
fato de que mercados de capitais
eficientes não tendem a empurrar
a taxa de câmbio para o seu valor
natural, de equilíbrio, como pre-
ceituam os fundamentos da teoria
econômica;
3 — uma terceira explicação seria
uma mudança na taxa de câmbio
real de equilíbrio, devido a uma
reorientaçãb da demanda mundial
em favor dos produtos norte-ame
ricanos. No caso da Grã-Bretanha,
tem-se dito que o petróleo do Mar
do Norte, e não o aperto monetá
rio, gerou a valorização da libra
esterlina. No caso dos Estados
Unidos, contudo, não parece haver

gqm motivo palpável para tal argu
mentação, ainda mais quando se
considera a magnitude elevada do
fenômeno da valorização de sua

1 moeda - 25%;
*Hp^«- uma última explicação tenta-

«dar pelos cientistas econômicos dá
ênfase à reorientação de "portfó-
lio" em favor dos Estados Unidos,
ou seja, dos investimentos em dó
lares, determinada não por dife
renciais de juros, mas em virtude
do risco político. Na verdade, essa
explicação não pode ser facilmen
te desvinculada dos fluxos de capi
tais em resposta à taxa de juros o
tende a atuar no mesmo sentido.
Ainda que, por hipótese, pode
responder pela apreciação do dó
lar, em algum momento deste pro
cesso, ao final, possivelmente, a
sobrevalorização cambial desapa
receria. E, na verdade, seria possí
vel que esses fluxos de capitais em

fl^avor do dólar, motivados por ris
cos ao nível político, tenderiam a
reduzir as taxas de juros nos Esta
dos Unidos, comparativamente às
taxas externas.

Em resumo, um aperto monetário
•progressivo nos Estados Unidos,
em combinação com a fuga de
capitais por motivos políticos,
explicam a apreciação do dólar.
Mas sua não depreciação posterior,
como era de se esperar, torna-se
embaraçosa para os economistas e
somente justificável por uma espé
cie de "armadilha especulativa",
conforme denomina a própria lite
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ratura econômica, em que os dife
renciais de juros compensam tem
porariamente as perdas esperadas
pelo colapso da taxa de câmbio.
Tal situação é, intrinsicamente,
instável e, também, indesejável.

Compreender exatamente este fe
nômeno será, certamente, um pas
so adiante na teoria econômica,
necessariamente revista — ao me
nos neste aspecto —por imposição
da própria realidade. Este é o
desafio maior.

Indexação
Obrigatória e as
Metas para o
Balanço Comercial
em 1983

Rubens Cysne Penha

é importante analisar a inconsis
tência existente entre três propo
sições atuais da política econômi
ca, quais sejam, a manutenção do
atual sistema de indexação, o
combate à inflação e o superávit
do balanço comercial a ser neces
sariamente obtido no próximo
exercício.

Para a obtenção de-um superávit
de US$ 6 bilhões os instrumentos
clássicos são uma retração ainda
maior da atividade econômica
e/ou uma desvalorização real da
taxa de câmbio (incluem-se aqui a
imposição de cotas e tarifas, bem
como subsídios às exportações).

Um aumento da recessão interna é
obviamente, um tipo de ajuste
adequado apenas a problemas
transitórios no balanço comercial,
já que nenhum país pode se dar ao
luxo de condenar seus recursos
produtivos a um ócio permanente.
O caso do Brasil, contudo, não
comporta apenas um ajuste de
curto prazo, face à sua tradicional
posição deficitária na conta de
serviços.

A desvalorização real da taxa de
câmbio, que possui o mérito de
não ser recessiva, se constitui
numa alteração dos preços (ex-



pressos em moeda nacional) dos
bens importáveis e exportáveis em
relação aos preços dos bens não
transacionáveis com o exterior, a
favor dos primeiros. Esta mudança
de preços relativos exerce um efei
to interno estimulador de produ
ção e inibidor de consumo dos
bens transacionáveis internacio
nalmente, o que significa um estí
mulo de mercado ao aumento das
exportações e diminuição das im
portações, caminhando-se na dire
ção do superávit no balanço co
mercial. Deve-se observar que este
processo tem se dado geralmente
por desvalorizações nominais ine
ficazes (no contexto de uma
economia indexada) da taxa de
câmbio, gerando problemas no
combate à inflação e, no curto

**- prazo, na captação de recursos,
devido à formação de expectativas
quanto à necessidade de novas
desvalorizações futuras. A criação
de títulos específicos da dívida
pública possibilitou uma certa ga
rantia contra riscos cambiais aos
tomadores de recursos externos.
Quanto à inflação vale salientar
que as dificuldades que surgem são
diretamente proporcionais ao grau
de indexação da economia, poden-
do-se chegar ao caso extremo (in
dexação perfeita) em que não se
consegue efetivamente realizar a
desejável mudança nos preços rela
tivos, mas apenas uma elevação do
índice geral de preços.

^ No caso da indexação perfeita
(instantânea e generalizada) a des
valorização nominal e a conse
qüente elevação de preços dos
bens exportados e importados se
faz sentir imediatamente sobre os
índices com base nos quais os con
tratos são corrigidos, encarecendo-
-se, assim, também, os bens não
transacionáveis com o exterior. Se
o ajuste fosse apenas este, não
haveria problemas, visto que os
produtos de exportação e impor
tação compõem apenas uma parte
do total de produtos envolvidos
no cálculo do índice (isto eqüivale
a dizer que os preços dos bens não
transacionáveis no comércio inter

nacional aumentariam menos que
os preços dos bens exportados e
importados, conseguindo-se a de
sejada alteração dos preços relati
vos). Ocorre que este encareci-
mento dos bens não transacioná
veis internacionalmente também é
repassado ao índice de preços,
provocando novamente elevação
de seus preços e assim por diante.
Ao final de iterações sucessivas,
temos uma elevação dos preços
destes bens e serviços não transa
cionáveis equivalentes à elevação
inicial dos preços dos bens de
exportação e importação, não se
conseguindo, desta forma, a dese
jada alteração relativa a favor dos
últimos, que estimularia exporta
ções e desestimularia importações.
Neste caso (indexação perfeita), a
desvalorização nominal tem como
única conseqüência um aumento
de mesma magnitude do índice
geral de preços, pois a indexação é
instantânea e totalmente abran
gente.

Este tipo de ajuste, contudo, é de
caráter puramente teórico. Na
prática, a indexação não se dá ins
tantaneamente, demandando-se
um certo tempo para a concretiza
ção do mecanismo anteriormente
descrito. Esta defasagem abre um
certo espaço para a política cam
bial, às custas, como se viu, de um
processo inflacionário crônico.

Esta flexibilidade (em relação à
indexação perfeita), no entanto,
não é suficiente para o ajuste re
querido do balanço comercial,
razão pela qual a retração na ativi
dade econômica (e conseqüente
queda nas importações por efeito
renda) tem sido mais utilizada do
que o que seria necessário, caso
houvesse maior flexibilidade de
preços na economia. Esta flexibi
lidade poderia ser conseguida se a
indexação se desfizesse de seu
caráter compulsório, permitindo
que, em alguns setores, os ajustes
se dessem por livre contratação
entre as partes.

Especificamente em relação ao

mercado de trabalho, tal medida
eliminaria o grande desperdício de
recursos e desincentivo ao treina
mento representado pela rotativi
dade, maneira utilizada pelos em
presários de se aproximar do salá
rio de mercado.

Todavia, não é provável que as
coisas caminhem desta forma. Al
terações drásticas no grau de inde
xação da economia implicariam
em problemas distributivos de cur
to prazo, de elevado ônus político
para o governo. Neste sentido, a
única medida a ser adotada pelas
autoridades deverá ser uma revisão
da atual política salarial, com a
possível anulação da remuneração
real de 10% (sobre a inflação) para
as faixas de menor renda.

Uma outra medida plausível, no
entanto, seria a utUlzação em
qualquer contrato indexado (in
cluindo títulos), de um índice que
expurgasse todo e qualquer cho
que de oferta, ou seja, quebras de
safra, aumento dos preços dos
produtos de importação sem con-
tra-partida nos produtos exporta
dos etc. . . Esta proposição decor
re dos próprios objetivos da inde
xação, que foi criada para minimi
zar os danos de uma inflação de
demanda, e não para gerar a falsa
impressão de que não existem
choques de oferta. De fato, não se
pode agredir de uma só cartada a
Gibbs e Lavoisier, tentando-se
criar, por meios numéricos, o que
a natureza não transformou por
meios entrópicos.
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