
O 2065: EFEITOS PROVÁVEIS
SOBRE A ECONOMIA

O Brasil tem finalmente, uma política salarial que se supõe de-
finitiva. Depois de cinco decretos-leis, apenas este ano, foi encontrada
a fórmula que atendeu, simultaneamente, ao Fundo Monetário Inter-
nacional, à política econômica do governo e à maioria do Congresso
Nacional. Daí não ter sido difícil a aprovação do Decreto-Lei 2065,
não sendo difícil também se prever que a sua vigência seja algo mais
estável que a dos seus antecessores.

Insatisfeitos ficaram os assalariados do país, os desempregados, a
classe média, os pequenos produtores rurais, além de um setor empre-
sarial, que terão reduzidas ainda mais suas possibilidades de mercado.
A menos que estas faixas sociais venham a ter força suficiente para al-
terar os dados da situação atual, o DL 2065 deverá produzir plena-
mente os seus efeitos.

Mas, afinal que efeitos são estes?
Ao contrário das primeiras leis e decretos-leis que tratavam espe-

cificamente da correção dos salários,o DL 2065, da mesma forma
que o DL 2064, aborda uma gama mais ampla de assuntos: o Impos-
to de Renda, a prestação da casa própria e os reajustes dos aluguéis.
Mas o central continuam sendo os salários: as demais questões foram in-
cluídas para ampliar o espaço de negociação política visando a sua
aprovação e atingir variáveis complementares para compensar as alte-
rações na forma de reajuste salarial.

EFEITOS SOBRE OS SALÁRIOS

Os efeitos do DL 2065 sobre a massa salarial serão no mínimo de-
vastadores. Primeiro, pelo rebaixamento do salário real. Segundo, pelo
aumento do desemprego.

As leis 6708 e 6886 (ver INDICADOR nQ 3 e nO 5) promoviam
uma redistribuição de salários e não redistribuição de rendas. Ou seja,
subtraíam dos salários mais alt.s para aumentar os salários mais bai-
xos, mantendo inalteradas as folhas de pagamento, em termos reais.

Já os decretos-leis posteriores - 2012, 2024, 2045, 2064 e, ago-
ra, o 2065 - passaram a causar uma redistribuição de rendas, só que
regressiva, redistribuição da massa de salários para a massa de lucros.
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O DL 2065, segundo estudos efetuados pelo Ministério do Tra-
balho, deverá ocasionar um reajuste médio da massa salarial da ordem
de 87,5% do INPC. Portanto, a massa salarial - o conjunto de todos os
salários - deverá diminuir em termos reais em cerca de 12,5% do INPC
a cada semestre. Isto, sem considerar o "expurgo" do índice, pois com
este - que deverá continuar sendo utilizado - o rebaixamento salarial
será ainda mais expressivo.

Na fórmula atual, a compressão salarial atinge, mesmo que de for-
ma diferenciada, a todas as faixas de renda. O DL 2065 determina que
os reajustes obedeçam à seguinte sistemática, em cinco etapas distintas:

a) a primeira, até 31 de julho de 1985, fixa a correção por faixas
salariais (até 3 SM, 100% do INPC; de 3 a 7,80% do INPC; de 7 a 15,
60% do INPC; acima de 15, 50% do INPC). Calculado em "cascata",
mantém a semestralidade e limita o aumento da produtividade ao cres-
cimento do PIB per capita;

b) a segunda etapa - de 19 de agosto de 1985 a 31 de julho de
1986 —fixa os reajustes em apenas 70% do INPC, podendo-se negociar
até o limite máximo dos 30% restantes;

c) a terceira, de 19 de agosto de 1986 a 31 de julho de 1987, é
semelhante à anterior, com o percentual de incidência sobre o INPC
caindo para 60%;

d) a quarta, de 19 de agosto de 1987 a 31 de julho de 1988, re-
duz este percentual a 50%;

e) a quinta e última etapa estabelece exatamente o fim da políti-
ca salarial, ou seja, nenhuma norma pré-fixada em lei, ficando o Esta-
do responsável por fixar apenas o valor do salário mínimo.

O decreto-lei prevê ainda que, a qualquer momento e a seu juízo,
o Executivo pode alterar a periodicidade do reajuste, hoje semestral.

Além disso, as empresas que alegarem "motivo de força maior, ou
de prejuízos comprovados, que acarretem crítica situação econômico-
financeira" poderão ser dispensadas até mesmo dos reajustes previstos.

Os empregados das empresas estatais ficarão ainda mais cercea-
dos, uma vez que estas normas se aplicam com muito maior rigor sobre
este setor da economia.

O DL 2065 é visto, por muitos, como melhor que o 2045 e o
2064, mas sobre isto vale a pena algumas observações. De fato, rebaixa
menos os salários que o 2045 (que dava um reajuste único de 80% do
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INPC para todas as faixas) mas apenas com relação a algumas faixas
salariais e em sua primeira etapa de vigência.

Com relação ao 2064, o 2065 é um pouco melhor, mas seria pior
se sobre ele não fosse aplicado o aumento em "cascata" conforme
constava até quase no momento de ser enviado ao Congresso Nacional.

O reajuste em "cascata" é o reajuste feito não pela aplicação di-
reta do índice sobre o valor total do salário, mas sim através da decom-
posição deste em várias partes, equivalentes às diferentes faixas de rea-
juste, aplicando-se sobre cada uma delas o índice correspondente de
reajuste. Assim, se um empregado ganha Cr$ 600.000,00 (faixa de 7 a
15 salários mínimos), o seu reajuste não corresponderá simplesmente a
60% do INPC. Procedimento: na parcela equivalente a 3 salários
mínimos (Cr$ 171.360,00) será aplicado o INPC integral; na parcela
equivalente aos quatro salários mínimos seguintes (ou 228.480,00) se-
rão aplicados 80% do INPC; na parcela restante do salário aplicam-se
os 60% do INPC. Desta forma, o reajuste final será maior que a
aplicação pura e simples do percentual previsto para a faixa.

Mas este procedimento, que tornou o 2065 um pouco melhor
que o 2064, não lhe retira a condição de rebaixador de salário nem o
faz melhor que o DL 2024, rejeitado pelo Congresso.

Outro aspecto não desprezível: com o "expurgo" do INPC, todas
as faixas salariais são prejudicadas, inclusive a de até 3 salários míni-
mos.

Tomando-se apenas o "expurgo" divulgado oficialmente (1,5%
em junho e 1% em julho), o INPC oficial de novembro (64,2%) corres-
pondeu, na verdade, a 93% do INPC real (69,0%). Sobre este INPC
rebaixado é que incidirão os percentuais previstos no DL 2065. Assim,
nem a faixa até 3 salários mínimos terá reposto o seu poder aquisitivo
real. Além disso, muitos põem em dúvida o cálculo do INPC: enquanto
o IBGE divulgou um INPC de 64,2%, o DIEESE encontrava um índice
de custo de vida em São Paulo de 72,9%.

Outro detalhe: as faixas de renda inferiores, que terão rebaixa-
mento salarial um pouco menor, são exatamente as mais oneradas pelo
brutal aumento do custo da alimentação (que atingiu 336% nos últimos
12 meses), pois este item pesa mais em seu orçamento familiar.

-J

E

c

s

a
4

o

193



EFEITOS SOBRE O DESEMPREGO

O DL 2065 deverá aprofundar ainda mais a recessão e o desem-
prego. A compressão salarial, particularmente intensa (em termos per-
centuais) sobre as classes médias, deverá gerar uma redução no poder
de compra desses segmentos, com reflexos imediatos sobre a demanda
interna global, sobre o nível de produção e emprego.

A indústria de bens de consumo duráveis - carro-chefe do "mila-
gre brasileiro" - deverá ter sua situação agravada, bem como a indús-
tria da construção civil, dentre outras.

A inadimplência dos mutuários do BNH - apesar das medidas
adotadas neste campo - deverá aumentar.

Tudo isto acarreta uma forte redução na oferta de emprego, atin-
gindo gravemente os setores situados na faixa de até três salários míni-
mos, os quais, teoricamente, estariam sendo menos atingidos pelo de-
creto-lei.

EFEITOS SOBRE A INFLAÇÃO

Deverá haver uma leve redução da pressão inflacionária - via re-
dução do salário real e do aumento do desemprego - mas sem, no en-
tanto, fazer com que a inflação baixe, uma vez que os principais ele-
mentos geradores das pressões inflacionárias - desvalorização cambial,
taxa de juros, escassez de alimentos - continuarão intactos. Além
disso, o 1CM, aumentado de 16 para 18%, será certamente repassado
para os preços finais.

ALTERAÇÕES NO IMPOSTO DE RENDA

Desde antes dos Decretos-Leis 2064 a 2065, o IR já vinha sendo
alterado no sentido do chamado "aperto fiscal".

Os valores das declarações - faixas de renda, abatimentos, etc -
foram corrigidos em 100%, enquanto o INPC, no período anual, al-
cançava valores bem maiores. Ou seja, sem obter aumentos reais de
renda (ou mesmo sofrendo perdas) o contribuinte será guindado a
faixas de incidência maior de imposto.

No cálculo da restituição, a correção monetária do imposto reti-
do na fonte também deverá pesar contra o contribuinte, oferecendo
índices inferiores ao real.
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Houve também um aumento da ai (quota sobre os honorários re-
cebidos por profissionais liberais (passando de 15% para 20%), incidên-
cia que passa a valer também para os que recebem aluguéis. Elevou-se a
tributação sobre alguns tipos de ganhos de capital, como o mercado fi-
nanceiro e os lucros e dividendos das empresas.

Segundo anuncia a Receita Federal, os recursos fiscais crescerão
em cerca de 600 bilhões com as alterações efetuadas.

Mas as medidas, recaindo mais fortemente sobre os assalariados
médios, deverão acentuar ainda mais os efeitos depressivos sobre a sua
renda disponível e, conseqüentemente, sobre a demanda interna e o
emprego.

O DL 2065 se insere, portanto, dentro de uma linha geral de
"arrocho" e de privilegiamento dos compromissos financeiros interna-
cionais, equiparando-se neste sentido, a seus antecessores já revogados.
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