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Grau de arbítrio na definição de 
hiperinflação 

❂  Cagan: definição 
empírica ad hoc:  
50% a.m.  
( fim quando cai 
abaixo desse nível 
pelo menos durante 
um ano) =>  
inflação anualizada 
maior do que 13000% 

❂  Dornbusch e Fisher: 
definem como  
a taxa de inflação maior 
do que 1000% a.a.  
(em média, maior do 
que 22% a.m.). 

❂  amplia o número de 
casos. 



Episódios de hiperinflação 

❂ exceções: até os anos 80, resumiam-se a 
nove casos (Áustria, Alemanha, Hungria, 
Polônia e Rússia, nos anos 20, e Hungria, 
Grécia, China e Taiwan, nos anos 40).  

❂ a partir dos anos 80: onze casos =  
América Latina (Argentina, Bolívia, Brasil (?), 
Nicarágua e Peru), Europa Oriental 
(Iugoslávia, Polônia, Ucrânia e Rússia) e  
na África (Zaire e Zimbábue). 



Condições da hiperinflação, 
segundo a ortodoxia 

❂ esse fenômeno só ocorre em  
regimes de moeda fiduciária; 

❂ muitas hiperinflações aconteceram depois 
de guerra mundial, guerra civil ou revolução 
= f(déficit orçamentário :  
1. excesso de gastos bélicos;  
2. grande queda na coleta de impostos;  
3. existência de múltiplas moedas) 



Condições da hiperinflação, 
segundo a ortodoxia 

❂  anos 80:  
choques externos + 
alta dívida externa 
dos governos  
=> obrigações 
internacionais = 
“reparações de 
guerra”. 



Identificação de hiperinflação 

❂  característica comum 
de todas as 
hiperinflações,  
para ortodoxos:  
aumento colossal da 
oferta de moeda  = 
 f( necessidade de 
financiar imensos 
déficits 
orçamentários). 

❂  aspecto mais visível 
da hiperinflação,  
para heterodoxos:  
a fuga à moeda 
nacional =  
f( deterioração do 
valor da moeda pelo 
aumento dos preços). 



Regime de alta inflação versus 
hiperinflação 

❂  obscuras as 
fronteiras entre alta 
inflação e 
hiperinflação =  
f( fenômeno 
quantitativo ) 

❂  abordagem pós-
keynesiana: 
fenômeno qualitativo 
= mudanças  nos 
comportamentos dos 
agentes econômicos 
e no sistema de 
contratos. 



Foco da  
abordagem pós-keynesiana 

1.  inflação: corrói sistema de contratos 
monetários, desvalorizando-o; 

2.  alta inflação: o transforma, indexando-o; 

3.  hiperinflação: o destrói; dolarizando-o. 



Primeiro estágio da hiperinflação 

❂ expectativas divergentes da inflação  
=> política de preços inconsistentes  
=> desequilíbrio de preços relativos  
=> sistema de preços caótico  
=> processo de crescimento descontrolado  
(não antecipado) dos preços. 



Segundo estágio da hiperinflação 
1.  difícil previsão dos preços vigentes  

na quitação dos contratos  

2.  => grande encurtamento dos prazos  
dos contratos + cotação dos preços  
em moeda estrangeira (dolarização)  

3.  => generalização da nova unidade de conta 
= aceite de perdas devidas à conversão.  



Dolarização espontânea 
❂  => ajustes 

praticamente 
simultâneos =  
f( unidade comum )  

❂  => novo conjunto 
(experimental) de 
preços relativos de 
equilíbrio resulta em 
compatibilidade 
distributiva. 



Implicações da Hiperinflação 

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

2.  indexador “instantâneo”: cotação cambial 
=> fixação do câmbio sanciona o 
realinhamento de preços relativos; 

3.  torna inócuas as estratégias individuais de 
ganhar posição => persuasão: aceitação 
social de qualquer forma de estabilização. 



Dolarização e  
reforma monetária 

❂  unidade contratual 
protegida da inflação 
= pré-condição para 
estabilização =  
f( economia recupera 
certo grau de 
coordenação ). 



Fundamento das políticas de 
estabilização de tipo heterodoxo 
❂ capacidade de provocar quebra  

no modo de formar expectativas  => 
coordenação das decisões individuais  
de preços  = f( sinal emitido sobre o futuro ) 

❂ Substituição da:  
1.  coordenação   pela taxa passada de inflação ou  
2.  descoordenação,  devida à pluralidade de 

indexadores . 



Processo de substituição de 
indexadores 

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 aceleracionista =  
f( índice de preço-guia ) => 
acompanhamento da liderança de preços. 



Processo de substituição de 
indexadores 

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. 



Necessidade da âncora 
❂  âncora = elemento 

coordenador dos 
preços relativos  
em moeda forte.  

❂  dá previsibilidade: 
para forward looking  
(ver adiante)  
os aumentos futuros 
de preços. 

❂   preços cotados  
em nova"moeda"   
(ancorada  em  
câmbio fixo)  

❂  reduz as variações de 
preços relativos =>  
rápido alinhamento =  
f( preços 
internacionais ).  



Lições dos choques heterodoxos 
❂  trauma social com 

plano econômico 
elaborado em sigilo e 
aplicado através de 
decreto-lei, sem 
debate social => 
combate à inflação 
sem congelamento  
de preços =  
f( antecipações ) 

❂  necessidade de 
condições iniciais 
adequadas => 3 fases: 

1.  construção gradual 
das pré-condições; 

2.  tratamento de 
choque; 

3.  consolidação  
do plano com  
política de demanda. 



Alternativas de choques 
❂   dolarização, 

congelamento, ou 
prefixação negociada  

❂  => altíssimos riscos 
se executadas sem 
correção prévia  
dos fundamentos. 

1.  construção das 
precondições fiscais 
para iniciativa 
consequente =  
f( déficit público 
potencial )   

2.  depois: pensar em 
plano de 
estabilização. 



Problema e solução 
❂  problema:  

qual o mecanismo 
empregar para fazer 
coordenação das 
expectativas . 
 

❂  induzir a indexação 
pelo dólar onde  
esta não avançou 
espontaneamente. 

❂  alternativa:  
sistema bimonetário = 
nova moeda como 
unidade de conta.  

❂  pressuposto básico:  
se os preços são 
estáveis se cotados em 
determinada moeda ,  
que seja esta a moeda 
nacional. 



Proposta da Moeda Real 
(dolarizada) 
❂  tentativa de reproduzir a lógica da 

hiperinflação sem vivê-la na prática. 

❂  ideia de criar moeda com valor estável, 
como alternativa à moeda estrangeira. 

❂  sociedade pode emigrar para esta  
nova moeda,  
em processo controlado de desindexação. 



Idéia-chave 
❂  a inflação 

representada nessa 
nova moeda 
(simulacro do dólar) 
se tornaria nula por 
construção. 

❂  preços cotados em 
URV (indexador oficial 
ex-ante) são estáveis. 



Processo hiperinflacionário 
programado 

❂  não se detém 
espontaneamente => 
a condição 
necessária para seu 
término  é choque 
estabilizador  
via reforma monetária 
à dada paridade e/ou 
âncora cambial. 
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