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OBJETIVOS

! Apresentar noções práticas sobre vários indicadores
macroeconômicos ligados às instituições do mercado de
trabalho e a macroeconomia do déficit público.

! Instrumentalizar quanto aos conceitos básicos e aos
critérios estatísticos elementares utilizados nessas áreas.
! Servir como roteiro de estudos para curso específico
da Escola Fazendária da Secretaria de Fazenda do RS.



INFLAÇÃO

! A inflação é um processo de aumento generalizado e contínuo
de preços dos bens e serviços. Ao contrário, a deflação é um processo
em que se registra uma redução generalizada dos preços. Inflação não
significa nível de preços elevado, mas que a taxa de variação dos
preços cresce continuamente nos diversos mercados.
! O nível de preços representa a média ponderada dos preços
dos diversos produtos e serviços da economia. A taxa de inflação
pode ser expressa por:

Inflação = P - P-1
P-1

! Digressão sobre a fórmula



MONETARISTAS

! a inflação é um fenômeno monetário. As variações da renda

nominal são determinadas pelas variações na oferta monetária.

! O excesso de emissão monetária acima da demanda real por

moeda causa inflação.

! O Banco Central deve fixar metas de expansão monetária,

especificando uma taxa constante da expansão dos meios de

pagamento. Em termos esquemáticos:



MONETARISTAS

! partem da evidência empírica de que as oscilações no nível de
renda ou produto estão associadas às variações na oferta monetária.
Consideram que a relação de causalidade entre moeda e inflação é
muito mais direta do que estabelece a teoria keynesiana;

! a moeda é exógena, sendo a política monetária o instrumento
prioritário para o combate à inflação e para o controle das flutuações
econômicas; e

! sugerem a redução da intervenção do Estado na economia e a
redução do déficit público. A utilização de política fiscal estimula o
deslocamento do investimento privado.



KEYNESIANOS

A corrente keynesiana prioriza a política fiscal, ao invés da

política monetária sustentada pelos monetaristas.

! as variações do nível de renda e emprego são determinadas pela

demanda agregada.

! A manipulação dos instrumentos de política fiscal (gastos do

governo, tributação, subsídios) são o meio para controlar a flutuação

do produto real. Há a aceitação da intervenção estatal como forma

de coordenação dos processos de investimento.



ESTRUTURALISTAS

! relacionam à inflação aos problemas estruturais inerentes a uma

economia em desenvolvimento.

! fazem a crítica ao monetarismo por promover a recessão como meio

de combate à inflação, atacando os efeitos oriundos do processo

inflacionário, mas não os problemas estruturais, tais como os

mercados oligolizados, a estrutura agrária, etc.



ESTRUTURALISTAS

! sugerem que a oferta de alimentos é inelástica devido à estrutura
da propriedade rural dos países atrasados, muito concentrada e
servindo como reserva de valor.

!dada a crescente urbanização das grandes cidades e a crescente
saída do homem do campo, a oferta de alimentos mantém-se rígida
frente às necessidades crescentes advindas dessa urbanização e do
desenvolvimento econômico;

! a estrutura de mercado oligopolista facilita a elevação dos mark-ups 
(margem de lucro) acima dos custos de produção.



FUNÇÕES DA MOEDA

! meio de troca
! unidade de conta
! meio de pagamento
! reserva de valor



HIPERINFLAÇÃO

Numa situação de crise mais profunda, segundo Almeida,

Belluzzo (1991, p.59), a hiperinflação se caracterizaria por "uma

discordância generalizada entre os agentes privados e entre estes

e o Estado quanto à possibilidade de imposição e aceitação de uma

norma geral e impessoal, capaz de orientar os atos de troca, a

fixação dos termos contratuais e atribuição de valor à riqueza e aos

rendimentos".



INSTRUMENTOS DE
COORDENAÇÃO DE PREÇOS

Os instrumentos de coordenação de preços e expectativas
podem assumir as seguintes alternativas:

! DOLARIZAÇÃO: a moeda nacional pode ser removida e
substituída pelo dólar como unidade de conta oficial de nossa
economia (caso do Panamá);



INSTRUMENTOS DE 
COORDENAÇÃO DE PREÇOS
! ÂNCORA CAMBIAL: estabelece-se uma taxa de câmbio fixa
entre o dólar e a moeda nacional, comprometendo-se a um ajuste
ortodoxo das contas públicas e a expansão da oferta monetária
conforme as variações das reservas internacionais. A âncora
nominal, restitui o sistema monetário, as funções básicas da
moeda.
! Primeiro, a taxa de câmbio coordenaria os preços e expectativas
dos agentes econômicos e a moeda nacional recuperaria sua
credibilidade.
!Segundo, os mecanismos de criação da moeda indexada seriam
modificados com o novo regime monetário.
!Terceiro, o Estado seria obrigado a realizar forte ajuste em suas
contas e na relação com os outros Poderes, podendo recuperar o
controle da política monetária e do crédito público;



INSTRUMENTOS DE COORDENAÇÃO 
DE PREÇOS

! CURRENCY BOARDS: esta consiste na criação de novo

órgão emissor de moeda, independente e acima do Banco

Central, cuja função primordial seria emitir uma moeda

lastreada em dólar que conviveria paralelamente com a

moeda nacional. As duas moedas legais coexistiriam

durante um certo período de transição.



METAS INFLACIONÁRIAS (INFLATION 
TARGETING)

A estratégia de metas inflacionárias busca olhar para a frente,

isto é, a autoridade monetária determina qual a taxa de inflação

que deverá ser obtida no futuro e segue uma política monetária

compatível com esse anúncio. Não havendo nenhum choque

exógeno, com a meta proposta procura-se atuar sobre as

expectativas dos agentes econômicos.

A justificativa para a utilização desta estratégia baseia-se em

três observações relevantes:



METAS INFLACIONÁRIAS (INFLATION 
TARGETING)

! como a política monetária demora para fazer efeito sobre os
preços, controlar a inflação através da definição de metas para a
taxa de crescimento da oferta de moeda na economia acaba
tendo um efeito desestabilizador sobre o nível do produto e retira
do Bacen sua capacidade de reagir a choques exógenos;

! a demanda por moeda na economia não é estável, o que faz
com a relação entre a inflação e a taxa de crescimento da oferta
monetária não seja única; e

! a taxa de inflação contém mais informação sobre si própria do
que a oferta monetária e, por isto, gera expectativas mais
corretas sobre a inflação futura.



ÍNDICE DE PREÇO AO 
CONSUMIDOR: CONCEITOS 

GERAIS
! O IPC expressa um índice de preço médio dos bens e
serviços e objetiva medir a variação dos preços que compõem
o consumo familiar.

!O cálculo do índice do custo de vida parte necessariamente
de determinada estrutura orçamentária, cuja origem é a
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). A POF lista
centenas de itens consumidos por famílias com faixa de renda
previamente definida. Cada grupo e subgrupo de produtos e
serviços tem sua ponderação, ou seja, pesos específicos
definidos a partir da POF.



ÍNDICE DE PREÇO AO 
CONSUMIDOR: CONCEITOS 

GERAIS
! O IPC reflete uma média ponderada das mudanças de
preço para um conjunto fixo de produtos e de serviços,
tendendo a superestimar o verdadeiro índice de inflação, pelos
seguintes motivos:

i) não se ajusta de forma a levar em consideração as
modificações no padrão de consumo das famílias;
ii) as pesquisas de orçamentos familiares demoram a ser
realizadas.

! Importância da escolha da faixa de renda na POF



DISCREPÂNCIAS NOS ÍNDICES 
DE PREÇOS

! data da pesquisa de orçamento familiar;

! abrangência geográfica da pesquisa;

! faixa de renda escolhida;

! forma de definição do cálculo do índice; período de coleta

dos preços mensais; e

! estrutura de ponderação das pesquisas.



ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA
Os hábitos de consumo regional influenciam a estrutura

de ponderação de cada índice de preço. Obviamente, por
exemplo, o peso dado à carne bovina ou às roupas de inverno
são diferenciados entre a região sul e nordeste. Assim, área
geográfica reflete a estrutura regional do consumo, não
servindo como indicador da inflação nacional. Os índices de
preços abaixo obedecem à seguinte abrangência geográfica:

• DIEESE- município de São Paulo;
• FIPE - município de São Paulo;
• INPC/IPCA - Regiões metropolitanas de: Porto Alegre,
Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador,
Recife, Fortaleza, Belém, Goiânia e Brasília.
• IPC/IEPE - Região Metropolitana de Porto Alegre.



COLETA DE PREÇOS

Um índice de preço pode ser coletado durante o mês civil (1

a 30), ou de 16 do mês imediatamente anterior (t-1) a 15 do mês de

competência t. Assim, o cálculo do preço médio de cada produto

resulta num vetor de preços médios para cada mês de referência do

índice, dependendo da época da coleta dos preços.

Durante o mês civil são coletados os seguintes índices:

DIEESE, FIPE, INPC/IPCA e IPC/IEPE. Por sua vez, o IPC-IBGE

(não mais divulgado) serve como exemplo de índice coletado entre o

dia 16 do mês anterior e o dia 15 do mês seguinte.



COLETA DE PREÇOS

Os preços médios coletados entre os dias 1º a 30 de cada

mês refletem o nível de preços médios situados na quinzena do mês

t. Isto é , o vetor de preços centra-se, pois, no meio do mês t. Sua

comparação com o vetor de preços do mês t-1 reflete, pois, variação

de preços entre 15 do mês t-1 e 15 do mês t.

Os preços médios coletados entre 16 do mês t-1 e 15 do mês

t correspondem aproximadamente à data média posicionada no

início do mês t. Sua comparação com o vetor de preços do mês t-1

reflete a inflação ocorrida no mês anterior.



ABRANGÊNCIA DE RENDA

• DIEESE- famílias com renda de 1 a 30 salários mínimos;

• FIPE- famílias com renda de 2 a 6 salários mínimos;

• INPC- famílias com renda de 1 a 8 salários mínimos;

• IPCA- 1 a 40 SM;

• IPC/IEPE- 1 a 12 SM;



IGP-DI
O IGP é um índice híbrido, misturando preços no atacado

com preços de mão-de-obra e preços ao consumidor. É composto
de três diferentes índices, com os seguintes pesos:

a) Índice de Preço por Atacado - IPA, 60%;

• peso de 60% do IGP;

• mede preços a nível de comercialização atacadista;

• abrange todo território nacional; e

• coleta mês civil.



IGP-DI
b) Índice de preço ao consumidor- IPC, 30%:

• %peso de 30% do IGP;

• mede variações de preços e serviços do mercado varejista,

ou seja, os preços pagos pelos consumidores finais. A partir

de 1990, este índice, que possui periodicidade mensal,

passou a registrar as variações de preços observadas nas

cidade de São Paulo (peso 62,5%) e Rio de Janeiro (peso

37,5%);

• abrangência geográfica: Rio de Janeiro e São Paulo;

• coleta de preços mês civil; e

• abrange famílias com renda de 1 a 33 salários mínimos.



IGP-DI
c) Índice nacional de custo da construção- INCC,
10%;

• peso de 10% do IGP;

• mede variações dos custos de materiais e de mão de obra

empregados nas construções habitacionais;

• abrangência geográfica: 18 regiões metropolitanas, entre

elas: Manaus, Belém, Fortaleza, João Pessoa, Recife,

Maceió, Aracaju, São Paulo, Curitiba, Florianopólis, Porto

Alegre, Campo Grande, Goiânia e Brasília; e

• coleta de preços mês civil.



ÍNDICE DE PODER AQUISITIVO DA 
MOEDA

Meses IGP-DI
(Pt)

1/Pt,
ago/94

PPAt,
dez/89

1/Pt,
fev/96

PPAt,
fev/96

Divisor Mudança de
base

Ago/94 100,000 1,000 0,000 1,264 -0,264 0,79143 79,14
Set/94 101,549 0,985 0,015 1,244 -0,244 0,80369 80,37
Out/94 104,143 0,960 0,040 1,213 -0,213 0,82422 82,42
Nov/94 106,720 0,937 0,063 1,184 -0,184 0,84462 84,46
Dez/94 107,325 0,932 0,068 1,177 -0,177 0,84941 84,94
Jan/95 108,785 0,919 0,081 1,161 -0,161 0,86096 86,10
Fev/95 110,039 0,909 0,091 1,148 -0,148 0,87089 87,09
Mar/95 112,035 0,893 0,107 1,128 -0,128 0,88668 88,67
Abr/95 114,614 0,872 0,128 1,102 -0,102 0,90709 90,71
Mai/95 115,071 0,869 0,131 1,098 -0,098 0,91071 91,07
Jun/95 118,090 0,847 0,153 1,070 -0,070 0,93460 93,46
Jul/95 120,733 0,828 0,172 1,047 -0,047 0,95552 95,55
Ago/95 122,289 0,818 0,182 1,033 -0,033 0,96784 96,78
Set/95 120,967 0,827 0,173 1,045 -0,045 0,95737 95,74
Out/95 121,241 0,825 0,175 1,042 -0,042 0,95954 95,95
Nov/95 122,850 0,814 0,186 1,029 -0,029 0,97228 97,23
Dez/95 123,187 0,812 0,188 1,026 -0,026 0,97494 97,49
Jan/96 125,397 0,797 0,203 1,008 -0,008 0,99243 99,24
Fev/96 126,353 0,791 0,209 1,000 0,000 1,00000 100,00



USO DE CONVERSORES

Meses IGP-DI inflação Encadeamento Conversor
Abr/94 11.733,3400 42,46% 37,557 1 2750 1032,83
Mai/94 16.538,2500 40,95% 52,938 1 2750 1455,78
Jun/94 24.241,2900 46,58% 77,594 1 2750 2133,84
Jul/94 30.231,3200 24,71% 96,768 1 1 0,9677
Ago/94 100,000 3,34% 100,000 1 1 1,0000
Set/94 101,549 1,55% 101,549 1 1 1,0155
Out/94 104,143 2,55% 104,143 1 1 1,0414
Nov/94 106,720 2,47% 106,720 1 1 1,0672
Dez/94 107,325 0,57% 107,325 1 1 1,0733
Jan/95 108,785 1,36% 108,785 1 1 1,0879



CONCEITOS DE DESEMPREGO DA 
PED

DESEMPREGADOS- conjunto de pessoas de dez anos ou mais que se

encontram em uma das seguintes situações:

DESEMPREGO ABERTO: pessoas que procuram trabalho de maneira

efetiva nos 30 dias anteriores ao da entrevista e não exercem nenhum

trabalho nos últimos sete dias;



CONCEITOS DE DESEMPREGO DA 
PED

DESEMPREGO OCULTO PELO TRABALHO PRECÁRIO-
compreende as pessoas que procuraram efetivamente trabalho nos 30
dias anteriores ao dia da pesquisa, ou nos últimos 12 meses, e que se
encontram em alguma das seguintes situações: realizam, de forma
irregular, algum trabalho remunerado, realizam algum trabalho não
remunerado de ajuda em negócios de parentes, ou realizam algum
trabalho recebendo exclusivamente em espécie ou benefício;

DESEMPREGO OCULTO PELO DESALENTO E OUTROS- pessoas
sem trabalho e que não procuraram nos últimos 30 dias por
desestímulo do mercado de trabalho, ou por circunstâncias fortuitas
(doença, problemas familiares ou falta de dinheiro), mas apresentaram
procura efetiva de trabalho nos últimos 12 meses.



CONCEITOS DE SALÁRIOS

• salário horário médio = O rendimento anual dos salários, dividido pelo
total de horas trabalhadas no ano, dá a medida do salário horário médio
aos empregados;

• salário nominal (w): é o valor nominal do salário, a quantia de dinheiro
recebida;

• salário real (w/p): é o poder de compra efetivo dos salários, a
equivalência entre salário e preço. É a expressão do poder de
compra dos salários, sendo basicamente uma função dos salários
nominais e do nível de preços.



CONCEITOS DE SALÁRIOS

• perda salarial: é a parte do salário corroída pela inflação. É a parcela
dos salários nominais perdida em função do processo inflacionário;

• reajuste salarial: é o percentual que deve ser aplicado sobre os
salários para que seja recomposto o poder de compra inicial. É a razão
entre a evolução dos preços e a evolução dos salários;

• conversão dos salários pela média: é a fixação de um novo patamar
salarial, a partir da transformação em média dos salários reais recebidos
durante um determinado período de tempo.



CRITÉRIOS DE CÁLCULO
DO SALÁRIO REAL:

• CONVENCIONAL

• COMPETÊNCIA

• CAIXA

• GASTO

Exercícios



OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE 
UMA POLÍTICA SALARIAL SÃO:

• periodicidade: fixa ou gatilho;

• indexador: determinar um índice confiável e adequado;

•simplicidade: facilitar a compreensão, aplicação e

fiscalização;

• abrangência: a mais ampla possível, incluindo servidores

públicos, aposentados e pensionistas).

• sincronia: pode haver ou não reajuste para todos no

mesmo momento;



OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE 
UMA POLÍTICA SALARIAL SÃO:

•data-base: resíduo inflacionário reposto;

•dispositivo legal: lei permite discussão no Parlamento e na

sociedade;

•vinculação à receita pública nas esferas de Governo:

enquanto para os assalariados, o ideal seria uma política

salarial indexada exclusivamente à inflação. Mas mesmo no

setor privado existe uma vinculação à evolução do

faturamento. No caso público, ainda existe o preceito

constitucional limitando despesas com pessoal a 60% das

receitas líquidas.



SIMULAÇÕES DE IMPACTOS NOS SALÁRIOS 
REAIS

EM DIFERENTES NÍVEIS INFLACIONÁRIOS E 
FORMAS DE INDEXAÇÃO

INFL.
MENSAL

NFL.
MENSAL

SÁLÁRIO REAL ANUAL  CONFORME SISTEMAS DE REAJUSTES

Reajustes Escala Móvel
% % Anual Sem Quadr

.
Trim. Bim. Men 20% 10% 5%

00 ,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1,00 12,68 93,73 93,59 97,55 98,03 98,52 99,01 93,79 95,35 97,31
2,00 26,82 88,13 96,36 95,19 96,13 97,08 98,04 91,03 94,74 96,13
3,00 42,58 82,95 90,29 92,93 94,29 95,67 97,09 90,08 92,93 95,67
4,00 60,10 78,21 87,37 90,75 92,50 94,30 96,15 89,91 92,50 94,30
5,00 79,59 73,86 84,59 88,65 90,77 92,97 95,24 88,65 92,97 95,24
6,00 101,22 69,87 81,96 86,63 89,10 91,67 94,34 86,63 91,67 94,34
7,00 125,22 66,19 79,44 84,68 87,48 90,40 93,46 87,48 90,40 93,46
8,00 151,82 62,80 77,05 82,80 85,90 89,16 92,59 85,90 89,16 92,59
9,00 181,27 59,67 74,77 80,99 84,38 87,96 91,54 84,38 87,96 91,74

10,00 213,84 56,78 72,59 79,25 82,90 86,78 90,91 86,78 90,91 90,91
Fonte: DIEESE (1991).



POLÍTICAS SALARIAIS
!1964/79 - Reajustes anuais de acordo com a média do salário real
dos 24 meses anteriores à data-base, com acréscimo da metade da
inflação estimada para os 12 meses seguintes;
!1979/82 - Para os salários até 3 mínimos, o reajuste passou a ser
semestral, com base no INPC integral mais 10%. De três a dez
mínimos, a correção era pelo INPC integral; de 10 a 20 mínimos, 80%
do INPC;
!1983/85 - A política salarial passou a ser regulada por sucessivos
decretos-leis. Valia a semestralidade com base em vários critérios, até
que em 1985 a reposição trimestral prevaleceu;
!1986/87 - Depois do congelamento do Plano Cruzado, foi fixado o
reajuste automático (gatilho) toda vez que a inflação chegasse a 20%.
Na data-base, havia reajuste de 60% do IPC. Os 40% restantes
dependiam de negociação. No Plano Cruzado 2 o gatilho disparava
todos os meses;



POLÍTICAS SALARIAIS
!1987/89 - O Plano Bresser congelou os salários por três meses.
Depois, os reajustes eram baseados na Unidade de Referência de
Preços (URP), determinada pela média do IPC acumulado do
trimestre anterior;
!1989/90 - Com o Plano Verão, em julho de 1989, os reajustes
eram mensais de acordo com o IPC para até três mínimos . Acima
desse valor e até 20 mínimos havia antecipação mensal do
percentual do IPC que excedesse a 5%;
!1990/91 - O Plano Collor I adotou primeiro o congelamento. A
seguir, veio a prefixação e a concessão de abonos não incorporados
aos salários até agosto/91;
!1991/97 - De setembro/91 a março/94, antecipações bimestrais e
reposição quadrimestrais pelo IRSM e pelo FAS. A partir de
março/93, os salários em URV. De julho/94 a junho/95, reajuste nas
datas-bases pelo IPC-R. Após julho/96, livre negociação.



INDEXAÇÃO SALARIAL 
E SALÁRIO MÍNIMO

Duas visões opostas:
! A indexação provoca rigidez de preços, congelando custos, não
permitindo a flexibilização dos preços e salários necessários ao ajuste da
economia.
! A indexação não determinante da inflação. A indexação reduz a queda
dos salários reais em regime de inflação elevada. A falta de indexação
provoca a intensificação do conflito distributivo entre capital e trabalho.

!TABELAS DE SALÁRIO MINÍMO DO DIEESE.



POLÍTICA SALARIAL 
NO SETOR PÚBLICO

!Leitura da seção 6.3



MODELO CLÁSSICO

O modelo clássico (pré-keynesiano) assume os seguintes
postulados básicos:

! acreditam que as livres forças de mercado tendem a equilibrar a uma
economia de mercado em livre concorrência. Não admitem a intervenção
estatal, bem como pressões sindicais, que tendem a tornar rígidos os preços
dos fatores;

! postulam que as variáveis reais e os preços relativos independem do
equilíbrio do setor monetário. A política monetária afeta apenas o nível de
preços;

! defendem a teoria quantitativa da moeda, isto é, que o nível de preços é
proporcional ao estoque de moeda.



ABORDAGEM  KEYNESIANA

Os keynesianos fazem três críticas essenciais à explicação
clássica da crise em 1930:

! os salários e os preços são rígidos, devido aos contratos coletivos de
trabalhos com cláusulas de reajuste rígidas, pelo fato de não prevalecer
concorrência perfeita no mercado de trabalho. A hipótese de rigidez nos
contratos salariais parte da idéia que os trabalhadores não aceitam cortes
dos seus salários nominais, mesmo que haja uma queda dos seus
salários reais em virtude da alta do custo de vida. Há ilusão monetária, já
que os trabalhadores modificam seu comportamento em função do nível
de preços e salários. As fontes da rigidez nos salários devem-se: 1) às
regras de indexação e definição dos contratos coletivos de trabalho; 2)
aos mercados de trabalho que não se ajustam automaticamente no curto
prazo;



ABORDAGEM  KEYNESIANA

! para os clássicos, uma queda geral de preços e salários, permitiria
uma expansão da quantidade demandada. Ao contrário, para os
keynesianos os economistas clássicos estavam incorrendo na falácia de
composição. Ou seja, redução dos salários implica redução da renda do
trabalho, levando ao aprofundamento da recessão;

! para os keynesianos, havia um ceticismo quanto à expansão da oferta
monetária para restabelecer o equilíbrio. Sugeriam que a política fiscal
era mais eficiente para expandir a demanda agregada;

! os salários reais não são determinados nas negociações coletivas,
mas no próprio modelo;

! os níveis de emprego e preços dependem da demanda efetiva.



MODELO NOVOCLÁSSICO
Ambos os grupos consideram os salários e preços como

perfeitamente flexíveis, e que todos os mercados se equilibram através
de variações de preços. Em particular, isso implica que só haverá
desemprego voluntário e friccional. Os monetaristas e a escola novo-
clássico diferem quanto à efetividade da política ativista. Os
monetaristas argüem que a expansão monetária pode ter efeito
temporário sobre a produção (como resultado de erros de expectativas);
no longo prazo, a expansão causa aceleração da inflação.

A abordagem das expectativas racionais leva à constatação que
os agentes formam suas expectativas de modo racional e mostra que a
política monetária e fiscal pode ter efeitos somente se os agentes não
antecipá-la. Em última análise, acreditam eles que os livres mercados
resultam em pleno emprego e que não é necessária política ativa de
intervenção.



CONCEITOS DE DÉFICIT PÚBLICO

!Déficit Nominal: Este conceito é obtido através da variação
entre receitas e despesas do governo no exercício financeiro.
Engloba juros nominais, incluindo a correção monetária e
cambial, ou seja, acrescenta ao déficit operacional os efeitos de
uma economia inflacionária.

!Déficit operacional: É o déficit gerado pelo desequilíbrio das
contas públicas, excluindo-se o efeito inflacionário, ou seja,
desconta-se do déficit nominal a correção monetária e cambial.

!Déficit primário: É obtido a partir da extração dos juros reais
do conceito de déficit operacional. Em outras palavras, a carga
de juros reais sobre a dívida interna líquida, somada à carga de
juros reais sobre a dívida externa líquida, corresponde à
diferença entre o déficit operacional e o déficit primário.



SENHORAGEM

A senhoragem, SE, indica a quantidade de recursos reais
que o Governo pode comprar pelo monopólio de emissão de moeda.
Em outros termos, é o poder de compra do dinheiro ou é igual à taxa
de crescimento da moeda, multiplicado pelo nível de encaixes reais,
M/P.

(21) SE = (M - M-1 )/P

Em outros termos,

(22) SE = (M - M-1 )/M . (M/P),



IMPOSTO INFLACIONÁRIO

O imposto inflacionário, IT, é um imposto pago
automaticamente pelas agentes privados pela perda do valor dos seus
encaixes reais.

(23)                          IT = ((P -P-1 )/P). (M/P)

Sabendo que ( P -P-1 )/P) é igual a (II (1/II)), logo IT pode ser assim
reescrito:

(24) IT = (II/ (1+II)) .(M/P)

onde:
II= taxa de inflação.



FINANCIAMENTO DO DÉFICIT PÚBLICO (em % do 
PIB )

Anos Déficit
Operacional

(a)

Senhoriagem

(b)

Dívida Líquida do Setor Público
©

Interna         Externa        Total

1985 4,4 2,1 18,5 29,0 47,5
1986 3,6 3,6 15,5 27,4 42,9
1987 5,7 1,7 16,7 28,8 45,5
1988 4,8 2,3 18,4 24,2 42,6
1989 6,9 2,8 18,8 17,1 35,9
1990 -1,3 4,9 15,5 22,2 37,7
1991 -1,4 2,3 14,6 25,3 39,9
1992 2,2 2,3 18,9 19,2 38,2
1993 -0,2 1,8 18,5 14,4 32,8
1994 -1,3 3,0 20,3 8,2 28,5
1995 4,8 0,1 24,5 5,4 29,9
1996 3,9 -0,3 30,5 4,0 34,5

Fontes: (a) BACEN
 (b) Sachs & Zini (1996) até 1993, Ferraz (1996), 1994 e 1995, e
calculada pelo autor  para 1996.

             (c) Giambiagi (1992) e Bacen.



COMPARATIVO ENTRE OS RESULTADOS PRIMÁRIOS E 
OPERACIONAIS NO ENFOQUE DA SECRETARIA DO TESOURO 

NACIONAL E O RESULTADO OPERACIONAL, NO  ENFOQUE 
FAZENDA. (1985-98)

  R$ milhões
Anos Res. Primário Juros líquidos Primário + Juros líquidos Operacional (SEFA) Res. Orçamentário

(a) (b)     c= (a) - (b)  (d) (e)
1985 (890)               (2.685)             (3.575)                          (856)                     (3.243)                 
1986 (603)               (1.195)             (1.798)                          (456)                     (900)                     
1987 (435)               (1.100)             (1.536)                          16                        (338)                     
1988 (420)               139                 (281)                             815                      (303)                     
1989 (1.018)            1.366              348                              412                      59                        
1990 (1.138)            (29)                  (1.167)                          (970)                     (252)                     
1991 (242)               169                 (73)                               142                      (219)                     
1992 (1.372)            1.166              (205)                             175                      (406)                     
1993 (797)               795                 (1)                                 662                      (192)                     
1994 (343)               144                 (199)                             155                      (285)                     
1995 (405)               (30)                  (435)                             (286)                     (671)                     
1996 (707)               (184)                (891)                             81                        41                        
1997 (861)               (62)                  (924)                             640                      486                      
1998 (1.115)            194                 (921)                             (1.744)                 404                      
 Média
1980 (766)               (611)                (1.377)                          (319)                     (853)                     
90-98 (775)               240                 (535)                             (127)                     (121)                     

Fonte: Balanços Gerais do Estado.
Deflator: IGP-DI anual
Nota:  (1)Os valores estão a preços de maio de 1999.



FIM


