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C ERT AMEN I E não foi em nenhu
. ma das experiências históricas de 

combate a hiperinflaç6es na primeira me· 
ta~e deste século que as experiências de 
estabilização recentemente introduzidas 
na Argentina, em Israel e no Brasil foram 
buScar inspiração para o congelamento 
de.prCÇ9S e controle de salários, De fato, 
neJD a Austria em 1922, nem a Alemanha 
em 1923, a Polônia em 1924 ou 1926, ou a 
H~ngria em 1946, para não citar outros, 
optaram por uma política deste tipO. 
~mo ponto de divergência entre estas 
'experiências e a brasileira, surge tam· 
bém, de imediato, uma aceotuada redu· 
çãÇ> (crível e de conhecimento comum) do 
déficil público neSles países. 
. , Do ponto de vista teórico, entret~n. 
to, o congelamento pode ser perfeita. 
mente defensável. Basta que ele reprc
seQte, da forma mais exata possível, os 
preços aos .quais a economia natwaImen
te coDvergma após um certo processo de 
aprendizado. Neste sêntido, o Governo, 
ao congelar preços, estaria exercendo 
unja função p'!!amente sinalizadora, co-
mo uma espécie de maestro dà banda. É 
cl~o que sur~em distorções nos preços 
relativos, que mclusive tendem a aumen· 
lar. com o tem~. Mas ~ preciso lembrar 
que a alternativa oposta, de se tentar 
obter uma estabilização instantànea dos 
pr~ por meio das forças de livre mer
cado, também apresenta suas desvanta· 
gel". . 

MeSMO no caso de perfeila credibili
dade -nas-promessas de estabilização di· 
vulgadas pelo Governo, e completo rom
pimento de \inculos com o passado, o 
simples fato de os agentes econômicos 
não tomi~em decisões em conjunto,pode 
coI}d,çna,J;"a economia a uma penosa fase 
de , aj.\tSJ»Jllento. em que não se pode 
t .vit;u: ~!I1~ elevação (ainda que temporá
na) dQ,gfvel de desemprego. De falO, islo 
ocorreu em todos os casos históricos 
anlerwmenle cilados. ' 

, Esta.dissociação de alitudes por parte 
dos diferentes membros da economia 
qu~,~élig-a:';' de passagem, independe de 
quaJquer mecamSlDo de indexação for
mal, ~Íl.'~tui a base leórica por !rãs do 
termo "inflação inercial", tão em moda 
hoje çro) lia. TraIa-se da remarcação de 
preços baseada pura e simplesmente na 
cxpect~~va de uma atitude semelhante 
por paii~ _da concorrência. O empresário 
Imagina que, se ele não agir desta forma, 
não s:cn"' capaz de oferecer aos seus 
empregados uma remuneração tão 
atraent~_ ~uanto o·seu concorrente. 

, se a polltica monelária e fiscal se 
mantiver austera; entretanto, os produtos . 
cujos·.p!CÇOS for81 : majorados com base 
neste " procedimento não eDfOntrarão 
compradRfes e serão novamente remar· . 
cados,~de&ta vez a preços mais modestos . 
Neste·meio tempo, os salários nominais 
anterioniiente contratados terão se mos· 
trado demasiado elevados, ocasionando 
demis~l e aumento de desemprego. 

I Este raciocínio deixa claro um ponto 
de 'fundamental importância: na compa
ração~ enfie as vantagens e desvantagens 
associadas-à estratégta de congelamento, 
o fiel i!àõijlança é dado pela condução de 
politica·de·demaoda. Se esta for conduzi-' 
âa: d~:'@j!,a que os .preços congelados: 
sejam razoavelmente representativos do 
equib'brio de mercado, pequenas serão as 
deSva1ífãgens do congelamento e grandes 
aquelas associa~ à não utilização deste 
instnimento (o que equ ivale, nos termos 
do raamo anteriormente explicitado, 
a z:naJ9r~,t taxas de desemprego). Por 
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outro lado, se o déficit público não for 
suficientemente reduzido e a expansão 
monetária cónt!olada, o congelamento . 
esbarrará no ágiO, nas filas e no raciona:. 
mento. Melhor seria, neste caso não 
utilizar este instrumento e assumir a'infla
ção de demanda. Congelar preços, nesta 
situação, equivale simplesmente a retirar
~es. representatividade. De fato, qual o 
significado do preço de uma mercadoria 
que 9ão se encontra à venda? 

E claro que se encontram pessoas 
com poder de decisão na área governa
mental, para as quais todo este raciocínio 
é perfeitamente trivial (bem como outras 
para as quais ele" é perfeitamente incorre-
10). Mas esles pruneiros .se acham de 
maos atadas, seja por motIvos poUticos 
seja por motivos institucionais (como po; 
exemplo a falta de um efetivo, perfeita
mente abrangente. previamente definido 
e respeitado orçamento fiscal, o <(ue 
deixa os ministérios da área econôrruca 
permanen!emente sujeitos a pressões de 
lodo o lipo). Com relação '-' forças 
políticas vale notar que, com preços con· 
gelados, a tendência a se deixar de lado a 
~uster:idade ~ mui~o grande, pois, com a 
~~çaC? temporanamente sob controle, 
diminUI sensivelmente a sustentação po. 
pular a cortes de gastos e ,elevação dos 
Juros reais. Traia-se do doente que es· 
tando com uma. perigosa febre, to~ou 
um forte analgésIco que lhe deu a sensa
ção de estar curado. Baseado nisto ele 
decidiu ir à praia e fazer uma boa fa:ra à 
noite. As conseqüências são previsíveis. 

O Brasil leve (e, com um pOucO de 
coragem poLítica, amda tem) uma excep· 
cional conjugação de fatores favoráveis 

• no ~ntido de desdizer . aqueles que o 
classificam como pouco sério. No setor 
externo, a queda das taxas de juros e do 
preço do petróleo representou uma C()Csi· 

i d~rável economia de divisas (sem a qual, 
dIga-se de passagem, teria sido mais 

, cheio de solavancos o andar da carroa· 
gem at~ aqui) . No plano interno, sur
preendeu a todos a adesão popular às 
nov~ ' medid~ econômicas postas em 
prática a partrr de 28 de fevereiro (na 
'verdade, o ideal teria sido lJm' pouco 
menos de apoio e um poucó mais de 
realismo salarial e retirada de subsldios 

, no lan,...ento do Plano). Tudo islO aio
I da pod.e ser aproveitado. 

A imediala e urgenle correção de 
rumos deve iniciar-se, lembrando 9ue a . 

• grande vanlagem da inflação repnmida 
(corno lemos agora) em relação à inflação 

. explícita (como teriamos no càso de um 
. descongelamenlo precipitado) t que os 
custos, em termos de recessão e desem
prego, para se obter um equilibrio entre 
oferta e demanda a partir de um nível 
geral de preços prólUDlo àquele vigenle 
ao final de fevereiro, são certamente' 
maiores no segundo do que no primeiro 
caso. De fato, as dificuldades de se obter 
remar:aç6es para baixo de preços e salã
nos sao bem conhectdas em economia 
desde a publicação, em 1936, ·da Teoria 
Geral, de Keyues. . 

,O reconhecimento deste fato impõe 
que,. antes do descongelamento (que~ de
v~ vtr o quanto antes, antecipado, tóda
VJa, de um CUIto periedo de administra
ção de preços), se elimine totalmente o 
excesso de demanda atualmente exis· 

• 
tente. 

Este procedimento inclui medidas de 
restrição de demanda e incentivos à ofer
ta . Estas últimas devem ser utilizadas 
apen~ d~~ante um curto espaÇo de tem
po, uneê1latameote anles e depois do 
descongelamento. Elas incl uem basica· 
mente a redução de empecilhos à iJ?yor· 
ta~o e, em alguns casos espect1lcos, 
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redução 'de impostos indiretos. Como 
esta última atitude fomenta a demanda 
agregada, que se pretende reduzlr, deve 
ser utilizada com muita cautela. Ainda de 
caráter temporário, mas a~ora visando a 
uma penalização à formaçao de estoques 
e, possivelmente a uma queda de consu
mo, destaca-se a necessidade de uma 
inusitada e!evação dos juros reais espera· 
dos, por VIa de uma poUtica monetária . 
francamente restritiva. AJém dos <lois 
efeitos anteriormente citados, esta medi· 
da causa forte. impacto sobre as expectati· 
'Ias, sendo fundamental para se diminuir 
~ in~ação esperada. Em particular, a . 
Imediata queda do rrêmiO no mercado 
paralelo de dólar da decorrenle coníere 
um grau-adicional de credibilidade ao 
Plano. • , 

Uma outra medida de contenção de 
~emanda a ser compulsoriamente im· 
plantada deveria ser a imediata redução 
~os gastos totais do s=tor público. No 
perfod? de ajustamento (em tomo de trts 
e a seIS meses). estes cortes incluiriam 
também as despesas de investimento, 
mas num contexto mais amplo, a~nas os 
gastos com a folha salarial e aqwsição de 
bens de consumo por parte do Governo. 
É importanle lembrar que, no peóodo de 
descongelamento, a redução do déficit 
governamental não deve se dar por meio 
de uma indiscriminada redução de subsí
dios c aumento de ímpostos índiretos. 
Em companhia da redução de gastos, só 
se pode {tecnicamente) listar o aumento 
de impostos diretos sobre indivíduos e 
empresas. A queda de subsídios deveria 
ter se dado há mais tempo. 

DeCensores desta medida lembram 
que o to.tal da carga tributária bruta das 
economias ocidentais gira em torno de 
35% do Pffi, ao passo que no Brasil ela 
representa apenas 28% do Produto Inter· 
DC? Bruto. Sob este ponto de vista, a carga 
tnbutária em nosso país seria baixa. Mas 
quando se analisam estes números leva0· , 
do-se também em consideração o retor· 
no, sob a forma de bens e serviçós 
colocados à disposição da população des-
~ transfer~cia de renda para o Gover- ': 
no, conclw-se exatamente o contrário. . 
Não se pode, pois, falar em aumento de 
impostos sem um prévi~, crivei, exemplar 
e constatável saneamento do setor pú-
blico. -. 

Por último, uma 'observação históri- ~ 
ca. Em abril de 1924, portanlo enlré 
quatro e cinco meses após o início do 
processo de estabilização da hiperinfla
çáo, o Baoco CentraI AJemão começou a 
te~ dificuldades) em diferentes mercados 
europeus, de manter a taxa de câmbio 
nommal no valor previamente ' fixado:J 

Isto se deveu a uma ooda de desConfiança 
no plano de estabilização, devido a um 
excessivo aumento de crédito' ao setor 
privado ocorrido desde o início deste 
aoo. Tão logo as autoridades monetárias 
tomaram conhecimento do fato, entre
tanto, restringiram brutalmente o 'crédi· 
to, ele"ando os juros reais aos altos níveis , 
ocorridos logo após o início da estabilíza
ção (em alguns peóodos, eSles alcança- ' 
ram valores enlre lO e 20% a. dia). Com 
15tO provocaram um aumento temporário 
do desemprego, mas salvaram um plano 
que ameaçava fracassar. Foi exatamente 
por Calta de iniciativ~ deste tipo (ou seja, 
de conlcnção de demanda) que a Polô- .' 
rua , por exemplo, não'obteve êxito em 
sua prim~ira tentativa de estabilização, 
em 1924. . 
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