
o no 
uma entrevista em um progra

ma de televiSoa'o, um dos parti· 

cipantes traduziu bem, com 
uma pergunta a um economista defen

sor do recente plano de choque contra 

a inflação, o sentimento de boa parte 
dos assalariados sujeitos à nova políti· 

ca de rendas: por que o decreto-lei, ao 

invés de basear o reajuste salarial no 

poder aquisitivo existente logo após 
o último reajuste, repondo o salário 
real vigente nessa data, insiste em esti
pular como referencial a média de po

der aquisitivo vigente ao longo dos úl

timos seis meses? Em outras palavras, 

se um indivíduo seria reajustado, no 
mês vindouro, com base em uma alí

quota de x%, como se pode afirmar 

que a nova metodologia, estipulando 

uma nova alíquota y, sendo y bem in· 
ferior a X, nã'o implique uma perda 

para os trabalhadores? 
A resposta I diversas vezes ensaiada 

pelas aparições dos membros da equipe 

do Governo no vídeo, se baseia na pro
teção dada aos novos salários assim cal

culados pela ausência de inflação no 

período posterior ao reajuste. Trata-se 
de lembrar ao assalariado a importân

cia secundária do valor nominal de seu 
contra-cheque na determinaça:o de seu 
nível de vida: quando se acorda o salá
rio, a cada semestre, fica estipulado a 
quantas unidades monetárias o assala
riado terá direito ao final de cada mês, 

mas M:o o preço da feira pelos próxi

mos seis meses. Neste sentido, salários 
nominais mais baixos com ausência de 
inflação seria perfeitamente equivalen
te a salários nominais mais elevados 
com preços em contínua ascen&fo. 
Qualquer falha na previsa"o de inflação 

zero encontraria ainda, como mecanis-
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e os salários 
mo reparador, a correção automática 
de rendimentos sempre que a inflação 

acumulada chegasse a 20%_ 
O gráfico a seguir, onde se expõe a 

evolução do salário real (isto é, expres

so em termos de seu poder de compra) 
de uma c,leterminada categoria profis

sional ao longo do tempo, tenta ilus-
. .' -trar o raClOClnlO em queslao : 
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Devido à inflação, o salário real cai 

ao longo do tempo, passando do valor 

de pico (P), vigente logo após o reajus

te, ao valor de vale (V), relativo à data 
imediatamente anterior à nova varia
ção do valor nominal do salário_ 

O reajuste efetuado no tempo to 

deixa clara a sistemática anterior, de 
reposição pelo pico_ Se o salário de 

pico fosse igual a P, o salário de vale 

V (na linha dos vales) era igual ao PI 
(I + 1T), onde 1T representa a inflação 

acumulada desde o último reajuste 

(data t_,)_ Para a recomposição pelo 

pico, multiplicava-se entâ:o este salário 

por (I + 1T), obtendo-se novamente o 

poder aquisitivo inicial P_ 

Na nova sistemática, representada 
na data tI, o reajuste não leva o salá
rio real à linha dos picos como ocorreu 
na data to _ Ao invés disso, estabelece

se uma recomposição do poder aquisi-

tivo médio vigente anteriormente, que 
é o que realmente interessa a emprega

dos e empregadores_ Como a inflação 

prevista a partir da data t, é igual a 

zero, a nova evoluça:o do salário real 
segue uma trajetória constante no tem
po (ao invés daquela decrescente ex

posta até a data t, ), permanecendo o 

seu poder de compra no nível médio 
do período anterior. 

Para uma inflação uniformemente 

distribuída no tempo, o poder de com

pra médio dos salários (M) se relaciona 

ao nível de pico (P) pela expressão: 

1T 
M= P 

(I +11) In (I +1T) 
(I) 

Se calcularmos esta relação utilizan
do a taxa de inflação semestral de 

105,7%, acumulada até fevereiro de 

1986, temos: 

M = 0,712 P (2) 

O que a expressáo acima nos infor

ma é que, ao longo do semestre, o po
der aquisitivo médio dos assalariados 
equivale a apenas 71,2% daquele obti

do logo após o seu reajuste _ Neste mo

mento, seu salário real atingiu o ponto 
de pico P. Mas ao final de seis meses, 

este valor cai para 48,6% do total 

I 
(V = I + 1,057 P), obtendo-se como 

valor médio 71 ,2% do salário de pico_ 

Pode-se imaginar a dificuldade da 

programação de caixa de um assalaria

do cujo poder de compra vai a menos 

da metade ao longo de seis meses. 

A tentativa de se corrigir essa dis

tor~o através da implantação da tri
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mestralidade, contudo, ~o teria trazi
do qualquer benefício, mas apenas 
uma aceleraçao da inflaçao. 

Como I no curto prazo I a média de

ve equivaler a 71,2% do pico, a fórmu
la (1) nos informa que, no estado esta
cienário, após os ajustes iniciais, a in· 
flaçao semestral se tomaria inflaçao 
trimestral. Isso representaria uma infla
çao an l1alizada de 1.690%. 

Uma evoluçao nesse sentido explica 
a mudança de patamar do ritmo de 

elevaçao dos preços entre 1976-78 e 
1980.a2. Para uma taxa anual da or
dem de 40% no primeiro período, con
trapôs-se, após a passagem da anualida
de à semestralidade na correçao de sa
lários em novembro de 1979, uma in
flaçao da ordem de 100% entre 1980 e 
1982. Ou seja, a inflaçao anual de 40% 

tomou-se semestral. 

A relaçao (2) deixa também claro o 
que ocorreria caso os salários, ao invés 
de congelados pela média, fossem con
gelados pelo pico: haveira uma inflaçao 
adicional de 40%, nos meses iniciais, 

(O 7~ 2 - 1 X 100) para trazer os sa\á-, 
rios de volta à média. 

Ainda com relação ao plano cruza
do, pode-se mostrar I utilizando a rela
çao (1), que o abono de 8% concedido 
aos salários nada mais faz do que com
patibilizar o mecanismo de escala mó
vel com a manutençáo deste salário 
real médio (M), no caso da inflaçao 
após a data ti, contrariamente a hipó
tese assumida no gráfico anterior I ser 
diferente de zero. Neste caso, que difi
cilmente deixará de ocorrer dentro de 
dois ou três meses, n.fo terá havido 
qualquer abono, mas apenas o adianta-
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mento de uma perda de poder aquisi
tivo a ocorrer no futuro. 

Deve ... ressaltar que a sistemática 
de reajuste pelas mlldias, que com· 
pOem a base do plano, perfeitamente 
defensável e coerente com um plano 
sério e radical de combate à inflaçao, 
nada tem de original. 

A menos do artifício de recomposi
çao salarial sempre que a inflaçao acu
mulada desde a última data de reajuste 
alcance 20% (idéia já utilizada, com 
menores alíquotas, na Itália e na BtH
gica), este foi exatamente o mecanis
mo utilizado entre 1964 e 1967 para 
reduzir a inflaçao da ordem de 90 para 
30 pontos percentuais. A primazia da 
média sobre o pico como referencial 
mais adequado à reposiçao sa\arial 

num contexto de estabilizaçao é clara
mente apresentada no P AEG (Plano de 
Açao Econômica do Governo Castelo 
Branco), conduzido sob a direçao de 
Roberto Campos e Otávio Bulhões. 

Ne-sse sentido, pode-se classificar 
como no mínimo precipitada a decla
raçao do atual ministro do Trabalho, 
logo após a introduçao do plano, apre
sentando-o como um rompimento com 
o passado, e citando nominalmente, 
como fiel representante dessa era, o 
ministro do Planejamento do primeiro 
governo pós-revolucionário. 

Na verdade, nem mesmo o PAEG 
foi o primeiro a lembrar que reajustes 
pelo pico prévio de poder aquisitivo 
sá'o incompatíveis com uma inflaça'o 
em queda. Já em 1955, a idéia de rea
juste pelas médias foi utilizada no 
Chile num programa de combate à 

inflaçao. 
Àqueles que advogam que o con-
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gelamento salarial deveria ter-se dado 
após um reajuste pr6-rata de todos os 
salários, recompondo o pico de poder 
aquisitivo, tal corno um dos entrevista
dos apresentados na discuS$a'o descrita 
ao início deste texto, cabe uma per
gunta: por que ~o um reajuste ainda 
maior, recompondo duas ou quem sa
be três vezes o pico prévio? Ao ser 
obrigado a substituir o arroubo distri
butivista pelo pragmatismo, na respos
ta a essa questio, lembrando que isso 
nao seria suportável pela economia (o 
que significa dizer, corno vimos ante
riormente, que a inflaça-o teria nova
mente que reS6urgir para tomar sufi
cientemente baixo o poder aquisitivo 
associado aos novos salários nominais 
assim corrigidos), ele teria respondido 
à sua própria pergunta: 

A economia mio se curva ao poder 

aquisitivo justo, merecido, politica

mente preferlvel ou eleitoralmente de
fendido, mas sim ao factível. 

O povo parece estar se conscienti
zando desse fato, ao neqar apoio a al
gumas radicalizaçOes de oposiçao ao 
plano do Governo, surgidas logo após 
a sua divulgaçao. 

Na ausência de choques de oferta e 
erros na condu~o da política monetá
ria fiscal (o que significa na:o expandir 
a moeda além dos limites ditados pelo 
aumento da demanda por liquidez real 
decorrente da queda das expectativas 
de inflação), o plano deverá vingar, 
reduzindo a taxa de aumento de pre
ços em 1986 a um ní'jel abaixo dos 
20% vigentes entre 1968 e 1973. 

- O au tor é da Escola de Pós-Gradua

ção em Economia da Fundação Ge

túlio Vargas. . * 
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