
CAPÍTULO 8 

TEORIAS DE INFLAÇÃO MODERADA, INERCIAL, ACELERADA  
E HIPERINFLAÇÃO 

“Ter uma pequena inflação é como ter uma pequena gravidez –  
ela rapidamente deixa de ser pequena” 

8.1. Introdução 

 Os economistas de formação convencional geralmente adotam a Teoria 
Monetária dos Preços, derivada da Teoria Quantitativa da Moeda. De acordo com 
sua premissa, a instabilidade do nível de preços deriva principalmente de distúrbio 
monetário, que provoca desequilíbrio entre a demanda monetária agregada e a 
oferta total de bens, em vez de causas não estritamente monetárias, tais como 
pressões de custos, inércia ou expectativas. Além destas causas, em abordagem 
alternativa, as variações de margens de lucro em conjunto com preços rígidos à 
baixa levam à oscilação da dispersão dos preços relativos, afetando o nível geral 
de preços. 

 A crítica construtiva à Teoria Quantitativa da Moeda exige a apresentação 
de Teoria Heterodoxa da Inflação. A causa do aumento do nível de preços não 
deve ser restrita à pressão de demanda no mercado, mas sim ampliada para 
contemplar o âmbito das decisões dos líderes na formação de preços. Relaciona-
se com seu poder na estrutura de mercado, a elasticidade da demanda do 
produto, a liquidez da firma para sustentar o preço fixo, e tem como referência 
preços básicos regulados pelo governo: indexadores, juros, câmbio, tarifas, 
salários, etc. 

 O método de resenha adotado, neste capítulo, destaca, em sua linha 
expositiva, a complementariedade  de três níveis de abstração: teoria pura, teoria 
aplicada e ação de política econômica. Inicialmente, cita o debate teórico atual 
sobre os microfundamentos das teorias de inflação, distinguindo a superação, no 
mainstream, da visão com fundamento walrasiano de determinação de preços no 
mercado pela ótica marshalliana de formação de preços pela firma. Nesse tópico, 
mostra-se também a teoria monetarista da inflação, através de sua apresentação 
mais recente, realizada pelo próprio Milton Friedman. 

 Em seguida, classifica as teorias aplicadas da inflação brasileira de acordo 
com suas diversas correntes interpretativas, contextualizando seus surgimentos, 
para salientar o condicionamento local e histórico que seus autores sofriam. O 
debate sobre causas primárias da inflação entre o estruturalismo e o monetarismo 
ocorreu, predominantemente, no final dos anos 50 e início dos 60, etapa de 
transformação produtiva da economia brasileira que implicou em intensas 
mudanças de preços relativos e intervenção governamental. A ênfase teórica 
sobre mecanismos de propagação inflacionária, ou seja, o inercialismo, se deu, 
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principalmente, em outra fase, entre meados dos anos 70 e dos 80, em que 
ocorriam patamares inflacionários trienais. O expectacionismo ganhou relevância, 
a partir de então, com a aceleração da inflação. Com o plano de estabilização da 
inflação, implantado em 1994, no Brasil, o debate sobre a inflação ficou quase 
esquecido. O survey destaca a contribuição de cada corrente de pensamento. 

 Finalmente, levanta as explicações para a ameaça de hiperinflação, 
ocorrida no país, no início dos anos 90, e o tratamento antecipado. Discute, então, 
as propostas de política de estabilização e sua implementação, através do 
chamado Plano Real. Apresenta algumas evidências empíricas de seu resultado. 

 

8.2. Estado da arte na ortodoxia teórica 

 A teoria pura dos preços consiste na fundamentação microeconômica para 
a Teoria da Inflação, mas não se equivale à esta. A Teoria da Inflação pertence ao 
plano da teoria aplicada, levando em conta a institucionalidade vigente, como 
explicação para o processo generalizado de remarcação de preços. Dá 
fundamentação macroeconômica na análise desse processo. Esta base teórica é 
pré-requisito para a concepção de certa política de estabilização. 

O assunto-chave é a identificação das origens fundamentais da pressão 
inflacionária. Como sempre, o ponto-de-partida, para economista, está na lei da 
oferta e procura:  investiga-se, então, as circunstâncias da procura de bens e 
serviços (e também os mercados de ativos) e da oferta; ou de alguma combinação 
dos dois, que resultaria em “inflação mista”. As características do fenômeno 
diferem em curto prazo ou em longo prazo; em economias desenvolvidas ou 
subdesenvolvidas; em diferentes estruturas econômicas; de acordo com os ritmos 
diversos da elevação se preços; em cada contexto histórico. Tudo isso traz 
implicações para a política econômica. 

Em visão ortodoxa, inflação devido a excesso de demanda agregada deve 
ter seu controle buscado em políticas fiscal e monetária. Se a inflação é provocada 
por pressões de custo, no lado da oferta, as propostas para curar são:  

1. política de demanda, que provoca recessão e desemprego. 

2. restrições voluntárias da determinação de preços e da barganha, como base de 
acordo para compatibilizar estabilidade de preços com crescimento e emprego. 

3. controle direto estatal, com tabelamento de salários e preços, racionamento, e 
distribuições sob intervenção. 
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Devido à confusão na Teoria da Inflação, há desacordo quanto à definição. 
A definição mais usada de inflação, a de que se trata de aumento do nível de 
preços, tendo como contrapartida a depreciação do valor da moeda, apresenta 
problemas, segundo Bronfenbrenner & Holzman1. 

 Quando se define a inflação simplesmente como o aumento de preços, os 
seguintes problemas se apresentam: 

1. há diferenças de medidas entre os diversos possíveis índices de preços; 

2. há necessidade de novas POF (Pesquisas de Orçamento Familiares), para se 
verificar se o aumento de preços é devido a produtos novos, mudanças de 
qualidade, alterações de hábitos de consumo, etc. 

3. quando há controles diretos de preços, fica difícil distinguir nos índices os 
preços oficiais a ocorrência de ágios, de bens indisponíveis, etc.; é necessário, 
então, diferenciar a inflação aberta (sem controle), a inflação reprimida (com 
controles diretos eficazes somente a curto prazo), e a inflação suprimida (com 
controles indefinidamente eficazes). São tipos ou alternativas da inflação? 

4. os preços dos índices oficiais de inflação devem ser considerados de forma 
bruta ou líquida de impostos e subsídios? 

5. a queda aguda da oferta agregada, devido a acidentalidades, que provoca 
aumento de preços sem aumento da demanda agregada, deve ser considerada 
inflacionária? 

6. o crescimento do nível de preços sinalizando escassez, em circunstância que 
leva a aumento na produção e no emprego, deve ser considerado inflação? 

7. Com o progresso técnico, a maior produtividade propicia redução nos custos; 
sem ser repassada para os clientes, via redução dos preços, os  aumentos 
relativos dos lucros e/ou dos salários nominais são inflacionários? 

8. o aumento efetivo de preços menor do que o aumento antecipado ou esperado 
significa inflação? 

9. a mudança permanente e irreversível no nível de preços, “uma vez por todas”, 
deve ser considerada como processo inflacionário? 

 
Tudo isso faz lembrar aquela definição: “um economista é aquele sujeito 

que não sabe sobre o que está falando – e faz você achar que a ignorância é 
sua”... 

                                            
1  BRONFENBRENNER, M. & HOLZMAN, F. Origens e Definições da Inflação. in SHAPIRO, E. (org.). 
Análise Macroeconômica - Leituras Selecionadas. SP, Atlas, 1978. 
 



 146 

          Esses problemas levaram à ortodoxia propor definições alternativas de 
inflação: 

1. a inflação é a condição de excesso generalizado de demanda, ou seja, “moeda 
em demasia em relação à pouca oferta de bens”. 

2. a inflação é aumento do estoque nominal de moeda ou da renda nominal total 
ou per capita. 

3. a inflação é aumento do nível de preços, sob as seguintes condições:        
3.1. é antecipado de forma incompleta; 3.2. leva (via aumentos de custos) a 
aumentos adicionais; 3.3. não aumenta o emprego e a produção real;  
3.4. é mais rápido que alguma taxa “estável”; 3.5. surge do “lado monetário”; 
3.6. é medido pelos preços líquidos dos impostos e subsídios indiretos; e/ou 
3.7. é irreversível. 

4. a inflação é queda do valor externo da moeda nacional, indicada pela elevação 
da taxa de câmbio ou pelo preço do ouro. 

5. definição abrangente tanto de inflação de custo quanto de inflação de 
demanda: a inflação é o processo resultante da concorrência e/ou do conflito 
distributivo para aumentar a renda total real, o dispêndio total real e/ou a 
produção total a nível que seja fisicamente impossível. 

8.2.1. Teoria pura dos preços 

 Vale fazer breve referência ao debate teórico contemporâneo. A crítica dos 
novoclássicos ao monetarismo hegemônico, no início dos anos 70, centrou-se 
em dois pontos. Primeiro, no tratamento das expectativas adaptativas, que estaria 
violando a racionalidade com a suposição de erros sistemáticos, provocados por 
“ilusão monetária” por parte dos agentes econômicos. Segundo, na pouca ênfase 
dada, nos modelos monetaristas e da síntese neoclássica,  aos 
microfundamentos. A contribuição dos novoclássicos foi no sentido de introduzir 
as expectativas racionais e a necessidade de microfundamentos na 
macroeconomia. 

 A macroeconomia novoclássica das expectativas racionais, idealizando o 
equilíbrio, explicava as flutuações econômicas do mundo real como refletindo 
efeitos dinâmicos de distúrbios monetários, face aos custos de obter informação e 
de ajustamento. A suposição de estrutura abstrata de equilíbrio com preços 
flexíveis  sugeria a neutralidade monetária. Para explicar por que a moeda era 
não-neutra, argumentava que, em nível abstrato, efeitos reais em curto prazo, 
devidos a distúrbios monetários, podiam surgir de informação imperfeita sobre a 
moeda e o nível geral de preços. Variações monetárias antecipadas em função de 
adoção de política monetária sistemática não importavam, porque elas não 
levavam a confusões informacionais. 
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 A reação novo-keynesiana aos novos-clássicos incorpora expectativas 
racionais, mas em conjunto com microfundamentos de rigidez nominal. Contratos 
em longo prazo, explícitos ou implícitos, e salários de eficiência, isto é, 
manutenção de salários reais constantes, acima do de mercado, para evitar 
redução de produtividade e custos de demissão e de contratação, racionalizam os 
salários ou preços rígidos, revelando a incapacidade dos agentes em 
coordenarem suas decisões. O ajustamento aos distúrbios monetários pode não 
ser completo ou sincronizado, segundo essa abordagem que mostra falhas de 
coordenação pelo mercado. O custo de etiquetagem ou de cardápio [menu cost], 
que seria o custo de alterar preços nominais, é acoplado à concorrência 
oligopolista. As empresas estabelecem os preços relativamente às concorrentes, 
em estratégias que envolvem hipóteses sobre qual é o ambiente econômico. A 
interdependência estratégica e as divergências sobre o cenário futuro geram os 
problemas de coordenação. 

Deve-se salientar as diferenças entre keynesianos: 

• na análise novokeynesiana, a característica essencial da explicação da 
flutuação econômica está nos preços não-flexíveis; com flexibilidade de preços, 
os novos keynesianos acreditam na correção a longo prazo do desemprego.  

• na análise pós-keynesiana, a moeda não-neutra e o desemprego podem 
coexistir mesmo com perfeita flexibilidade de preços, tanto no curto quanto no 
longo prazo. 

A análise de Keynes, sob a ótica pós-keynesiana, demonstra que a criação 
de sistema de salário e preço flexível, inclusive regime de câmbio flexível, não 
removeria o desemprego do capitalismo. O problema do desemprego surge de 
decisões de gastos descoordenadas e/ou insuficientes, que não empregam, 
necessariamente, todos os recursos produtivos – capital e trabalho – disponíveis.  

No fundo, o debate entre os novos clássicos e os velhos e novos 
keynesianos se dá somente a respeito das diferenças entre velocidades de 
ajustamento dos preços e da produção, em função de alguma variação exógena 
da demanda agregada. Os velhos e novos keynesianos também aceitam a 
interpretação de Friedman, quando insistem que inflexibilidades nos preços são 
essenciais à explicação keynesiana de como produção e preços respondem no 
curto prazo à variação na demanda agregada. É o inverso da proposição de 
Marshall, adotada originalmente por Keynes. 

Diante da hipótese que preços se ajustam mais rapidamente que 
quantidades, há a distinção marshalliana entre equilíbrios de mercado, em curto 
prazo, e em longo prazo. Se a velocidade de ajustamento dos preços é mais 
rápida do que a da produção, a moeda é neutra. Há neutralidade da moeda 
inclusive em curto prazo, no sistema novoclássico, devido à hipótese que os 
preços podem se ajustar instantaneamente e a produção não pode.  
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A diferença entre economistas novos keynesianos e novos clássicos 
se dá porque:  

 os novoskeynesianos, assim como os monetaristas, acreditam que a moeda 
é neutra no longo prazo, mas não no curto prazo;  

 os novosclássicos afirmam que, quando a oferta de moeda é a esperada, ela 
é neutra, inclusive, no curto prazo. 

A distinção fundamental entre os velhos e os novos keynesianos está 
que estes presumem rigidezes [rigidities], com velocidade mais lenta de 
ajustamento de preços, sendo os preços menos que perfeitamente flexíveis, isto é, 
adesivos [stickiness].  Os velhos keynesianos lêem, em Keynes, a teoria de 
“salário nominal adesivo”; os novos keynesianos vêem salários e/ou preços 
rígidos; e os pós-keynesianos destacam, em Keynes, as propriedades essenciais 
dos juros e da moeda. 

Aparentemente, o mainstream acha que a macroeconomia teria que ter 
fundamentos microeconômicos, enquanto os pós-keynesianos acham que a 
microeconomia é que teria de ter fundamentos macroeconômicos: as decisões 
exigiriam análise de contexto e/ou cenário futuro. Na verdade, não deve haver 
determinação de uma pela outra, mas sim interação entre elas. Se, em vez da 
contraposição, os analistas buscassem a síntese macro-micro, a convergência 
entre os novos-keynesianos e os pós-keynesianos poderia ser maior e o diálogo 
entre os economistas de formação convencional e os de formação alternativa mais 
frutífero. 

8.2.2. Teoria monetarista da inflação 

Nas palavras de Friedman, “a inflação não é fenômeno capitalista, tampouco é 
fenômeno comunista; no mundo moderno, a inflação é fenômeno de impressora 
(...)inflação elevada é sempre e em toda parte fenômeno monetário”2. Deduz-se 
que seu objetivo é elaborar certa Teoria Geral da Inflação, indiferentemente a 
contextos locais e/ou históricos. 

Friedman salienta que as inflações primitivas não se tornavam hiperinflação 
por causa do limite físico para a quantidade de moeda. As inflações 
contemporâneas chegam à hiperinflação porque o papel-moeda passou a ser 
amplamente usado e isto, segundo o que ele diz, constitui tentação fatal para o 
inflacionário excesso de emissão. Coloca, então, a pergunta mais básica: por que 
os governos produzem inflação, aumentando rápido demais a quantidade de 
moeda?  

                                            
2  FRIEDMAN, Milton. A Causa e a Cura da Inflação. Episódios da História Monetária [Money Mischief]. 
RJ, Record, 1994. p. 178. 
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As razões, apontadas por Friedman, para o excesso de emissão 
monetária: 

1. o rápido crescimento das despesas do governo: o maior dispêndio do 
governo não é inflacionário se os gastos adicionais forem financiados por 
impostos ou dinheiro tomado por empréstimo junto ao público; nesse caso 
(crowding out), o governo tem mais para gastar e o público menos; ocorre que 
essas são medidas impopulares; portanto, o método politicamente mais 
atraente é aumentar a quantidade de moeda, através da  venda de títulos de 
dívida pública do Tesouro Nacional ao banco central. 

2. adotar objetivos indevidamente ambiciosos de pleno emprego: isto é 
politicamente atraente, se o aumento de dispêndio ocorrer sem aumentar 
impostos e endividamento junto ao público não-bancário e se financiar o déficit 
daí resultante com aumento da quantidade de moeda; porém, isso é 
inflacionário e não mantém o pleno emprego a longo prazo, quando ocorre a 
superação da ilusão monetária. 

3. política errada adotada pelo Banco Central: o controle não da quantidade de 
moeda, que ele pode fazer, mas sim da taxa de juros; com essa política 
monetária, por exemplo, em regime de meta de inflação, a oferta de moeda 
torna-se endógena, isto é, determinada pela demanda dos agentes 
econômicos. 

Essencialmente, o que Friedman diz a respeito da inflação é: 

 a inflação é fenômeno monetário, devido ao aumento mais rápido, 
determinado pelo governo, da quantidade de moeda do que da produção. 

 só existe certa cura para a inflação: persistência, embora com efeitos 
colaterais desagradáveis, no controle monetário. 
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8.3. Teorias heterodoxas da inflação 

8.3.1. Teoria cepalina: visão estruturalista 

Nos anos 50, a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina), 
através de Osvaldo Sunkel e Aníbal Pinto3, colocou as origens reais da inflação 
nos problemas estruturais do estágio de desenvolvimento econômico de 
determinado país. 

A CEPAL sugere a seguinte classificação das pressões inflacionárias: 

1. básicas ou estruturais: devido às limitações, rigidezes ou inflexibilidades 
estruturais do sistema econômico; denota a incapacidade de determinados 
setores produtivos em atender às modificações da demanda; a mudança nos 
preços relativos, favorável aos bens ainda escassos, face a alguns preços 
rígidos, é a “causa última (primária)” da inflação. 

2. circunstanciais: devido a choques exógenos latentes ou inesperados; cabe à 
política econômica minimizar propagação de seus efeitos. 

3. cumulativas: induzidas pela própria inflação; tendem a acentuar sua 
intensidade de forma crescente, de acordo com a extensão e o ritmo da própria 
inflação. 

Observa que as pressões inflacionárias cumulativas e os mecanismos de 
propagação constituem o aspecto mais visível do processo inflacionário. Devem 
receber o foco preponderante, no combate anti-inflacionário. 

Os instrumentos de propagação da inflação surgem por conflitos de 
interesses: 

1. luta pela redistribuição de renda: cada grupo pretende favorecer-se a 
expensas dos grupos restantes, mas, com a reação inflacionária, não há 
vantagem permanente. 

2. luta pela distribuição de recursos: entre o setor público e o setor privado a 
intenção  fiscal de elevação da carga tributária é contraposta com a sonegação 
de impostos. 

                                            
3  SUNKEL, Osvaldo. Um Esquema Geral para a Análise da Inflação. O Fracasso das Políticas de 
Estabilização no Contexto do Processo de Desenvolvimento Latino-americano. PINTO, Aníbal. Nem 
Estabilidade, Nem Desenvolvimento - A Política do FMI. Estruturalismo e Monetarismo - Um Inventário. in SÁ 
JR., F. (orient.). Inflação e Desenvolvimento. Petrópolis, Vozes, s/d.. 
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8.3.2. Inflação brasileira segundo Rangel 
 

A crítica de Ignácio Rangel aos estruturalistas e monetaristas é: 

 ambos buscam a gênese da inflação em suposta insuficiência ou inelasticidade 
da oferta, global, no caso dos monetaristas, e setorial, no caso dos 
estruturalistas, quando deveriam perceber que o problema inflacionário está na 
crônica insuficiência da demanda e não, como sugerem, no seu excesso. 

O diagnóstico de Rangel, em 1963, apontava nível de demanda 
insuficiente, para assegurar a utilização satisfatória do potencial produtivo 
existente, após a expansão da capacidade produtiva dos anos 504. Isso, devido à 
própria inflação, à distribuição de renda, e à arcaica estrutura agrária, com a 
concentração da propriedade fundiária. 

A demanda dos gêneros alimentícios possuía inelasticidade específica. A 
rigidez da demanda de gêneros agrícolas, face à grande elasticidade, e não 
inelasticidade da oferta agrícola, como generalizava a Cepal baseada na 
experiência chilena, dava margem à anomalia no mecanismo de formação de 
preços. A comercialização dos produtos agrícolas era feita através de estrutura de 
mercado constituída por oligopsônio e oligopólio, que conseguia, na intermediação 
mercantil atacadista, a manipulação da alta de preços. 

O aumento dos preços dos alimentos provocava queda dos salários reais e, 
em consequência, diminuía a demanda popular de outros itens de consumo, que 
sofriam já com insuficiência genérica ou global de consumo massivo. A retenção 
de estoques acabava se realizando não nas atividades causadoras da alta, mas 
sim nas atividades supridoras de bens com maior elasticidade-renda da demanda.  

A elevação da capacidade ociosa não-planejada impedia o surgimento de 
novas oportunidades de investimento, após o excesso ocorrido em setores 
prioritários ou incentivados. Causava também a elevação dos custos fixos 
unitários, que eram repassados para os preços, resultando na chamada inflação 
de oligopólio. 

O que ficou conhecido como a curva de Rangel representava, 
graficamente, a idéia de que a inflação brasileira, em vez de regredir, crescia com 
a capacidade ociosa. O nível geral dos preços era inversamente proporcional ao 
nível da produção. 

Rompia-se o equilíbrio econômico-financeiro das empresas supridoras 
desses produtos com excesso de estoques e/ou capacidade ociosa. A alta da 
relação contábil  entre o realizável e o disponível favorecia ao atendimento da 
demanda de crédito bancário, sancionada pela oferta endógena de moeda. 

                                            
4  RANGEL, Ignácio. A Inflação Brasileira. SP, Bienal, 1986 [original de 1963]. 
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O papel passivo do poder emissor governamental sancionava a inflação. 
Se, apesar das pressões políticas, o governo resistisse às injunções no sentido de 
que sancionasse a oferta de moeda, não apenas se privaria dos fluxos de receita 
tributária, de imposto inflacionário e de depósito compulsório, como seria 
penalizado, financeiramente, devido ao socorro futuro às empresas. 
Empiricamente, era impossível dizer se o que vinha primeiro era o ato de 
acomodar a oferta de moeda, realizado pelo Estado, ou o ato de elevar os preços, 
pela empresa privada. Mas, teoricamente, Rangel argumentava a respeito da 
endogeneidade da oferta monetária. 

8.3.3. Debate sobre inflação no início dos anos 80 

 O único livro notável sobre inflação, no Brasil, nos anos 70, foi o de 
Simonsen5.  

Simonsen apontava para três componentes da inflação: 

1. componente autônoma: aquela que independe de inflação do período anterior; 
é determinada por fatores de ordem institucional como reajustes arbitrários de 
salários, da taxa de câmbio, de impostos indiretos, etc., ou de natureza 
acidental  como altas de preços provenientes de más safras. 

2. componente de realimentação: aquela que resulta da inflação do período 
anterior; as altas de preços representam a tentativa de reconstituição pelos 
agentes econômicos de sua participação no produto nacional, dissolvida pela 
inflação passada: entre elas, os reajustes salariais devido ao aumento do custo 
de vida, a reconstituição das margens de lucro das empresas pressionadas 
pelos custos, as revisões de preços automáticas com a correção monetária. 

3. componente de regulagem pela demanda: a alta de preços dependia do 
efeito regulador da intensidade da demanda: se o ritmo de crescimento da 
demanda fosse maior do que o crescimento da capacidade produtiva, a taxa de 
inflação seria maior do que a superposição das componentes autônomas e de 
realimentação. 

Portanto, para Simonsen, o coeficiente de realimentação indica o grau de 
automatismo da inflação crônica, ou seja, em que fração a inflação de certo 
período se transmite ao período seguinte. 

Após longo interregno, em que o debate econômico nacional privilegiou a 
concentração de renda e o crescimento econômico, com a citada exceção da 
contribuição de Simonsen, o debate sobre o agravamento da inflação brasileira 
retornou no início dos anos 80. Adroaldo Moura da Silva defendia que a 
terapêutica anti-inflacionária, qualquer que fosse a causa primária, consistia em 

                                            
5  SIMONSEN, Mário Henrique. Inflação: Gradualismo x Tratamento de Choque. RJ, APEC Editora, 
1970. 
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neutralizar a ação dos mecanismos de reajustes, espontâneos ou não, de preços, 
salários, câmbio e taxa de juros6. A alternativa mais eficiente para, a um só tempo, 
quebrar o importante mecanismo de inércia inflacionária e promover a mudança 
de preços relativos, requerida pelo ajuste do balanço de pagamentos, seria alterar 
a política salarial e manter a política cambial. 

Aí, então, ocorreu nova ruptura em termos de ênfases analíticas. Em vez da 
redução do fosso entre estruturalistas e monetaristas pela adoção de modelos 
híbridos, em que se localizava o problema central nos mecanismos de propagação 
de desequilíbrios de preços setoriais, os modelos formais de valor agregado e/ou 
de mark-up que explicavam a inflação pelo conflito na distribuição funcional da 
renda (salários versus lucros) foram criticados por herdeiros da Escola da Cepal. 
Luciano Coutinho & Paulo Renato de Souza retrucaram que, com as transações 
intermediárias abstraídas, era impossível entender a propagação preços-custos-
preços, dentro da matriz de preços7. O Estado, as empresas estatais, as 
empresas privadas e o sistema bancário, por estabelecerem certa constelação de 
preços básicos, eram os protagonistas autônomos da inflação. Direta ou 
indiretamente, havia regulação estatal dos salários, cuja penalização não 
resolveria o problema da inflação. 

8.3.4. Teoria da inflação inercial 

 Na visão cepalina da inflação, conforme já vimos, havia distinção entre 
categorias lógicas diferentes: as diversas pressões inflacionárias estruturais 
seriam as verdadeiras causas da inflação, enquanto os instrumentos de 
propagação manteriam ou dariam caráter cumulativo à inflação. Os auto-
denominados neo-estruturalistas, nos anos 80, passariam a dar ênfase aos 
processos de propagação, o aspecto mais visível da inflação.  

Assim, Luiz Carlos Bresser-Pereira & Yoshiaki Nakano distinguiam entre 
fatores aceleradores, mantenedores e sancionadores da inflação8.  

                                            
6  MOURA DA SILVA, Adroaldo. Inflação: Reflexões à Margem da Experiência Brasileira. Revista de 
Economia Política 3. Vol. 1, n.3, jul-set 1981. pp. 57-81. 
7  COUTINHO, Luciano & SOUZA, Paulo Renato. Inflação: Anotações Críticas para o Debate. Revista 
de Economia Política 4. Vol. 1, n. 4, out-dez 1981. pp. 127-147. 
8  BRESSER PEREIRA, L. C. & NAKANO, Y.. Inflação e Recessão. SP, Editora Brasiliense, 1986. 
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Mecanismos ou fatores que atuam sobre os preços: 

1. fatores aceleradores: causam a aceleração (ou desaceleração) da inflação por 
aumento da margem de lucro ou de salários reais acima da produtividade;  
as variações de preços relativos que iniciam o processo são as causas 
primárias; 

2. fatores mantenedores: causam a manutenção do patamar da inflação; 
relacionam-se com a capacidade dos agentes econômicos repassarem seus 
aumentos de custos para os preços e promoverem conflito distributivo. 

3. fatores sancionadores: sancionam a elevação dos preços ou o patamar da 
inflação: particularmente, o aumento da quantidade nominal de moeda ocorre 
devido à inflação; a expansão monetária é vista como variável endógena do 
sistema, ou seja, é conseqüência e não causa primária da inflação. 

Lopes possuía “antiga convicção sobre a natureza predominantemente 
inercial do processo inflacionário brasileiro”9.  

Qualquer série temporal estatística, por exemplo, de índice geral de 
preços, pode ter suas variações agrupadas em três diferentes componentes: 

1. tendência da variável durante longo período: movimento persistente em 
alguma direção; 

2. oscilações de diferentes tipos (variações sazonais), de maior ou menor 
regularidade (movimentos cíclicos), sobrepostas à tendência; 

3. variações residuais ou irregulares em função de eventos isolados ou 
influências casuais; constituem-se de qualquer valor registrado na série 
diferente do que é esperado da tendência e das oscilações do período 
precedente. 

Deve-se observar que as flutuações sazonais não aparecem nas séries 
temporais que contenham somente índices anuais. Portanto, o ponto-de-partida, 
para a análise da série de variações em 12 meses do índice geral de preços, deve 
ser a distinção conceitual entre choques inflacionários e tendência inflacionária. 

choques inflacionários: são os impulsos, inflacionários ou deflacionários, que 
dão o ritmo da elevação dos preços, devido às ações, exitosas ou não, dos 
agentes econômicos, visando alterar preços relativos. 

                                            
9  LOPES, Francisco. Inflação Inercial, Hiperinflação e Desinflação: Notas e Conjecturas. O Choque 
Heterodoxo. RJ, Campus, 1986. 
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choques de oferta: choque cambial (maxidesvalorizações); choque agrícola 
(quebras de safras para abastecimento interno), choque corretivo (política de 
realinhamento de preços), etc. 

choques de demanda: impulso deflacionário, provocado por recessão, segundo a 
Curva de Phillips; impulso inflacionário, dado pela expansão monetária excessiva, 
segundo a Teoria Quantitativa da Moeda. 

tendência inflacionária: é o resíduo não explicado pelos choques, ou seja,  
é o componente de inflação pura; se não houvesse nenhuma pressão no sentido 
de mudanças efetivas ou desejadas em preços relativos, a taxa de inflação seria 
igual à tendência. 

Os estudos econométricos, realizados na PUC-RJ, revelaram que a 
importância quantitativa dos choques de demanda deflacionários era pequena, 
quando comparada aos níveis elevados da inflação brasileira. A conclusão retirada 
foi que o programa efetivo de combate à inflação devia ser constituído por políticas 
que atuassem diretamente sobre a tendência inflacionária. 

Constatada a natureza inercial da tendência inflacionária, concluiu-se 
também que, na ausência de choques inflacionários, a inflação corrente era 
semelhante à inflação passada. 

A idéia básica da hipótese inercial da tendência inflacionária é:  

 em ambiente cronicamente inflacionário, o comportamento defensivo na 
formação de preços, em condições normais, é a tendência de recompor o pico 
anterior de renda real, no momento de cada reajuste periódico de preço; 

 quando todos os agentes adotam esta estratégia de recomposição periódica 
dos picos, a taxa de inflação existente no sistema tende a se perpetuar, ou 
seja, a tendência inflacionária mantém a inflação passada. 

A taxa de inflação depende de:  

1. picos de renda real desejados pelos diversos agentes;  

2. periodicidades de reajuste de renda real, para cada um deles;  

3. estrutura de preços relativos médios existente na economia. 

Os preços relativos médios são medidos em termos de valores reais 
médios por período à semelhança do salário real médio. Em economia 
inflacionária, os preços relativos mudam, constantemente, ao longo do tempo. São 
os preços relativos médios que importam em termos de alocação de fatores e 
distribuição de renda. 



 156 

Um exemplo numérico, neste ponto, pode ser esclarecedor. Suponhamos 
que, em economia com taxa de inflação média em torno de 10% ao mês, a 
evolução mensal de índices de base fixa (mês 1 = 100) representativos dos 
salários reais e dos lucros reais seja a seguinte: 

 

MÊS SALÁRIOS REAIS (W/P) LUCROS REAIS ( L / P ) 

1 100 100 

2 90 110 

3 81 119 

4 73 127 

5 65 134 

6 60 140 

 Nesse exemplo estilizado, o teto ou pico dos salários reais teria ocorrido no 
mês inicial da série temporal. Ao final dela, no piso ou vale, os trabalhadores 
teriam perdido 40% de seu poder aquisitivo real e teriam que ter aumento de 
66,6%, nos salários nominais, para recuperarem seu pico prévio de renda real. O 
salário real médio (470 / 6 = 78) teria ocorrido em meados do semestre. Em 
contrapartida, na mesma ocasião, os capitalistas recebiam o lucro real médio  
(730 / 6 = 122). Teoricamente, aí seria possível haver acordo social de 
compatibilidade distributiva, pois nenhuma das classes antagônicas estaria ou no 
pico ou no vale. 

 Caso os trabalhadores não aceitassem tal “plano de estabilização”, e com 
pressão sindical conseguissem diminuição na periodicidade de reajuste de sua 
renda real, por exemplo, para após transcorrido um trimestre, o que ocorreria? 
Permanecendo a mesma taxa de inflação média de 10% ao mês, o salário real 
médio aumentaria em 15,4%, ou seja, de 78 para 90 (= 271 / 3). Em 
conseqüência, o índice da renda real média dos capitalistas teria caído para cerca 
de 110 (= 329 / 3). 

 O argumento dos teóricos “inercialistas” é que, estabelecido o conflito 
distributivo, os capitalistas reagiriam à perda de poder aquisitivo real, remarcando 
seus preços. Como se verifica no próximo quadro, para restabelecer o poder 
aquisitivo médio real semelhante ao existente antes dos salários passarem a ter 
reajuste trimestral, tanto para os capitalistas (124 = 372,5 / 3), quanto para os 
trabalhadores (79 = 237,5 / 3), a taxa de inflação aumentaria do patamar em torno 
de 10% a. m. para o patamar de cerca de 22,5% a. m.! 
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MÊS SALÁRIOS REAIS (W/P) LUCROS REAIS ( L / P ) 

1 100 100 

2 77,5 122,5 

3 60 150 

Chega-se, então, à seguinte conclusão: 

A essência da hipótese de inflação inercial é que a tendência 
inflacionária corresponde à taxa de inflação que vigora com preços relativos 
médios constantes, porém, não estáticos; ela tende a reproduzir a taxa de inflação 
passada por os agentes terem certo padrão de comportamento defensivo de seus 
picos de renda real. 

Observa-se que a inércia inflacionária surge em economias cronicamente 
inflacionárias, independentemente da existência ou não de mecanismos formais 
de indexação. 

Se algum agente não adota, simplesmente, esta estratégia de 
recomposição periódica do pico prévio de sua renda real, mas deseja reorientar a 
distribuição de renda a seu favor, o reajuste de seu preço (salário, lucro, juro, 
aluguel, etc.) terá de ser maior do que a inflação passada. Entretanto, essa ação 
tem de ser confirmada no mercado. Se ele obtém resposta positiva, houve 
alteração de preços relativos, quebra de inércia e choque inflacionário, devido ao 
conflito distributivo instalado. Se ele não alcança seu intento, corre inclusive o 
risco de perda de sua participação relativa no mercado, devido à reação dos 
outros agentes. 

O modelo da PUC-RJ, à semelhança da tradição estruturalista latino-
americana, apresenta o processo inflacionário derivado de conflito distributivo. Os 
trabalhadores exigem a restauração do pico do valor real dos salários  através da 
negociação direta,  da greve e/ou da lei salarial. Os empresários aumentam os 
preços nos períodos entre os momentos de reajuste, para recuperar o máximo de 
lucro real recebido anteriormente, que ocorreu no momento imediatamente 
antecedente ao reajuste salarial, quando os salários reais estavam em seus pisos. 
O pico de renda do trabalhador é o piso de renda do capitalista, e vice-versa. 
Podemos usar a metáfora da “gangorra”, para ilustrar esse modelo.   

Dessa forma, após cada reajuste de salário nominal, os empresários 
remarcam preços, buscando a redução paulatina do salário real efetivamente 
pago. Se, ao longo do tempo entre diversos dissídios coletivos, permanece o 
mesmo salário real médio, significa que os preços relativos médios estão 
constantes.  
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A inércia inflacionária representa a compatibilidade distributiva no 
contexto hipotético da relação entre lucros e salários. 

Os economistas da PUC-RJ defendiam que o foco das políticas de combate 
à inflação fosse deslocado da geração de choques de demanda deflacionários 
para a elaboração de mecanismos que permitissem quebrar a tendência inercial 
da inflação. A diferença entre sua Proposta de “Choque Heterodoxo”, em que 
se alcançava a compatibilidade distributiva pelo suposto congelamento de preços 
pelas rendas médias reais imposto pelo governo, e a Proposta Larida (ver a 
apresentação dessa proposta de André Lara Resende e Pérsio Arida mais 
adiante) de “moeda indexada” era que nesta havia aparente caráter não 
compulsório da fórmula de conversão baseada em valores reais médios10. 
Supunha-se que a compatibilidade distributiva pudesse ser obtida pelas “forças de 
mercado”.  

Essa suposição ocorria devido ao estudo das experiências concretas dos 
finais das hiperinflações. Concluiu-se que, em todas elas, havia, voluntariamente, 
o repúdio à moeda doméstica hiper desvalorizada e o uso da moeda estrangeira, 
pelo menos, inicialmente, como reserva de valor e unidade-de-conta. A taxa de 
inflação relevante passava a ser expressa nessa “nova” moeda. A inflação na 
“velha” moeda nacional deixava de importar. Nesta situação, bastaria fazer 
reforma monetária com certa paridade cambial fixa (e com reservas internacionais 
para sustentá-la) entre a “nova” moeda nacional e a moeda estrangeira, para se 
extirpar a memória inflacionária. 

A crítica de Lopes a essa visão de Lara-Resende e Arida era que somente 
no caso das hiperinflações que a compatibilidade distributiva pós-estabilização era 
obtida espontaneamente. Isso por causa da verificação pelos agentes de que o 
custo com alta vertiginosa de preços na moeda doméstica era maior que eventuais 
perdas de renda real que poderiam ter, convertendo suas transações para preços 
estáveis em moeda estrangeira. Em outros termos, o trauma da hiperinflação que 
levava à resignação ou ao conformismo social com a perda de renda relativa, na 
conversão cambial. 

Em meados da década dos 80, não havia ameaça de hiperinflação aberta, 
na economia brasileira. O diagnóstico deles próprios era de inflação inercial. 
Portanto, a Proposta Larida era muito “adiantada”, para a época em que foi 
lançada. Dez anos depois, após muitos traumas com os chamados “choques 
heterodoxos”, executando-se a “dolarização programada”, via URV (Unidade de 
Referência para Valores), ou “hiperinflação controlada”, a chamada Proposta 
Larida serviu de lastro teórico para a “desinercialização” da inflação brasileira. 

                                            
10  ARIDA, P. & LARA RESENDE, A. Inflação Inercial e Reforma Monetária . ARIDA, P.(org.). Brasil, 
Argentina, Israel: Inflação Zero. RJ, Paz e Terra, 1986. 
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8.3.5. Teoria da inflação acelerada 

 A interpretação da inflação brasileira como fosse predominantemente 
inercial tinha bastante evidência empírica na manutenção de patamares 
inflacionários, em média durante três anos, entre 1974 a 1985.  

 

Patamares trienais da inflação brasileira 

1974/75 30% 

1976/78 40% 

1979 77,2% 

1980/82 100% 

1983/85 220% 

O problema era explicar os choques inflacionários, com alterações de 
preços relativos, nesse período, e as acelerações inflacionárias, após os choques 
heterodoxos, na segunda metade da década dos 80 e primeira dos 90 (ver quadro 
abaixo). Nesse caso ganharam evidência, no campo heterodoxo, as 
interpretações pós-keynesianas. 

 A adaptação originária de “idéias de fora ao lugar” e “ao tempo” foi realizada 
pelo economista argentino Roberto Frenkel, adotando variante do estruturalismo 
latino-americano, em que questionava a relevância dos modelos cost-push, núcleo 
de boa parte da literatura keynesiana11. Seu tema central era o comportamento 
                                            
11  FRENKEL, Roberto. Decisiones de Precio en Alta Inflacion. Estudios CEDES. 1979. 
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empresarial de curto prazo  em contexto de alta incerteza, com modelo que incluía 
decisões de preço, expectativas e riscos. Prescindia da análise de equilíbrio, 
enfocava o problema inflacionário em termos de processo histórico, com análise 
do fundamento microeconômico do comportamento de curto prazo  dos agregados 
de preços. 

 O pensamento pós-keynesiano supunha que os mark-up eram estáveis a 
curto prazo e insensíveis aos movimentos da demanda. Mas esta hipótese de 
constância dos mark-up reduzia o mercado de preços administrados ao papel de 
transmissor passivo de impulsos inflacionários gerados em outras partes do 
sistema econômico, por exemplo, devido à variação do custo do trabalho. Em 
oposição a esta visão do fenômeno inflacionário, o modelo de Frenkel supunha 
papel ativo do mercado de preços administrados.  

Sustentava que as decisões de preços das empresas jogavam papel 
autônomo no processo inflacionário através de variações em curto prazo  dos 
mark-up, em função de mudanças significativas de informação, nível de incerteza 
e considerações de risco. 

 Haveria dois riscos de perda nas decisões de preço pelo produtor, devido 
à expectativa inflacionária incerta:  

1. risco de renda por causa da incerteza sobre a demanda: não podendo vender 
toda a produção ao preço superestimado que era oferecida, haveria custo de 
imobilizar o capital líquido alocado na parte da produção não vendida sob 
forma de excesso de estoque; a manutenção do estoque sobredimensionado, 
que passava a integrar a oferta futura, dependeria da estrutura das taxas de 
juros e do custo oportunidade.  

2. risco de capital seria devido à subestimativa do preço futuro do insumo, com 
a fixação de mark-up insuficiente para a reposição de estoque necessário para 
manter o nível de produção, o que implicaria em descapitalização.  

A conclusão mais geral do modelo de Frenkel era que, ante expectativa 
inflacionária alta e incerta, entre o risco de subestimar a inflação do preço do 
insumo e o risco de sobreestimar a inflação, as decisões de preço, racionalmente, 
sobre estimavam a inflação. 

Sob condições de inflação crônica e incerteza normal, o cálculo de preços é 
realizado com mark-up constante sobre os custos variáveis, ajustados pela taxa 
de inflação esperada. Mas a expectativa de taxa de inflação anormalmente alta 
quebra as condições de normalidade. Com choque inflacionário, aumenta o nível 
de incerteza, tornando maiores os riscos das decisões de preço. Para a 
minimização de riscos, as margens de lucro unitárias são então elevadas, 
compensando a perda de lucros devido às menores vendas. Em outros termos, há 
espécie de teste do teto do mark-up aceitável pelo mercado. 
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A manutenção de estoques excedentes depende de: 

• os custos de manutenção dos estoques;  

• a preferência pela liquidez dos vendedores ; 

• a expectativa de vender mais caro do que preço de aquisição. 

Logo, a especulação nas decisões de preços envolve expectativas que se 
realimentam a respeito dos preços futuros. 

O artigo seminal de Frenkel inspirou outros analistas latino-americanos. 
Maria da Conceição Tavares & Luiz Gonzaga Belluzzo afirmam, então, que o 
modelo keynesiano de preços normais de oferta com salários exógenos e mark-up 
fixo não se mantém como modelo explicativo em condições que não se sustenta a 
hipótese da estabilidade dos contratos de oferta, por exemplo, de suprimento de 
matérias-primas estratégicas, em função de flexibilização cambial, e dos contratos 
de dívida, devido à repactuação periódica, em circunstâncias de volatilidade das 
taxas de juros12. Tudo isso obriga a sucessivas reavaliações de estoques ou 
saldos.  

A incerteza sobre o custo de uso dos estoques de matérias-primas e sobre 
o valor atualizado da dívida passada convertia o modelo de fix-price em modelo de 
flex-price. A flexibilidade de preços e da margem desejada de lucro, que era 
margem incerta de cálculo, era, tendencialmente, para cima, porque embutia certa 
margem de segurança. 

Na teoria da inflação inercial, a formação de preços é realizada com 
mark-up desejado estável, baseado na margem histórica de lucro. Depois de 
algum choque, isto é, variação de preços relativos, a inflação corrente volta a ter 
como referência custos devidos à inflação passada. 

Na teoria da aceleração inflacionária, ou da “profecia auto-confirmada”, 
as empresas líderes na formação de preços ampliam o mark-up desejado  
como forma de prevenção contra inflação futura. Entretanto, as margens de lucro 
efetivas ex-post podem ser declinantes, devido à não validação das crescentes 
margens de segurança de lucro desejadas. 

Antônio Kandir seguiu esta abordagem alternativa, em que a mudança 
colocada na expectativa dos preços de backward looking para forward looking 
exercia papel fundamental13. Na definição dos mark-ups desejados, entravam em 
consideração as expectativas quanto aos preços futuros dos bens públicos-fiscais 

                                            
12  TAVARES, Maria da Conceição & BELLUZZO, Luiz Gonzaga. Uma Reflexão sobre a Natureza da 
Inflação Contemporânea. in REGO (org.). Inflação Inercial, Teorias sobre Inflação e o Plano Cruzado. RJ, Paz 
e Terra, 1986. 
13  KANDIR, Antonio. A Dinâmica da Inflação. SP, Nobel, 1989. 
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(bens produzidos pelo Estado e comercializáveis, bens altamente subsidiados, 
bens com elevada carga de impostos) e dos bens cambiais (bens importados e/ou 
altamente utilizados na produção de bens exportáveis). 

Mostrava que a situação de fragilidade financeira do setor público conduzia 
a aceleração inflacionária através do impacto sobre o índice de custo de uso das 
empresas. Daí surgia a pressão por mudança de preços relativos entre os setores 
com diferentes padrões de utilização de bens público-fiscais, sujeitos a constantes 
realinhamentos, para ajustamento do setor público. 

A endogeneidade da aceleração inflacionária era resultado da interação 
de diversos processos: 

• fragilidade financeira do setor público; 

• elevação do custo de uso dos bens públicos-fiscais e dos bens cambiais; 

• pressões para dispersão de preços relativos entre setores com padrões 
distintos de utilização de tais bens, devido à diferenciação dos mark-ups 
desejados. 

 Levantou-se  a hipótese de que “a inflação brasileira responde também a 
uma lógica estritamente financeira”14. Posteriormente, em Luiz Gonzaga Belluzzo 
& Júlio Sérgio Gomes de Almeida, esta generalização da referência à taxa nominal 
esperada de juros de curtíssimo prazo como critério para os ajustes de preços a 
prazo foi denominada de “financeirização dos preços”15. A taxa de juros 
funcionaria como o rendimento alternativo do capital não-imobilizado, com 
arbitragem entre o mercado de bens e serviços, de um lado, e o mercado de 
ativos financeiros, de outro. Quanto mais alta a taxa de juros, mais se estimularia 
a elevação das margens de lucro. Paralelamente, com a obtenção de riqueza 
financeira, as empresas não-endividadas, capitalizadas e líquidas teriam melhores 
condições de sustentar estoques não colocados no mercado àqueles preços 
elevados. Em outras palavras, a política de altas taxas de juros teria resultado 
contraditório no combate à inflação. 

 Os juros esperados da “quase-moeda indexada” cumpriria função 
semelhante à da “dolarização”, em contextos hiperinflacionários, sem referência 
direta à moeda estrangeira, mas indireta via relação juros-câmbio. As expectativas 
inflacionárias influenciariam não só o custo de reposição do estoque, mas também 
o juro mercantil, cobrado em venda a prazo. Na formação do preço a prazo, o 
empresário levaria em conta a alternativa de vender à vista e aplicar os recursos 
derivados da realização dessa venda no mercado financeiro. Não seria racional, 

                                            
14  COSTA, Fernando Nogueira da. Estado de Confiança e Hiperinflação. in REGO, J. M. (org.). Inflação 
e Hiperinflação: Interpretações e Retórica. SP, Bienal, 1990. 
15  BELLUZZO, L. G. & ALMEIDA, J. S.. Crise e Reforma Monetária no Brasil. Campinas, mimeo, março 
1990. 
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na busca de maximização de lucro, cobrar menos juro mercantil e obter receita 
operacional menor do que poderia receber de receita financeira. 

8.3.6. Teoria da hiperinflação 

A definição de hiperinflação sofre grande grau de arbítrio. Cagan deu 
definição empírica ad hoc de 50% a.m., sendo seu final sinalizado quando caia 
abaixo desse nível pelo menos durante um ano. Isso representava inflação 
anualizada de mais de 13.000%! Dornbusch e Fisher reduzem essa taxa de 
inflação que caracteriza a hiperinflação para cerca de 1.000% a.a., ou seja, em 
média, mais de 22% a.m.. 

Álvaro Zini mostra que os episódios históricos de hiperinflação foram 
exceções: até os anos 80, as hiperinflações se resumiam a 9 casos (Áustria, 
Alemanha, Hungria, Polônia e Rússia, nos anos 20, e Hungria, Grécia, China e 
Taiwan, nos anos 40)16. Nos anos 80, considerando-os a partir de taxa de inflação 
maior que 1000% a.a., foram 10 casos: na América Latina (Argentina, Bolívia, 
Brasil, Nicarágua e Peru), na Europa Oriental (Iugoslávia, Polônia, Ucrânia e 
Rússia) e na África (Zaire). 

As condições que provocam hiperinflação, segundo a ortodoxia, são: 

1. esse fenômeno só ocorre em regimes de moeda fiduciária; 

2. muitas hiperinflações aconteceram depois de guerra mundial, guerra civil ou 
revolução, devido ao déficit orçamentário provocado por excesso de gastos 
bélicos, grande queda na coleta de impostos, diminuição da receita de 
senhoriagem pela existência de múltiplas moedas, etc. Nos anos 80, os 
choques externos e a alta dívida externa dos governos levaram a obrigações 
internacionais comparáveis com “reparações de guerra”. 

A característica comum de todas as hiperinflações, para os 
economistas: 

• ortodoxos: é o aumento colossal da oferta de moeda  pela necessidade de 
financiar imensos déficits orçamentários sem ter as adequadas condições 
fiscais e financeiras.  

• heterodoxos: é a fuga à moeda nacional, devido à deterioração do valor da 
moeda pelo aumento dos preços. 

Há uma tentativa moderadora de combinação das duas posições. 

                                            
16  ZINI Jr.,  Alvaro A.. Hiperinflação, Credibilidade e Estabilização: Um ensaio sobre História Monetária.  
SP, FEA-USP (mimeo), 1993. 
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Lara-Resende propunha classificação tripartite dos fenômenos de alta 
generalizada de preços17.  

• a inflação moderada seria alta do nível geral de preços, devido ao excesso de 
demanda, na fase final dos ciclos de aquecimento da atividade econômica, com 
operação próxima do limite de capacidade instalada e redução dos níveis de 
estoques.   

• a inflação crônica seria processo de alta generalizada dos preços em ritmo 
mais acelerado e por período de tempo suficientemente longo, em que seriam 
desenvolvidos mecanismos de indexação retroativa dos contratos, com 
adaptação dos arranjos institucionais e contratuais à nova realidade.  

• a hiperinflação constituiria processo de violenta alta dos preços com rejeição 
da moeda nacional, em que o governo perderia todas as fontes alternativas de 
financiamento 

Com a ameaça de hiperinflação aberta, a ênfase analítica dos pós-
keynesianos latino-americanos, a partir de 1989, passou a ser distinta. Frenkel 
tinha o objetivo de tratar das instituições mais relevantes do regime de alta 
inflação, processo mais ou menos prolongado de taxas altas de inflação18. 
Carvalho colocava o foco da abordagem pós-keynesiana no fato de que a inflação 
corrói o sistema de contratos monetários, a alta inflação o transforma em indexado 
e a hiperinflação o destrói com a dolarização19.  

Face às obscuras fronteiras entre alta inflação e hiperinflação, traçadas 
pelos ortodoxos, como constituísse somente fenômeno quantitativo, a abordagem 
pós-keynesiana trata-o como fenômeno qualitativo, em que há mudanças 
comportamentais e no sistema de contratos.  A hiperinflação é vista como modo 
de formação de preços. A principal determinante das decisões correntes de 
precificação passa a ser a expectativa de inflação futura diferente da passada e da 
corrente. A destruição da base para a formação de contratos pode levar, em 
alguns casos, à interrupção do processo de trocas. 

Há dois estágios na hiperinflação: 

1. as expectativas divergentes da inflação resultam em políticas de preços 
inconsistentes, provocando o desequilíbrio de preços relativos e sistema de 
preços caótico com o processo de crescimento descontrolado, isto é, não 
antecipado, dos preços; 

                                            
17  LARA RESENDE, André. Da inflação crônica à hiperinflação. in REGO, J. M. (org.). Aceleração 
Recente da Inflação: A Teoria da Inflação Inercial Reexaminada. SP, Bienal, 1989. 
18  FRENKEL, Roberto. Hiperinflação: o inferno tão temido. . in REGO, J. M. (org.). Inflação e 
Hiperinflação: Interpretações e Retórica. SP, Bienal, 1990. 
19  CARVALHO, Fernando J. Cardim. Alta Inflação e Hiperinflação: Uma Visão Pós-keynesiana. Revista 
de Economia Política 40. Vol. 10, n. 4, out-dez 1990. pp. 62-82. 
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2. a difícil previsão dos preços vigentes na época da quitação dos contratos leva 
ao grande encurtamento dos prazos dos contratos e à cotação dos preços em 
moeda estrangeira, ou seja, dolarização. A generalização da nova unidade de 
conta produz ajustes praticamente simultâneos com base nessa unidade 
comum, configurando novo conjunto experimental de preços relativos de 
equilíbrio para alcançar a compatibilidade distributiva.  

São implicações da hiperinflação: 

1. conversão das transações para preços estáveis em outra unidade de conta, 
produzindo nova compatibilidade distributiva; 

2. adoção do indexador “instantâneo”, dado pela cotação cambial, o que permite 
a fixação do câmbio sancionar o realinhamento de preços relativos; 

3. tornar inócuas as estratégias individuais de ganhar posição com persuasão ou 
aceitação social de qualquer forma de estabilização. 

Logo, a dolarização, embora altere o regime de alta inflação, é também a 
pré-condição para a estabilização inflacionária, pois a economia recupera algum 
grau de coordenação.  

8.3.7. Política heterodoxa de estabilização 

O fundamento das políticas de estabilização do tipo heterodoxo está 
na capacidade de provocarem quebra no modo de formar expectativas, buscando 
a coordenação das decisões individuais de preços através de sinal emitido sobre o 
futuro. Há, então, a substituição da coordenação dada pela taxa passada de 
inflação, no caso da inflação inercial, ou da descoordenação provocada pela 
pluralidade de indexadores, no caso da inflação acelerada. 

processo gradual de substituição de indexadores = f( ritmo inflacionário ) 

1. indexador ex-post = f( custo ) => manutenção da margem de lucro histórica; 

2. indexador inercial = f( índice geral de preços ) => reposição das perdas 
passadas; 

3. indexador acelerador = f( índice de preço-guia ) => acompanhamento da 
liderança de preços; 

4. indexador ex-ante = f( expectativa de inflação ) => reposição futura dos 
estoques e formação do preço a prazo; 

5. indexador instantâneo = f( dólar paralelo ) => evitar defasagens. 
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A necessidade da âncora é dar certo elemento coordenador dos preços 
relativos em moeda forte, oferecendo previsibilidade para aumentos futuros 
[forward looking]. Os preços cotados em nova "moeda", ancorada  ou lastreada 
em câmbio fixo, reduzem as variações de preços relativos e produzem rápido 
alinhamento aos preços internacionais. 

 Finalmente, após diagnósticos do caso brasileiro, o debate derivou para as 
diversas propostas de estabilização: o Plano da Moeda Real em Francisco 
Lopes20, o Conselho da Moeda apresentada por André Lara Resende21, a âncora 
cambial e a âncora monetária foram discutidas por Gustavo Franco22, Paulo 
Nogueira Batista23 e Fernando Holanda Barbosa24 e as câmaras setoriais por 
Guido Mantega25. Embora tivessem divergências a respeito dos instrumentos de 
política econômica a serem utilizados, havia certo consenso: as alternativas de 
choques, como a dolarização, o congelamento, ou a prefixação negociada teriam 
altíssimos riscos se executadas sem correção prévia dos fundamentos 
macroeconômicos. Para ser iniciativa consequente, primeiro havia necessidade de 
construção das precondições fiscais, devido à possibilidade de surgir déficit 
público potencial com o fim da corrosão inflacionária do contingenciamento das 
despesas do orçamento. Depois, pensar em iniciativas contundentes de 
estabilização. 

Havia necessidade de três fases para a estabilização:  

1. construção gradualista das precondições, inclusive com reforma fiscal; 

2. adoção de tratamento de choque, com a reforma monetária;  

3. consolidação do plano, com políticas de controle da demanda agregada.  

Logo, a solução da crise fiscal dependeria de processo longo e complexo 
dependente de iniciativas do Congresso e de respaldo político para medidas do 
Executivo. 

 Os economistas brasileiros reconheciam, assim, os limites de sua 
competência técnica, face ao espaço da decisão política. Mas, sem dúvida, é 

                                            
20  LOPES, Francisco. O Desafio da Hiperinflação: Em Busca da Moeda Real. RJ, Campus, 1989. 
21  LARA RESENDE, André. O Conselho da Moeda: um Órgão Emissor Independente. Revista de 
Economia Política 48. Vol. 12, n. 4, out-dez 1992. 
22  FRANCO, Gustavo. Alternativas de Estabilização: Gradualismo, Dolarização e Populismo. Revista de 
Economia Política 50. Vol. 13, abr-jun 1993. 
23  NOGUEIRA BATISTA, Paulo. Dolarização, Âncora Cambial e Reservas Internacionais. Revista de 
Economia Política 51. Vol. 13, n. 3, jul-set 1993. 
24  HOLANDA BARBOSA, Fernando. Hiperinflação e Estabilização. Revista de Economia Política 52. 
Vol. 13, n. 4, out-dez 1993. 
25  MANTEGA, Guido. Programas de Estabilização , Mistificação Tecnocráticas e Câmaras Setoriais. 
Revista de Economia Política 54. Vol. 14, n. 2, abr-jun 1994. 
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inegável o papel do debate acadêmico para o respaldo teórico das medidas de 
política econômica tomadas. A alternativa assumida, em dezembro de 1993, foi a 
de implementação de sistema bi monetário via introdução de nova moeda, a 
chamada URV – Unidade de Reajuste de Valores –, variável diariamente de 
acordo com certa taxa de inflação esperada pro-rata, com a qual se fazia o 
reajuste da cotação oficial do dólar, como fosse ele a unidade de conta. Ela estava 
no espírito da proposta do currency board de André Lara Resende e do Plano da 
Moeda Real de Francisco Lopes, fundamentado na Proposta Larida da Moeda 
Indexada.  

 A Proposta da Moeda Real (dolarizada) era a tentativa de reproduzir a 
lógica da hiperinflação sem que fosse necessário vivê-la na prática. A idéia era 
criar moeda nacional com valor estável, como alternativa à moeda estrangeira. A 
sociedade poderia emigrar para esta nova moeda, em processo controlado de 
desindexação. O problema real era achar o mecanismo para fazer a coordenação 
das expectativas, ou seja, o mecanismo para induzir a indexação pelo dólar no 
setor onde esta não avançou espontaneamente. 

 A Proposta Larida de reforma monetária lida com o componente inercial 
da inflação, nem mais, nem menos, e consiste nos seguintes elementos: 

1. a introdução da moeda indexada (NC) com paridade fixa, de um para um, com 
a ORTN (correção monetária) diária pro rata. 

2. no período de transição, a taxa de câmbio em NC manter-se-á constante à 
taxa real de câmbio prevalecente antes da reforma monetária. 

3. a partir da data em que o NC é criado, permiti-se aos agentes converter a 
moeda nacional em NC ou vice-versa à taxa de equivalência vigente no dia, 
para evitar aumento na velocidade de circulação da “moeda má”, cujo repúdio 
provocaria aceleração da inflação nesta moeda. 

4. depósitos à vista no sistema bancário seriam automaticamente convertidos. 

5. todas as transações efetuadas pelo Banco Central, contratos com correção 
monetária e preços administrados pelo governo seriam cotados em NC. 

6. salários, aluguéis e demais contratos indexados seriam convertidos em NC por 
fórmula de cálculo do valor real médio de acordo com o indexador oficial 
(ORTN) nos 6 meses precedentes, para evitar causar ganhos ou perdas de 
renda real àqueles que passam a adotar contratos mensais em NC. 

7. inflação em NC durante o período de transição em que cruzeiros e NC 
coexistem é, por definição, nula.  

Sua idéia-básica é que a superioridade do NC em termos das três funções 
tradicionais do dinheiro induz à rápida mudança nas cotações de preços para o 
NC. 



 168 

A alternativa escolhida foi constituir, temporariamente, sistema bi monetário, 
com nova moeda como unidade de conta. O pressuposto básico era que, se os 
preços eram estáveis com relação à determinada moeda indexada ou dolarizada, 
então que fosse esta uma moeda nacional. Acreditava-se na possibilidade de 
introduzir gradualmente nova moeda e que, com a fixação da paridade cambial, a 
inflação representada nessa nova moeda simulacro do dólar se tornaria nula por 
construção. 

A dolarização ou “diarização” dos reajustes de preços: 

• reorganiza as demandas pelo produto social; 

• expressa-as em um única unidade-de-conta; 

• deixa a economia pronta para passar pela reforma monetária estabilizadora; 

• suprime o cálculo de perdas passadas do cotidiano dos agentes econômicos. 

Esse plano de estabilização em regime de alta inflação necessita de 
estímulo artificial, para criar as condições próprias à estabilização. Reconhece-se 
processo hiperinflacionário programado não se detém espontaneamente. A 
condição necessária para seu término é haver choque estabilizador via 
administração da taxa de câmbio, ou seja, a âncora cambial . 

No Plano Real, a URV foi criada para cumprir o mesmo papel que o dólar 
cumpre nas hiperinflações: 

1. diarizar a economia; 

2. compatibilizar a distribuição de renda; 

3. sincronizar o aumento de preços. 

A reforma monetária, em determinada data, foi o Governo enviar projeto de 
lei para o Congresso, transformando a unidade-de-conta URV em dinheiro com 
todas suas funções: meios de pagamento, unidade de conta e reserva de valor. 

 

8.4. Conclusão 

 Talvez seja na área de conhecimento sobre o fenômeno inflacionário que 
autores brasileiros tenham dado maior contribuição ao pensamento econômico. 
Possíveis explicações para isso seriam a abertura para idéias teóricas vindas de 
fora, a aplicação destas teorias puras adequando-as ao contexto histórico, 
socioeconômico e institucional brasileiro e a crítica construtiva das ações de 
política econômica pretéritas. Deve-se salientar que, ao contrário de outras 
experiências latino-americanas, mesmo durante o regime ditatorial não se 



 169 

conseguiu estancar o debate econômico acadêmico, o que foi muito relevante 
para respaldar a política econômica da fase de democratização. Se é verdade que 
a economia brasileira, em certos períodos, se transformou em “laboratório”, os 
“cientistas econômicos” examinaram o fracasso, em que pese sucessos 
momentâneos, e o ônus social de suas “experiências”, reavaliando suas 
propostas. Cometeram ainda muitos percalços em termos jurídicos, ou seja, de 
mudanças de direitos contratuais. Mas o Congresso Nacional validava, depois, as 
mudanças cruciais, dificilmente reversíveis, a não ser a custa de imensos 
prejuízos. 

Foram retiradas as seguintes lições das experiências dos Planos 
Heterodoxos, implementados antes do Plano Real: 

1. há trauma social com plano econômico elaborado em sigilo e aplicado através 
de decreto-lei, sem debate público; evitar isso implica na necessidade de fazer 
combate à inflação sem congelamento de preços, porque seu anúncio levaria à 
antecipação especulativa da remarcação dos preços, agravando o problema a ser 
combatido. 

2. há necessidade de pré-requisitos e condições iniciais adequadas, nas áreas 
cambial, fiscal, tarifária, etc.; suas ausências constituíram a grande fragilidade dos 
programas de estabilização heterodoxos. 

A dolarização programada da economia brasileira, além das condições 
macroeconômicas e internacionais favoráveis, foi crucial para o sucesso do plano 
de estabilização. Distinguiu o país daqueles latino-americanos que sofreram 
hiperinflação aberta, devido à dolarização descontrolada, embora tenha 
distinguido, entre seus cidadãos, os que tinham contas correntes nos bancos 
(“dinheiro de rico”), corrigidas diariamente pela URV, e os que só podiam se 
utilizar de papel-moeda (“dinheiro de pobre”) e sofriam hiperinflação de quase 50% 
ao mês.  Para o relativamente menor ônus social para parcela da população com 
acesso a bancos, houve, como queríamos demonstrar, relevante contribuição de 
economistas brasileiros. 
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O quadro com os principais índices de preço brasileiros comprova o 
relativo sucesso do plano de estabilização, no que toca à queda da taxa de 
inflação. 

 

Acumulado IGP-DI IGP-M IPC-FIPE INPC Média 

1963 2708,3 2567,3 2490,9 2489,1 2563,9 

1º sem. 94 763,12 732,26 780,18 759,15 758,69 

2º sem. 94 16,97 16,52 18,30 19,81 17,79 

1995 14,78 15,24 23,17 21,98 18,79 

1996 9,34 9,20 10,03 9,12 9,42 

1997 7,48 7,74 4,82 4,34 6,09 
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Resumo: 

1. No debate clássico entre estruturalimo e monetarismo, na abordagem do 
processo inflacionário latino-americano, a CEPAL apresentou a visão 
estruturalista e a ótica monetarista foi apresentada por discípulos de Friedman; 
interpretação alternativa foi elaborada por Rangel. 

2. O que diz Friedman a respeito é que a inflação é fenômeno monetário, devido 
ao aumento mais rápido, determinado pelo governo, da quantidade de moeda 
do que da produção, e só existe uma única cura para ela: persistência, embora 
com efeitos colaterais desagradáveis, no controle monetário. 

3. A crítica de Rangel aos monetaristas e estruturalistas é que ambos buscam a 
gênese da inflação em suposta insuficiência ou inelasticidade da oferta, global, 
no caso dos monetaristas, e setorial, no caso dos estruturalistas, quando 
deveriam perceber que o problema inflacionário está na crônica insuficiência 
da demanda e não, como sugerem, no seu excesso. 

4. A idéia básica da hipótese de tendência inercial da inflação é que, em 
ambiente cronicamente inflacionário, a tendência é de recompor o pico anterior 
de renda real no momento de cada reajuste periódico de preço; quando todos 
os agentes adotam esta estratégia, a taxa de inflação existente no sistema 
tende a se perpetuar, ou seja, a tendência inflacionária repete a inflação 
passada. 

5. O conflito distributivo ocorre porque os trabalhadores exigem a restauração do 
pico do valor real dos salários através de negociação direta, greve, ou lei 
salarial; a compatibilidade distributiva não é alcançada porque o pico de renda 
real do trabalhador é o piso empresarial: os empresários aumentam os preços 
nos períodos entre os momentos de reajuste, para recuperar o máximo de 
lucro real recebido anteriormente. 

6. A teoria da inflação acelerada apresenta os riscos das decisões de preços em 
regime de alta inflação, utilizando-se dos conceitos de mark-up flexível e  
financeirização dos preços; o risco de perda de vendas surge da 
superestimativa da taxa de inflação com mark-up desejado excessivo; o 
conseqüente excesso de estoque envolve a avaliação do custo de 
oportunidade entre os juros e o estoque que integra oferta futura; o risco de 
perda de capital surge da subestimativa da taxa de inflação do preço do 
insumo: o mark-up desejado pode ser insuficiente, para a reposição do estoque 
necessário à manutenção do nível de produção. 
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7. A inflação corrói o sistema de contratos monetários; a alta inflação 
o transforma, indexando-o; a hiperinflação: o destrói, dolarizando-o; porém, a 
conversão das transações para preços estáveis em outra unidade de conta 
(moeda estrangeira) resulta em nova compatibilidade distributiva; o indexador 
“instantâneo” passa a ser a cotação cambial, portanto, a fixação do câmbio 
sanciona o realinhamento de preços relativos; a hiperinflação torna inócuas as 
estratégias individuais de ganhar posição; com essa persuasão, há a aceitação 
social de qualquer forma de estabilização. 

8. A proposta de moeda real (dolarizada) é a tentativa de reproduzir a lógica da 
hiperinflação sem que seja necessário vivê-la na prática; a idéia é criar moeda 
nacional com valor estável, como alternativa à moeda estrangeira; a sociedade 
pode emigrar para esta nova moeda, em processo controlado de 
desindexação. 


