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O que é a "DESINDEXAÇÂO"?

O novo dicionário Aurélio define a palavra "indexação" como
"ato ou efeito de fazer índices para livros ou de pôr em ordem alfabé-
tica, ou outra, qualquer série de palavras ou frases destinadas a auxiliar
a localização de informação específicas". Evidentemente não é isto que
querem dizer os economistas quando afirmam que "a economia brasi-
leira está indexada". "Indexação" e "desindexação" são termos da lin-
guagem econômica (o famoso "economês") e se relacionam com a for-
ma de reajuste de preços do mercado.

Uma economia se encontra indexada quando existem mecanis-
mos destinados a proteger os valores econômicos da corrosão causada
pela inflação. Foi isto, que, gradativamente, veio acontecendo com o
Brasil. Desde a criação da correção monetária, em meados da década de
sessenta, um número cada vez maior de contratos deixaram de ser
firmados em cruzeiros e passaram a ser calculados em ORTN, UPCs,
INPC, IGP ou qualquer outro índice de preços.

Este mecanismo atingiu os reajustes de aluguéis, os ativos finan-
ceiros e os salários, além de uma série de produtos cujos preços passa-
ram a ser remarcados pelo mesmo critério.

Durante muitos anos estes mecanismos se mostraram adequados
para a política econômica em vigor, permitindo que taxas relativamente
altas de inflação não desarticulassem uma série de programações econô-
micas essenciais.

Mas, por outro lado, este processo crescente de indexação da eco-
nomia acarretou fortes entraves às políticas de combate à inflação. À
medida que grande parte dos preços estão vinculados aos índices in-
flacionários, a inflação tende a se auto-alimentar. Por isso tanto se fala
hoje em "desindexação" da economia. Ou seja, busca-se desvincular os
aumentos nos preços dos reajustes nos salários, aluguéis e ativos finan-
ceiros, na expectativa de que isso produza, posteriormente, a queda real
nos índices inflacionários.

É claro que este processo acarretaria perdas relativas para alguns
setores, aqueles cujos preços ou rendimentos subissem menos que os ín-
dices. O problema então passa a ser: onde desindexar? por onde
começar?

Em anos recentes a economia brasileira viveu vários momentos de
desindexação parcial. Logo no início da política salarial, por volta de
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1965 a 1969, os reajustes salariais fixados pelo governo permaneceram
sistematicamente abaixo do i'ndice de custo de vida real. Os preços co-
brados pelo setor empresarial continuaram em alta e o resultado foi um
arrocho dos salários e uma forte concentração da renda.

Também a correção monetária por diversas vezes foi desvinculada
da inflação real. Em 1973 a taxa oficial de inflação foi de 15,5% e a va-
riação das ORTNs foi de apenas 12,84%. No entanto, a taxa real, se-
gundo estudos posteriores, girou em torno de 27%, o que eleva ainda
mais o valor do expurgo realizado. Nesta época também os salários fo-
ram penalizados, pois foram reajustados segundo os índices oficiais de
então.

A partir de então houve expurgos que variaram de 2% (1982) ou
3,8% (1974) até 22,5% (1977) ou 39% (1979) e até (54%) em 1980,
quando houve a pré-fixação da correção monetária. A desindexação não
é, portanto, um mecanismo novo.

Agora há uma quase unanimidade entre os técnicos quanto à ne-
cessidade de se voltar a aplicar medidas de desindexação. A polêmica
está exatamente aqui: o que desindexar e por onde começar. Os salários
mais uma vez voltam a ser os alvos prediletos de uma parcela destes
economistas. Pretendem desindexá-los de duas maneiras. Uma, através
da política salarial, que colocaria os reajustes automáticos sempre abai-
xo do custo de vida real. Isto, inclusive, já vem sendo parcialmente
feito, como o demonstram as sucessivas transformações que sofreu a Lei
6.708 (Lei 6886, Decreto-Lei 2012, Decreto-Lei 2024). Outro caminho
seria modificar o cálculo do INPC, expurgando as — acidental idades-,
adotando a média geométrica, etc. Deste modo, o INPC, base dos
reajustes salariais, deixaria de refletir o crescimento real dos preços. Os
salários ficariam rebaixados.

Outra parcela de técnicos argumenta que a desindexação não
deve começar pelos salários (INPC), e sim por outros tipos de renda,
através da correção monetária. Reivindicam uma abordagem social do
problema, argumentando que os aumentos salariais não têm sido os
responsáveis pelas altas taxas inflacionárias. Desvincular salários e
preços representaria, sob este ponto de vista, enorme sacrifício social,
de duvidosa eficácia econômica.

Como se vê, a questão transcende uma abordagem puramente
técnica e torna-se objeto também da discussão política. Daí sua atuali-
dade e seu interesse.
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