 

b) A Lei 4494/64 instituiu a correçao monetária dos 

aluguéis, com normas diferentes para os aluguéis antigos (contratª 

dos antes da lei) e para os novos (contratados a partir de novem

bro de 1964). ~stes Últimos, uma vez expirados os respectivos cog 

tratos, seriam reajustados sempre que houvesse aumento de salário-. 

·~mÍnimo (o reajuste entrando em vigor com dois meses de defasagem). 

Para a correç~()~ dos aluguéis antigos, a lei estabeleceu um mecani§. 
' . mo razoavelmente compllcado, o qual somava duas componentes, uma ' 

levando em conta a inflaç~o posterior a novembro de 1964, outra 

destinada a eliminar o congelamento passado. ~sse úitimo seria· 

absorvido gradualmente de modo a que, em 1974, os aluguéis chegas

sem ao nível real de sua contrataç~o inicial, deduzida acenas uma 

parcela correspondente à depreciaçao do imóvel; 

c) A Lei 4 728/65 permitiu que os financiamentos e 

letras imobiliárias fÔssem corrigidos trimestralmente, nos mesmos 

têrmos das ObrigaçÕes Reajustáveis do Tesouro Nacional; 
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d) A Lei 4 864/65 liberou de quaisquer restriçoes 

quanto à lei do inquilinato e quanto às cláusulas de correçao mon~ 

tária os aluguéis não residenciais e os aluguéis de residências 

com "habite-se" posterior à data da lei; 

e) A Lei 5. 107/66 institui o Fundo de Garantia do 

Tempo de 

lentes a 

A 

Serviço, formado por constribuiçoes das empresas equiva-

8% da fÔlha de salários, e que foi destinado aos trabalh§ 

dores em substituiçao ao antigo sistema de estabilidade e indeniz§ 

çao trabalhistas. Os recursos dêsse Fundo, que são sujeitos à cor_ 

reçao monetária, são aplicados em financiamentos imobiliárjos pelo 

Banco Nacional de Habitação. 

a foi a da 

Uma terceira área de introduçao da correçao 

tarifação dos serviços de utilidade pÚblica. 

monetári 

Um das 

maiores distorç;es causadas pela inflação brasileira nos decênios 

de 1940 e 1950 havia sidQ o desestímulo à.s inversÕes privadas na 

área dos serviços de utilidade pÚblica e o enfraquecimento da cap§ 

cidade de reinversao das concessionárias. Isso, devido ao critéri 

o de remuneracão dos capitais investidos nesses serviços, limita

da a lO% ao ano sÔbre o seu valor histórico nominal. Naturalmente, 

com a inflacão crÔnica, as tarifas foram objeto de sucessivas revi 

soes. Estas, no entanto, só cobriam o aumento dos gastos operaciQ 

nais na produção dos serviços, não contemplando qualquer reajuste 

na remuneraçao nem na depreciação do investimento das concessioná

rias. 

O artigo 57 da Lei 3 470, promulgada em novembro de 

1958, encaminhou a soluçao para o problema. De acÔrdo com suas 

disposiçoes, a correção monetária do ativo imobilizado, tornada a~ 

temática pelos coeficientes do C.onselho Nacional de Economia, val~ 

ria para "todos os efeitos legais". Estranhamente, entre 1959 e 

1964 essa correção, no caso das concessionárias de serviços .de uti 

lidade pÚblica, foi aplicada por um critério bastante assimétrico: 

foi levada 

nao nas de 

em consideraçao no 

energia elétrica. 

cálculo das tarifas portuárias, mas 

Essa assimetria provàvelmente se de-

veu à tendência nacionalista da época: por volta de 1959, as pri~ 
cipais concessionárias de energia elétrica do País (embora nao as 

de portos) eram· controladas por capitais estrangeiros, 

A permissão para que as concessionárias de energia 
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levassem em conta a correçao monetária do seu ativo imobilizado no 

cálculo das tarifas veio finalmente a se efetivar em novembro de ' 

1964, com a promulgação dos Decretos 54.936/54.938, os quais resta 

beleceram a interpretacao natural do artigo 57 da Lei 3_470. Essa 

medida foi ràpidamente reproduzida na maioria dos serviços de uti

lidade pJblica de concessão estadual, como os telefones. 

Outra área de ampla aplicação do instituto da corre

çao monetária foi o mercado de capitais. As Leis 4.357 e 4 380 ha 

viam estabelecido, em 1964, os dois primeiros casos de correçao mo 
netária em títulos de créditos - a das Obrigaç~es Reajustáveis do 

Tesouro Nacional e das Letras Imobiliárias, Em julho de 1965, a 
~ 

lei do mercado de capitais (Lei 4 728) iria estender a indexaçao a 

uma longa série de. outros títulos e aplicaçÕes mobiliárias: letras 
"" ~ . r "'"' , de cambio, debe):ltures converslveis em açoes, depositas a prazo e 

certificados de dep6sitos. Inicialmente a lei previa que a corre-· 
ção seria reservada aos títulos com prazo superior a um ano .(em 

alguns casos, até, superior a dezoito meses, como no dos certificª 
dos de dep6sitos). A insistência do mercado em operar a prazos 

mais curtos, e o virtual afastamento dos bancos comerciais dos dee 

contos a mais de 120 dias, obrigou o Govêrno a reduzir o prazo mí-

nimo da correçao para seis meses. 

Iiia.ioria daJ3 operaç~es de6 a 24 meses, 

Também a prática,. coJJ:.sagrou ;.. ná 

a. co;r.re çao. jJrefíx_ada., ao. invés da 

verificada a posteriori, desejada pelo Govêrno. 

A maior parte da legislaçii:o brasileira sÔbre corre

çao monetária foi prc~ulgada durante o Govêrno Castello Branco. No 
final do seu mandato foi até editado um texto bastante sofisticado, 

o Decreto-lei 62, que previa a correçao monetária dos balanços, O 

sistema proposto refinava a idéia da manutenção do capital de giro, 

calculando-a por um método mais preciso e tornando-a automàticamen 

te dedutível do lucro sujeito ao impÔsto e incorporável ao capital. 

O Decreto-lei 62, todavia, não chegou a ser pÔsto em vigor. 

Nos anos subsequentes poucas modificaçoes s·e efetúaram 

no instituto da correção monetária. No início do Govêrno Costa e 

Silva, o Decreto-lei 322 procurou suavizar os reajustes de aluguéis 

antigos, a fim de atender a componentes corretiva da inflaçao que 

vinha incomodando os Índices do custo de vida. Em compensação, as 

locaçoes contratadas a partir ào decreto ficaram isentas de quais-
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q_Cter restriçoes da lei do inqCtilinato, qCter se tratasse de prédios 

antigos OCl novos. 

Também a partir de 1968 começaram a avolCtmar-se as 

críticas à correç~o monetária dos financiamentos do Plano Nacional 

de Habitaçao, em parte por Ctm saCtdosismo das hipotecas sCtbsidiadas, 
' -em parte porqCte algCtns salarios nao acompanhavam, pelo menos a CCl.:!:: 

to prazo, a evolCtç~o das Obrigaç~es ReajCtstáveis, emcparte porqCte. 

vários mCttCtários se haviam endividado além de sCtas possibilidades. 

Uma objeçao freqCtentemente levantada na época, e q_Cte resCtltava de 

Ctma incompreens~o aritimética, era a de q_Cte, após o pagamento das 

primeiras prestaçoes, o saldo devedor excedia, em valor nominal, o 

financiamento contratado. Essas críticas, todavia n~o chegaram a 

abalar o principio da correçao monetária nos financiamentos de im.Q. 

veis. Pelo menos até agora, o Banco Nacional de Habitaç~p conse

guiCt contorná-la criando diferentes planos atCtariais, inclCtsive o 

chamado Plano de Eq_Ctivalência Salariai, q_Cte reajCtsta prestaç~es e 

saldos devedores na proporçao dos aCtmentos do salário mínimo. 

Em fins de 1969, no perÍodo da JCtnta Militar qCte 

sCtbstitCti provisoriamente o Presidente Costa e Silva, o princípio 

da correç~o monetária foi revogado, inclCtsive com algCtns.efeitos 1 

retroativos, para as concessionárias de portos. A medida, de ins

piraçao estranhamente poCtco racional, representoCt Ctm retôrno seto

rial à mentalidade anterior a 1964. 

Extremamente bem sCtcedida foi a variante da correçao 

monetária reencontrada para o sistema cambial a partir de agÔsto 1 

de 1968, N~o se trata de Ctma correção monetária estrita, primeiro 

porqCte há o desconto da inflaçao externa, r:>egCtnqo porqCte cabem ·ce.:!:: 

tos ajCtstes às variaç~es das relaç~es de tr~cas, terceiro porqCte 1 

as datas de alterac~es das taxas s~o imprevisíveis Csabe-se apenas 

qCte elas se sCtcedem em poCtcas semanas). O sistema, contCtdo parece 

ter neCttra1izado com bastante êxito os impactos da inflação sÔbre 

as exportacoes e sÔbre os movimentos especCtlativos de capital a 
cCtrto prazo. 

Parece for~ de d~vida qCte boa parte da melhoria de 1 

desempenho da economia brasileira nos ~ltimos anos se deve à ampla 
Cttilizaçao do institCtto da correç~o monetária. Não é fácil sCtbme-
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ter essa opiniao a provas quantitativas, mas, pelo menos qualitati 

vamente, os resultados se podem considerar bastante nítidos. 

O primeiro impacto previsível seria o estímulo à po~ 
pança pessoal, a qual, antes de 1964, era castigada no mercado mo

biliário pelas taxas reais de juros negativas. A verificaçao rigQ 

rosa dessa hipótese dependeria do conhecimento de um quadro de fl~ 

xo de fundos, o qual, infelizmente, ainda n;io pÔde ser c.o:nstruíà.o · 

para o Brasil, ou de uma conta de capital mais precisa e pormenori 

zada do que a atualmente estimada pela Fundaç;io GetÚlio Vargas. Um 

indicador.parcial, no entanto, foi levantado pelo Banco Nacional 1 

de Habitaç;io relacionando a poupança financeira particular com a 

Renda Disponível do Setor Privado. A poupança financeira, no caso, 

foi conceituada com o aumento nominal de depósitos a prazo, letras 

de câmbio em circulaç;:;o, fundos mútuos, títulos pÚblicos, reservas 

técnicas de Companhias de Seguro, depósitos em Caixas EconÔmicas e 

no Sistema Financeiro de Habitaç;io (n;io incluídas as subscriçÕes 1 

compulsÓrias de ObrigaçÕes Reajustáveis e no Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço). Os dados apurados in.dicam. . um aumento da pou

pança financeira de particulares em percentagem de renda disponí

vel do setor privado, de 1,63% em 1963 para 6,60% em 1968. 

O impacto da correçao monetária sÔbre a aceitac;io 1 

de títulos pÚblicos n;io é passível de controvérsias: o sistema ' 

criou, pela primeira vez nos Últimos anos, um mercado voluntário 

para os papéis governamentais (especialmente para as ObrigaçÕes R~ 

ajustáveis do Tesouro Nacional). Como foi assinalado, até 1963, 6 

Govêrno Federal virtualmente só conseguia colocar seus 

to ao pÚblico sob a forma de empréstimos compulsÓrios. 

títulos jun 

Os Gover-

nos Estaduais e Municipais se limitavam a pequenas colocaçÕes de 

títulos de prazo curto, geralmente vendidos com consideráveis desá 

gios. Assim, a dÍvida pÚblica fundada perdera qualquer express;io 

como forma d·e aplicaç;io financeira de particulares e investidores 

institucionais, e como forma de financiamento das inversÕes pÚbli

cas. Basta dizer que, em dezêmbro de 1963, o saldo da dÍvida con

solidada da Uni;io se limitava a 58 milhoes de cruzeiros novos. E§. 

sa cifra contrasta veementemente com o saldo de ObrigaçÕes Reajus

táveis do Tesouro Nacional em circulaçao em dezembro de 1969, o 

qual subia a 6 095 milhÕes de cruzeiros novos. 
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Também é indiscutível ~ue a introduçao da correçao 1 

monetária tornou bem mais e~uitativo o sistema fiscal brasileiro, 

eliminando as incidências do impÔsto de renda sÔbre lucros ilusóri 

os e suprimindo o absurdo prêmio que a inflação concedia àqueles 1 

que se atrasavam no pagamento de tributos. Essa melhoria de equi

dade era condição essencial para que o Govêrno pudesse aperfeiçoar 

seus métodos de arrecadação, intensificando o combate à evasão e à 

sonegaçao. O alÍvio da tributação dos lucros ilusórios, contràri~ 

mente ao que alguns temiam, não mutilou a receita do Govêrno. Es

ta, de fato, subiu em proporção superior ao crescimento do Produto 

Nacional, em parte como resultado do aumento de certas aliquotas 1 

de incidência, mas em parte como reflexo da melhoria dos métodos 1 

de fiscalizaçao. 

Igualmente estimulante foi o impacto da correçao mo

netária sÔbre o mercado imobiliário, particularmente a partir de 

1967, quando entrou em vigor o Fundo de Garantia do Tempo de Servi 

ço, cujas reservas passaram a ser aplicadas pelo Banco Nacional de 

Habitação. Os serviços de utilidade Pública também adquiriram nÔ

vo Ímpeto expansionista, embora concentrados, na sua maior parte, 

nas maos do Govêrno. 

No que diz respeito à inflação, é sabido que a corr~ 

çao monetária sendo uma fórmula d~ neutralização das distorçÕes 

por ela causadas, é também um realimentador do Jr'i tinoc de ascençao 

dos preços. E verdade que a correcao permitiu a ampla colocaoao 1 

de ObrigaçÕes Reajustáveis junto ao pÚblico, servindo assim como ~ 
mortecedor da in~lação do lado da procur~. Em contrapartida, é 

provável que o coeficiente de realimentação tenha sido apreciàvel

mente afetado pela aplicação em larga escala do instituto da corr~ 
ção monetária, Parece também claro que a correção neutralizou a i 

lusao monetária no mercado de capitais, impedindo a sustentação de 

taxas reais de juros negativas, como ocorrera até 1964. 

No ~ue diz respeito aos impactos sÔbre a distribui

çao de renda por falta de estatísticas, não se pode ir além de de

terminadas conjecturas qualitativas. De um modo geral, a correcao 

monetária parece ter causado transferências nítidas de renda em f~ 

vor dos compradores de títulos de créditos - ObrigacÕes Reajustáv~ 
is, letras de câmbio, etc. De fato, essa classe dos rentiers, até 
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entao prejudicada pela taxa real negativa de juros, passou a contar 

com ganhos nominais claramente superiores à taxa de inflaç;J:o. Veri 

ficou-se, do mesmo modo, uma transferência de renda em vafor dos 

proprietários de imóveis, que passaram a cobrar aluguéis corrigidos 

de acÔrdo com a taxa de inf+aç;J:o. Igualmente, as concessionárias. 1 

çle serviços de utilidade pÚblica, que passaram a ter sua remuner:1~• 

ç;J:o corrigida de a~Ôrdo com a alta interna de preqos, foram benefi

ciadas no jÔgo redistributivo da correc;J:o monetária. O impacto sô

bre as emprêsas, em geral, é menos nítido. De un luc1o elas foram 1 

favorecid"l.s pela progressiva extinç;;:o dos impostos sÔbre ganhos ilg 

sÓrios. De outro lado, porém, tiveram que pagar juros reais consi

deràvelmente s11periores aos que eram cobrados na fase anterior à ig 

troduç;;:o da correç;;:o monetária. Quanto aos assalariados, tudo indi 

ca que foram êles a elas e prejudicada nesse jÔgo redistributivo, 1 

pelo menos entre 1965 e 1967, quando os seus reajustes foram menos 

que proporcionais à alta interna dos preços. 

Ao lado dêsses efeitos distributivos, a correçao mon~ 

tária, nos mÚltiplos instrumentos criados para o mercado de capita

is, ampliou consideràvelmente a rêde de intermediaç;J:o financeira no 

Pais. Isso se atesta pelo enorme desenvolvimento de novas institui 

çÕes no mercado de cauitais - Sociedades de Créditos e Financiamen

to Bancos de Investimento, Sociedades de Crédito Imobiliário, Socie 

dade.s Corretoras, agentes autônomos distribuidores de títulos, Asso 

ciaçÕes de Poupança e Empréstimo, etc. 

Fora êsses efeitos, a taxa flexível de câmbio (ou 

mais precisamente, a polÍtica de mini-desvalorizac;;:o) adotada a 

partir de 1968, vem permitindo a excepcional melhoria do balanço 

de pagamentos brasileiros nos Últimos anos, conforme se comprova 1 

pelo exame do Quadro III. De um lado, as pequenas desvalorizaçoes 

em intervalos curtos desestimularam os novimentos especulativos de 

çauitais estrangeiros (os quais, no perÍodo prévio das desvaloriZ§ 

çÕes em degraus anuais, instabilizavam apreciàvelm<'lnte a taxa inte_r 

na de juros, o volume de meios de pagamentos e a posiçao de reser

vas externas). De outro lado, o s ist.ema permitiu que a renda real 

dos exportadores se mantivesse bem mais próxima da estabilidade do 

queno sistema previamente existente. Em boa parte devido à taxa ' 

f.lexível, conjugada com os incentivos fiscais às exportaçÕes, as 1 

vendas brasileiras ao exterior cresceram a excelentes taxas nos Últi-
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mos anos: 22,4% em 1969 e 17,7% em 1970. 
to e a um bom afluxo de capitais externos, 

A • 

Graça a esse cresclmen-
, A 

o pals pode acumular 

substanci_ais reservas em moedas estrangeiras, as quais atualmente 1 

se elevam a 1,3 bilhoes de dÓlares. 

3.3- Outras modificaçoes estruturais. 

Além de redução do ritmo inflacionário, da simultân.§. 

a neutralizaçao dos efeitos da inflação pelo instituto da correção 

monetária, e da restauração do e~uilÍbrio do balanço de pagamentos, 

inúmeras modificaçÕes estruturais foram introduzidas na economia 1 

brasileira a partir de 1964. Entre essas modificaçÕes, pelo menos 

três merecem especial desta~ue: a alteraçao da legislaçao traba

lista com a instituiçao do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço , 

as reformas fiscais e o desenvolvimento do mercado de capitais. 

A instituição do Fundo de Garantia do Tempo de Servi 

ço como alternativa ao antigo sistema de indenização e estabilida

de a partir de dez anos, exerceu uma série de efeitos positivos sQ 

bre a economia do país. Os empregados continuaram com o direito a 

indenizacao quando despedidos, mediante saques nas suas contas do 

Fundo. Corrigiu-se o aparente benefÍcio da estabilidade, o qual , 

na prática, generalizava o sistema da demissao aos nove anos de 

serviço. Aliviou-se o crescimento do passivo nao escriturado das 
A 

empresas correspondente ao potencial de indeniz!'lçoes trabalistas. 

E, principalmente, a utilizacão rotativa dos recursos do Fundo de 

Garantia pelo Banco Nacional de Habi tacão, permitiu que se .enca

minhasse a soluçao para o problema da casa popular, com a progres

siva eliminacão das favelas e habitaçÕes anti-higiênicas e, com a 

simultânea reativanão da construção civil. 

As reformas fiscais, implantadas a través de S'' cessi

vas leis e emendas constitucionais alcançaram dois objetivos fundª 

mentais: asseguraram um razoável equilÍbrio entre a receita e a 

despesa pÚblica, e melhoraram a funcionalidade econÔmica do siste

ma de impostos. O pri.meiro objetivo foi conseguido bàsicamente p.§. 

la disposição do Ato Constitucional n9l, posteriormente incorpora

da à Constituição Federal, que proibiu o aumento da despesa pÚbli

ca pelo Cortgresso. Quanto ao aperfeiçoamento do sistema tributári 

o, vale destacar os seguintes pontos: 
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a) o impÔsto de renda tornou-se muito mais equânime 

com a gradual eliminacao das incidências sÔbre os ganhos ilusórios 

gerados pela inflacao; 

b) foram eliminados vários tributos destituídos de 1 

funcionalidade econÔmica, como antigo impÔsto do sêlo; 

c) foi ampliado o sistema de incentivos fiscais de 

modo a melhorar a orientar;;:o dos investimentos, particularmente 

nas aplicacoes em áreas subdesenvolvidas; 

d) o antigo impôsto de vendas e consignaçoes, com i~ 

cidência em cascata, foi substituído pelo ImpÔsto sÔbre a Circula

çao de Mercadorias incidente sÔbre os valÔres adicionados; 

e) melhorou-se consideràvelmente a coordenacao dos 

tributos federais, estaduais e municipais; 

f) aperfeiçoaram-se notàvelmente os métodos de arr~ 

cadacao, com o combate à evasao e à sonegacao e com o desenvolvi

mento de uma consciência fiscal: 

g) eliminou-:-se o absurdo incentivo q_ue a inflaçao 

criara para a procrastinaçao dos pagamentos de impostos, mediante 

a correçao monetária dos débitos fiscais em atraso: 

h) generalizou-se o sistema de isençÕes tributárias 

para as exportacÕes, acrescentando-se, inclusive, certos incenti-
, -vos fiscais as exportacoes de manufaturados. 

O desenvolvimento do mercado de capitais processou
se pela conjugacao de trê(l fatôre's: primeiro pela. insti tuiçao da 

correcão monetária nos títulos de crédito - ObrigacÕes Reajustáve
is, letras de câmbio, Certificados de Depósito, DepÓsitos a.Prazo, 

Debentures, Debentures Conversíveis, etc: segundo, pela melhor di~ 

ciplina das institL<içÕes financeiras promovida pelas leis da Refo_r 

ma Bancária (lei 4 595/64) e do Mercado de Capitais (lei 4 728/65); 
terceiro, pela criacao de diversos incentivos fiscais ao mercado 1 

de aç•@es; entre tais incentivos destacam-se os abatimentos da renda 

-bruta das pessoas fÍsicas pela s11bscriç;;:o de açoes novas de com

panhias abertas e de q_uotas de fL<ndos de investimento; e sistema 1 

do Decreto-lei 157 (modificado pelos Decretos-lei 238 e 403), o 

q_ual hoje per~ite q_ue as pessoas fÍsicas substituam 12% do impÔsto 

de renda devido pela compra de certificados de fundos especiais de 
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impÔsto de renda sÔbre a 

criada pela lei 4 506/64 

~ 

correcao mone-

e sÔbre as in-

corporaçoes de reservas ao capital instituida pelo Decreto lei 
401/68; e o baixo nível de tributacao dos dividendos (hoje limita

do a 15%, no caso das sociedades anÔnimas abertas) instituido pelo 

Decreto-lei 401. 

:l!;sses incentivos permitiram, numa pri.meira fase, um 

extraordinário desenvolvimento do mercado de títulos de créditos , 

pÚblicos e privados. E, numa.segunda fase, uma expansao sem prec.§. 

dentes do mercado de acoes. Esta Última processou-se especialmen

te a partir de 1969, quando simultâneamente com os incentivos fis

cais ao mercado, as emprêsas começaram a exibir excelentes lucros 

de balanço, como decorrência dos altos níveis de atividade econÔmi 

ca registrados a partir de 1968. Como se sabe, entre o inicio de 

1969 até_o presente momento (junho de 1971), as cotacÕes das prin

cipais açoes negociadas em BÔlsa subiram a taxas espantosas. ~ 

provável que essa alta contenha vários elementos de ordem especulª 

tiva, e que as relacÕes preço/lucro tenham subido bem além daquilo 

que se justicaria pelos critérios ortodoxos de matemática financei 

ra. Contudo, vários subprodutos positivos parecem ter resultado 1 

dêsse desenvolvimento, ainda que em alguns casos excessivamente e~ 
fórico, do mercado brasileiro de capitais. Entre êsses merecem 
destaque: 

a) A melhoria dos métodos de financiamento dos défi

cits da Uni~o anteriormente limitados à emissao de papel moeda e à 

colocac~o de empréstimos compulsórios, e hoje amplamente cobertos 
pelos lançamentos de ObrigaçÕes Reajustáveis e Letras do Tesouro; 

b) O incentivo à poupança pessoal, devido às alter
nativas oferecidas pelo mercado de capitais, e pela certeza de uma 

remuneraçao real pos~tiva no caso das aulicacÕes com correç~o mon.§. 
tária: 

c) O desenvolvimento da indústria automobilÍstica e 
de bens duráveis em geral, graças à generalizan~o do sisterr~ de 

crédito ao consumidor; 

d) O apÔio à indústria nacional de bens de capital 1 

com os financiamentos concedidos pelo FINAME; 

e) A reativaç~o da construçao civil, das indústrias 
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subsidiárias, e o encaminhamento da soluçao do problema habitacio

nal, como resultado da criaçao do sistema financeiro de habitaçao; 

f) A melhoria dos prazos de financiamento das emprê

sas, com o desenvolvimento das operacÕes dos Bancos de Investimen

to, tanto no tocante aos recursos de ori~em interna quanto no que 

diz respeito aos repasses, segundo a Resoluç~o 63 do Conselho Mon~ 

tário Nacional; 

g) A eliminacao das distorçoes no mercado de crédito 

resultantes de uma taxa real negativa de juros; 

h) A possibilidade de abertura do capital de novas ' 

emprêsas, alargando o aspecto das sociedades anÔnimas abertas, gra 

ças aos incentivos que a expansão do mercado secundário (BÔlsas-d~ 
-ValÔres) trouxe ao mercado primário (novas subscriçÕes). 

Além dessas modificacoes estruturais, desde 1964 vem 

-se verificando no Brasil uma verdadeira revoluç~o no sentido da 

racionalidade. De um lado, e êsse parece ter sido o catalizador ' 

de tal revoluçao, -,.os métodos de formulaçao da polÍtica econÔmica 

se têm revelado muito mais sofisticados do que no passado, com so

luçoes técnicas_, teoricamente bem concebidas_e emplricamente fund§ 

mentadas num sistema satisfatório de informaçoes. De outro lado , 

o setor privado vem procurando racionalizar os seus métodos da ad

ministraç~o, com o aperfeiçoamento da sua contabilidade de custos 

e dos seus critérios operacionais de decisao. Essa revoluçao da 

racionalidade, tanto no setor pÚblico quanto na área das emprêsas 

privadas talvez constitua a maior transformaçao estrutural ocorri

da na economia brasileira desde 1964. 
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IV - PROBLEMAS ATUAIS 

4.1 - A resistência do ritmo inflacionário 

Como foi ass~nalado anteriormente, um dos novos as

pectos da inflaçao brasileira é a sua aparente resistência à baixa. 

De fato, desde 1967, o declÍnio do ritmo de ascençao dos preços 

vem sendo pouco significativo, nao obstante o combate à inflaçao 1 

continue a se inscrever entre as principais prioridades dos planos 

do Govêrno. 

Sob certo ~ngulo, essa resistência comporta uma ex-

plicaç~o puramente exógena: o ritmo de expansao dos meios de pagª 

mentos, nos ~ltimos anos, vem sendo tal que n~o seria de esperar ' 

uma queda da inflacao abaixo dos 20% anuais. Ao contrário até, no 

biênio 1967/1968, a expansao dos meios de pagamentos foi bem mais 

do que proporcional ao crescimento acumulado dos preços e do prod~ 

to real, capitalizando uma queda da velocidade-renda explicável P.ê. 

lo declÍnio prévio da inflar~o e pela baixa dos juros nominais. 

Nessa linha é de se admitir que a inflar~o tivesse 1 

caÍdo mais sensivelmente se 'o Govêrno tivesse aplicado com maior 1 

rigor os freios monetários. Um contrÔle mais rÍgidos da oferta de. 

moeda, no entanto, nao teria anenas acelerado o combate à inflação. 

Prolongaria também a crise de estabilizacao, com tanto maior integ 

sidade quanto mais profundos fÔssem os focos de resistência à con--tençao dos preços. t interessante, assim, descrever êsses focos 1 

cuja presença, sob vários aspectos, desestimulou o Govêrno a utili 

zar uma polÍtica monetária mais rÍgida. 

O primBiro foco de resistência reside no elevado coª 

ficiente de· realimentação. Como foi assi.nalado anteriormente, deg 

de 1964, a preocupaç~o do Govêrno n~o vem sendo apenas a de comba

ter a inflac~o mas, igual ou até mais insistentemente, a de comba

ter as distorçoes causadas pela alta geral .dos preços. Nesse sen

tido, foram multiplicados os neutralizadores instituionais da in

flação - a correç~o monetária e a taxa flexível de câmbio, Graças 

a êsses instrumentos, a inflaç~o brasileira livrou-se das distra

çÕes clàssicamente apontadas nos livros-textos O resultado, toda-
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via, foi o estabelecimento de um processo inflacionário ~ue, porª 

proximar-se da neutralidade, deve ter embutido um elevado coefici

ente de realimentacao. ~ difÍcil medir êsse coeficiente pela téc

nica usual dos mínimos ~uadrados. Primeiro por~ue n~o se dispoe 

de dados estatísticos para separar a componente autônoma da infla

çao. Segundo por~ue os reajustes automáticos n~o se processam em 

intervalos regulares e rigorosamente periÓdicos. Terceiro por~ue 

o coeficiente de realimentaçao pode ter variado ao longo do tempo. 

~ fácil perceber, todavia, ~ue os reajustes automáticos incidem em 

grande parte dos custos de produç~o. Em áreas sujeitas à correç~o 
monetária, como a dos alugueis e a dos serviços de utilidade pÚbli 

ca, a realimentaç~o é pràticamente total. Os reajustes salariais 

contém um coeficiente inferior à unidade, pois o resíduo inflacio

nário previsto para o futuro tem-se situado abaixo da inflaçao pa& 

sada. De ~ual~uer forma, no entanto, êles provocam sensível impaQ 

to na realimentaçao das altas de preços. 

Segundo foco de resistência à estabilizaçao reside 

na prioridade conferida ao crescimento do produto real a curto prª 

zo. A análise precedente mostrou ~ue um declÍnio rápido da taxa 

inflacionária costuma associar-se a certa crise da produç~o e do 

emprêgo. O fenômeno se torna particularmente acentuado se o coefi 

ciente de realimentaçao da alta de preços for elevado, como parece 

1. ocorrer no caso brasileiro. Aceitar uma crise de estabilizaçao co 

mo parte de um processo de desenvolvimento a longo prazo i mais fá 

cil no âmbito acadêmico do ~ue num programa político. Em tese, 

n~o é difÍcil admitir ~ue uma se~uência Ótima de crescimento do 

produto real envolva uma fase de sacrifÍcios nos anos iniciais da 

da série. Contudo, do ponto de vista político, é bem mais difÍcil 

impor essa atitude de espera. A opini~o pÚblica, inclusive nos 

círculos mais sofisticados, costuma aferir os méritos de uma polÍ

tica de desenvolvimento menos pelo ~ue se planta para o futuro do 

~ue pelos Índices de crescimento de produto real a curto prazo. I& 

so conduz a uma avers~o natural às crises de estabilizaç~o e a uma 

incompreensao ~uanto ao seu aparecimento numa polÍtica cujo princi 

pal objetivo, a longo prazo, é o desenvolvimento econÔmico. 

Essa ojeriza às crises de estabilizaç~o numa econom1 

a onde a inflaçao se repete com elevado coeficiente de realimenta-

çao parece ter sido um dos mais 

do rítmo de ascenç~o dos preços 

importantes focos de resistência ' 

nos Últimos anos. Entre 1962 e 
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1967 o produto real cresceu a taxas bastante medíocres (3,7 ao 

ano, em média) em comparac;io com o aumento demográfico. Nessa li

nha, o Govêrno Costa e Silva mostrou-se altamente preocupado em 

exibir, a curto prazo, bons Índices de crescimento da produç;io, ~Q 
ses Índices se explicitaram em excelentes níveis em 1968 e 1969 

(8,4% e 9%, respectivamente) e conseguiram reverter as expectati

vas quanto ~s possibilidades do crescimento da economia brasileira, 

inclusive por parte de analistas internacionais. Do ponto de vis

ta psicolÓgico é natural que o Govêrno insista em reproduzir êsses 

resultados nos prÓximos anos, rejeitando qualquer política que ar

refeça, a curto prazo, o crescimento do produto real. Isso impli

ca na renú.ncia a qualquer programa de estabilizaç;io rápido, que i~ 
clua como condiçao para seu êxito o aparecimento de alguma crise ' 

de estabilizaç;io. Pràticamente, essas condicionantes impoem consi 

deráveis limitaçZes ~ polÍtica monetária. A expans;io de meios de 

pagamentos deixa de ser tratada como variável autônoma, passando a 

ser regulada pelo princÍpio de que o setor privado nao deve ser 

prejudicado por qualquer tipo de crise. 

O terceiro foco de resist~ncia ~ estabilizaçao se lo 

caliza nos altos custos operacionais do sistema financeiro, parti

cularmente do sistema bancário comercial. A inflaç;io habituou os 

bancos comerciais a operar 

tre as taxas de empréstimo 

disputa pelos depÓsitos do 

com diferenciais anormalmente altos en-

e depÓsitos. O resultado foi a ampla 

pÚblico, a qual levou os bancos a multi 

plicar suas ag~ncias, seu pessoal, suas imobilizaçoes, com o enor

me aumento dos custos operacionais e administrativos. Ainda hoje 

tais custos atingem, frequentemente, c~rca de 20% ao ano sÔbre os 

depÓsitos, transformando-se considerável fator de resist~ncia 

baixa dos juros nominais. 

' a 

A dificuldade de estabilizar os preços nessas condi

çoes é a de conciliar a sobrevivência dos bancos com a dosseus mg 

Como os bancos nao pagam juros sÔbre.a 

seus depÓsitos, o seu "break-even" é determinado 

maior parte 

bàsicamente 

de 

pela 

taxa nominal dos empréstimos. Já para os mutuários, o que mais i~ 

teressa é a taxa real, isto é, a taxa nominal descontada a inflg 

çao, Com a alta crÔnica dos preços é fácil compatibilizar o sis

tema: as taxas de juros podem ser suficientemente altas, em têr

mos nominais, para assegurar a lucratividade dos bancos e, ao mes

mo tempo, suficientemente baixas, em têrmos reais, para ser bem sg 
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portadas pelos mutuários. Com preços estáveis, todavia, os break

-evens podem tornar-se irreconciliáveis. Admitamos, a titulo de e

xemplo, ~ue os bancos de um pais, por seus elevados custos, nao 

tenham condiçoes para conceder empréstimos a menos de 20% ao ano. 

Suponhamos, ao mesmo tempo ~ue o Govêrno, pelos contrÔles monetári

os fiscais e salariais, consiga reduzir a inflaçao a zero. DifÍcil 

mente as classes mutuárias poder~o suportar juros reais de 20% ao 

ano e os bancos, se emprestarem abaixo dessa taxa, incorrerao em 

prejuízos. Há ~uem diga, nessa linha, ~ue se a inflaçao brasileira 

estancasse subitamente ou faliriam os bancos ou ~uebrariam os seus 

mutuários. 

Um ~uarto foco de resistência inflacionária reside 

nas oscilaçÕes da produção agrícola. Em principio essas oscilaçÕes 

nao constituem, necessàriamente, um fator estrutural de inflaç~o. 
Primeiro porque elas podem ser neutralizadas por importaçoes ou por 

esto~ues reguladores. Segundo por~ue, ainda ~uando êsses mecanis

mos falharem, as flutuaçoes de oferta tanto poderao elevar ~uanto ' 

baixar os preços. Em têrmos analÍticos, as melhores ou piores, sa~ 

fras tendem a introduzir uma componente aleatória de inflação autô

noma. No entanto nada indica, a priori, ~ue essa componente possua 

média superior a zero. 

Cabem, todavia, algumas qualificaçoes ~ue parecem ba.ê. 

tante relevantes no caso brasileiro. De inicio n~o tem sido fácil 

compensar as flutuaçoes da produção agrícola por esto~ues regulado

res e por importaçoes. Os primeiros sao debilitados pela insufici

ência da capacidade de armazenagem e pela pouca durabilidade, a mé

dio prazo, de vários produtos de consumo popular. Por outro lado , 

a compensaçao via importaçoes demanda tempo. Diante de uma safra a 

varenta nem sempre é possível, em tempo hábil, conseguir ~ue os prQ 

dutos estrangeiros chegem na hora ade~uada nas maos do consumidor. 

As encomendas em época de escassez muitas vêzes só chegam ao merca

do num ciclo posterior de abundância. 

Em segundo lugar o coeficiente de realimentaçao, ao 

~ue tudo indica, funciona assimetricamente na inflaç~o e na baixa 

de preços. Quando os preços sobem êsses coeficientes tende a mos

trar-se relativamente elevado. Mas, na descida, a realimentaçao d,ê. 

flacionária parece ser muito pouco significativa. É fácil verifi

car, com alguns exercícios numéricos, ~ue essa assimetria de reali-
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mentaçao introduz uma espécie de "efeito cremalheira" no sistema de 

preços: uma oscilaçao autanoma nos preços, ainda ~ue com média nu

la, transforma-se numa tendência altista do sistema. Um exemplo 

simples esclarece a ~uestao. Se os salários sobem ~uando as más sª 

fras elevam os custos de alimentaçao, mas nao descem nos anos de o

ferta agrícola abundante, a tendência geral de preços, a longo pra

zo, deve ser no sentido da inflaçao. 

Nenhum dêsses focos de resistência torna inviável a 

meta da relativa estabilizaçao dos preços no Brasil. Eles mostram, 

apenas, ~ue uma redução rápida e substancial da taxa de inflaçao 

nao pode ser obtida sem enfrentar determinados problemas. Uma po

lítica monetária bem mais contida do ~ue a ~ue vem sendo posta em 

prática certamente acabaria provocando um declínio sensível no ritmo 

de ascençao dos preços. Contudo é provável ~ue a economia tives$e 

~ue arcar, durante certo período, com uma crise de estabilização. 

Essa crise se tornaria particularmente aguda caso o tratamento de 

cho~ue coincidisse com um período de más safras, ou caso nao se cog 

s~g"issem baixar com extrema rapidez os custos operacionai .. s e admi

nistrativos do sistema bancário. 

A alternativa de combater a inflaçao nao aPenas com os 

contrales monetários convencionais, mas também com medidas instituci 

anais destinadas a frear o coeficiente de realimentacao possui cer

tos atrativos teóricos, pois em princÍpio permitiria ~ue a inflacao 

baixasse com o mínimo de crise. Tratar-se-ia, contudo, de uma fÓrm!3_ 

mula bastante perigosa, e ~ue poderia ressncitar as distorçoes in

flacionárias verificadas antes de 1964. De fato, baixar o coefici

ente de realimentarcao eKigiria ou a maior compressão dos salários ' 

reaj_s, o que seria socialmente injusto e talvez politicamente desa

conselhável; ou D maior apêrto nos contrales de preços, com o deses 

tímulo da produção e dos investimentos; ou a multilacão dos princí

pios da correção monetária desmontando um sistema de confiança cui

dadosamente estruturado nos Últimos sete anos. 

A terceira possibilidade ccrresponde ~ polÍtica a-

dotada nos Últimos anos: a dn gradualismo condicionado pela preser

vacão dos instrumentos de proteção contra as distorçoes inflacioná

rias e pela rejeiçao das crises de estabilizaoao. Êsse sistema en

cerra duas vantagens apreciáveis: permite ~ue, a curto prazo, o 

produto real se expanda a taxas bastante expressivas e ~ue, ao mes-
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no tempo, a economia conviva mais ou menos pacificamente com a ill 

flaçao. A desvantagem reside na morosidade ~ue essas condicionan

tes imprimem à desaceleraçao do ritmo inflacionário. 

4.2- As projeçoes do crescimento 

Uma das tendências mais arraigadas entre os economiE 

tas é a de formular teorias de longo prazo baseadas em evidências 

segmentárias de curto prazo. A mesma tendência, aliás, se verifi

ca em outros ramos científicos mas, em economia, a complexidade 

dos fenômenos e a exiguidade do campo experimental preparam tremell 

das ciladas para os futur6logos. N~o sao poucos os fetiÔmenos con

junturais ~ue, 'as m~os dos analistas econÔmicos, passam a ser en

~uadrados em elo~uentes molduras estruturais. A hist6ria tem sido 

suficientemente caprichosa para ir ~uebrando, uma a uma, essas mo1 

duras. Na década de 30, a grande Depressao se encarregou de desmQ 

ralizar o otimismo leibniziano da tese neoclássica do automatismo 

do pleno emprêgo. Em contrapartida, a antítese estagnacionista 

inspirad,a na Teoria Geral de Keynes, foi vivamente desmentida pelo 

crescimento das naç;es industrializadas nos 6ltimos vinte e cinco 

anos. 

O Brasil nao tem escapado à futurologia ciclotímica. 

Há alguns anos atrás, o concenso geral nos apontava como estrutu

ralmente presos ao círculo vicioso da pobreza relativa. Já hoje o 

ambiente de otimismo leva os planejadores oficiais a admitir ~ue 1 

alcançamos tal velocidade de escape ~ue, em menos de uma geraçao 

nos teremos transformado em naç~o desenvolvida. :É interessante 

descrever as condiçÕes ~ue operaram essas inversao de expectativas. 

Entre 1962 e 1967 o produto real brasileiro cresceu a 

taxas bastante medíocres ( 3, 7 ao ano, em média). Com o crescinwnto 

demográfico ent~o estimado em 3% ao ano, restava apenas uma margem 

Ínfima de melhoria da renda real por habitante. Se êsses dados r~ 

presentassem a tendência de longo prazo, certamente afundaríamos 1 

cada vez mais no círculo vicioso da pobreza relativa. 

A explicaç~o conjuntural para o baixo crescimento no 

perÍodo 1962/1967 era a mais simples e espontânea ~ue se podia ima 

ginar. Até março de 1964 o Brasil vivera um clima de desordem poli 

tica obviamente prejudicial ao desenvolvimento econÔmico. Nos anos 
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subse~uentes o Govêrno tomara cnmo prioridade cronolÓgica a reduçao 

do ritmo inflacionário, ~ue em 1964 ameaçava ultrapassar a casa dos 

100% anuais. Essa cnntenç;;;:n da inflaç;;;:o Çlificilmente poderia ope

rar-se sem ~ue surgissem crises de transiç;;;:o, como a de 1965 e a de 

princÍpio de 1967. Tratava-se pois de um perÍodo anormal, e q_ue p.Q. 

deria ser sucedido por uma fase de ampla prosperidade uma vez conti 

do o ritmo de ascençao de preços e uma vez consolidadas a~ Reformas 

Institucionais introduzidas na primeira fase da Revoluçao. 

Apesar da simplicidade da interpretac;;;:o conjuntural , 

nan tardaram a surgir as explicanoes estruturalistas para a lenti-

dao do crescimento econÔmico brasileiro. O declÍnio da taxa de ex-

pansao do produto real devia-se, em primeira mao, ao 
- -brusco do processo de substituiçao das importacoes. 

' gar a concentracao de renda, verificada ao longo da 

arrefecimento 

Em seg•1ndo lu

década de 1950, 
e ~ue provocara o estreitamento relativo dos mercados impedindo a 

auto-sustentan;;;:o do crescimento econÔmico. Por outro lado, a expa~ 
sao 

las 

a longo prazo do produto real deveria ser 

possibilidades do balanço de pagamentos. 

bastante limitada pe-

Com efeito, devido ' a 

inelasticidade da demanda externa, as exnortac~es brasileiras só p.Q. 

deriam crescer a taxas medíocres. As mesmo tempo, seria difÍcil re 

duzir substantivamente a relacao entre cnmpras no exterior e o pro

duto interno brutn, em vista do progressivo esgotamento das oportu

nidades de substituiç;;;:o de importanoes. O gargalo externo, em su-
, 

ma, impediria ~ue o Brasil alcançasse a velocidade de escape ao Cl~ 

culo vicioso da pobreza relativa. 

Mesmo os economistas avesso-s ao pensamento estrutura

lista (um marxismo de varejo, segundo alguns) deixaram-se contami

nar pelo pessimismo da conjuntura do período 1962/1967. O Plano D~ 

cenal, elaborado ao apagar das luzes do Govêrno Castello Branco, es 

tabelecia como meta a elevac;;;:o da taxa de crescimento do produto re 

al para 5% ao ano, numa primeira fase, e para 6% ao ano numa segun

da fase. Usando uma funç;;;:o de produç;;;:o do tipo Cobb-Douglas (com ' 

um coeficiente ajustado de progresso tecnolÓgico), o Plano assinal.§: 

va ~ue, para sustentar uma taxa de crescimento de 6% ao ano, o país 

teria ~ue enfrentar dificuldades crescentes como conse~uência da 

piora da relac;;;:o canital/produto, e ~ue teriam ~ue ser compensadas 

pelo refÔrço do coeficiente de poupança. Com a populac;;;:o se expan

dtndo de 3% ao ano, o crescimento da renda per-canita brasileira 
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nao seria superior ao das naçoes desenvolvidas e ~ue nos deixava 

presos ao círculo vicioso da pobreza relativa. Embora o modêlo da 

Cobb-Douglas nao tardasse a ser criticado, por encerrar mais pedan

tismo do ~ue realismo, o ambiente de pessimismo parece ter perdura

do até fins de 1968. E verdade ~ue o livro "The Y e ar 2000" de Kahn 

e Viener causou bastante indignaçao nacional ~uando nos vaticinou_' 

para o final do século uma renda per-canita de anenas 506 dÓlares. 

Contudo os futurólogos brasileiros talvez se dessem por satisfeitos 

se essa cifra tivesse; sido substituida por algo entre 800 e 900 dÓ

lares. 

Os anos mais recentes revelaram _algumas surpresas es

tatísticas agradáveis, e ~ue inverteram pendularmente as expectati

vas do p],_anejadores oficiais. Em primeiro lugar, a revisão dos ín

dices do produto real pela Fundacão Getulio Vargas mostrou ~ue seu 

crescimento médio, entre 1957 e 1961 havia sido de 8,3% ao ano e 

nao 7% como anteriormente se imaginava: isso reforçou a crença de . 
~ue a economia brasileira poderia aspirar a taxas de crescimento su 

periores aos 6 ou 7% ao ano, até então considerados como uma espéci 

e de limite máximo viável. Em segundo lugar, as estimativas preli

minares, situaram o crescimento do produto real brasileiro em 8,4% 

em 1968, e 9% ao ano em 1969 e 1970; já estaríamos pois em plena fa 

se do desenvolvimento acelerado, com os mercados em euforia para d~ 

sespêro dos estruturalistas. Em terceiro lugar, a revisao das Con

tas Nacionais elaborada pela Fundacãn Getulio Vargas, mostrou que 

éramos menos pobres do ~ue se pensava: segundo a metodologia da ONU, 

já teríamos em 1969 cêrca de 440 dÓlares de renda per-capita, e não 

os 350 dÓlares anteriormente estimados (cálculos do IPEA). Em ~ua~ 

to lugar, com a instituição da taxa flexível de câmbio e dos incen

tivos fiscais, as exportacoes aumentaram em ritmo sem precedente, ' 

permitindo ~ue o país acumulasse vultosas reservas internacionais e 

desmentisse, pelo menos a curto prazo, a teoria do gargalo externo. f11. 
Por Último os resultados preliminares do Censo de 1970 mostraram ~ 

~ue o denominador demográfico se havia aplacado - crescera em média ~ 

de 2,7 ao ano, ao invés dos 3,1% da década anterior: seria conject9:_ ~ 

rável, assim ~ue no momento a taxa de crescimento populacional esti ~ 

vesse por volta de 2,5% ao ano e ~ue, na média da década de 70, vi- f/fj 

esse a cair para cêrca de 2,3% anuais. f!fj 
f!fj 

f!!' 
f!!' 
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O documento "Metas e Bases para a Aç~o de Govêrno" di 

vulgado pela Presidência da RepÚblica em setembro de 1970 encampa 

claramente a futurologia otimista. A meta de expansao do produto ' 

real é fixada em taxas crescentes, que alcancem no mínimo 7 a 9% ao 

ano no período e evoluam ps.ra lO%. Além disso, segundo o documento, 
' A -no perlodn do Governo Medici, deverao ser preparadas as bases para 

que a economia brasileira, alcançando crescentes taxas médias de de 

senvolvimento, possa pelo menos dobrar a sua renda per-capita entre 

1969 e 1980. É fácil calcular o que essa duplinan~o exige em maté-
,j!,_j 

ria de crescimento total. A renda per-capita deverá aumentar, em 

média, de 6,5% ao ano. Supondo que a crescente aceitaç~o da pÍlula 

(apesar do ufanismo demográfico oficial) reduza o ritmo da explosao 

populacional para 2,3% anuais, o produto real deverá manter, ao log 

go dos ll anos, um crescimento médio de 8,9% ao ano. O documento é 

suficientemente sensato para n~o se aventurar em projeç;es além de 

1980. Todavia, se quisermos brincar com progress;es geométricas, a 

hip6tese de que a renda per-canita, parttndo de 440 d6lares em 1969 1 

dupli~>e em cada 11 anos, nos levaria a 3100 d6lares no ano 2000, ci 

fra obviamente bem mais alentadora do que a projetada por Kahn e 

Vhener. 

Até qne ponto confiar nessas projeçoes ? Há quem im§: 

gine que elas contém apreciável exagêro de otimismo, incidindo no ' 

pecado oposto ao das projeçoes efetuadas até 1967. Roherto Campos, 

nessa linha, lembra que é difÍcil (sen~o impossível) conciliar uma 

taxa de crescimento japonesa com um coeficiente de poupança latia

americana. A expans~o excepcional do produto no triênio 1968/1970 

conteria influências;conjuntnrais insusceptíveis de extrapolaç~o a 

longo prazo, tais como as condiçÕes climáticas especialmente favorá-

'\Bis à agricultura e a absorç~o da capacidade 

xistente na indústria. Seguindo êsse tipo de 

conomistas preferem projetar a taxa média de 

real brasileiro para a década de 70 em tôrno 

ociosa previamente e-
. , . , . 

raclOclnlo, var,os e-

crescimento do produto 

de 7% ao ano. 

Qual a atitude mais realista, a da prudência ou a da 

ousadia ? Em matéria de desenvolvimento econÔmico as surprêsas têm 

sido de tal ordem que se torna difÍcil apresentar qualquer progn6s

tico. Afinal o Jap~o, em meio à maior penuria de recursos natnrais, 

vem sustentando há mais de vinte anos um acrescimento do produto r~ 

al superior a 10% ao ano. Mas é verdade que o coeficiente de poupan 



- 48 -

ça japonês anda pelq. casa de 36 a 38% do produto nacional. Pode-se 

esperar que o Brasil, com melhor dotaçao de recursos naturais, exi

ba uma relac~n canital/produto melhor do que a do Jan~o. Em todo 

o caso, taxas de crescimento do produto real entre 9 e lO% ao ano 

dificilmente se podem sustentar sem um esfÔrco substancial de pou

pança. Qual a posiç~o do Brasil diante da quest~o, eis um problema 

que precisa de ma i ores esclarecimentos estatísticos. A conta dE!. C§: 

pital publicada pela Fundac~o GetÚlio Vargas é a Única fonte.dispo

nível de dados globais sÔbre poupança, mas infelizmente, os crité:r,i - . os de sua elaboraçao, baseados numa estimativa indireta de invest.~-

mentos através de Índices de consumo aparente de materias-primq.sf'• 
_, ' '\ / 1i-' 

nao parece digna de maior confiança. :8 de se presumir que nos. Úl.t,i 

mos anos as medidas de incentivos ào mercado de capitais, a auster,i 

,; dade da pplÍtica salarial, o fortalecimento do lucro das emprêsas , 

e o aumento do saldo do govêrno em conta corrente tenham reforçado 
I 
i i a poupança interna. Infelizmente faltam estatísticas globais capa-

zes de documentar essa hipÓtese. 

De qualquer forma, o crescimento de uma naçao nao é 

problema de um determinado incondicional, mas comporta grande dose 

de livre arbítrio. Há fundadas esperanças para admitir que o Bra-. 

sil tenha escapado n~o só ao círculo vicioso da pobreza absoluta, 

mas também ao da pobreza relativa. A velocidade de escape, natural 

mente, dependerá da necessária racionalidade que compatibilize fins 

e meios, reforçando a poupança, melhorando a orientacao dos investi 

mcntos, e rejeitando aquela estranha aritmética do ufanismo demogrª 

fico que procura engordar os quocientes pela inflaç~o dos divisores. 

Rio ( GB), 1971 

Mario Henrique Simonsen 
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