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NOIAINTRC UTÓRIA

A partir dos anos 30, a economia brasileira apresentou desen
volvimento acentuado em relação aos demais países sul-ameri-
canos, ostentando elevadas taxas de crescimento (embora com
nítidos desequilíbrios setoriais), particularmente no perío-
do posterior ã Segunda Gurra e entre 1968 e 1973, quando a
produção industrial foi intensa, até atingir a
no final da década de 70.

estagnação,

Após 1950, verificaram-se perturbações no ritmo de crescimen
to: 1962 e 1967, a partir de 1973 e, mais recentemente, com
o agravamento do problema cambial, tendo em vista a política
de estabilização adotada, que provocou elevados ônus sociais
e políticos ao governo e levou o País ao estado de perplexi-
dade geral, devido ã imobilidade a que se reduziram as auto-
ridades da área econômica.

Existem inúmeras interpretações para cada um desses movimen
tos cíclicos, distinguindo-se, entretanto, duas correntes de
opinião: uma, na linha oficial, caracterizada pelo discurso
do tipo "limites externos ao crescimento", e out rà que, além
das variáveis exógenas, considera os desequilíbrios estrutu
rais do processo de modernização recente e o acúmulo de con-
tradições internas.

Para se entender mais profundamente a crise atual, cujos mo-
vimentos iniciais datam de 1974, e o processo de detetiora-



~çao do Balanço de Pagamentos, pretende-se avaliar ate que
ponto os choques externos nos preços do petróleo constituÍ-
ram-se realmente em fatores de limitação ao crescimento
da economia brasileira, partindo-se 'da análise das políticas
de estabilização, adotadas pelos governos Geisel e Figueire-
do. e de uma globa1ização histórica, na qual procurar-se-a
apresentar as características gerais do processo de formação
da indústria, identificando os elementos estruturais básicos
do processo de acumulação e transferência do excedente que
permitiram ,o elevado crescimento posterior a 1955.

Com base no estudo da geraçao das contradições, ~entar-se-i
detectar os principais fatores endógenos e exógenos limitado
res do desenvolvimento, avaliando as oportunidades de supera
çao dessas contradições que as autoridades econômicas nao
aproveitaram, em função dos compromissos de classe assumidos
pelas Forças Armadas e a presença do capital estrangeiro pa-
ra,finalmente, 'avaliar a crise de câmbio atual, colocando o
problema da oportunidade de se 'partir para reformas mais
profundas, estudando até que ponto é viável a atual estagna-
çao como política de equilíbrio.

- 9 -



1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA FORMACÃO E
FINANCIAMENTO DA INDÚSTRIA NO BRASIL



-1.CARACTERISTICAS GERAIS DA FOR~CAO E FINANCIAMENTO DA INDÚS-
TRIA NO BRASIL

o setor industrial desenvolveu-se, no País, principalmente
no período posterior aos anos 30, impulsionado pelo choque
de oferta do Exterior, decorrente da Grande Depressão de
1929.

Vários estudos de economistas concorrem nesse aspecto, dife-
'rindo somente na importância que atribuem ao caráter cíclico
do crescimento do produto brasileiro, em virtude da natureza
desequilibrada do processo de int~ração da indústria com a
agricultura e do papel do Estado como direcionador do exce-
dente.

~ interessante destacar alguns aspectos básicos desse proce~
so de formação industrial, de maneira a'buscar a compreensão
da natureza dos desequilíbrios. As forças econômicas -resul-
tantes da crise de 192~: deram condiçôes a que as atividades
internas se expandissem. Com o declínio dos preço~ do café
(principal produto de exportação) no m€'r~~db internacional
e a consequente perda de poder político da, oligarquia ca-
feeira, abriu-se um vazio nas bases de sustentação do poder
central, o que permitiu que Getúlio Vargas, após a,deposição
do 'presidente Washington Luís; em outubro de 1930, consegui~
se relativà autonomia política em relação aos interesses da
economia cafeeira, estabe lecendo ali anças com parce la da clas
se política tradicional e conquistasse o apoio de parte das
Forças Armadas.



A conjugação dos fatores externos, aliada ao elevado grau de
descontentamento popular, permitiu ao governo realizar refo!
mas que viabilizassem sua sustentação política,principalmen-
te após a Revolução Constitucionalista de 1932, levando-o a
aproveitar o espaço aberto à industrialização interna, devi-
do à perda da capacidade de importar. Como não representava
um único grupo homogêneo de interesses, Vargas pôde sexercer
o poder vinculando-o aos anseios econômicos de va r aas .'re-
giões geográficas do País, em contrapartida 'ao predomínio do
eixo São Paulo-Minas Gerais.

A partir daí, o Estado passou a desfrutar de maior autonomia
e a ca it~li~ar o sentimento nacionalista, desenvolvendo po-
líticas de defesa dos recursos naturais, a incentivar a ins-
talação de indústrias de base e·a atuar ainda como importan-
t~-agente no direcionamento do excedente produtido pela eco-
nomia, orientando-o para atividades ligadas ao mercado inte!
no e agindo sistematicamente atrav~s de medidas de natureza
fiscal 'e cambial.

Como as corrt rad icóe s _internas no.cmode l.o ·-priinário.,.e2\portádcr
e Q estrangulamento externo contribuíram para fomentar o
processo de, industrializ~ção ocorrido no País, na d~cada de
30, com o início da Segunda Guerra,_ abriram-se novas oportu-
nidades à industrialização pela via da asfixia cambial.

Dentre os fatores que permitiram a realimentação do processo
de substituição de importações, vale observar:
- Em relação aos demais países da Am~rica do Sul, o Brasil,

embora possuindo baixo nível de. renda ~ capita, apresen-
:tava níveis absolutos de renda e consumo relativamente ele
vados, devido às dimensões de seu mercado interno.

_ O mercado consumidor estava relativamente circunscrito -a
reglao Centro-Sul, notadamente nos Estados de São Paulo e
Rio de Janeiro, porque o setor dinâmico anterior localiza-
va-se nesta área, o que favoreceu a concentração das ativi
dades terciárias e o aparecimento de estrutura produtiva
razoavelmente diversificada no setor secundário.

- 12 -



o volume de importação de manufaturados já representava
uma reserva de mercado suficiente ente capaz de permitir o
investimento em indústrias substitutivas.

A abundância dos fatores terra e trabalho propiciou acen-
tuada expansão da fronteira agrícola, sem necessidade de
investimentos para o aumento da produtividade.

Esses fatores nao podem ser+ cons í de rados isoladamente, mas-re
fletem o quadro geral que permitiu a arrancada da industria
lização que, posteriormente, mostrar-se-ia ·potencialmente
instável e com elevada tendência ao não-acompanhamento do
progresso t€cnico observado no setor produtor de bens de con
sumo durâve is pelos demais setores da economia, em virtude do
caráter dependente e excludente que assumiu o desenvolvimen
to do capitalismo no Brasil.

o período histórico comumente chamado de "substituição de im
portações" constitui a segunda etapa da industrialização no
Brasil e assenta-se nas condições gerais do padrão de acumu-
lação, verificactoanteriormente no País e na maneira pela
qual essas condições se relacionavam ao capitalismo central.

No início do século XX, a inserçãO. do Brasil na divisão in-
ternacional do trabalho suscitou uma dicotomia regional que
provinha dos sistemas de exp loração econômi ca denominados ex-
trativismo e monocultura de exportação. O extrativismo predo
minava no Norte do País, enquanto as regiões Nordeste, par-
te do Centro-Oeste e das regiões Sul e Sudeste dedicavam-se
à monocultura de exportaçãoCI). Esses sistemas tinham como
lógic~ a geração de excedentes exportáveis, mas carregavam
intrfnsicamente alguns fatores de instabilidade, dentre os
quais principalmente dois: a elevada vulnerabilidade às flu-
tuações da demanda externa e, com a difusão e incorporação do
progresso t€cnico nas economias centrais, a substituição das
mat€rias-primas industriais básicas exportadas pelo Brasil,
como ocorreu, por exemplo, com a borracha.

(1) A esse respeito3 o estudo mais citado é o de FURTAD03

Celso. Formação econômica 40 Brasil. 6 ed. Rio de Janei
r03 Ed. Fundo de Cultura3 1964.

- 13 -



Em situações semelhantes, observou-se que as técnicas de pro
dução obsoletas tendem a p reva lece r , agindo em defesa do pr~
dutor capitalista que, ao usar intensivamente o fator traba-
ElO, diminui seu
demanda externa.
transferindo aos

grau de vulnerabilidade às flutuações da
pois não necessita amortizar equipamentos.
trabalhadores todas as pressões do mercado.

Pelas características próprias da monocultura, ve-se que,
neste processo, a penetração do capital é 'mais intensa, sen-
do que no extrativismo a relação é basicamente externa. já
que sua dinâmica de exploração permanece independente e into
cada pelo capital. exc lutndovs e,',a propriedade da terra. Por
tanto, ocorre, na monocultura, maior interação do capital
ao processo produtivo e desenvolvimento da comercialização a
través dos proprietários capitalistas, acarretando .:influên-
cia crescente 'do capital sobre a produção, com maior difu-'
são do excedente econômico. Foi justamente por isso que, nas
regiões onde a especialização se voltava para a produção de
café. cana-de-açúcar e, em menor escala, para o cacau. a
classe média apareceu mais significativamente (fruto da in-
teração do capi tal ao processo .produtivo), conseguindo inclu
sive maior participação nos quadros oficiais do ex.ército e
no governo. levando. efeito auto-alimentador ao setor de ser-
viços. que aparece a reboque do pólo dinâmico principal.

A monocultura criou' condições para o surgimento de uma pequ~
na classe média, que exerceu maior press ao por uma ordenação
insti tucional burguesa .~ devido ao próprio grau de participa
ção de seus agentes em aparelhos estatais como a escola. co-
municações. forças armadas etc.

Com a crise de 1929. o principal fator dinâfuico passou a
ser o mercado interno. A indGstria. que destinava a totalida
de de sua produção a esse mercado, sofreu pequeno abalo nes-
se período. mas recuperou o nível de atividade anterior já
em 1933, o mesmo acontecendo com a produção agrícola, volta-
da para o consumo interno. Com a crise cambial e o declínio
do café. as atividades ligadas à produção para o consumo in
terno tiveram sua rentabilidade razoavelmente elevada em re-

- 14 -



lação ao setor exportador, devido aos maiores lucros obtidos
e ao redirecionamento dos capitais que estavam invertidos no
se~orexportador.

Nesse período, denominado de primeira fase de substituição
de importações, foram aproveitadas, simultaneamente, a acumu
lação de capital na infra-estrutura de transportes e ener
gia, herdada do modelo primirio-exportador, e a capacidade
ociosa da pequena indústria de bens de consumo em instalação
no País. "O fator mais importante na primeira fase de expan
são da produção deve ter sido o aproveitamento mais intenso
da capacidade ji instalada no .País. Bastaria citar, como e-
xemplo, a indústria têxtil, cuja produção aumentou substan -
cialmente nos anos que se seguiram à crise, sem que sua cap~
cidade produtiva tenha sido expandida~· Esse .rapr-oveí t.amerrt.o
mais intensivo da capacidade instalada possibilitava uma
maior rentabilidade para o capital aplicado, criando os fun-
dos ne cess àri.os , dentro da prôp'r í a indústria, para sua expaE;
são subsequente" (1).

O processo de substituição de importações resultou .do estran
,gulamento externo e 'teve como componentes fundamentais a
transferência do excedente do setor exportador e a elevação
do salirio real dos trabalhadores a uma taxa inferior à do
aumento da produtividade. Aos fatores exógenos que inicia -
ram o processo correspondeu uma crise no sistema capitalista
central, com a deterioração do imperialismo dominante e a aI
teração na divisão internacionai do trabalho, fazendo com
que a estrutura antiga do Estado brasileiro entrasse em deca
dência econômica e política, possibilitando o surgimento da
burguesia industrial no cenirio político nos estratos m~dios
ligados aos setores t erc í à r io e secundà r io (que ganhou ~ ',im-
portância), dos operirios industriais e dos setores agririo-
mercantis, não tão comprometidos como o falido modelo primá -
rio-exportador.

(1) FURTADO, C. Formação econômica do' BrasiZ. p. 229."
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o populismo surgiu no Brasil nessa época e tomou medidas de-
cisivas para viabilizar sua pr6pria manutenção no poder, pro-
videnciando a sustentação econômica de suas bases políticas,
através de medidas de natureza cambial, tarifas protecionis -
tas, financiamentos subsidiados, subsfdios diretos e incenti
vos tributários de toda ordem, além de estabelecer o controle
dos sindicatos, de maneira a manter o fluxo de ~tran~fei~ntia
do excedente do setor exportador para a'indústria e, apesar
da manutenção, em certos períodos, o agravamento da distribui
ção de renda, não permitindo que o padrão de distribuição in-
viabilizasse a demanda pelos produtos de consumo elaborados
no estágio inicial da industriaiização.

Isto propiciou o encadeamento de uma série de medidas de polí
tica.econômica, destinadas a manter a continuidade da transfe
rência de rendas da agricultura para a indústria, como está -
gio inicial do processo.de industrialização extensivo, manti-
do basicamente pela incorporação das classes assalariadas ao
consumo, processo que se manteve até meados dos anos 50, qua~
do iniciou-se a entrada do capital estrangeiro na produção de
bens de consumo interno mais. sofisticados, exigindo do Estado
maior vigor em seus procedimentos,· pois além de destinar ele-
vados estímulos ã sub st itu í.cào de importações, passou a atuar
decisivamente, tanto na.infra-estrutura de energia, como na
produção direta de insumos básicos, através da constituição
de empresas como a Compánhia Vale do Rio Doce, Companhia Side
rúrgica Nacional, Companhia Nacional de Álcalis etc.

Noínicio dos anos 50, o padrão de acumulação havia se assen-
tado. na expansão dos bens de produção; o que poderia, de
fato, constituir-s~ no alicerce para uma industrialização me-
nos desequilibrada, caso o "desenvolvimentismo" não vies-
se agravar as perturbações que- normalmente ocorrem
processo de industrialização de um país. A partir do
no Dutra e do segundo período getulista, o financiamento
acumulação ba seouv se na transferência dos excedentes do
primário-exportador para o setor industriai, através
política de confiscos cambiais .-na manut~nção relativa

no
gove.!:.-

da
setor

da
do
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salário real dos trabalhadores urbanos, através da produção,
pelo Estado, de bens e serviços públicos a preços subsidia-
dos, não onerando os lucros das empresas, mas, ao contrário,
potencializando-os(l) , e na ausência de uma política fiscal
progressiva que transferisse para o Estado parte dos ganhos
de produtividade gerados pelo setor privado, o que acarreta-
va um expressivo volume de lucros sem taxação.

As limitações do sistema residiam na contradição entre a ne-
cessidade de manter ou elevar a captação de recursos via ex
portações de produtos primários, preservando a rentabilidade
do setor exportador, e na necessidade de se transferir os
recursos deste para o setor produtor de bens de produção pri
vado e es ta tal.

o f inanc i amcn'to da industrialização, que "'pódériafer-- - sido,
'feito, tanto pela via do endividamento externo e de investi-lo.
mentos diretos, ou atrav~~~ da elevação/manutenção das exp6L
tações, parece ter sido realizado, num primeiro momento, pe- ,
:las vendas· ao Exterior, fato que se explica pela boa p~sição:
das relações de troca no período ent-re 1950 e 1954 ~'_CTabelal

1

,1), e que se encerraram em 1955, quando os ter~o? de ~.inter-l
.càmb io passaram a ser desfavoráveis. A ,partir ..da í , com a
I • - -posse de Kubitschek, aconteceu uma transformação ,;estruturalj
radical no padrão de acumulação, com o País partindo para o'
des~nvolvimento da ind~stria de bens de consumo duráveis,deil -- , .

.xando de completar o padrao de acumulação anterior, repousa-,
I

do na amp Li açào __~0 setor de bens de .produção.

(1) Entre 1949 e 19543 o salário médio real dos trabalhado-
res cresceu 436%. Entre 1954 e 19583 cresceu 2431% ref·
MATA3 M. & BACHA3 E.L. Emprego e salários na indústria
de trane j'o rmaç ao , 1949/1969. Pesquisa e Planejamento Eco-
nômico. jun/73. Os salários pagos na indústria3 segundo
SINGER3 Pau l. .A crisédo milagre. Rio de Janeiro" Ed.
Paz e Terra" 1976.' p. 42-433 evolu{ram 1330%3 em termos
reais" para o per{odo 1949/543 e 1530% reais3 de 1954 a
583 o que indica3 provavelmente3 concentração de renda
a partir do governo Vargas.
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TABELA 1
BRASIL

EVOLUÇAO PERCENTUAL DAS RELAÇOES DE TROCA(l)
1947/63

1947 99

1948 94

1949 89.

1950 156

1951 161

1952 145

1953 152

1954 175
.
1955 130

1956 129

1957 141

1958 138

1959 119

196.0 116

1961 113

1962 100

1963 100

RELAÇOES
DE

TROCA
A N O

FONTE: SERRA, José. Ciclos e. mudanças estruturais na
economia brasileira do pós-guerra. In: BELLUZZO,
LGM & COUTINHO,' R. (Qrg:;f~~TIesenVoTvimento capi-
talista no B~asi1: ensaios sobre a crise; Sao
Paulo, B'ras í Lí ens e ,' 1982~. p.61.-
Dados calculados em valores constantes de 1970.(1)
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Com a queda :G:05 preços do café, no final 'de 1954, a cap aci da
de de importação de máquinas e insumos essenciais a indús-
tria incipiente no País, diminuiu, levando-o a recorrer cres-
centemente ao financiamento externo, tendência que já vinha
se manifestando desde alguns anos, e que iria agravar-se com
a elevação bruta das compras efetuadas em 1951 e 1952, moti-
vada pelo receio de expansão mundial da Guerra da Coréia. Co
mo a capacidade de'elevação da quantidade exportada era bai-
xa, face ã inelasticidade, a curto prazo, da oferta de café,
o País passou a acumular desequilíbrios cambiais crescentes,
com mudança . acentuada em sua estrutura de contas externas,
conforme será demonstrado a seguir.
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TABELA 2
BRASIL

BALANÇO DE PAGA~ffiNTOS
1948/60

1948/52 1956/60

DISCRIMINAÇÃO
Part.í c'i -Par-t i.cá-

US$ - US$ -paçao paçao
milhões Percen- : milhões 'Percen-

tual -tua l

RECEITAS 1 477 100,0 :2 001 100,0

Exportações (F013) 1 366 92,5 :1 334 66,7

Serviços 61 4,1 170 8,5

Doações 3 0,2 14 O , 7

Capi tais 47 3,2 483 24,1

DESPESAS 1- 704 -100,0 2 091 100-, O

Importações (FOB) 1 238 - 72,6 1 203 57,5

Serviços 380 22,3 546 26 ,1

Doações 6 0,4 24 1,1

Capi tais 80 4,7 318 15,3

FONTE: SUMOC, Dep. Econômico (Divisão de Balanço de Pagamen-
tos) r :. _,

-. - Recolhido em TAVARES, Maria da Conceição. Da s ub.s t i+
tui-ção de importações ao capi ta1ismo financeiro. ô a;
e d . Rio de Janeiro, Zahar, 1947. p.66.
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Em 1954, face ã elevada dependência dos recursos obtidos no
mercado externo, encerrou-se o período no qual o sentimento
nacionalista procurou evitar a abertura da economia ao capi
tal estrangeiro, já que, de outra forma, não se poderia man
ter o ri tmo de desenvolvimento com uma capacidade de impor-
tar declinante. Nos anos de 1954/55, os preços mé di os do ca
fé exportado caíram 29t, e os das exportações, em conjunto,
2lt, enquanto o valor das importações retraíra apenas 9t.

Nã6 podendo mais sustentar o processo pela transferência de .
renda do~setorexportador, o País, através de mecanismos fis
cais, começou a privilegiar a entrada de capital externo, ~
brindo-lhe diversas áreas da economia nacional, ao mesmo tem
po em que des tinou incen tivos ao capi tal :itJ..terno.,.notada-
mente ao ramo da cons t ruç àóop es ada e aos setores diretamen-
te ligados a empresas estrangeiras.

A entrada do capital de risco estrangeiro estava intimamen-
te relacionada com as facilidades que o Estado oferecia à
importação de equipamentos e concentrou-se inicialmente nos
.subsetores mais dinâmicos, ou seja, no de bens de consumo
dur àvei.soe ,depois, no de bens de produção, sem ,contudo , al
cançar participação majori tária nos subsetores de não-durá .....
veis e intermediários, preenchidos pelo capital nacional.
A participação das empresas estrangeiras tendia ao domínio,
já que operavam com capital mais elevado, o que significava
escalas de produção diferenciadas, oligopolização na ofer-
ta de produtos e produtividade elevada em relação ao parque
industrial preexistente. Além disso, provocaram oaparecl-
mento de ramos cOID"olementares de indústrias, com menor esca
la de produção e menor grau de intensidade de capital, par-
ticipantes de um mercado concorrencialmente mais competi ti
vo e que passaram a gravitar em torno do eixo dinâmico ocu-
pado pelas empresas estrangeiras. No caso brasileiro, uma
das complementaridades mais acentuadas e típica do processo
que se acabou de descrever é a que se observa entre·a indús
tria automobilística e a de autopeças.
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Observando os requerimentos de um processo de transformação
nesse nível e a rapidez em que ocorreu, percebe-se o grau de
importância que assume o Estado como coordenador do proces-
so. Pelo elevado grau de interdependência de insumos inter
setoriais, é necessário que a implantação dos setores de
bens duráveis e de produção se faça de maneira coordenada,
pois os projetos possuem graus de maturidade diferenciados,
o que geralmente leva a problemas de sup er ou ~subprõdução,
além de pressões sobre as contas cambiais, devido ã necessi
dade de importação de equipamentos. Além disso, conforme no
ta SERRA; "••. a economia primária exportadora não engen-
drou mecanismos de centralização financeira privada capazes
de oferecer sustentação ã acumulação industrial... afora
o problema representado pela grande magnitude de recursos a
ser mobilizado em um estágio ainda incipiente de desenvolvi
men to das forças produtivas." (1) .

Nesse sentido, foi decisiva a adoção dos seguintes instru-
mentos fiscais:
_ a Instrução n9 70, da Superintendência da Moeda e do Cré-

dito (SUMOC), em 1953, que orientava as importações de
acordo com os interesses industriais do País, além da prá
:tica do "leilão de divisas" que, face ã crise cambial, pro
piciou fontes adicionais de recursos ao Tesouro;

a Instrução n9 113, da SUMOC, em 1955, queviabi1izava a
importação de máquinas e equipamentos sem cobertura cam-
bial, ~e maneira a atrair .os investimentos diretos do
Exterior;

_fi criação da PETROBRÁS e do Banco Nacional de Desenvolvi
.mento Econ6mico (BNDE), em 1953.

O Plano de Me t.as, proposto pelo governo Kubitschek, intensi
ficou o ritmo de industrialização do País, mediante a acele
raçao do processo de substituição de importação de bens de

(1) SERRA, José.
brasileira do
ta no Brasil:
liense, 1982.

Ciclos e mudanças estruturais na economia
pós-guerra,. f.n:"Des·envolvúnén·to·.dapit-aUs-
en~~i~~' ~~bre a ~~i~e. Sao Paulo, Brasi

p.69.
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consumo duráveis e intermediários, exigindo do Estado vulto-
sa inversão de recursos em obras de infra-estrutura, cabendo
às indústrias produtoras de bens de capital e bens de consu-
mo duráveis a liderança do crescimento da produção, no perío
do .1955/62, Com isso, a inflação que já vinha alta desde
1954, permaneceu em elevados patamares, agravada pelos défi
cits do orçamento do governo Kubitschek, pressionado com os
gastos da construção de Brasi1ia e com as pesadas ~inversoes
em infra-estrutura.



TABELA 3 .
BRASIL

TAXAS Mt!DIAS GEOMt!TRICAS ANUAIS DE 'CRESCIMENTO

DISCRIMINAÇÃO I .1947;'55 1955/62 ..1962/67 1 1967./70..119.70./7311973/76 1976/80.

PRODUTO (1)
- PIB 6,8 7,1 3,2 10.,0. 12,4 8,3 6,2
- Agricultura 4,7 4,5 1,7 3,1 6,3 5,4 5,o.

- Indústria 9,0. 9,8 2,6 11,9 13,5 9,1 6,4
- Construção Civil 5,5 5,1 (2,8) 9,8 12,0. 12,1 6,2

PRODUÇÃO INDUSTRIAL(2)
- Bens de Consumo Duráveis (7)17 1 23,9 4,1 21,7 25,5 10.,3 8,6,

Bens de Consumo não Duráveis (7) 6,7 6,6 0.,0. 9,8 9,1 4~8 4,1-
- Bens de Capital (7)11,o. 26,4 2,6 13,5 22,7 13,0. 3,4
- Bens Intermediários (7)11,8 12,1 5,9 13,7 13,2 8,7 8,0.
T0TAL(3) ~ 2.2 2,7 12,9 15,4 12,7 3,5

INVESTIMENTOS
- Governamentais (4) 13,5 9,7 4,7 5,1 10.,4 13,1 (8,5)
- Indústria de Trans formação(5) - 17,4 (3,5) 16,7 37,2 9,9 (6,7)
PREÇOS(6) 13,5 27,1 56,3 22,1 19,5 37,6 57,4

FONTE: SERRA, J. Ciclos e Mudanças. p.58
(1) Contas Nacionais-FGV.
(2) PED/SEPLAN.
(3) Contas Nacionais-FGV.
(4) Contas Nacionais-FGV.
(5) IBGE e Sondagens Conjunturais-FGV.
(6) Contas Nacionais-FGV.
(7) Período 1949/55.



Os setores líderes' na produção industriál expandiram-se basi
camente atrav~s das reservas de mercado existentes, motiva-
dos pe las elevadas inversões nas obras de infra-es trut ur a ,-~
clinando com o encerramento dos investimentos do Plano de Me
tas e, posteriormente, :.-ia:ús-.com a aplicação do Programa de
Estabilização de Preços, do Plano Trienal. Devido as caracte
rísticas de crescimentos indus triais desse tipo, observaram-
se, também, certa descoordenação na Lmp Lant.ac áç> ·.de proje
tos inter-setoriais e capacidade ociosa em alguns setores,
notadamente na indústria automooilística, que trouxe em seu
boj o instabilidades ao.setor de autopeças e demais cornp on en-
tes. Além disso, o setordinimico produzia insUmos cujo pre-
ço final guardava significativa distância em relação ã íend~
niédia dos trabalhadores, que consumiam predominantemente bens
de consumo não-duráveis, cuja produção expandiu apenas 6,6%
no período, contra 26,4% para os bens de capital e 23,9% pa-
ra os bens de consumo duráveis.

~ difí ci 1 determinar as caus as que levaram o govemo -Kubitschek
a implantar, a qUàlquer custo, o novo padrão de -acumulação,
caracterizando formalmente o subdesenvolvimento industriali
zado. Segundo _BRESSER PEREIRA, "o subdes envolvimento ~_indus-
trializado define-se durante os anos 50, quando as possibili
dades de continuar desenvolvendo a economia com exportações
estagnadas está se esgotando,,(l). E, sobre as decisões toma-
das pela elite dirigente local, afirma ainda o autor _.c.que
~ ... Estas decisões .. :.dizem respeito principalmente ã ins-
talação da indústrià- automobilística e da indústria de ele-
trodomésticos nos países periféricos. São decisões tomadas
por uma elite dirigente que quer a todo custo reproduzir os
padrões de consumo do centro em seus próprios países. E es-
tas. decisões contam com a participação e a influência das em
presas multinacionais manufatureiras, que então, passada a
crise dos anos 30 e da Segunda Guerra Mundial, estão prontas
para entrar nos países periféricos mais promissores". (2)

(1) PEREIRA3 Luiz Carlos Bresser. Estado e subdesenv~lvi~
mento industri"aliz'ado3 são Pau l o , Brasiliense3 1'977. p.3rp'3.

(2) PEREIRA3 L. C.B: Estcido 'e ·súbdesenvól1nmentói'ridustrializado. p , 3~3.

25. -



Para promover o ajustamento do novo papel do País frente as
necessidades do capital internacional, contava-se com um ex-
cedente, de posse do setor privad da economia, concentrado
nos centros urbanos, e expressiva parcela de mão-de-obra, ge
rada pelo próprio processo de expansão anterior, o que gara~
tia, pelo menos, o declínio da participação do custo do tra
balho na produção e a continuidade do processo de concentra-
ção de renda. Deve-se ainda levar em consideração! os fatos
de que, como herança da época populista, as camadas inferia
res de renda, sequer questionaram o papel das empresas esta-
tais no período. Conforme nota Francisco de ,OLIVEIRA, " .•. -a
prática populista havia levado as classes populares a uma es
pécie de fetichização do Estado, de tal forma que a base po-
pular da aliança conferia suficiente força par~ o prossegui-
mento da política que se poderia chamar de "nacionalismo de
Estado", mediante a qual as empresas estatais seguiriam no
seu papel de potenciador da acumulação privada sem questio-
namentos classistas partidos de baixo,,(l) .

Essas condições permitiram, dentre outras, o ""finariciamento
interno da indústria de bens de consumo dur âveí,s ,mas provoca
ram (como será abordado posteriormente) ~'\:,,"0:-, contínuo agrava
menta na distribuição da renda, face ~~arãter excludente do

,( "\,

novo modelo. Além disso,"inviabilizarama;rnanute'nçãõ,uCJsgàstos
públicos ao nível requerido para a implantação do novo "~,pa-
drão de acumulação, pois o governo não podia elevar signifi-
cativamente a tributação sobre ~s camadas m~dias da popüla-
ção, sob o risco de impossibilitar a formação do perfil d~
demanda requerido à nova indústria. Da mesma manelra, impe-
diram a taxação progressiva dos l~cros da indústria em insta
lação para não reduzir seu investimento.

A solução foi promover a "poupança forçada", termo emprega
do por Paul SINGER, para definir a alternativa encontrada

(1) OLIVEIRA~ Francis co de. A econom1,a da dependência im-
perlei'ta. 3a. ed. Rio de J ane iro , Ed. Graa'l , 1980. v-
85-86.
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pelo governo Kubitschek para romper o impasse existente en-
tre a relação gastos-receita fiscal: a aceleração da emissão
de moeda. Segundo o autor, "ao emitir, o Estado lança um lm-
posto indireto sobre todas as transações, na medida em que
o crescimento da demanda monetária suscita a elevação dos
preços. O Es tado provoca, dess a manei ra, "poupança forçada"
que aparece, já socializada previamente, nas suas mãos. Na
medida em que o Estado se lançava aos grandes empreendimen-
tos desenvolvimentistas, o futuro da poupança forçada apare-
cia sob a forma de poupança pública, que era ou diretamente
investida pelo Estado ou entregue, sob a forma -de créditos
a longo prazo e juros fixos ... , às empres as privadas '".(1)

A-implantação do novo padrão requereu, ainda, fontesadicio-
nais de recursos, pois dentro da lógica de expansão do capi-
tal internacional, ess a forma de dependênci a consubs tanciava-
se na importação de insumos (bens de produção) para a produ-
ção dos bens de 'consumo duráveis. Coerentemente com as novas
relações centro-perif~ria, a alternativa,encontrada foi o
recurso ao capital estrangeiro, predominantemente sob a for-
ma de investimentos diretos.'

Isso teria sido evi tado se a implantação da indústria de bens
de produção e intermediários, tivesse se completado, 1iberan
do o País da acentuada necessidade de importar equipamentos.
Se a promoção da indústria de b-ens de consumo dur âve-is nao
fosse tão intensa no período Kubi tschek, poderiam 'ter ,"'sido
preservadas as relações de proporcionalidade entre setores
complementares, de maneira a não se acentuar o desequilíbrio
estrutural, diminuindo-se a necessidade de participação do
capital estrangeiro.

aos
manelra

países
a manter a

~---,
p~ísesl

- Idepen-I
trazendo!- -;-

r: O~ proce sso verificado no
.~:subdesenvolvid9s deu-s~ ae

Brasil e em outros

',~dencia em ,relação centrais,

(1) SINGER~ P. A crise do 'mil.aqve, p. 103-4. (parênteses no
ori qi nal.) .
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em seu bojo apenas a modificação do padrão de relacionamento
entre os países de centro e periferia, no sentido de situar
os últimos num patamar mais e levad.o da divis ão Ln ternac Lona I
do trabalho. O principal efeito dessa medida, conforme nota
OLIVEIRA, foi "uma crise recorrente de Balanço de Pagamen-
tos, que se expressou na contradição entre uma indústria vol
tada para o mercado interno, mas financiada ou controlada pe
10 capital estrangeiro, e a insuficiência de ge raç'âo de meios
de pagamento internacionais, para fazer voltar à circulação
internacional de capitais a parte do excedente que pertence
ao capital internacional,,(l). Evidentemente· esta é uma gene-
ralização a partir do caso brasileiro, ji que existem outros
locais (Cingapura, Hong-Kong, Formosa, Coréia do Sul, Mali-
sia etc) onde tal fato. não é verdadeiro.

No início da década de 60, presenciou-se o esgotamento do di
namismo oriundo da substituição de importações. Havia uma in
dústria de bens de consumo duriveis praticamente instalada,
suprindo-se de bens de produção confeccionados no Exterior,
em sua maior parte, porém com problemas de realização que im
pediam a adequada distribuição do consumo pela classe média,
e um melhor aproveitamento do estoque de capital .éxistente
no setor. Pelo lado da oferta, verificaram-se, em alguns se-
tores, crises peri6dicas de ociosidade do ativo, principal-
mente nos casos em que a instalação desse ativo adiantava-se
i pr6pria demanda efetiva a ser realizada pelo setor dinimi-
co, causando desequilíbrios intra e inter-setorials.

Arem'a'isso ,-a inflação havia--per-dido sua func1o'nãiidade re-..
'~istrib~tiva, tornando os assalariados urbanos solidirios eml
relação' aos movimentos reivindicatórios. fazendo com que seu

l
i

comportamento, enquanto grupo .social, passasse a adquirir c~
racterísticas cada vez ma i s .c'Lass â st as , o que levou ao ques-l
iionamento~~9 pr6prio ~isiema baseado na propriedade privada:
.dos meios de produção. I

- o. , • __ .J

(1) OLIVEIRA~ F. Ae'conomia da dependência imperfeita. p.
8? .
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Os fatores que poderiam viabilizar a continuidade desse pro-
cesso, mediante nova "onda de investimentos", estavam preju-
dicados pela evolução da relação excedente - salários e, do
lado do governo, pela relação desfavorável entre os gastos
~ a receita tributária. Como não havia meios de utilização"pIe
na da capacidade "instalada, o sistema passou a exigir nova
reconcentração de renda para as classes privilegiadas, de ma
nei ra a tornar mais favoráve 1 a relação excedente - salários,
o que seria politicamente inviável sem uma mudança de ordem
ins titucional.

Basicamente, estava-se transferindo a acumulação gerada no
setor de bens não-duráveis para os setores dinâmicos, procu
rando-se, através de vários expedientes, manter o nível de
importações numa situação em que as relações de intercâmbio
eram novamente desfavoráveis (ver tabela 1).

No final do Plano de Metas" do governo Kubitschek, as tendên-
cias ã desaceleração eram evidentes e o ritmo de elevação dos
preços era o seu sintoma mais claro. Ao longo dos governos
pos teri ores "(Jânio Quadros a Jango Goulart), as soluções pa~
síveis de ser adotadas, em função dos compromissos políticos
dos governantes, se relacionavam com a procura de soluções
para a desaceleração, o que, na realidade, envolvia a busca
de nova forma de financiamento do sistema desenvolvido até
então.

A dinâmica fundamental do sistema estava assentada na com-
pressão do nível de renda dos estratos sociais mais baixos,
fator que ao longo do governo Quadros (e principalmente de
Goulart), tentou-se modificar de maneira direta ou indireta.
Para conter a inflação, o governo Goulart procurou limitar
o crédito privado e promover, complementarmente, uma políti
ca de redistribuição da renda, fatores que tiveram resulta-
dos nitidamente depressivos, agravando a tend~ncia cíclica
ã desaceleração.

A re dução do gas to p íib lico e a lei de res trição e controle
das remessas de lucros reduziram imediatamente o fluxo de ca
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pitais que seriam investidos nos setores mais dinâmicos, in-
terrompendo as encomendas às indústrias de bens de capital e
aumentando os níveis de capacidade ociosa. Na realidade, as
opções básicas postas ao governo Goulart, para a solução do
problema inflacionário, eram duas: ouse controlava o cresci
mento dos preços, de acordo com as normas de um programa mo-
net~rista~ com elevado custo social e maior -desnationiliza-
ção da economia, ou se aplicava um programa mais amplo, de
cunho estruturalista, o que envolveria razoável. modificação
no padrão de acumulação anterior, com uma redefinição do _pa-
pel do_Estado, redistribuição de renda- e privilégio às indús
tri as produtoras de bens de consumo popular, o que, '_-grosso
modo, poderia significar o rompimento com o capital interna-
cional e a sbcialização dos meios de produção.

Esse impasse foi resolvido, em 1964, com a derrubada do go-
veTno pelas Forças Armadas, que entregaram a condução da eco
nomia a.unr.grupoiconservadcr: de economistas, identificado com
a escola monetarista, que imediatamente adotou um programa'de
estabilização de cunho nitidamente recessivo, de maneira a
restaurar e garantir o padrão de acumulação anterior, manten
do os vínculos. econômicos com o capital internacional. A po-
lítica em questão acentuou deliberadamente a recessão, agin-
do basicamente sobre os mecanismos de financiamento que fun-
cionavam desde 1950, atuando sobre as poiíticas:cambial, cr~
ditícia, salarial e do déficit público, com nítidos efeitos
depressivos sobre a demanda corrente.

Um efeito de destaque, que se pode considerar como "pioneiro",
foi a reconcentração dás atividades industrial e comercial.
Os efeitos complementares da elevaç-ão da carga fiscal, cor-
tes no gasto público, restrição credi títia e drástica políti
ca de contenção salarial fizeram com que a capacidade produ-
tiva "sobrante" do sistema fosse eliminada, acarretando efei
tos positivos para as empresas de maior solidez financeira.
A política de distribuição de renda constituiu-se na fonte
de financiamento fundamental, atuando em favor dos lucros das
empresas que suportaram a recessão e facilitando a recupera
ção e a expansão de outras, em etapas posteriores.
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o governo militar promoveu, ainda, através das reformas tri-
butária e do mercado de capitais, um novo esquema de finan-
ciamen.toao!!)setores'públicoe privado, abrindo caminho para a
elevação da taxa de investimento já a partir de 1966, elabo-
rando novos projetos de solidariedade entre o capital estran
geiro de longo prazo e o Estado, nas áreas de construção na-
val, minerais, transportes, energia elétrica, petroquímica,
equipamentos etc. Como injeção adicional de recursos para ali
mentar a manutenção e posterior recuperação das empresas do-
minantes, produtoras de bens de consumo duráveis, o Estado
adotou novo instrumento para captação de capital estrangeiro
a curto prazo, a Instrução nQ 289, do Banco Central.

De acordo com vários autores da escola estruturalista, nota-
damente Conceição TAVARES, "o capitalismo brasileiro tinha
condições para passar a um esquema de expansão cujos estímú-
los emanavam do próprio sistema (sem que isto significasse o
enfraquecimento dos laços de dependência externa, tornando-
os, pelo contrário, mais estreitos),,(l) , o que foi feito pe~
10 novo governo at~avés do reajuste na estrutura da deman-
da através de absoluta compressão salarial, fato que consti-
tuiu-se na principal fonte de financiamento para a recupera-
ção -:->rpoS,tey.ior,já que, segundo a autora, a elevação da taxa
de salário real na indústria nos ano~ 50".~.; veio a permi-,
tir posteriormente o aumento da taxa de exploração da ~força
de trabalho, mediante ·inclusive uma redução absoluta dos sa-
lários, que se constituiu numa fonte.essencial de financia-
mento da recuperaçao econômica". (2) .

A política .de cunho monetarista conseguiu reduzir, a eleva-
dbs custos soci~is, uma inflação de 90\, em 1964, para 29\,
ao final de 1967, isso apesar das medidas nitIdamente infla-
cionárias adotadas no período, através da política denomina-
da de "inflação corretiva", pela elevação dos impostos, rea-
justes nas tarifas dos serviços públi'cos,oacimá'da mflação etc,

(1) TA.VARES~ M. C. Da substituição de im orta'ções ao ca ita-
lismo financeiro. p. 172 (entre parenteses no or~g~nal .

(2) TAVARES~ M.C.Da substituição de importações ao capita-
'lismo financeiro. v- 173.
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o chamado "modelo de desenvolvimento" adotado a partir de
1964, logrou, após quatro anos de recessão, restabelecer os
mecanismos de solidariedade com o capital internacional e, a
partir de 1968, iniciar um período de elevados índices de
crescimento econômico, assentado basicamente no mesmo padrão
de acumulação anterior. Os governos posterior~s a 1964 nao
modificaram estruturalmente as relações básicas que·permiti';"
ram o desenvolvimento do sistema anterior, ao contrário, 'a-
gravaram suas contradições.
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2. CONSEQUENCIAS GERAIS DO PADRAO DE DESENVOLVIMENTO ADOTADO

O ENSAIO DO ELEVADO CRESCIMENTO

Com a promoçao das medidas recessivas, a partir de 1964, apos
o processo de reorganização do poder, gerou-se expressiva par
cela de capacidade ociosa.

De posse total do controle político, promoveu-se uma centra-
lização do poder decisório sem precedentes, através de refor
mas nas áreas fi.nancei ra e fiscal~ e no âmbito da política
de controle salarial. Ins.taurado um virtual estado policial,
o governo estabeleceu medidas de natureza nitidamente conser
vadora, controlando as reivindicações da classe trabalhadora
e os sentimentos nacionalistas do período 'Quadros-GouLa rt , re~
taurando a solidariedade com o capital internacional num mo-
mento em que os capi tais externos buscavam apLicaçôe s aIter-
nativas fora de seus países.

A estratégia governamental de ajuste econômico foi formaliza
da através do PAEG-Plano de A~ão Econômica do Governo, ela-
borado sob a coordenação do ministro Roberto Campos, com o
objetivo imediato de reduz i r=a inflação, através da restri-
ção ã demanda efetiva e da livre fixação dos preços, numa si
tuação acentuada de elevação dos custos, ã exceção dos salá-
rios.

Os efeitos recessivos tornaram-se evidentes, principalmente
a partir de 1965. De acordo com dados da FIESP, citados por



SINGER(l), em março daquele ano, 8~ da mão-de-obra industrial
da cidade de São Paulo foram dispensados, sendo os percen-
tuais dos dois meses seguintes, de 4,7~ e 6,5~, respectiva-
mente. Ainda de acordo com SINGER, uma amostra de 342 empre-
sas, com quase 100 mil trabalhadores, apresentou uma involu-
ção de l3~ no número de empregados de de zembro de 1964 a
maio de 1965, o que significaria, para a totalidade da mao-
de-obra industrial na cidade de São Paulo, a dispensa de 85
mil trabalhadores em um semestre.

Apesar de conservador, o PAEG nao segulu uma ótica exclusiva
mente monetarista, ,logrando reduzir a inflação não só pela
compressão salarial, mas, também, pelo desempenho do setor
agrícola, o que pode-se levar a indagar até que ponto a com
pressao salarial no período posterior a 1965(2) efetivament;
reduziu a inflação,' como queria justificar o governo.

No combate à inflação, os resultados do PAEG mostraram-se
excelentes, pois esta declinou de 93~ em dezembroj67
26~, considerando-se as médias trimestrais anualizadas
quartos trimestres de 1964 e 1965, respectivamente. Pelo
do da oferta monetária, entretanto, os saldos dos meios

para
dos
la-

de
pagamento em dezembro de 1963, 1964 e 1965 revelaram evolu
ção de 64,2~, 8l,6~ e 79,5\, respectivamente, o que indica
que a terapia monetarista adotada de restrição à liquidez nao
determinou a queda da inflação, já que fatores exogenos como
os superavits obtidos na Balança Comercial constituíram-se,
no período, em focos de pressão à expansão monetária.

Conforme dados levantados por BACHA(3), o principal elemento
que contribuiu para o decLi'n i o da inflação foi a oferta
agrícola, que cresceu l3,8~ de 1964 para 1965, contra uma

(1) SINGER, Pau l , Dese'n'voZ-vimentoe crise. 2a., e d . Rio de
Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1977. p. 154.

(2) O governo impLantou a nova poL{tica saLariaL em 1965 pa-
ra os servidores púbLicos e em 1966 para os acordos e
dissidios coLetivos de trabaLho. Dados citados por BA-
CHA, Edmar L. IntrOâução à maavoe aoriomi-a : u'má perspe-cti':"
va brasiLeira. Rio de Janeiro, Ed. Campus, 1982. p. 159.

(3) BACHA, E. L. Introdução 'à mac x-oeoonomí-a : u'má p-erspectiva
brasiLeira. p. 160.
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média de 1,2t nos dois anos anteriores. A inflação gerada no
setor industrial passou a deprimir-se apenas após 1966, com
a nova legislação salarial.

A partir desse ano, entretanto, ocorreu nova quebra na safra
agrícola, o que resultou em nova aceleração inflacionária,fa
to que levou o governo a reduzir o crescimento da oferta de
moeda de 79,St, em 1965, para l3,8L ao final de 1966, provo
cando acentuada recessãoCl).

Com a mudança da equipe econômica, em 1967, e a adoção do
PED-Programa Estratégico de Desenvolvimento, sob inspiração
do ministro Delfim Neto, mudou-se a ótica que havia prevale-
cido até então, com o governo percebendo que as principals
causas da elevação dos preços não estavam, na realidade, na
expansao monetária, já que à brutal redução nos meios de pa-
gamento, em 1966, não correspondeu uma queda da inflação.
Conforme nota BACHA, liA oferta agrícola, as consequências
da inflação corretiva, as consequências da liberação da taxa
de juros, 'da liberação dos aluguê i.s, da reforma tributária...
Era isso que estava impedindo que a repressão salarial - se
traduzisse, toda ela, em reduçio da taxa de inflação, já que
o que se tirava dos custos, na forma de salários,
se na forma de outros componentes de custo: juros,
Lmp ost os , preços administradOs, tarifas de serviço
et~,,(2).·

repunha.-
aluguéis,

público

Nesse sentf'do, adotou-se nova f orma de compressão salarial, ba
seada no reajuste nominal abaixo da soma do aumento dos.pre-

-'ços e da produtividade, partindo-se para nova expansao mone-
tária, conseguindo o governo resolver o problema de eleva-
ção da taxa de crescimento do produto sem geraçao de pres-
soes inflacionárias.

(1) O nivel de ociosidade da indústria paulista atingiu 60%
ao final de 19663 segundo SINGER3 P. Desenvolvimento e
crt.se.

(2) BACHA
3

E. Introdução à macroeconomia: uma perspectiva
brasileira. p. 161.
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Esses fatores, dentre outros, permitiram, Ja em 1967, o en-
saio geral do período posteriormente denominado de "milagre
brasileiro", traduzido por elevadas taxas de crescimento do
produto, numa conjuntura internacional extremamente favorá-
vel ao Brasil. Mais do que isso, estavam novamente criadas
as condições de aproveitamento do potencial produtivo insta-
lado, que até então convivia com significativa margem de
oéiosidade, permitindo à indústria de bens de consumo durá-
veis expressivo crescimento com, inicialmente, baixas inver-
sões de capital em ativos fixos.

Estavam ainda abertas as possibilidades de realização de-no-
va etapa do desenvolvimento capitalista no Brasil, viabiliza
da por um novo esquema de concentração do poder (e de renda),
ensejando outra etapa de integração do País com o capitalis-
mo internacional e o agravamento dos desequilíbrios estru-
turais, quando a situação internacional se revelou adversa.

A NOVA INTEGRAÇÃO COM O CAPITAL INTERNACIONAL,

,Antes de significar simples mudança de métodos no trato do
problema econômico, a ascens:ão das Forças Armadas ao poder,
em 1964, representou a mudança do papel da burocracia civil
e mili tar, que passou de subordinada à dominante, em relação
à elite política dirigente(l).

(1) Em reZação ao assunto~ var~os estudos podem ser citados:
- PEREIRA~ Luiz Car loe Bresser. Estado' 'esubdesenvoZvi-

m~nt6indu~triaZizado. são PauZo~ Bras~Ziense~ 19??
- IANNI~ Octavio. Estado e pZaneja~ento econ6mico no

B~asiZ (1930-19?0). Rio de Janeiro3 civitizaçao Bra-
siteira3 19?1.

- HYMER~ Stephen. Em~resas muZtinacionais: a internacio
naZização do capita. Rio de Janeiro3 Graat3 19?8.
LABINI3 PaoZo s. OZigo~óZiO e progre~so técnico. são
PauZo3 Forense/Universi ade de Sao Pauto3 1980.

- FURTAD0
3

CeZso. O capitalismo pós-nacionaZ. Cadernos
de Opinião n9 13 Rio de Janeiro3 Inúbia3 19?5.

- CARDOS03 Fernando_Henrique. O modeZo pÓZ{tico brasi-
'Zeiro e outros ensaios. são PauZo3 Difusao Europêia
do Iri vro, 19?2.
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Quando o País pôde apresentar elevados níveis de crescimento- .economlco, em 1968, essa mudança tornou-se ainda mais níti-
da, criando condições para o surgimento da "ideologia do de-
senvolvimento", com as camadas m~dias da população (que se
sentiam ameaçadas com o ambiente de descoordenação do início
da decada de 60), aliando-se naturalmente à classe dominan-
te, representada pela tecnoburocracia civil e militar.

A função dessa "nova ideologia" era propiciar a difusão da
idéia de racionalidade econômica no contexto dependente do
capitalismo brasileiro, torriand6 'as teoria~ desenvolvimentis
tas da epoca praticamente alastradas em todos os 'segmentos
sociais, acenando para a recuperação econômica, a segurança
e a manutenção dos privilégios (ou da exploração, sob o pon-
to de vista dos excluídos do "modelo").

Do ponto de vista econômico, esse quadro favoreceu a implan-
tação e realização de novas formas de depend~ncia, iniciadas
na década d.e SO, e que se tr,aduziriam na subordinação tecno-
lógica e financeira, associadas a um processo de expansao
de novo tipo, dominad~.pelo capital internacional e ,determi-
nado pelo crescimento das empresas internacionais, cuja con-
dicionante fundamental foi a adaptação do segmento social
dominan te à funcionalidade exi gi da pe la: nova dep endên cla. Es
sa adaptação ocorreu naturalmente e interessava ao -empresa
rio capitalista nacional, que passou a acumular amparado pe-
lo Es t ado ç que assumiu o papelde condutor do "de serrvofví.merrto

- .economlCO.

"
Os resultados das eleições de 1974 refletiram bem o efeito
dessa "nova depend~ncia", conferindo ampla vitória ao parti-
do oficial. De acordo 'com CHAUI, "a ideologia cons í st e preci
samente ni transformação.das idéias da clas,se dominante em
idéias dominantes para a sociedade como um todo, de modo que
a classe que domina no plano material (econômico, social e
político) também domina no plano espiritual (das idéias),,(l).

(1) CHAUl~ Marilena S .. 0 q~~ i ide616gia.
lo~ Ed. Brasiliense~ 1981. p. 93-94.

2a. e â •. são Pau-
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Os fatores citados permitiram, segundo Conceição TAVARESCl),
maior integração entre o capital internacional e o Estado,
com ambos participando de modo predominante no investimento
e na produção dos principais setores dinâmicos.

Num contexto de desenvolvimento periférico do país, as posi-
ções relativas das empresas estrangeiras passam a ser domi-
nantes, pois estas obtêm posição privilegiada para a geração
e apropriação do excedente econômico. Esses privilégios ba-
seiam-se, ,notadamente, 'na elevada produtividade, em função
de técnicas mais desenvolvidas aplicadas ã produção, Jinan-
ciamento e comerciàlização, na oligopolização, o que impede
que os ganhos de produtividade Cá consequentes ' reduções
nos custos de produção) sejam repassados aos preços, e nos
baixos salários em comparação ã produtividade, pois o salá-
rio mê.dio é nivelado aos dos setores tradicionais mais at ra-
sados .

A "forma" pela qual esse processo se irradia pelo sistema
econômico, numa situação como a brasileira, se deve ao cara-
ter dependente do "modelo", acentuadamente heterogêneo e ex
cludente, com pequena difusão do progresso técnico pelos se-
tores tradicionais, o que equivale di zer que o setor dinâmico
produtor ,de ,bens de consumo muráveis, dominado pelo capital
externo, ao procurar preservar sua taxa de lucro, mantém o
excedente em circulação somente no seu próprio setor, com
condições de rentabilidade garantidas pelo Estado.

Segundo HYMER, as empresas multinacionais determinam uma si-
tuação, " ... de tensões e dificuldades "', fazendo ... com
que outras instituições, particularmente as organizações tra
balhistas e o governo, assumam uma perspectiva internacio-
nal e, portanto, inconscientemente, criem condições
favoráveis à sua própria sobrevivência,,(2). E mais

menos
adian-

(1) TAVARES~ M. C. Da subs'tituição de importações aO capita-
tis'mO financeiro.

(2) BYMER~ S. Erripr'e's'as'muttinác'iondis: a " -iriternaoional-i-zaçao"
do capital. p.64.
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te li ••• '·0próximo ass a Ito pode ser marcado por grandes crises,
devido ao conflito entre o planejamento internacional dos
governos e o planejamento internacional das grandes empre-
sas" .

Trata-se de um fato observado no Brasil, onde apossibilida-
de de expansão do progresso técnico é restrita aos setores
que guardam relações de interdependência com o setor dinâmi-
co, notadamente os insumos industriais e os alimentos indus
trializados. Como desenvolvimento interno do processo, a
importância dos setores tradicionais, fornecedores do setor
dinâmico, diminui, devido (inclusive e principalmente) à ten
dên cí.a de substi tuição dos insumos tradicionais por moder-
nos, como as matérias-primas sintéticas, igualmente elabora-
das sob a égide do capi tal internacional.

Essa modernização generalizada deveria levar à homogeneiza-
çao, acabando com os diferenciais de produtividade e de ren-
da do setor produtor de bens de consumo duraveis, em rela-
ção aos demais, levando a reduzi r suas taxas de lucro. -Isso
explica o fato de O· setor manter a circulação do· excedente
restrita, ou quase restrita, de maneira a, pela sua própria
lógica, dificultar a absorção de mão-de-obra, pois aplica
tecnologia importado~a do fator trabalho, de maneira a viabi
lizar sua .,dominação e a realizar sua principal função: ab-
sorver os produtos produzidos pelo centro desenvolvido, man-
tendo o fluxo de circulação do capital internacional.

o PERrODO EXPANSIVO E O ENSAIO DA CRISE CAMBIAL

Nos meados de 1967, a economia brasileira voltou a exibir
elevadas taxas de crescimento, devido principalmente à in-
fluência de uma política mon et à ri a expansionista. Esse efei-
to estava associado aos resultados da política de ajustamen-
to, adotada pelo primeiro e segundo governos militares, que
concentraram seus esforços na aplicação dos mecanismos clas-
sic~s de estabilização: arrocho salarial, redução nos
tos do governo, elevação da carga tributaria e contenção
crédito.

gas-
do
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Resumidamente, as principais medidas adotadas entre 1964 e
1967, foram:

- Modificação na política de fixação de salários, que pas-
sou a ser feita com base em um sistema que considerava a
média salarial do período precedente, passando os salários
a ser reajustados abaixo do índice de evolução dos preços.
A aplicação dessa política passou a ser obrigatória, de
maneira a submeter as decisões da Justiça do Trabalho as
condições pré-determinadas, enfraquecendo-se o poder de
atuação dos sindicatos.

_ Criação-do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário
Nacional, a fim de manter coerência à política monetária,
que passou a pautar-se pela contração dos meios de pagamen
to, de maneira a reduzir-se o índice de liquidez real.

_ Eliminação ou redução real dos dé f í.c i ts das empresas dolgo

verno, pela elevação real das tarifas de serviços de utili
dade pública, de maneira a aliviar a pressão sobre o Tesou
ro Nacional e permitir melhor administração da base monetá
ria.

_ Elevação da carga tributária(l), redução na despesa do go-
verno e criação de mecanismos de. financiamento do déficit
do Teso~ro pela adoção da correção monetária para os títu-
los do governo.
Reorganização do sistema financeiro, através da criação
de funções específicas para instituições financeiras, que
passaram a especializar-se em variados tipos de operaçoes
de financiamento. Os bancos comerciais passaram a dedicar-
se predominantemente ao financiamento do capital de giro
das empresas, as financeiras a adiantar recursos para o
consumo de bens de consumo duráveis e os bancos de investi-
mento (que anteriormente não· eram regulamentados) a finan
ciar o capital de longo prazo.

(1) A p o l/i tri ca fiscal foi alterada em 1965 a tí.tulo de refoT"
ma de emergência e~ formalmente~ pela Reforma Fiscal de
1966.
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Reforma no mercado de capitais, para permitir a liquidez
dos ativos das empresas, através da criação de vários meca
nismos, dentre os quais os Fundos de Investimentos, com
recursos obtidos através de deduções do imposto sobre a
renda e'criação do Banco Nacional da Habitação (BNH) , ins-
tituição destinada a fomentar o setor de construção Cl-
vil, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Servi
ço (FGTS), mecanismo que sub sti tui u a indeni zação por "de-
missão sem justa causa.

- Ampliação e 'criação de medidas de natureza fiscal e credi-
tícia de maneira a estimular as exportações.

- Reformulação da política de tratamento ao capi tal externo,
permi tindo, principalmente, boas condições de exportação
de rendimentos, através da reformulação da Lei de Remessa
de Lucros.

Essas medidas tiveram um grande impacto sobre o crescimento
da renda urbana, favorecendo o nível de demanda corrente.
O setor industrial retomou o caminho do crescimento.reutili-
zando, principalmente, a capacidade ociosa obtida no ciclo
de crescimento anterior. Um dos principais componentes dessa
fase de recuperação, iniciada em 1967, foi a elevação do con
sumo de bens de consumo duráveis. 'devido ã maior concentração
de renda e ã elevaçã.o do nível de endividamento familiar,
possibilitadas pelo desenvolvimento das ope raç ôé s das finan-
ceiras. Observando-se o comportamento do setor manufaturei-
ro, verifica~se que entre 1961 e 1966 o estoque de capi tal
aumentou 46\, com o produto crescendo ao redor de 14\; entre
1967 e 1972, o produto industrial aumentou mais de '75\, en-
quanto o estoqu~ de 'capital cresceu" 45\ (1966-1971)(1).

Outros fatores que contribuíram para essa recuperaçao foram,
ainda.a retomada dos investimentos governamentais no final

(1) SERRA~ J. Ciclos e mudanças estruturais na economia bra
sileira do pós-guerra. In: BELLUZZO~ L.G.M. & COUTINHO~
R. (org.). Desenvolvimento capitalista no Brasil: en~
saias sobre a crise. p~ 90.

- 42 -



de 1967, o aparecimento dos primeiros resultados da atuação
do BNH, que aqueceu o ritmo da construção civil residencial,
a partir de 1968, e a política de "preços reais" para .os ser
viçosp~blicos, permitindo a elevação do investimento em
obras de grande porte, principalmente na área de geração de
energia elétrica, aquecendo o setor produtor de bens de capi
tal.

Merecem ainda destaque a recuperação das exportações e as fa
cilidadespara obtenção de poupanças externas. Tal fato
permitiu financiar a desproporção existente entre a produção
interna de bens de produção e 'a de bens de consumo duráveis,
não-duráveis e da construção civil, mediante a elevação acen
tuada das importações de bens intermediários e de capital.

o desempenho das.exportações brasiieiras, no período, 1967/
72, ~epresentQu, em crescimento, US$ 2,3 bilhões, em valores
absolutos, ou cerca de 140%, em termos relativos, com .taxa
media de crescimento de 19,3% a.a., contra apenas 6,4% nó p~
ríodo 1962/67.

TABELA ,4
EXPORTACOES BRASILEIRAS

1957-72

.'

·EXPORTACOES lNDICE(1)
• TAXA. MEDIA

A N O (US$ bi- VARIAÇAO ..ANUAL DE
lhões) (1957~ 100) PERCENTIJAL CRESClMENTO(%

--f-.

1957 1,39 100,00 - -
1962 1,21 87,25 (12,75) (2,8)
1967 1,65 118,84 36,20 6,4
1972 3,99 286,81 141,34 19,3

..

)

FONTE: CIEF, Comércio Exterior do Brasil, Ministério da Fa-
zenda (vários números), elaborado pelo IPEA. Recolhi-
do em VON DOELLINGER, C.; CASTRO FARIA, H.B. & CAVAL-
CANTI, R.C. A política brasileira de comércio exte-
rior e seus efeitos: 1967/73. Relatório de Pesquisa,
Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1974. p. 75.
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Todavia, decompondo-se a pauta de exportações do período, ob

s e rva-s e que os produtos agrícolas em bruto mantiveram p re dp

minância na participação relativa, com baixo coeficiente de

industrialização, enquanto os produtos elaborados pelo setor

industrial moderno elevaram-se em menor ritmo.

TABELA 5

BRASIL

EXPORTAÇOESPOR SETORES DE ATIVIDADE

1967/72

TAXA PARTICIPA-

DISCRIMINAÇÃO ~DIA DE PARfICI- DEca.1POSI- ÇAODOSSE
CRESCIMENpAÇAo~ ÇÃODA TA- TORES. NA

TO - XA ~DIA TAXA DE
ANUAL DIA : .ANUAL CRESCIMEN-

TO

A - . (1) .gropecuana , Agroí.n
dústria e Indústria - 11,3 56,16 6,4 33,2

Tradicionais (2) 31,7 22,97 7,3 37,8

Indústria . Moderna(3) 29,4 7,60 2,2 11 ,4

Extrati vi.srm (4) 22,7 10,34 2,4 12,4

Outros Produtos(5) 33,3 2,93 1,0 5,2

TOTAL 19',3 "'100,0 19,3 100,0

FONTE:Relatórios CACEX1971 e Exportação jan-dez/72, elaborado: pelo
IPEA. Recolhido e adaptado de VONDOELLINGER,C. et alii. & Polí
tica de comércio exterior e seus efeitos: 1967/73. p.77.

(1) . Inclui produtos agrícolas em bruto e carnes congeladas.
(2) Inclui indústrias de alimentos, couros e peles, processamento de

fumo (exc.lus ive cigarros), madeiras, têxteis naturais, vestuário
e calçados,gorduras, óleos e ceras vegetais e animais.
Inclui indústrias de produtos químicos (inclusive plásticos e
fannacêuticos), têxtei,s sintéticos, metais comuns e seus manufa-
turados, máquinas e aparé lhos ,material elétrico, material de
transporte e cigarros.
Produtos extrativos vegetais, animais (pesca) e minerais (miné-
rios em bruto) •
Inclui indústrias de borracha, papel e papelão, cartolina e car-
tão, livros, artes gráficas em geral, vidros e produtos não clas
sificados, bem como as chamadas "Transações Especiais".

( 4)

(5)

(3)
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Quanto ã evolução dos p re ç os' dos produtos exportados, os
agropecuários beneficiaram-se enormemente com a redução da
produção norte-americana de soja em 1971/72, o cacau com os
problemas climáticos ocorridos na África Central, e o café
com a queda na área plantada nos outros países e no próprio
Brasil etc, isso sem contar com a especialização da produção
dos insumos com aceitação neste mercadq, o que possivelmente
possibilitou uma reação mais elástica da oferta de produtos
agropecuários às variações internacionais de preços. Anali
sando o comportamento da agropecuária nesse período, perce-
be-se a nítida influência da produção destinada ao mercado
externo, o que indica crescente especialização do setor com
vistas ao abastecimento desse mercado, em detrimento do mer-
cado doméstico, principalmente levando-se em consideração os
produtos tradicionalmente consumidos pera população do País,
fato que levou o governo a tomar medidas limitadoras a expoE
tação de alguns produtos agropecuários, de maneira a evitar,
a partir de 1972, que esses fatores resultassem em maior
pressão sobre o nível interno de preços.
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TABELA 6
BRASIL

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
1967/72

D I S C R I M I N A ç Ã O VARIAÇÃO
PERCENTUAL

PRODUTOS EXPORTÁVEIS
Café
Soja
Milho
Algodão (1)

Carne Bovina
Cacau
Amendoim
Laranja

PRODUTOS NÃO-EXPORTÁVEIS
Arroz
Feij ão
Batata

14,0
412,0

33,0
32,0
28,0

(26,0)
21,0
64, O

(1,0)
(5 , O)

9,0

FONTE: Conjuntura Econômica - Retrospecto 1971 (fev/82). Re-
colhido em VON DOELLINGER et alii. A política de co-
mércio exterior e seus efeitos: 1967/73. p. 91.

Os manufaturados(l) revelaram igualmente expressivo -·cresci-
mento no valor exportado, evoluindo de US$ 250 bilhões, em
1967, para US$ 1,03 bilhão, em 1972, apresentando uma taxa
media anual de crescimento superior a 30~, elevando sua par-
ticipação na pauta de exportações, ~ de 15 ,l~ em 1967, para
25,9~, em 1972, mantendo-se crescente em todo o período, o
que permite concluir pela progressiva dependência do setor
ao mercado internacional, conforme observa-se a seguir:

(1) Aqui, o conceito de "produtos manufaturados" é daqueles
exportados pelo Brasil dentro da classificação de· indús
trias do IB GE.
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TABELA 7
BRASIL

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇOES DE MANUFATURADOS
NO PRODUTO' lNÚUSTRIAL

1967/7l

CR$ MILHOES
A N O PARTICIPAÇÃO

Exportação Produto PERCENTIJAL
de Manufa- •Industrial,turados-

1967 637 523 15 196 618 4,2
1968 ,867 996 22 299 382 3,9
1969 1 444 494 30 551 773 4,7
1970 2 406 616 AO 562 061 5,9
1971 3 513 231 54 219 713 6,5

FONTE: Contas Nacionais - FGV. Recolhido em VON DOELLINGER
et alii. A política de comércio exterior e seus efei-
tos: 1967/73. p . 95.

A natureza do desenvolvimento das relações no período expan-
sivo (1968/72) acentuou enormemente a ne cess i.d ade de import~
ção ,a curto prazo, de p rodu tos com "pontos de es trangu l.amen
to", como é normal ocorrer em países não-desenvolvidos que,
por razão ou outra, partem para expansões aceleradas no cre~
cimento do produto. Ressalte-se, nestes casos, o perigo de
um descompasso entre a produção local de bens de capital e
a complementar ,importação necessária ao abastecimento dos se
tores dinâmicos que não possa ser financiada pelo desempenho
favorável no resultado das exportações.

No período entre 1967/72, verificou-se evolução significati-,
va na importação de bens de capital, levada a efeito sem so-
bressaltos, devido ao excelente desempenho das exportações e
às favoráveis condições de financiamento internacionais pre-
valecentes até então. O uso intensivo do financiámento exter
no foi possibilitado, no período, pela boa evolução das re-
servas internacionais e favorecido ainda mais pelas medidas
tomadas p~lo governo, que facilitaram o endividamento em moe
da estrangeira pelas empresas.
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Esse desequilíbrio ficou evidente no final da década de 70 e,
como sempre, o sintoma imediato foi o surgimento de pressões
inflacionárias, a partir do final de 1972, pela perda da ca-
paci dade de financi amen to das importações.

TABELA 8
BRASIL

IMPORTAÇOES POR CATEGORIAS DE USO
1967/72

Taxa "Contrri,-
Partici M;dia buição

DISCRIMINAÇÃO 1967 1968 ·1969 1970 1971 1972 . -- ã TaXapaçao Anual,1€dia ' . de Cres
"

, -cimento

Bens de Capital .31-9 .33,7 37,0 :37,7 38,9 42,2 :36,9 ~1,2 48,0. ,
Bens Intermediâri os 52,6 53,1 49,5 ·47,5 45,3 42,7 ·48,5 18,9 38,0
Bens de Consumo
Não-duráveis 3,8 4,0 A'~4 5,3 6,3 6,6 5,1 38 6 8,0,

Bens de Consumo
Duráveis .10,4 .9,2 8.,1 8,1 8,8 7,7 8,7 16 9 6,0. ,
Outros 1,3 - -1,0 1,4 0,7 0,8 0,8 - -

IDT.AL 100,0 100,0 "'100O 100,0 100,0 100,0 100,0 24 O 100,0
. ' , -'-

FONTES: Comércio Exterior do Brasil - Importação (1967171) e CACEX-Impor-
tação jan-dez/72, dados elaborados pelo IPEA. Recolhido em VON
DOELLINGER et alii. A política de comércio exterior e seus efei-
tos: 1967173. p . 119.

As causas que determinam elevação acentuada da participação
das exportações na oferta industrial, no período do "mila-
gre", são complexas. Fica claro, entretanto, que um pâís de
orientação política autoritária, em estágio. intermediário
de desenvolvimento capitalista, numa situação internacional
favorável, tende a, quanto maior for o crescimento de sua
renda per capita (e a consequente concentração de renda ad-
vinda da formação do setor ind~strial dinimico), ter maior
probabilidade de que sua propensão marginal a importar a cur
to prazo exceda a propensão média a importar, principalmente
pelo caráter cíclico que a demanda por bens intermediários e
de capital (principalmente) apresenta.
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Quando a situação é externa lhe é favorável (como o foi no
período), o financiamento das pressões sobre o Balanço de Pa
gamentos não é problemático, se bem que potencialmente lns-
táve 1. De acordo com BONELLI e t alii" ...a capacidade corren
te para importar aumentou de 100 em 1967 para 250,5, em
1973 A capacidade total deve ter aumentado ainda mais,
dado o crescimento dos f í.n anc i amen t.osr.p ara .import aç ôes no p~
ríodo. Com efeito, os "supplier's credits" passaram de US$
307 milhões, em 31/12/67, para.US$ 1 442 milhões em 31/12/73,
e os créditos concedidos por agências internacionais aumenta
ram em cerca de US$ 1,5 bi lhão nesse mesmo perfodo" (1) . -

Além de elevar acentuadamente sua capacidade de importar, o
governo desenvolveu uma série de estímulos. no sentido de
liberalizá-la progressivamente, a fim de viabilizar o rápido
crescimento da renda. O sentido liberal da política de impoE
tações foi predominante, principalmente :em relação a novos
se gmentos indus triais, ab rindo-se inclus ive exceções ã cláu-
sula de similaridade nacional (Decretos-leis n9 1219, 1236 e
1244). No âmbito do Conselho de Desenvolvimento Industrial
(CDI) ,órgão do Ministério da Indústria e Comércio, p rat í cou-
se uma política de reduções tarifárias e isenções que, den-
tre outros fatores, inviaoilizou o crescimento relativo de
alguns produtos nacionais, a título de substituição das im-
portações.

Uma visão generalizada sobre esse processo permite, sem ris-
co de erro, a afirmação de que a substituição de importa-
ções no período não se processou efetivamente, conforme se
demonstra a seguir.

(1) BONELLI~ Régis. &
vel: notas, sobre o
anos 70. Pesquisa
neiro~ ~~ ago/76.

MALAN~ 'Pedro S. Os limites do poss{-
balanço de pagamentos e indústria nos
e Planejamento Econômico~ Rio de Ja-
p , 384.
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PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL' DAS' IMPURTAÇOES,(l),NA UFERTA 'GLUBAL(.2),,'SEGUNDOGENEROS
INDUSTRIAIS E'ANOS ESCOLHIDOS

1958/72

I'

D I S C R I M I N A ç Ã O 1958 1962 1965 1966 1970 1972

Mine rais Não-me t â Li cos 2,9 3,8 2,5 3,1 3,2 3,9
Metalurgia 16,3 12,5 12,7 16,9 18,7 18,7
Mecânica 48,9 4'3,1 28,2 28,8 35,6 40 ,4
Material Elétrico 14,4 15,6 7,1 11,1 20,6 24,9
Material de Transportes 31,1 17,0 '6,6 8,8 14,8 14,1
Papel e Papelão 17,9 16,3 7 ,O 7,7 11,6 4,0
Borracha O 9 O ,5 O 3 O ,5 1,8 17,7

r '
, ,

Química 24,9 21,2 13,4 16,0 19,6 · ..
F - .. (3) 4,9 4,6 4,0 .9,7 2,1armaceutlca ...
Têxtil 'O ,5 O ,3 0,3 0,3 2,O 2 ,2
Alimen tos 1,7 '2,O 1,9 2,8 2,7 2,4
Bebidas 2,6 3,2 . O ,6 O , 7 1,7 ·..
Diversos 12,2 16,2 13,0 14,0 28,8 · ..
T O T A L 13 1 11 1 7 8 10,0 13,3 15,2--'- --'- -'-

VI
o
I

FONTES:
( 1)
( 2)

( 3)
(...)

Importações e Exportações: Anuários de Comércio Exterior do Brasil, SEEF, vários anos.
Em valores CIF (cruzeiros). '
A partir de 1966 (inclusive), excluindo da oferta as exportações respectivas. Em 1972, as exportações foram
estimadas tomando-se as relações exportações/importações em 1971 e aplicando-as às importações de 1972.
Incluído em Química em 1958 (bem como Produtos de Perfumaria e plásticos). '
Dados não-disponíveis.



Observando os dados da Tabela 9, verifica-se que, para o to-
tal da indústria de transformação, o coeficiente de partici-
pação das importações na oferta tota1(1) apresentou 13,lt em
1958, declinando sucessivamente, nos anos posteriores, ate
~levar-se novamente, a partir de 1966. Ressalta-se o dese~
penho em relação a Mecânica, o segmento de maior coeficiente
de importação, e o fato de que muitos setores apresentaram,
em 1972, coeficientes iguais ou superiores aos dos anos ante
rioresa 1965, o que leva a concluir pela maior depend~ncia
qualitativa e quantitativa em relação às importações, à medi
da em que se acelerou o ritmo de crescimento da produção de
1966 a 1967.

Ainda assim, houve incremento na participação das importa-
ções na oferta industrial, segundo dados citados por BONELLI

"apesar de o setor produtor doméstico ter crescido a ta-
xas excepcionalmente elevadas: 16,2t ~.a. em termos reais,
em média, entre 1966 e 1974, ou 20,5t a.a. entre 1967 e
1973(2). Mais significativo ainda,segundo o autor, e o fato
de que durante o período entre 1965 e 1975, as Lmp ort açêes. de
bens de capital em termos reais, exceto para 1973, cresceram
sistematicamente a taxas superiores (ou iguais, em 1968 e
1972) à taxa. de .cres cimento da produção domes ti ca dessespro
dutos.

As variáveis apresentadas até aqui permitem obter alguma evi
d~ncia de que a transformação no setor industrial foi, por-
tanto, viesada devido, principalmente, ao excelente desempe-
nho das exportações e das condições de 1iquidez internacio-
na1 prevalecentes e à atuação das autoridades econômicas,

(1) Considera-se a oferta total como constitu{da da soma das
importações (CIF) e produção interna (valor'da Produção
exclusive autoconsumo do gênero em questão)~ deduzindo
desta as exportações.

(2) BONELLI~ R. & MALAN3 P.S. Os limites do possivel: no-
tas sobre o balanço de pagamentos e indústria nos anos
70. Pe~~uisa~' Pld~ejdm~n~~ Eco~6mico3 Rio de Janeiro3
~ ago/76. v- 386/7.
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favorecendo amplamente a importação de produtos inclusive já
produzidos internamente. Tal fato indica virtual substitúi-
çao da produção doméstica por importações, o que, na rea1ida
de, seja qual for o argumento utilizado, dadas as condições
do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, foi um péssimo
resultado de política econômica, principalmente pelo fato de
as condições de financiamento da referida etapa industrial
ter~m sido marcadamente atípicas, como verificou-se a
tir de 1973.

par-

Outro fator determinante que nao isenta de responsabilidade
os coridu toresvda -política industrial CWe teve influência dec í

siva, senão predominante, nos fatores que até aqui expostos
foi: a participação do capital estrangeiro na economia brasi
1eira. ~ evidente que a elevada participação do capital es-
trangeiro pressupõe o direito de repatriação de parte dos
rendimentos desse capital, completando-se sua funcionalidade
pela preferência por produtos importados da matriz ou subsi-
diárias em detrimento dos produzidos internamente. 'Entretan
to, não existem dados conclusivos sobre as remessas de lu-
cros e dividendos no período, havendo, ao contjário, indica-
dores de que a maior parcela de lucros, no período, foi rein
vestida no País(1).

Em 1973, as subsidiarias das empresas mu1tinacionais eram,
em média, 2,2 ve zes maiores do que as empresas nacionais
privadas, ocupando, p redorai nan teme n te sos setores industriais.
mais dinâmicos, em termos de capacidade de elevação das es-
portações, absorção de tecnologia e taxa de crescimento do
produto. Tal fato a~' transforma nos principais instrumen-
tos de execução da poiíticaeconômica, pois podem atingir
mais eficientemente os objetivos de desenvolvimento da produ
ção e transferência de tecnologia e, ao mesmo tempo, em vir-

(1) A esse respeito~ ver BONELLI~ R. -& MALAN~ P.S. Os limi-
tes do possivel: notas sobre o balanço de pagamentos e
ind~stria nos anos .70. Pesquisa e Planejamento Econ6mi-
co~ Rio de Janeiro~ i~ago/?6. p. 393 400.
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tuais desestabilizadoras, pois, assim como oferecem largos
benefícios, acarretam a elevação do "grau de desnacionaliza-
ção" da economia.

Em termos econôniicos, o "custo" da atuação das empresas mul-
tinacionais deveria ser medido pelas pressões diretas e
indiretas que acarreta sobre o Balanço de Pagamentos, descon
tando-se, da parcela da produção exportadora, as remessas de
divisas ao Exterior, e a'inibição dom~stic~ i produção de
determinados insumos, que são importados da matriz ou de sub
sidiárias não-concorrentes.

A tendência inerente ao desequilíbrio externo, em virtude do
padrão de desenvolvimento.adotado no País, pôde ser oculta-
da devido às condições favoráveis do mercado financeiro in-
ternacional, que levaram i ampliação da capacidade de impor-
tar, .permitindo a superação das limitações internas de ofer
ta de insumos básicos e de bens de capital, principalmente,
levando â alteração da funcionalidade do setor externo para
a economia brasileira.
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3. A DESESTABILIZAÇAO E O FIM DO CRESCIMENTO

A, tendência ao desequilíbrio externo inviabi1izou a 'manuten-
ção das elevadas taxas de crescimento do produto a partir de
1973. A quadrup1icação em termos nominais dos preços do pe-
tróleo, naquele ano, rompeu a funcionalidade do setor exter-
no, faiendo aflorar as contradições no padrão de desenvo1vi-
men to.

Em 1970, a capacidade ociosa da indústria, gerada pela polí-
tica de estabilização dos governos Caste110 Branco e Costa
e Silva, estava praticamente esgotada(l). A elevada taxa de
acumulação dos setores industriais dinâmicos (principalmente
da indústria automobilística, que apresentou 70t de incremen
to no capi tal fixo em '1973) e a aceleração dos gastos do go-
verno nos programas siderúrgito;~ de telecomunicações, com
bustíveis e petroquímica, passaram a pressionar a demanda
por bens de capital, fazendo com que os setores produtores
desses bens atingissem urna taxa média de crescimento de 39t
a.a. no período 1971/73.

Percebe-se que houve um grande esforço de investimento que
fatalmente levaria ã reversao do éiclo, quando de sua redu-

(1) A esse respeito, ver TAVARES .• M. C. & BELLUZZO.• L. G.M. N~
tas sobre o processo de industrialização recente no Bra-
sil. In: BELLUZZO.• L. G.M. & COUTINHO.• R. (org.). De-
senvolvimento cap..italista no Brasil: ensaios sobre a cri':"
se. são Paulo .• Bv ae i Iri e ne e , 1982. p , 121-40.



çao ao nível de reposição de equipamentos, o que deve ter o-
corrido por volta de 1973/74, fato que deixou de ter efeito
expansivo sobre a renda. A-manutenção do elevado investimen
to no período de três anos, a partir de 1970/71, manteve al-
tas as taxas de lucro e de acumu1açãolreso1vendo, ao mesmo I)
tempo, os problemas da demanda efetiva interna.

Quando a maior parte desses investimentos já havia _se reali-
zado, provavelmente-em meados de 1973, esses efeitos dei-
xaram de exercer pressão exp ans i va is obre a .r erida ; e, se se
levai em consideração o fato de'que_a1guns setores indus-
triais haviam expandido sua capacidade produtiva a ritmo su-
perior ã própria expansão da demanda; -a? tendências recessi-
vas nos anos posteriores estavam praticamente asseguradas. O
que poderia contrabalançar esse fenômeno seria a elevação
no consumo de bens dur âve í s a partir de 19-73. Isto só pode-
ria acontecer aumentando-se as vendas desses produtos ao Ex-
terior (mas a situação internacional era crescentemente des
favorável) ou através da renovação mais frequente dos esto-
ques de produtos de posse dos consumidores.

Entretanto, a utilização do potencial insta1ado~ nao
efetivar-se plenamente, pois, conforme demonstra a

pode
tabela

a seguir~ o crescimento-do setor foi mnitointeft~o,--a~partir
ae-1967: de 21,9\ entre 1967 e 1970 e de- 25,5\ entre 1970 - e
1973, o que permite inferir que, satisfeita a _propensão ao
consumo, sua renovação tornou-se mais lenta, pressionando me
nos a demanda, ã exceção da indGstria automobilística, que
se manteve aquecida até o final 'dos anos 70.
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TABELA 10
EVOLUÇAO PERCENTUAL DA INDOSTRIA DE TRANSFORMAÇAO

1965/77

DISCRIMINAÇÃO 1965/67 1967/70 1970/73 1974/77

BENS DE CONSlM) 4,8 11,6 12,3 4,5

- Duráveis 13,4 21,9 25,5 5,5
- Não-duráveis 3,6 9,7 9,1 4,2

BENS DE PRODUÇÃO 9,1 13,7 15,7 8,6

- Capital 4,5 13,7 22,5 8,4
- Intermediários 10,8 13,7 13,2 8,7

roNIE: INPES. Recolhido e adaptado de TAVARES, M.C.
cesso de industrialização recente no Brasil,

Notas sobre o pro-
p.128.

Estruturalmente, os fatores ci tados devem ter contribuído si.&,.
riificativamente. para impor certa instabilidade ao crescimen-
to. A nível conjuntural, essas alterações devem ser credita
das às modificações introduzidas no comércio internacional,
com a crise do petróleo, embora já viessem ocorrendo ~.':~ há
alguns anos.

Conforme nota GARDENALLI, "A excepcional elevação dos pre-
ços do p~tróleo, em 1973, teve, provavelmente, como uma de
suas razões, a deterioração monetária internacional, motiva-
da pela perda de competitividade das exportações americanas
e pelos el~vados g~stos do governo ~aquele país com a guerra
do Vietnã, o que o obrigou a cobrir os déficits externos· com
emissões de dólares, elevando a liquidez internacional e en-
sejando um proc~sso de desvalorização daquela moeda"CI).

(1) GARDENALLI~ Geraldo José. A crise econômica a partir de
1974 e o prob lema da energia. Sao Pau lo~ dissertaçao de
mestrado~ mimeo~ EAESP/FGV~ 1982. p.63.
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Ao forçarem as quedas das taxas de juros internacionais, os
défici ts norte-americanos permi tiram a expansão das econo-
mias eur op ê i as e das regiões sub desenvo Lvi das , nestas, prin-
cipalmente, pela e~evação dos preços internacionais das mete
rias-primas de que tradicionalmente são exportadoras, favore
cendo-a.s em te: .ics de intercâmbio, como foi o caso do Brasil.

Como as economias desenvolvidas e da periferia, devido ao
seu padrão de desenvolvimento industrial, eram acentuadamen-
te dependentes do petróleo, a situação de desvalorização do
dólar fez com que os produtores desse insumo promovessem rea
justes nos seus preços, a' fim de compensarem a v.desva lori za-
ção daquela moeda e, posteriormente, devido ao controle oli-
gopolístico do mercado, elevá-los 400~, iniciando um proces-
so de deterioração nas relações de troca entre os países não-
produtores e.exportadores do produto. O primeiro efeito des-
ses acontecimentos foi a transferência imediata do superávit
comercial dos países dependentes para os exportadores, pro-
cessocueise acen tuou em 1979, com o segundo movimento altista
de preços.

TABELA 11
OPEP

SUPERÃVITS EM CONTAS CORRENTES .
1973/80

ANO VALOR
(US$ bilhões-FOB)

1973
197~
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1DTAL

6,6
67,8
35,0
40,4
31,1
3,3

69,2
112,0.
365~4

FONTE: MUNHOZ, D. G. Os desequilíbriosexternos da economia brasileira.
'ReVista'deEéóriowa'PolítiCa,São Paulo, vol, 4, Brasiliense,
out-dez/81. p , 40.
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Como a capacidade de absorção/utilização desses superávits,
pelos países da OPEP, era limitada, suas importações passa-
ram a crescer em ritmo inferior ao das entradas de recursos,
fazendo com que esses capitais fossem recic1ados no mercado
internacional de crédito, a fim de financiarem a manutenção
das importações dos países dependentes, transformando os an-
teriores superávits comerciais desses países em endividamen-
to.

Posteriormente, com o segundo choque do petróleo, em 1979,
e a elevação das taxas internacionais de juros, a.cas f.i.xi a cél!!!
b í al acabou por inviabi1izar completamente o financiamento
das contas externas do País (como da maioria do mundo subde-
senvo1vido), levando-o a solicitar formalmente o apoio da
comunidade financeira internacional em 1982 e a submeter-se
aos moldes ortodoxos de reequilíbrio das contas externas.

No entanto, parece que o período de nove anos (1973/82) nao
foi suficiente para as autoridades econômicas brasileiras per-
ceberem a profundidade da crise, o que resultou em equívocos
crescentes quanto ã aplicação de terapias estabilizadoras -
em uma sucessão de desencontros que procuraram, de qualquer
maneira, alternativas para o financiamento do crescente dé-
ficit em transações correntes, sem questionamento do padrão
de desenvolvimento adotado e numa perspectiva de que a crise
internacional seria passageira.

Ao optar pela manutenção do padrão de consumo favorável as
camadas ricas da população, quando seria necessária uma rea-
ção mais adequada ~mudanças no cenário internacional, o
País enveredou por uma política irresponsável de endividame~
tono Exterior que, com a crise do México) em 1982, acabou por
inviabi1izar completamente a alternativa de financiamento do
déficit, obrigando-o a partir para a aplicação de remédios
muito mais dolorosos para conseguir obter o equilíbrio exter
no. «,

Na realidade, a amplitude das alterações estruturais, neces-
sárias a partir de 1973, não poderia ser efetivada pelos go-
vernos militares instalados no País desde 1964, pois estes

.se assentavam em corrente predominantemente conservadora e
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refratária a mudanças no padrão de distribuição da renda in-
terna, o que resultou na preservação, através do endividamen
to, dos privilégios das camadas de renda mais alta. Conforme
nota GARDENALLI, a viabilização dos déficits, através do en-
dividamento externo, significou a distribuição dos efeitos
adversos" ... ·'pelos anos subsequentes via taxas de juros, o
que equivale dizer que o País se propôs a alienar uma parce-
la da renda futura em troca da manutenção da renda presente
nos níveis em que se encontrava antes da crise do setor ex-
ternó,,(l). Ainda, segundo ô autor, essa atitude do governo
brasileiro seria adequada, partindo-se da possibilidade ,'.de
manutenção do status quo apenas no. caso de uma crise passa-
geira, o que não se verificou. Dessa maneira, via eri.di-vi.da-
mento, insistiu-se numa política de continuidade no ~cresci-
mento da produção e na falta de prioridade de combate ã in-
flação.

A O~çÃO PELO CRESCIMENTO FINANCIADO OU O ENDIVIDAMENTO PELO
CONSUMO

A instalação do governo Geisel, em 1974, dificultou, por al-
guns meses, a discussão sobre as alternativas para se enfren
tar a crise, dada a necessidade de convencer a base de sus-
tentação política do regime quanto ã imperiosidade de se pro
moverem alterações estruturais, uma vez que o País nao pod~
ria permanecer ã margem das mudanças ocorridas na economia
internacional.

Essas alternativas eram duas: optar por um tratamento de cho
que,<ao estilo monetarista, a fim de provocar, -de imediato,
uma acentuada recessao para reequilibrar as contas externas
e reverter as pressões inflacionirias,' ou, por outro lado,
partir para uma política seletiva de controle das Impontaçôes

(1) GARDENALLIf.· Geràldo·JÓsé. "A-'crise econômica a partir de
1974 e o problema da energia~ p.66
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e de desincerití.voaos setores dinâmicos dependentes direta ou
indiretamente de insumos importados - principalmente o pe-
tróleo, através do fomento aos chamados bens de s a í ârao.rtrans.
portes píibli cos, hab itação, e t c., o que pressupunha a aItera
çao no perfil de distribuição de renda e da carga tributá-
ria.

Esta última opçao permitiria ao País sair ganhando com a
crise internacional, pois ao ter como pressuposto a elevação
da produção de bens de consumo não-duráveis e dos serviços
publicos, exigiria a elevação do salário real das camadas 'in'
feriores da população, pelo menos até que as pressões sobre
os -:déficits no Balanço de Pagamentos fossem suavizadas.

Parece que o governo Gei seL; enveredou-se por uma via alter-
nativa: procurou manter o nível de consumo das camadas
dias superiores urbanas e tentou promover uma nova fase
substituição ,de importações de bens de produção e de

~me-
de

mine-
rais não-metálicos, o que, segundo o diagnóstico oficial,
permitiria a sristentação do crescimento com endividamento. I!
to, contudo,apresentava o aspecto desfavorável de manter
as press ões Ln f Lac i onâr í. as, o que levou o governo a recor-

\

rer a uma política de subsídios a vários produtos, que resul-
tou em pressões expansionistas sobre o orçamento monetário.

Com a substi tuição das importações, o governo esperava ob-
ter fólga suficiente de divisas no futuro próximo, a fim de
viabilizar o retorno ao crescimento auto-sustentado, com me-
nor depend~ncia de Tecursos externos. Essa alternativa par~-ci a es tar dando ,certo, pois a Balança Comercial voltou a
apresen tar slipetávlt"de,US$_~9J..,:Ó-mi.lhêes , ein','l971·;~'coIlirao:saldo :nega
tivo de US$ 2,255 bilhões, em 1976, animando o governo a
dar continuidade à política de endividamento, imaginando que
a situação se alterava.

Na realidade, esses resultados nao eram fruto de uma estra-
tégia acertada na condução da política econômica, mas, an-
tes, consequ~nciasdas geadas que afetaram a produção brasi
leira de café, empurrando os preços internacionais do produ
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to, e das excelentes vendas de soja, que e'Ievaram as receitas
de exportação do País em 95,5~, entre 1973 e 1977, em valo-
res correntes.

A açao ê.quivocada do governo Levava-o ~ crer que o País cami-
nhava na direção correta, transformando seus déficits comer
ciais em superãvits, de manéira a compensar as pressoes so-
bre a Conta de Serviços. No entanto, nos anos posteriores,
com a manutenção dessa política, os déficits de serviços con
tinuaram a crescer, e a balança comercial, uma vez corrigi-
das as dis torçõesfavorãveis ao Bras i1 , voltou a apresentar

-resultados negativos até 1980, agravando ainda mais a vulne-
rabilidade externa. Com isso, a dívida externa líquida, de
médio e longo prazos, que girava em torno de US$ 6,0 bilhões,
em 1973, atingiu rapidamente, US$ 40,0 bilhões, em 1979, e
US$ 50,0 em 1980, com os juros e amortizações exigindo de-
sembolsos anuais de US$ 10,5 bilhões e US$ 13,0 bilhões,
respectivamente.

o adiantamento da reestruturação da economia brasileira per-
mitiu a continuidade de políticas que contribuíram para o a
guçamento desses desequilíbrios, enquanto a ótica desenvolvi
mentista, baseada no fomento ao setor p rodu tor de bens de:
consumo duráveis, fez com que perdUra$l.Sêm distorções tais co-:-

.\ ,

'mo:
- manutenção de estrutura produtiva e de consumo no período

1968/73 at~ o final da década de 70, com as C~desvantagens
de preços relativos sendo compensadas por políticas de sub
sídios e de controle direto sobre os preços.

- manutenção, a nível do discurso oficial, da prioridade de
combate ã inflação, o que gerou uma série de distorções
cambiais, pois, ) levaram o governo a segurar os preços
internos dos combustíveis derivados de petróleo a nível
irreal, para evitar pressões inflacionárias, o que levou
o País a insistir na mesma estrutura produtiva dependente
de petróleo.

- mal1'utenção-:-.-.da sobrevalori zação do cruzeiro em relação ao
dólar, a fim de incentivar a captação de recursos exter-
nos, principalmente 'através do mecanismo criado pela Lei n?
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4.131, apesar de..esse ,fato dificultar as exportações que ,por
sua vez, passaram a requerer subsídios cada vez maiores.
A política cambial estava, portanto, voltada para o equi-
líbrio das contas comerciais e, não, para a necessária al-
teração na situação do Balanço de Pagamentos, pois, nesse
caso, já a partir de 1973, o cruzeiro deveria ter sido bas
tante mais desvalorizado.

Esses fatores decorrem da percepçao que as autoridades econo
micas tiveram dos desdobramentos da crise do petróleo e de
seus reflexos a nível interno, levando-as a escolher a via
do endividamento para se manter o ritmo de crescimento eco-
nômico. Ressalte-se, entretanto, que a opção pelo' endivida-
mento preenche per se' a condicionante de que este deva 'ser
auto-sustentável,ao longo do tempo; significa, antes, que
uma política dessa natureza pode ser potencialmente perigo-
sa, ã medida que o impacto dos compromissos futuros (juros
e amortizações) venha comprometer progressivamente os recur-
sos do saldo comercial e as 'reservas.

A avaliação das modificações ocorridas no panorama interna-
cional, após 1970,parece ter sido feita de maneira equivoca-

"da, pois optou~se pela manutenção do crescimento ~,~atelerado
como objetivo prioritário nacional. Pressupunha~se que para
continuar no caminho do desenvolvimento acelerado, o Paíis de-
veria recorrer a um adicional de poupança externa, a fim de
se complementar o esforço de poupança interna para finan-
ciar o hiato de recursos(l) e elevar o investimento alem do
que seria possível, caso isso nao ocorresse.

Ocorre que a tomada de poupança externa~ requer um aumento
do endividamento, não apenas para cobrir o hiato de recursos,
mas também para fazer face ao pagamento do serviço dos juros

(1) O hiato de recursos é definido como a absorção de recur-
sos reais do Exterior por um determinado pa{s~ determina
do pela diferença positiva das importações sobre as, ex=
portações.
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sobre o capital emprestado para o financiamento. Quando ã a-
mortização dessa dívida, o processo exige contínua contrata-
ção de novos empréstimos para a "rolagem" do débito ante-
rior, acrescido dos juros e ·comissões. Logo, a dinâmi ca en-
volve a expansão da dívida total do país e a contínua neces
sidade de absorção de novos créditos para pagar as amortiza-
çoes acrescidas dos juros.

o principal fator· de instabilidade reside no fato de o País
nao conseguir contratar novos créditos no montante necessá-
rio para atender à roLage m da dívida -a vencer ..Caso isso ocor
ra, o País deve recorrer às suas reservas internacionais
ou obter superávits come:rciais suficientes para cobrir os
pagamentos ao Exterior - transferindo recursos reais aos
credores e prejudicando o nível de investimento interno. Por
tanto, ao optar pela estratégia de crescimento com endivida-
mento,o País deve manter suas reservas em nível adequado e
obter rápida resposta nos intercâmbios comerciats com o Exte
rior, através de uma política cambial conveniente e ágil,que

.J\' .

possa ser acionada sem graves reflexos inflacionários inter
;~'if!~,!:!'!"'-,

nos e p res soes sob re a df vi da p íibli ç:':a'" i,~terna.

Essa política exige, ainda, um desempenho cada vez mais fa-
~

vorável da balança comercial, pois, m~smo permanecendo-se es-
tável o hiato de recursos financiado pel~.~xterior, é cres-
cente a necessidade de capital de empréstimo para financiá-
lo, já que ao montante adicionam-se os juros da dívida, o
que significa dizer que o coeficiente "serviço da dfvída Zex-
portações" necessita ficar ao menos estável para que o País
não aumente perigosamente sua vulnerabilidade contábil no
Balanço de Pagamentos.

Não há dúvidas de que o primeiro choque do petróleo represen
tou violento impacto sobre o Balanço de Pagamentos. Discute-
se, entretanto, a oportunidade de se promover um ajustamento
já em 1974, ou optar, como fez o País, pelo endividamento a
centuado para man ter o .ritmo de desenvol vimen to, prorrogando
um ajuste que acabou sendo feito a partir de 1982 - quando
da virtual p arali saç âo dos financiamentos externos com cus

,
tos sociais provavelmente muito maiores.
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A opinião do Ministro Delfim Netto a esse respeito é muito
clara. Acerca da oportunidade de se promover o ajuste, em
1974, diz o ministro" ... '0 cálculo aritmético mais simples
mostra que este teria sido um caminho desastroso, este teria
sido o caminho do subdesenvolvimento progressivo, do desem-

t . Ih ,,(1)prego crescene, ... a plor esco a .

'B" sobre essa ótica, acerca da oportunidade ou nao de se pro-
,

mover o reajuste Aue~-:s'e tecerão algumas considerações sobre a
administração do desequilíbrio externo a nível interno, estu
dando os reflexos, no sistema financeiro, da política de ada~
tação à crise estrutural nos setores industriais dinâmicos,a
partir de 1970, até a admissão, a nível oficial, 'em 1976, de
que a crise exigia um severo reajuste interno, fato que ini
ciou o processo de recessão acentuada verificado até o pre-
sente.

A ADMINISTRAÇÃO DO DESEQUILrBRIO

A partir de 1964, os governos ':nlilitares;realizaram uma série
de m6dificações no sistema firianceiro do País, objetivando a
gilizar a aplicação e captação de recursos destinados ao fi-
nanciamento do capital de giro das empresas e à progressão da
demanda pelos bens produzidos pelo setor dinâmico, produtor
de bens de consumo duráveis.

No âmbi to da reforma financeira de 1965 e;de.iseus .desdobrr.ame.n-
tos posteriores, foi criada uma série de mecanismos, no sen-
tido de mobilizar os ativos financeiros disponíveis para di-
versas formas de intermediação, através de instituições espe
cializadas na administração dos vários tipos de crédito.

" .

(]) Extraido do depoimento do ministro A. DeZfim Netto naTri
buna da Câmara dos Deputados~ em 27/06/83~ acerca da di=
vida extern~'pubZicado na Gazeta MercantiZ~ S~o PauZo~
28/06/83.
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Com isso, a viabilização do sistem~ sujeito a um crônico pr~
cesso inflacionário, passou a depender do mecanismo da corre
çao mone t.arrá '. a fim de assegurar uma taxa pos itiva de ju-
ros aos títulos públicos e privados. Isto, ·se par um lado
permitiu a intermediação financeira para fomentara produção
e a circulação de bens num ambiente inflacionário, por outro
fez com que uma quantidade expressiva de -recursos se it r.ana-
formasse em títulos protegidos .da desvalorização da moeda,
sancionando a·instabilidade econômica observada nas eoono-
mias capitalistas, a fim de garantir que.,.. mesmo numa situa
ção de recessão com inflação, o dinheiro pudesse se manter
enquanto reserva .de valor, .valorizando-se a si mesmo.

As três grandes f~nç6es ·operacionais dos sistemas financei-
ros desenvolvidos consistem em:
_ alteração nas relaç6es débito-crédito entre as empresas e

as unidades familiare~:de forma a permitir a criação de
crédito ampliado;

_ intermediação da transferência de capi t.al de empréstimo
pela diversificação e acumulação de ativos financeiros pe-
las empresas e instituiç6es superavitárias;
possibilidade de adiantamento de capital para projetos de
longo prazo de maturação, no sentido de dar suporte aos
movimentos da acumulação real(l).

No âmbito financeiro, observou-se, .no Brasil, .o .desenvolvi-
mento das duas prdmeí.ras Funç ô es , enquanto a terceira, devido
à escassez de capital de longo prazo, fqi preenchida pelo Es
tado, que desempenhou o papel de "adiantador de capital" pa-
ra projetos de largo prazo de maturidade, cumprindo a fun-
çãodo capital financeiro nas economias capitalistas avança
das. Os agentes através dos quais o Estado preenche essa la-

(1) TAVARES~ M.C. O sistema financeiro brasileiro e o ciclo
de expansão recente. In: BELLUZZO~ L.G.M. & COUTINHO~

.R. (org.). J)esenvolvimento capitalista no Brasil n9 2
ensaios sobre a crise. Sao Paulo. Brasiliense~ 1983.

p. 109 e segu~ntes.
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cuna sao as instituições de fomento, dentre as quais a
principal é o BNDES-Banco Nac í.oria I de Desenvolvimento Econô-
mico e Social.

Convém notar, que a :atuação desse banco e assemelhados se dá
na maioria das ve zes, com o ob jetivo de aportar recursos ~ p~
jetos de investimento produtivo, sem a preocupação de assu-
mir o controle acionário d?s'capitais,. significando que o Es
tado ..." apenas" 'cumpre o papel" do 'capital financeiro mas
não realiza, neste ato, a ,constituição efetiva do capital
financeiro como agente ativo ,do processo de centralização do
capital,,(l).

Assim, a atuação, do Estado, via BNDES, adquire o caráter de
fornecimento de recursos, aos setores dinâmicos. em expansao
que, requerendo prazos longos da maturação, livram-se das
instabilidades peri6dicas verificadas no sistema capitali~
ta, permitindo a sustentação do crescimento mesmo quando es-
te se vê submetido a uma situação de crise.

Observando a evolução real d?s emp rés-t i.mos.e financiamentos
ao setor privado (Tabela l2),verificar-se-â que, no período
de recuperação, entre 1968 e 1970, determinadas séries ! de
crédito evoluíram a taxas reais bastante elevadas, superando
as obser~adas no triênio posterior, no qual se verificou o
auge do chamado "milagre brasileiro", confirmando a importân
cia que tiveram para impulsionar o elevado crescimento do
produto.

Praticamente todas as séries do sistema não-monetário,à ex-
ceção dos créditos adiantados pelas Financeiras, foram supe-
riores em termos reais, no período 1968/70, confirmando o
papel que desempenharam para a elevação do crescimento do
produto verificada no triênio posterior.

(1) TAVARESJ M.C. O sistema financeiro brasiZeiro e o
cZo de expansão recente. In: BELLUZZO~ L.G.M. &
TINHO~ R. (org.). DesenvoZvimento cap'itaZista no
siZ n9 2: ensaios sobre a crise. p.111.

ci-
COU-
Bra-
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TABELA 12
SISTEMA FINANCEIRO

EVOLUÇÃO PERCE~TUAL REAL DOS EMPR~STIMOS E FINANCIAMENTOS AO SETOR PRIVADO, POR INSTITUrçOES (1)
1965/83

DISCRIMINAÇÃO I 1965/67 1968/70 1971/73 ' 1974/76 1977/79 ' ,1980/82_ ..

SISTIMA MJNET.AAIO 48,1 78,0 91,5 51,9 8,4 (25,7)
Banco do Brasil 35,0 97,6 93,2 85,2 (2,8) (41,S)
Bancos Comerciais 55,8 67,9 90,S 31,4 18,2 (14,3)
- Oficiais 76,4 68,2 ,87,1 52,S 18,1 (11,2)
- Privados 47,7 67,7 92,1 21,7 17,8, (16,1)
SOSTEMA Ní\O-MJNETÃRIO -
Financeiras Privadas(l) 202,2 171,6 177,3 (18,4) (23,2) 16,5
Bancos Investimento - :311,1 240,1 19,2 15,4 (23,1)
- Oficiais (2) - - 86,6 271,9 5,2 (31,6)
- Privados (3) : - 303,4 243,0 16,6 15,8 (22,8)
Sistema Financeiro de Habitação(4) - 612,7 140,6 41,4 22,9 37,7(6)
Caixas Econânicas 137,9 188,8 139,3 140,8 (6,5) 27,3
- Federal 128,6' 181,6 134,8 143,3 (10,2) 30,7

Estaduais 166,9 208,1 150,4 135,1 2,2 ,20,2
BNDE (5) (4,0) 258,6 13,5 364:6 '18,0 8,sC7)

PIB (8) 11,7 33,1 41,8 26,8 18,0 7,3
IGP-DI 131,9, 79,7 59,7 154,5 246,4 719,6

PONTE:
(1)
( 2)

( 3)
(4 )

(5 )'
(6)
( 7)
(8 )

NOTA:

Boletins do Banco Central (vários números).
Em relação ao IGP , DI, Colo 2 (FGV).. " 'As financeiras oficiais não foram consideradas devido à pequena participação que detêm no total dos finan-
ciamentos.Os bancos de investimento oficiais operam desde 1969; os privados, a partir de 1966.
Englobando BNH (total 1íquid6), associações de poupança e empristimo e sociedades de cr~dito imobiliirio o
ficiais e privados. Os valores para oBNH verificam-se a partir de 1965; para a~ APE, a partir de 1968 e
para as SeI, a partir de 1967,' ,
Atualmente BNDES. 'Os valores referentes a dezembro de '1982 para as SCI privadas 'e APE são preliminares.
O valor referente a dezembro de 1982 é preliminar.
Taxas reais de variação trienal.
Os valores referentes ao total do Sistema não-Monetário, englobando bancos estaduais de desenvolvimento,
PIS e BNce não foram considerados, em virtude de sua participação ser relativamente pequena em relação ao
totulo Õ sun Euuç iio tio t-o passo , No cus o do nNDlJ, SUIIS con t us [01'11111 cons í dc rudus sopurudumo n t o devido a
importãncia do órgão enquanto banco de fomento.



Coube ao Sistema Financeiro da Habi tação (SFH) a liderança .no
períocto, apresetando taxa real de 612,7\ no tri~nio, ou se-
ja, o elevado crescimento médio real de 92,4\. Destacaram-
se também os Bancos de Investimento, o BNDE e as Caixas Eco-

~ .nom1cas.

Noperiodo de auge (1971/73), as mudanças.significativas re-
ferem-se ao dec rêsc-lmo na série do SEI., que passou de 92,4 \
a.a. para,34,0\ a.a. e do BNDES, que reduziu o ritmo médio
de crescimento 'real de seus financiamentos de 53,1\ a.a. (de
1968 a 1970) para 4,3\ a.a.

'Assim, observa-se um movimento coerente de' expansao de crédi
to, através do BNDES, no período de recuperaçao, e poste-
rior retração, quando a maior parte dos investimentos já ha-
via se realizado, após 1970. Da mesma maneira, o efeito dos
gastos com a construção civil deve ter tido expressivo efei-
to sobre os investimentos em geral, 'que, por sua vez, leva-
ram ao crescimento da poupança .edo consumo, sancionados pe-
lo aumento dos créditos das Financeiras.

o efeito do·elevadocrescimento·real dos empréstimos do Ban-
co do Brasil nos dois períodos também não deve ser despre-
zado, podendo até ser um dos principais fatores da recupera-
ção, tanto pela sua penetração - devido ao elevado numero
de ag~ncias, dessa instituição~como pelo fato de o ~banco
cobrar menores taxas por sUas aplicações.

A partir de 1969, a dívida externa brasileira começou acres
cer a~ taxas acentuadas, acelerando por ocasião do primeiro

, .
choque do petróleo. Co~ efeito, esta que se situava.; em US$

I

3,3 bi.Lhôes , entre 1960 e 1968, evoluiu p arac abgo em torno.rde
US$ 7,7 b1lhões entre 1969/73, mais que duplicando em ape~
nas seis anos. Paralelamente, as' reservas ârrternaci.onai.s·.C're~

ceram, em valores médios, de US$ 300 milhões, entre 1960 e
1968, para US$ 2,8 bilhões, entre 1969 e 1973 (Tabela 13).
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TABELA 13
BRASIL

DIvIDA EXTERNA BRUTA E RESERVAS INTERNACIONAIS
1960/80

Em bilhões de dólares

1960 3,1 0,3
1961 3,1 0,5
1962 3,2 0,3
1963 3,2 0,2
1964 3,1 0,2
1965 3,5 0,5
1966 3,7 0,4
1967 3,4 0,2
1968 3,8 0,3
1969 4,4 O" 7
1970 5,3 1,2..---- ..•..-

1971 6,6 1,7
1972 9,5 4',2
1973 ..,12.6 6,4
1974 17,2 5,3
1975 21,2 4,0
1976 26,0 6,6
1977 32,0 7,3
1978 43,S 11,9
1979 49,9 9,7
1980 53,9 6,9

DIvIDA EXTERNA RESERVAS INTER
BRUTA (1) NACioNAIS .(2)-A N O

FONTES:' (1) Relatórios do Banco do Brasil 1961-63; Relatórios
da SUMOC 1961-64 e Boletins do Banco Central do
Brasil.
FMI, Internacional FinanciaI Statistics, vários I1!l
meros.

(2)

Recolhido em CRUZ, P.D. Notas sobre o endividamefr
to externo brasileiro nos anos setenta. In:BELIDZZO,
L.G.M & COUTINHO, R. (prg.). Desenvolvimento capi
ta1ista no Brasil n9 2: ensaios sobre a crise. Sao
Paulo, Brasi1iense, 1983. p.61.
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Para se determinar algumas relações que, talvez, possam
tribuir para a compreensão da dinâmica do endividamento,

con-e
necessário estabelecer um paralelo entre o crescimento da dí
vida externa e o comportamento do setor financeiro.

Quando se reporta ao discurso das autoridades políticas da
epoca, nota-se que a alegada necessidade imperativa de cres-
cimento econômico para superar o atraso do País em relação
às nações do centro justificou a estratégia de crescimento
com débito ("growth cum debt"). agilizada conjuntamente com
uma política cambial que pretendia reduzir os riscos dos to-
madores de recursos externos(l). Dessa maneira, optou-se por
suplementar o esforço de poupança interna peta complementar
importação de capitais tomados no mercado internacional, a
fim de - segundo o discurso do governo - acelerar a taxa
de crescimento do produto e manter o endividamento a níveis
não-críticos, devido à elevação das reservas internacionais.
Portan to, o endi vidamen to externo: foi utili zado GOmOlum dos
instrumentos de crescimento econômico, segundo o discurso
governamental.

Conforme já foi abordado no Capítulo 2, a elevação das impor
tações no período em análise foi acentuada, crescendo o coe-
ficiente de importações sobre a oferta global, em especial
para os bens intermediários e de capital(2) . Contribuíram pa-
ra isso, tanto a pressão exercida pelas empresas ;estFa~géi-
ras sediadas no País, como a política ~conômica estimulado-- , " .
ra de importações, que permaneceu permíss.i.va'vpeIc-raenos-atê-o início
de 1974.Tal conj ugação de fatores f e z com que as compras ex ter
nas crescessem 244~ entre 1968 e 1973, em valores correntes.

(1) A reepeito,ver LIRA P.H.P. Endividamento externo- pro-
blema e politica. E..s4;urança::e Desenvolvimento~ ADESG~
n9 141~ 1970. v- 109-39.

(2) A respeit~ ver SUZIGAN~ W. et alii. Crescimento indus-
trial no Brasil: incentivos e desempenho recente. Rela-
tório de Pesquisas~ Rio de Janeiro~ n9 26~ IPEA/INPES~
1974 e BONELLI~ R. & MALAN~ P.S. Os limites do possi
vel: notas sobre ~ balanço de'pagamentos e ind~stria no~
anos setenta. Pesquisa e Planejamento Econômico~ Rio de

'Janeiro~ ~~ ago/76.
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Quanto às exportações, experimentaram evolução de 226t no mes
mo período, em dólares correntes, o que indica que a utiliz~
ção do endividamento, ao contrário do que afirmavam os condu
tores da política econômica, não decorreu devido ao finan-
ciamento do estrangulamento externo no hiato de recursos,mas
verificou-se na esfera financeira, para o pagamento dos ;ju-
ros vencidos no período e a formação de r.eservas internacio
n a i s ,

Ressalte-se, ainda, que as condições de liquidez no mercado
internacional eram extremamente favoráveis, fato que, aliado
à ocorrência de elevado ciclo expansivo interno, permeável
à absorção desses capitais, provavelm.ente acarretou pressões
creditícias internas, crescentemente atendidas por' capitais
externos. Um dos principais mecanismos institucionais utili-
zados para a captação de recursos externos foi regulado pela
Lei n9 4,131. Após a grita geral contra a participação do
capital estrangeiro na economia brasileira, verificada até
1964, esse mecanismo passou a ser.constantemente aperfeiço~
do, sendo sua principal alteração a inclusãodos."re~nvesti-
mentos na base de cálculo das remessas de Luc ros . Isso pe rm i
tiu que o mecanismo .da Lei nQ 4;131 ·se tornasse atrativo as
empresas de capital estrangeiro e às empresas privadas e pu-
blicas nacionais, inclusive PQr atender a urna faixa de atua-
çãocreditícia que, corno já foi dito, não.se efetivou no sis
terna financeiro brasileiro: o de forneeirÍlento de recursos de
longo prazo.

No periodode desaceleração, a partir de 1974, observaram-
se; fatores definidos de reversão do ciclo de crescimento,c~
jos desdobramentos significaram, posteriormente, pressões a
centuadas de agravamento dos desequilíbrios devido à rever-
são da taxa de acumulação.

Com efeito, as condições favoráveis no mercado internacional
de crédito e a consequente expansão dos investimentos inter
nos, decorrentes do "growth cum debt",elevaram significativ~
mente o nível "de investimento na indústria, que havia preen-
chido sua capacidadi ociosa entre 1968 e 1970, dando início
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a um período de marcante elevação do investimento, encerra-
do em 1973, tornando problemática a manutenção do ritmo de
crescimento.

Os primeiros setores a~ demonstrar sinais de perturbação fo-
ram os de bens de consumo duráv:ei$,não só pelo fato de a
massa de salários não ter crescido no fitmo .da produção, co-
mo também por que a taxa de crescimento .mêd.iovdo salário real
não acompanhou o aumento da produtiv.idade."do .rrabalhoCl). D~
ve-se ainda citar que a aceleração inflacionária que acompa
nhou o auge e a posterior queda no ritmo de. atividades, pro-
vavelmente diminuiu,per se, a capacidade de.compra das cama
das médias urbanas, send6 este outro· componente intrínséco
a desaceleração.

Quanto às altas taxas de investimento verificadas no ..perlo-
do imediatamente anterior ao auge, fatalmente se reverteram
a partir de 1973, quando a produção industrial passou a cre~
cer a taxas menores, tornando evidentes os sinais de uertur-.•.

bação no ritmo. de crescimento.

Corres.ponde, a esse período, conforme se observa na labela
12, uma expressiva. diminuição real dos empréstimos· canaliza
dos pelas Financeiras, queucnsaram- queda real acumulada de
l8,4~ em três anos, fato que decorreu principalmente da re-
tração na demanda agregada por bens de consum6duráveis. prin
cipalmente de autoveículos .. Aliam-se a isso dois fatos sig-
nificativos: a elevadíssima·expansão dos ~réditos concedidos
pelo BNDES e a retração no SFH; o·primeiro, crescendo à ta-
xa média real de 66,9\ a.a., entre 1974/76, contra 4,3\ a.a.
entre 1971/73, e o segundo diminuindo ,'.0 ritmo de 34.0\ a.a.
entre 1971/73 para 12.2\ a.a. entre 1974/76 •.em termos reais.

(1) TAVARES, M. C. & BELLUZZO, L. G.M. Notas sobre o processo
de industrialização recente no Brasil. p.131.
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Os mecanismos recessivos, gerados com a queda no ritmo de in
vestimento, a partir de 1973, a elevação dos preços do pe-
tróleo e a consequente e imediata pressão no déficit em
transações correntes do ialanço de Pagamentos, além das pre~
sões inflacionárias decorrentes, levaram o governo a optar
por duas estratégias distintas para enfrentar os desequilí-
brios a partir de 1975/76:
- redu~ir drasticamente o nível de liquidez, visando, .com

isso, pressionar para baixo o ritmo de aceleração inflaci~
nária. e, ao mesmo tempo, reduzir as taxas de crescimento
da economia como maneira de equilibrar a balança comer-
cial;

- manter (incoerentemente), de certa forma, o ritmo de in-
vestimentos em indústrias de capital e intermediários, de
acordQ com a estratégia de substituição de importações, im-
plementada a partir de 1975, fato observado pela elevação
dos empréstimos do BNDES no período imediatamente anterior.

Assim, no início do processo ·recessivo, coube ao setor finan
ceiro estatal amortecer a crise estrutural a nível iIiterno~
a fim de "adiar" o processo de ajustamento que acabou sendo
produzido mais intensamente a uartir de 1976, conforme mos-
tram as evoluções dos créditos do Banco do Brasil e do BNDES
entre 1974 e 1976~.

B claro o papel do BNDES como sustentador do ritmo de cresci
mento durante o início da crise, principalmente por ser a
única insti tuição oficial a apresentar elevação no nível real
dos empréstimos ao setor privado, enquanto as demais insti-
tuições do governo mostraram desempenho declinante ou peque-
nos acréscimos reais. B igualmente significativa a redução
no ritmo de expansão· do SFH, acarretando efeitos sobre o ní-
vel de emprego urbano; devido i impossibilidade cada vez
maior ~ as camadas médias urbanas fazerem frente ao pagamen-
to das prestações da casa própria, em virtude do ,processo
de aceleração inflacionária, e da consequente perda do poder
aquisitivo dos salários. Esse processo acabou por gerar eno~
mes problemas para as empresas imobiliárias de menor f6lego,
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que acabaram sendo absorvidas por grupos economicamente mais
fortes, um movimento que trouxe uma série de perturbações
ã já frágil política habitacional, principalmente a partir
de 1979.

A crise de crédito, utilizada como argumento pelo governo
para reduzir o crescimento inflacionário e a reequilibrar -
pela redução do nível de atividade - o ritmo das impo.rta-
ções, foi implementada mais acentuadamente com a adoção das
seguintes medidas, em 1976:

- liberação nas taxas de aplicação das Financeiras e Bancos
de Investimento, através da Resolução ni 361, de 12/03/76,
do Banco Central;

- liberação das taxas de aplicação dos Bancos Comerciais, a
través da Resolução n9 389, de 15/09/76, do Banco Central;

- elevação das taxas de juros das linhas de redesconto (em
empréstimos de liquidez) do Banco Central aos Bancos Comer
ciais,de 18\ para 28\,em maio· de 1976;

- elevação dos níveis do depósito.compul$ório sobre os depó-
sitos ã vista dos Bancos Comerciais, de 27\ para 33\ e,
posteriormente, em 21/07/83, para 35~;

- limitação das concessões de crédito, direto ao consumidor
pelas Financeiras;

- limitação dos financiamentos habitacionais, através da Re-
solução n9 386, de julh~ de 1976, que proibiu o desconto
~e duplicatas das construtoras em instituições· fora do
SFH,permitiu o financiamento antecipado para compra de
terrenos e) estabeleceu limites máximos para financiamen-
to de unidades;

- liberação das taxas de captação através dos
de bepósito Bancário (CBD).

Certificados

Paralelamente a essas medidas contencionistas,o governo pas-
sou a induzir os empresários a captarem empr~stimos no Exte-
rior, de maneira a permitir .0 financiamento do crescente de-
sequilíbrio na conta de transações correntes do Balanço de
Pagamentos. Ao mesmo tempo, conforme será discutidoa.seguir,
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as empresas públicas já recorriam crescentemente ao financia
mento externo, desde 1975, ultrapa~sando o setor privado no
total de emnréstimos em moeda via Lei 4,131.

Esse tipo de política de obtenção de recursos externos ini-
ciou um'processo de desequilíbrios estruturais que) combina
dos com a recessão em curso e com uma política de contenção
de preços via subsídios ,acarretou;l, " umcr.escente "hiato fi-
nanceiro", com consequências cada'vez mais perversas sobre o
orçamento monetário e a taxa de juros.

Ao privilegiar a captaçãó de recursos externos via elevação
da taxa de juros interna, ao mesmo tempo em que se controla
va o nível de liquidez, o governo elevou seguidamente o sal-
do do Passivo'não-Monetário das Autoridades Monetárias, pois
a cada entrada de d6lares via Resolução n9 63, ou através da
Lei n9 4.131, correspondia igual (no início) lançamento de
títulos da dívida pública no mercado, para contrair a expan
sao, o que pressionava mais a taxa de juros. Com isso, as p~
quenas e'médias empresas, que não tinham acesso aos -empres-
timos em moeda estrangeira,viam-se obrigadq~ a reciclar suas
dívidas a taxaS de juros elevadas, exigindo-lhes um nível de
recursos cada vez maior para a rolagem de seus passivos.

Outros setores (notadamente o agrícola), além de~e.rifre:àtarem
taxas de juros progressivamente elevadas" tinham seus preços
mínimos tabelados irrealisticamente, o que os impedia de re-
cicIar suas dívidas, gravando continuadamente o,níve+ de au-
toinversão. Ao mesmo te~po, revelando extrema falta de crité
rios na condução da política econômica, as autoridades econo
micas passaram a "atrasar o câmbio, de man ei.ra a privilegiar
os tomadores de recursos externos, prejudicando o setor ex-
portador, pois viam no tímido sup er'âv i t .de US$ 97, O milhões 1

na Balança Comercial, em 1977, um sinal de que o processo
de recu?eraçao internacional estava em curso.

Fica aqui evidente a falta de sensibilidade da política eco-
nômica para o problema do agravamento das contas externas.'
Entre 1971 e 1973, os juros registrados na conta de serviços
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do Balanço de Pagamentos acusaram o valor de US$ 1,2 bilhão,
alcançando no triênio seguinte US$J4jOi.billiões(umacréscimo su-
perior a 300~), sem que se adotasse qualquer medida nara o
seu reequilíbrio, limit~ndo-se o.governo a promover uma poli
tica cambial passiva e a tomar tímidas medidas de controle
das importações. Isto porque persistia a visão de que os de-
sequilíbrios causados pelo primeiro choque do petróleo ti-
nham caráter .meramente transi t ôr í o ,e'que seriam absorvidos
no plano internacional, permitindo a continuidade dos proj~
tos prioritários db País, explicitados no 11 PND.

Ainda no triênio 1971/73, a dívida externa bruta de médio e
longo prazos, experimentou seu sêgundo momento de maior cre~
cimento, variando de US$ 17.,2 bilhões,.em 1974,para US$ 26,0
bilhões ao final de 1976, evoluindo 106~ nesse período (Tab~
la 13).

Ocorreu também significativa inversio: de acordo com la an~li
se da evolução da estrutura dos ingressos de recursos exter-
no s; os empréstimos em moeda (Lei n ? 4,131) tomados pelo
setor público passaram a superar ..os obt ido s..pelo setor priva
do. Observando-se os dados da Tabela 14, vé~ifi~a-se que de~'::~ .

uma participação de 24,9~ no total_~e empré~t~mos em moeda
em 1972, o setor público passou a acumular percentuais cada
vez maiores.(à exceçãod~ 1974), atingindo51.\;\5~, em 1976 e
1977, e 76,6~, em 1980, demonstrando uma.tendência à crescen
te "estatização" das tomadas de recursos no sistema interna
cional de crédito(l).

(1) A esse respeito~ ver CRUZ~ P.D. Notas sobre o endivida-
mento exte~no br.asil.eironos anos 8?tenta. p.72-83.

)
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TABELA 14

EMPR}jSTIMOSEM MOEDA (LEI n? 4 131)

ESTRUTURA'DOS' INGRESSOS 'BRUTOS 'ANUAIS' 'SEGUNDO: A :PROPRIEDADE ' , DO 'CAPITAL DO 'TOMADOR

1972/80

, ,
, , 1976 1977 1978 1919 1980 ,

"
1972 1913 '1974 '1975

SETOR
" "

US$ % US$ , 'to' uSS ( %) USS %, US$ % usS % US$ % US$ % uss %

PÓ:BLICO 623,~ 24,9 1.130,9 39,7 1.098,0 35,3 1.900,9 50,4 1.953,3 51,1 2·500,5 51,5 5.317,4 60,2 6.642,9 16t8 3.687,0 76,5
/'

PRIVAOO 1.814,4 15,1 1.718,3 60,3 2.011,5 64,7 1.872,1 49,6 1.872,7 48,9 2.•356,9 48,5 3.511,5 39,8 2.001,4 23,2 1.124,1 2.3,4
-

TOTAL 2.497,5 100,0 2.849,2 100,0 3.109,5 100,0 3·71j,0 100,0 3.826,0 100,0 4.857,4 100,0 8.829,0 100,0 8.650,3 100,0 4.811,1 100,0
-

, -- ----------------------;--0------------- .L--

FONTE:dos Dados Brutos: Registros efetuados junto ã Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros - FIRCE, do
Banco Central do Brasil.
Recolhido em CRUZ; P.D. Notas sobre o en d ivi.damen to externo brasileiro nos anos se t e nt a . p.73.



:E significativo observar aqui os efeitos da megalomania da
época do "Brasil potência". Uma análise mais detalhada da es-
trutura dos ingressos de recursos externos revela que, no am-
bito das captações publicas via Lei n9 4 131, peso crescente
coube às tomadas contratadas pelo setor de energia, que pos-
teriormente, quando da maturação dos projetos - exceto quan-
do do completo" fiasco do programa nuclear - passou a conva
ver com índices de ociosidade significativamente altos. Entre
1972 e 1976, esse setor obtinha 4,0% de,participação no total
captado; a partir das tomadas realizadas pela Itaipu Bdnac i o
nal, Centrais Elétricas de São Paulo (CESP) e pelo -~PI?(1)gTama
de construção de usinas nucleares, sob responsabilidade da
NUCLEBRÁS, a partir de 1977, esse percentual passou a crescer
rapidamente, atingindo, para todo o setor, 25,1% do total de
empréstimos captados em moeda estrangeira, em 1980, conside
rando-se os setores público e privado(l). Outro setor a reve-
lar expressivo crescimento na participação do total captado
via Lei n9 4 131 foi o siderúrgico, que de 0,7%, em 1973, a
tingiu 12,6%, em 1977, do total dos recursos captados pelos
setores público e privado.

Esse período corresponde ao encerramento do segundo ciclo de
elevado crescimento da dívida externa brasileira, ocorrido a
partir .de 1974, momento marcado por significativas diferen-
ças em relação ao período 1969/73.

A partir de 1979, o crescimento da dívida passou a assumir
caráter nitidamente financeiro. De uma conjuntura internacio-
nal favorável entre 1969/73, quando a+po lf t i.c a foi de "obten-
ção de poupanças externas para suplementar a poupança inter
na", a fim de alimentar o ciclo expansivo interno, passou-se
a uma fase posterior, onde a situação internacional experi-
mentou significativa modificação - com as principais econo-
mias adotando medidas que visavam à proteção de suas contas

(1) CRUZ" P. D. Notas sobre o endivida'mert'to'extern'o brasi l.e-i=
~d ~os anos s~~e~~a. p.72.
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externas,situação para a qual as autoridades econômicas bra
sileiras revelaram completa indiferença, pois optaram por
reagir brandamente a nível da produção interna, insistindo na
realização de invers6es em projetos especificados no 11 PND.

A partir do final do ciclo expansiv010 setor privado nacio-
nal reduziu progressivamente sua participação no total de
empréstimos em moeda estrangeira (de 27,3~, em 1972, para
6,O~ em 1977), enquanto o setor privado de capital estrangei
ro manteve,ao longo desse período, uma participação média de
4S,O~, declinando em seguida. Acontece que esse setor,devido
às características que regem seu acesso as fontes externas de
crédito, foi atingido em menor grau pela política de hesita
ç6es sucessivas do governo a partir de 1974, ao contrário do
capital nacional, que se viu duramente penalizado pela polí-
tica de financiamento do hiato de recursos, decorrente~ da
determinação ofitial de elevar significativamente as taxas
internas de'juros, visando, com isso, forçar a captação de
recursos no Exterior.

Com a entrada do ano de 1978 e os primeiros sinais de que as
contas externas não iriam se recuperar, o governo optou por
manter o ritmo de desvalorização cambial mas, para obter al-
gum reforço na Balança Comercial, passou a conceder uma se-
rie de linhas de crédito subsidiado para incentivar a expor-
tação, auxiliar as empresas de pequeno e médio portes e o
setor agrícola, pressionando ainda mais as contas do orçame~
to monetário. Pa rt e.Ido s subsídios - em, outro sinal de insis
tência na estratégia de captação dos recursos externos - foi
obtida pela elevação do compulsório dos bancos comerciais pa
ra 40,O~, o que levou a novo aperto na liquidez e à maior l)
p ressao pelos recursos livres no mercado, elevando ainda IJ

mais os juros.

As principais medidas que operacionalizaram a estrategia das
autoridades econômicas em 1977, já agora recessivas a nível 1)
do discurso oficial, foram:
- elevação na taxa cobrada nos empréstimos de liquidez, de

28~ para 30~ no limite normal, e para 32t nas operaç6es ex
tra-limite;
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elevação nos custos das operaçoes de crédito rural para in
vestimerrto, de 15 \ a.a. ,para, 22Yó. a.a. , sendo mantida a taxa.bâsí.ca
de 15% a;a., para .o crédito de custei.oagrfcoja,

elevação do compulsório dos bancos comerciais de 35\ para
40\ sobre os depósitos ã vista;
elevação do prazo de carência. minima dos empréstimos .~ em
moeda estrangeira de seis para 30 meses;

- promulgação da Resolução n9 432, do Banco.Central, que per
mitiu o depósito. dos recursos de. empréstimos em moeda es-
trangeira nos bancos comerciais autorizados a operar com
cãmbio.

Promovia-se abertamente a recessão, agora n-alinha de uma po-.
litica de "recession cum debt,,(l), agravando",,"sesobremaneira
a contradição sobre a politica cambial, com a situação do Ba
lanço de Pagamentos exercendo pressão cada vez maior por
um reajuste acentuado no valor do cruzeiro e a captação de
recursos externos exigindo sinais cada vez mais nítidos, por
parte do governo, de que tal fato não ocorreria.

Os indicadores mais comuns de desempenho da evolução da divi
da externa indicavam uma situação notadamente crítica, com o
serviço da divida exigindo, ao final de 1978, 64\ do valor
FOB das exportações e a divida liquida (não se considerando
as dividas de curto prazo), absorvendo duas vezes e meio o
valor das vendas externas. Esses coeficientes, foram se agra
vando progressivamente (Tabela 15).

Por outro lado, a politica de incentivo ã captação de recur-
sos externos gerava grave distorção interna, a nivel do pas-
sivo não-Monetário das Autoridades Monetárias. A estratégia

(1) Expressão apropriadamente utilizada em BRAGA~ José c. s.
Crise e volitica econômica no Brasil: as instabilidade$
financeira e do balanço de p~amentos (1974-1980). Sao
Paulo, mimeo, versao.prelimi~ar. p.16.

- IÚ..l -.~



para conseguir tais recursos a qualquer custo, aliada'ane-
cessidade de se promover um aperto na liquidez interna para
operacionalizã-la e, ao mesmo tempo, segundo o ex-ministro
Mãrio Henrique Simonsem, controlar a pressão inflacionãria,
acabou levando à expansão da dívida pública interna, única
forma de en~ugar no mercado a expansão dos meios de pagamen
to , q~ se elevaram,juntamente com as· -resenva-s ,',.'.internacionais(l~
que atingiram US$ 11,9 bilhões? em 1978, fazendo com que o
controle da liquidez se tornasse ainda mais problemãtico.

Caracteriza-se. assim um processo no qual a acumulação finan-
ceira caminhou a mIl ritmo consideravelme.nte .mais intenso que
o da formação real de capital e continuou a evoluir sobrema-
neira comparativamente à elevação da renda nacional e do es-
toque de capital, fato reconhecidamente detonador de proces-
sos instãveis e até mesmo de crises(2). Dessa maneira, a dí-
vida pública não parou .de crescer e o governo viu-se obriga-
do à colocar, seguidamente, títulos da dívida pública no mer
cado (Tabela 16), à exceção de 1979, para assegurar o con-
trole da liquidez e, posteriormente, para fazer frente aos
resgates dos títulos anteriormente colocados, caracterizando
um circuito estritamente financeiro, garantido por papéis que
se transformaram em quase substitutos da moeda corrente e,
no caso das ORTN com opção de resgate cambial, atrelados a
variação do cruzeiro em relação ao dõlar.

Os efeitos dessa política, foram amargos para o setor real,
no que se refere ao nívil de produção e emprego, e inoperan-
tes na prõpria esfera das Autoridades Monetãrias, pois, da-
das as características de negociação dos títulos da dívida
pública no mercado aberto, é comum verificarem-se situações

(2)

Ver TAVARES
j

M.C., Natureza e contradicões do desenvoZvi
mento Recente~ em Da Bubstituiç~o de importações ... p~
209-63.
Ver BATISTA Jr) Paulo N. Impacto monet~rio das reservas
internacionais e dos depósitos em moeda estrangeira. In:

Mito e realidade da divida externa ~brasi~
leira , Rio de Jan ei.ro, Paz e 'I'e rra, 1983. p. 139-46.

(])
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em que o mercado financeiro nao consegue cumprir a liquida-
ção períôdica dos papéis, levando as Autoridades Monetárias
a expandirem a base monetária, de maneira a garantir a opera
cionalização do sistema.
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TABELA 15
BRASIL

INDICADORES DO DESEMPENHO DA DIvIDA EXTERNA
1973/82

o

,

.\ SERVIÇO DA DivIDA DIvIDA RESERVAS DIvIDA EXPORTAÇOES
BRlITA(2) INTERNA- LIQUIDA FOB

ANOS. Amortiza !Janos '\' .". l'
\ CIONAIS H = C/G I = F/G

- Líquidos T6tàlçoes
(A) (B) (C := A+B) (D) (E) . (F = D-E) (G)

,~

1973 2 063 514 2 577 12 572 6 416 6 156 6 199 42 99
:

1974 1 943 652 2 595 17 166 5 269 11 897 7 951 33 150
1975 2 168 1 4.98 3 666 21 171 4 040 17 131 8 670 42 198
1976 3 004 1 810 4 õi4 25 985 6 544 1.9441 10 128 48 192
1977 4 123 2 103 6 226 32 037 7 256 24 781 12 120 51 204
1978 5 426 2 696 8 122 43 511 11 895 31 616 12 659 64 250
1979 6 527 4 186 10 713 .49 904 9 689 40 215 15 244 70 264
1980 6 689 6311 13 000 53 847 6 913 46 934 20 132 65 233
1981 7 496 9 161 16 657 61 411 7 507 53 904 23 293 72 231
1982 8 179 11 358 19 537 69 653 .3 994 65 659 20 175 . 97 325

1----_.

Em milhões de qó1ares(1)

FONTE: Banco Central do Brasil, Relatório Anual - vo l., 19, fev/83, n'? 2.
(1) Valores correntes.
(2) De médio e longo prazos.



TABELA 16
BRASIL ..

COLOCAÇÃO LIQUIDA DE LTN E ~~JN
1974/82

I Em mi1~õesde cruzeir.os
A N O ORTN LTN OTN TOTAL

1974 2 539 -5 166 32 -2 595
1975 15 311 16 338 ". ' 31 649, -
1976 -2 467 13 236 45 10 814
1977 3 995 18 141 4 22 136
1978 -6 178· 15 537 - 9 359
1979 -1 304 -2 733 - -4 037
1980 137 834 -·80 000 - S7 834
1981 530 034 381 968 - 912 002
1982 1 228 565 -562 108 - 666 457

FONTES: Relatórios anuais do Banco Central do Brasil - 1978 e 1982.



Os fatos até aqui relatados trouxeram ainda outras co.nse-
qu~ncias, sendo a principal no imbito da inflação. Se. o cres
ci~ento da dfvida p~blica interna node ser associado i expan
sao da dívida externa, no momento em que a captação de recur
sos externos cessa, sobra internamente para o governo a he-
rança de um passivo elevado, com forte participação de titu-
los vinculados à variação da taxa de cimbio, o que requer,
devido i perda de correspond~ncia entre a entrada de :recup-
sos e a expansão da dívida pública interna, um movimento au-
tônomonão mais justificado pela necessidade de captarrecur
sos no Exterior, mas simplesmente para "rolar" a dívida
blica interna.

.,pu-

Esse movimento acabou por tornar o crédito corrente cada vez
mais pressionado, elevando os custos de operações de emprésti
mo para o capital de giro das empresas que, por sua vez, te~
taram transferi-los para os preços. Gerou-se, assim, a neces
sidade de quantidade maior de moeda,não pelo fato de a econo
mia estar apresentando taxas mais elevadas. de crescimento~mas
por operar a um nível mais elevado de preços_ A isso o go-
verno respondeu - para combater a p.ressao.inflacionária
com.onovo aoerto monetirio, que gerou mais inflação, pres-
sionou os coeficientes de indexação e aumentou a necessidade
de colocação de novos títulos no mercado, pressionando mais
a liquidez e os juros.

Numa situação como esta, perde totalmente o significado o
postulado de uma base monetária autônoma, restando ao indi-
cador apenas o papel de sancionador das necessidades de li-
quidez do mercado de títulos públicos e as pressões de toda
a ordem sobre o orçamento monetário, devido i metodologia de
concessão dos créditos subsidiados e i determinação dos ga~
tos do setor governo. Ressalte-se, ainda, que o balanço fi-
nanceiro do Tesouro Nac i oria L; conforme destaca a Tabela 11·,
não acusava déficit orçamentário desde 1973, isto porque, im
portantes modalidades de gasto público estavam vinculadas ao
orçamento monetário e não ao orçamento fiscal.



TABELA 17
BALANÇO FINANCEIRO DO TESOURO NACIONAL

'1973-80

Em milhões de cruzeiros
A N O RECEITA DESPESA RESULTADO

1973 52 863 52 568 295
1974 76 810 72 928 882
1975 95 446 .95 373 73
1976 166 220 165 797 423
1977 242 893 .241 850 1 043
1978 349 218 344 346 4 872
1979 509 843 507 547 2 296
1980 1 219 418 1 217 383 2 035

..

FONTE: Boletins do Banco Central.

Como resultado da política monetária contencionista, o País
colheurecessão~ desemprego e inflação. A insistência. quase
obsessiva do governo em reduzir a demanda agregada, atrav6s
do aperto creditício, acabou gerando uma série de distor-
ções, pagando os custos da política de ajustamento os seto
res competitivos e os trabalhadores de maneira geral, pois
tiveram seus salários reais reduzidos, quando não perderam
seus empregos(l):

A partir de 1979, o governo operou várias modificações, vi-
sando dar maior centralismo à condução da política econômi-
ca, passando a Secretaria 'de Planejamento da Presidência da

,
(1) Acerca dos efeitos da politica de controLe da inflaç~o

sobre os setores competitivos e oligopoLizadosj ver
NAKAN03 Yoshiaki. Recess~o e infla~~o. Revista de Eco-
nomia Politica, são Paulo~ 1LJ (6)! Brasiliense"abr-jun/
82. p. 133-7 e RANGEL~ Ignácio. A inflaç~o brasileira.
Rio de Janeiro~ Tempo Brasileiro; 1963.



República (SEPLAN) a coordenar a elaboração e aexecuçao do
orçamento monetário e o CMN, controlando ainda o gasto e o
endividamento do governo, a assumir, sob a responsabilidade
do ministro Mário Henrique Simonsen (que havia sido desloca-
do do Minist6rio da Fazenda para a SEPLAN) o comando das op~
rações ativas e passivas do governo, assim como- o virtualcon
trole sobre o Banco Central.

Com o segundo choque do petróleo, nesse ano, ocorreu nova
deterioração nos termos de intercâmbio, abrindo-se a perspec
tiva de d~ficitscomerciais ainda, mais consideráveis. O go-
verno reagiu-tomando, no primeiro semestre, entre outras, as
seguintes medidas:

- redução das operações de financiamento do BNDES;

- corte de Cr$ 40,O-bilhões no investimento estatal;

- .mpedinento aos bancos de realizarem operações de empr~sti
mos e financiamentos inclusive com base em recursos da
Resolução n'? 63 - com Estados, Municípios e empresas da
administração indireta;

_ estabelecer o recolhimento compulsório de 50~ da correspon
d~ncia em cruzeiros dos recursos obtidos Dor
externos, durante todo o prazo da operação.

'empr é stimos

Ao final de 1979, a política de reajuste do Balanço de Paga
mentos refletia claramente a inadequação da estratégia de
adaptação às alterações ocorridas no comércio internacional.
Conforme destaca a Tabela 12, o período 1977/79 acusou res-
trição generalizada nos créditos concedidos' ao setor priva-
do, com o PIB crescendo a um ritmo próximo do período reces-
sivo imediatamente posterior a 1964 e a infla~ão acusando u
ma taxá média de 51,0\ a.a., níveis até então nunca observa-
dos no País.

Ao mesmo tempo, acumularam-se seguidamente déficits nas con-
tas de comércio internacionál, como o País vendo ~ada vez
mais compiometida a possibilidade de honrar o pagamento dos
juros da conta de serviços do Balanço de Pagamentos, fato
compensado, ao menos em parte, pela elevação das reservas in
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ternacionais até 1978. Porém, a partir daí,~' políticas de
esterilização da correspond~ncia cambial e as alterações ,na
situação econômica dos países do centro dificultaram cada
vez mais sua manutenção.

Ao final de 1978, o pagamento dos juros líquidos registrados
pelo Banco Central, absorveu 21,3\ o valor das exportações,
que, acrescido do pagamento das amortizações, atingiu 64,1\
do total das vendas externas. Do mesmo modo,e jã ~r~fletindo
claramente.a fragilidade da estratégia. de financiar o estlran
gu Iaraent.o.vext erno , a .dIv í.da Lí qu í da absorveu. 2,5 vezes o to-
tal do valor das exportações daquele ano ,conforme observa-
se na Tabela 15.

A ,nível da.indústria, os desequilíbrios também foram acentu~
dos~ A elevada expansão da produção, verificada aié 1973, a~
sociada aos incentivos do 11 PND, criou uma considerável ca-
pacidade instalada para os.moldes latino-americanos. As in-
dfistrias, entretanto, viram seu potencial produtivo ser des-
truído indiretamente por uma sê ri.e de .descoordenaçôes na are a
da política industrial. Alguns setores .~mist~cos, .pFatica-
mente aptos a atender a demanda interna ,tiveram que enfren-
tar a concorr~ncia de empresas estrangeiras, enquanto em ou-
tros,como a indústria de material ferroviário, a inversão
de elevados montantes criou uma capacidade produtiva jamais
utilizada, .devido ã retração dos gastos do. governo •(panado-
xalmente, numa situ,,!-çãode crise de combustível importado),
inclusive em setores potencialmente aliviadores de pressoes
sobre as contas externas, como foi o caso da própria indús
tria.

o financiamento em moeda externa acentuou, ainda, a prática
comum de se condicionar a concessão desses créditos a compra
de mercadorias pelo país solicitante, o que determinou a im-
portação de equipamentos que poderiam perfeitamente ser pro-
duzidos internamente(l).

(1) A respeito~ nota SERRA~ que" ...o exemplo ma~s patente talvez seja o
da indústria de material ferroviário~ capaz de atender a 100% da de
manda interna e que~ não obstante~participa com apenas 50% dos equi-

.pamentioedo famoso projeto da Ferrovia do Aço".
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Refletindo o descaso pela alteração nos preços do petróleo,
em 1973, observa-se que praticamente nenhum programa signifi
cativo de substituição de energia importada estava em .arida-
mento, com o consumo de petróleo apresentando, segundo esti-
mativas, elasticidade superior a 1 em relação ao PIB.

Diante do clima de grande insatisfação no meio empresarial,
o governo resolveu, no segundo semestre de 1979, alterar os
rumos da política de hesi tações .sucessi.vas -. que resulltou em
completo f i asc.o - por nova equipe econômica, liderada pelo
promotor do "milagre" do período anterior -- o ministro Antô
nio Delfim Netto, em substituição a Mirio.Henrique Simonsen.

A REAÇAO HETERODOXA E O AGRAVAMENTO :DOS DESEQUIL!BRIOS

O ministro Delfim Netto assumiu a SEPLAN num clima de grande
euforia e irrestrito apoio do empresariado, principalmente
o nacional. Com ele, o discurso oficial passou a ser .a"retoma
da do desenvolvimento", priorizando a agricultura e as expor
tações e o combate i inflação, execrando firmemente' o ensaio
de uma recessão acentuada, realizada pelo ministro Mário
Henrique Simonsen que, conforme ficava cada vez mais claro,
pretendia condicionar a evolução da produção ao desempenho
da balança comercial.

Na área do financiamento público e privado, o governo resol
veu atacar o problema do déficit do Tesouro, adotando um e
lenco de alterações na esfera tributiria, ao mesmo tempo em
que reduzia ou eliminava subsídios e atualizava os preços
dos serviços prestados pelo setor público. Promoveu igualmen
te a abertura da defasagem entre a correção monetária e a
inflação(l) , expurgando do Indice de Preços no Atacado CIPA)
os efeitos dos re~justes· no preço do petróleo e derivados,
procurando, com isso, reduzir a pressão sob o giro da dívi-
da pública. Essas medidas permitiram suavizar o crescimento

(j) No primeiro semestre de 19?9~ a diferença entre a correção monetária
e a inflação foi de 5~4%~ no segundo semestre,; sob a nova equipe eco
nômica~ a diferença ampliou-se para 14~3%.
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nominal da dívida pública que, considerando os títulos públl
cos (ORTN, LTN, OTN) em poder do mercado, apresentou taxa de
crescimento de 27t contra 53t em 1978 (Tabela 17).

Paralelamente, o governo tabelou as taxas de captação finan-
ceira, de maneira a torná-las compatíveis aos expurgos efe-
tuados;sobre a correção monetária, procurando prote~er as
aplicações realizadas emcaráterp6s-fixado. Como a infla
çao permaneceu elevada, o resultado s6 poderia ser uma sensí
vel redução no custo do dinheiro, .com ·0 governo pressionando
menos os níveis de liquidez do sistema financeiro.

Além disso, encoraj ado pelo expressivo :.volume de reservas in
ternacionais atingido em 1978 (US$ 11,9 bilhões - Tabelal5),
o governo ainda ensaiou a desvinculação .da entrada de recur
sos externos da necessidade de financiamento do Balanço de
Pagamentos, o que inclusive permitiu, .adicionalmente, o re-
baixamento dos juros internos, que deLxaramtd e .ser·utiliza-
dos como instrumento de incentivo ao endividamento privado em
moeda estrangeira. Com isso, pretendia-se, também, recuperar
o controle sobre a emissão de moeda e reduzir o crescimento
do Passivo não-Monetário,
trumento de esterilização
temente, a utilização das

utilizado em larga escala como in~
da entrada de camb â ai.s; concomi tan
reservas internacionais efetuada

subsidios,ao mesmo tempo em que se reduziam os gastos com
permitiria certo alívio ~s contas do Tesouro.

As principais medidas adotadas pela nova equipe, em resumo,
foram:

desvalorização do cruzeiro em 30,Ot, ao final de 1979, e
pré-fixação das correções monetária: e cambial em 45,Ot,
para 1980;

_ rebaixamento das taxas internas de juros através da aplic~
ção de um redutor de 10,Ot sobre as taxas cobradas pelos
bancos;

- menor pressão do governo no mercado financeiro, pela menor
colocação de títulos da dívida pública.
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- politica de reajustes nos preços relativos dos combusti-
veis, de maneira a diminuir o consumo via mecanismo de pr~
ços;

- extinção da possibilidade de depósitos em moeda estrarigei
ra,ao abrigo da Resolução n9 432, exceção feita aos depósi
tos destinados ao pagamento de obrigações externas,
tos prioritários. e transformação. da divida em capital
risco;

proj~
de

elevação da carga tributária, atrav.és da alteração da ali
quota do imposto de renda sobre empresas, de 30t para 3St,
a partir do exercicio de 1980;
taxação indireta , através de empréstimo compu ls ô ri o, no
valor correspondente a 10~Ot dos rendimentos
acima de Cr$ 4,0 milhões;

tributáveis

- elevação do imposto sobre operaçoes financeiras;
_ taxação, a título de imposto de exportação, em 30t do va-

lor das exportações para todos os produtos agricolas, e
20,Ot para o café;
ajustes acentuados nas tarifas ~ preços de bens e serviços
públicos;
diminuição do imposto de renda cobrado sobre a remessa de
juros ao Exterior, de l2,St para 1,St;

_ suspensão da proibição às empresas estatais, Estados e Mu-
nicípios de tomarem empréstimos via Resolução n9 63;

_ eliminação do congelamento por 180 dias dos empréstimos,
bem como da retenção de SO,ot de seu c6ntravalor em cruzei
ros, dos recursos captados no Exterior;

_ restrições generalizadas às importações pelo setor público;
_ corte de lS,Ot nos investimentos programados pelas empre-

sas estatais;
_ eliminação dos subsídios fiscais (IPI; IeM, IR) as exporta

ções de manufaturados;
-suspensão do depósito compulsório de lOO,Ot Dor um ano, ·so

bre as importações.
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Os resultados desse extenso elenco de medidas, promovidas em
pouco mais de seis meses, foram bastante negativos. Com efei
to, conviviam entre si o cerceamento â especulação financei-
ra e o desestímulo à produção e elevação da carga tributá-
ria. A combinação de elementos conservadores (inflação "cor
retiva", maxidesvalorização do cruzeiro, austeridade fiscal
etc) com elementos de natureza heterodoxa (prefixação do
câmbio e da correção monetária, controle dos juros, reforços
nos controles de preços etc) foi nitidamente inflacionária e
agravou a perda de reservas: estas, que se situavam em US$
12,0 bilhões, em 1978, caíram para US$ 6,9 bilhões, dois anos

~apos.
Ao tabelar a correçao cambial, apos a maxidesvalorização, o
governo esperava recompor, ao menos parcialmente, a sobreva-
lorização do cruzeiro em curto espaço de tempo, mantendo o
deficit comercial no Balanço de Pagamentos ao redor de US$
2,8 bilhões. A manutenção dos níveis elevados do déficit co-
mercial e de serviços tornou os credores externos ainda mais
cautelosos quanto à concessão de empréstimos, reforçando a
necessidade de captação de capitais a curto prazo no Exte-
rior(l) .

Ao mesmo tempo, a remuneração dos agentes produtivos supera-
vitários e da poupança financeira propriamente,rsituada sig-
nificativamente abaixo da ·evolução dos preços, estimulou in-
tenso movimento de formação de estoques. especulativos por
parte das empresas e a antecipação do .consumo pelas famílias,
res uLtando em verdadei ra exp los ão infl acionária, que de 53,9%,
em~_19:79,-atihgiu 100,2% e 109,9%, em 1980 e 1981'-'respectivamente.

O produto real atingiu-8,0% ~m 1980, alcançando as marcasre
gistradas no período de "auge" (1968/73), mas numa situação
completamente adversa a nível do Balanço de Pagamentos e da-
possibilidade de obtenção de capitais para seu financiamento.

Não há dúvidas que a política econômica heterodoxa promoveu
novo crescimento dos indicadores da produção, porém,· de ma-

(1) A conta de capitais a curto prazo3 no Balanço de Pagamen
tos}registrou o valor de US$ 038 bilhões em 1979 e us1
237 bilhões em 1980.
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neira a aguçar ainda mais os limites externos ao crescimen
to, por insistir num padrão de desenvolvimento '.-reconhecida-
mente importador de capital e, portanto, dependente, revelan
do verdadeira esquizofrenia pela manutenção de um modelo que,
historicamente, já não cabia ao País. Diante da insistência
em manter o status Çluo, surgiu uma reação social cada ':.vez
mais acentuada, fato que levou o governo a acelerar o proje-
to de abertura política, passando da "distenção lenta, segura
e gradual" aum projeto mais definido, embora tão tímido co-
mo o anteriorCl). mas que revelava a percepção de que as
contradições internas nao mais sup ortavam.ia realidade do au-
toritarismo explícito.

Esse período marcou tamb~m a teridência de as autoridades eco
nômicas apontarem como causas das pressões inflacionánias, a
l~m dos reajustes nominais de salários, os mecanismos de in-
dexação, particularmente os atrelados ã correçao monetária.
Ao determinar a variação da correçao monetária em 4St,
.1980, ao mesmo tempo em que armou um elenco de medidas
itinadas.a manter os "spreads" do sistema financeiro, o
no jogou uma cartada decisiva que, face ã persistência
elevado patamar inflacionáiio, colocou em descr~dito a
polltica econômica, tanto interna quanto externamente.

para
des~

gover
do

nova

As transformações ocorridas no mercado internacional de cr~-
dito, em 1980, conjuntamente ã política econômica implementa
da pelo governo Reagan, nos Estados Unidos, e o segundo cho-
que do petr6~eo. agravaram sens{ve1mente ,a vulnerabilidade
das contas externas brasileiras, fatos que levaram o governo
a, apenas alguns meses ap6s a retomada do crescimento, rever
ter sua política, com as autoridades econômicas admitindo a

(1) Ao mesmo tempo em que promovia a abertura poZitica~ o go
verno adiava eleições~ extinguia o Ato Institucional n9
5 e o substituia pela Lei de Segurança Nacional~ abando
nava a censura à imprensa~ mas aplicava a Lei de Impren-
sa aos órgãos que o criticavam e afirmava promover os
partidos~ mas vedava seu acesso aos meios de comunicação
como o rádio e a televisão.
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necessidade de promoçao de uma recessao para enfrentar o es-
trangulamento cambial.

A RUPTURA NO CREDITO INTERNACIONAL E A INVIABILIDADE CAMBIAL

A alteração nas regras do mercado internacional de cr~dito,
ocorrida: no final de.1979 e início do ano seguinte, inviabi
lizou a estrat~gia de utilização das reservas internacionais
para desacelerar o crescimento da dívida externa brasileira,
levando o governo. a reformuli~la totalmente.

Na realidade~ face i situação das contas do Balanço de
mentos (Tabela lB), o resultado não poderia ser outro
nao a inadimplência cambial, admi.tida pelo governo, em

Pag~
que

1981.
Tendo em vista o acúmulo de erros de avaliação da situação
da economia mundial, pouco se poderia fazer, diante da: impo~si
bilidade de se financiar os extremamente elevados
em transações correntes no Balanço de Pagamentos.

d~ficits

Isto, contudo ,não isenta de culpa os condutores da política
econômica pelo atual estado de estrangulamento cambial (fato
já discutido por economistas contrários ao modelo de cresci-
mento com ~ndividamento desde 1974), devendo-se lhes imputar
a responsabilidade pelo ônus recessivo imposto ao País a par
tir de 1981(1). O fato de muitos outros países fora do mundo
desenvolvido: enfrentarem hoje problemas semelhantes, por ha
verem utilizado a abundância de recursos no mercado interna-
cional de crédito, igualmente não ameniza a responsabilidade
dos condutores da política econômica e dos governos que a
aplicaram.

(1) A respeito,ver COUTINHOj

aviso. e MALANJ Pedro S.
ta de Economia Politica ,
jan·-mar/B2.

Luciano. Não foi por falta de
Re c e e são e renegoaiação. Iceuie-.

são Paulo. ;) (1).> Br a e-i l i-en e e,., -
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TABELA 18

BRAS! L

. BALANÇO DE 'PAGAMENTOS

1970/82

DISOUMINAÇÃO , ' , ,1970 ' ,1971, , :1972 ' · ,1973 ,1974, ,',1975 ' ,1976 , ,,1977, " ,)978, ' , ,1979, , , ,1980, 1981 1982,

BALANÇACa.1ERCIAL (roB) 232 -341 -244 7 -4 690 -3 540 -2 255 97 -1 024 -2 840 -2 823 1 202 778
Exportações 2 739 2 904 3991 6 199 7 951 8 670 10 128 12 120 12 659 15 244 20 132 23 293 20 175I !TIPort ações 2 507 3 245 4 235 6 192 12 641 '12 210 12 383 ,12 023 13 683 18 084 22 955 ' 22 091 19 397
SERVIÇX)S(lÍquidos) (2) -815 -980 -1 250 • -1 722 -2 432 -3 162 -3 763 ,-4 134 -.6 037 -7 920 -10 152 ~13 135 -17 050
Juros 234 302 359 514 652 1 498 1 810 2 103 .2 696 4 185 6 311 10 305 12 555Outros

..
581 678 891 1 208 1 780 1 664 ' 1 953 2 031 J 341 ,3 735 • 3 673 2 830 :4 495

TRANSFERENCIAtNlIA1ERAL,
(líquida) 21 14 5 27 O 2 1 O 71 18 168 199 -7

TRANSFERENCIPSOORRENTES -562 -1 307 •...1 489 • -1 688 -7 122 -6 700 -6 017 '-4 037 -6 990 10 742 -12 807 -11 734 -16 279

CAPITAIS (líquidos) 1 015 1 816 .3 492 3 512 6 254 6 189 6 595 5 278 11891 .7 657 9 679 12 773 7 867
Investimentos (3) 132 168 318 940 887 892 959 810 2 047 .2 212 • 1 532 2 326 2 542Enprêst.ínos (4) 1 433 2 037 4 299 4 495 6 891 5 933 7772 8 424 13 810 11 228 10 596 15 554 12 517
Anortizações (4) ~ -672 -850. ,-I 202 -1 673 1 920 '-2 172 -2 987 -4 060 -5 324 ':'6 385 -5 010 -6 242 ~6 916
Cap , a Curto Prazo 77 486 21 -197 464 1 550 ,1 109 303 1 578 763 • 2 719 1 135 -276
Outros 45 5 56 -53 -68 -14 -258 '-199 • -220 -161 -158 - -
ERRCS E OMISSOFS 92 -9 436 355 -68 -439 615 -611 ' -639 -130 -344 -414 -544

SUPER I+I ou DEF. (-) +545 +530 ~2 439 •+2 179 -936 ,-950 +1 192 '~630 +4 262 -3 215 -3 472 +625 -8 956
Reservas 1 187 ' 1 746 ' 4 183 6 415 ' 5 272 4 036 '6 544 7 256 11 894 .9 689 ' 6 913 7 507 .3 994

,
.... , , ' , , ' , , ' , .... ....... '" ., .... , ... . '" , , ,

. , , Em mi.Ihôes de dólares (1)

FONTES: Relatórios do Banco Central do Brasil, Simposium (vários números) e Conjuntura Econômica-FGV '(vários números).
(1) Valores nominais.
(2) Reinvestimentos.
(3) Inclui financiamentos de médio e longo prazos.
(4) A médio e longo prazos.



Essa impressão se reforça observando-se a inaceitável retom~
da do desenvolvimento que o ministro Delfim Netto realizou
em 1979/80, fato que, dada a situação evidente de crise no
mercado de crédito, custou'.ao País o rápido consumo de suas
reservas internacionais, vinculando as importações futuras
ao recebimento dos pagamentos dos produtos exportados~refor-
çando a tendência ao endividamento e, consequentemente, tor-
nando o País ainda mais vulnerável às pressões:dos credores
internacionais.
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E inegável que a ori gem da atual crâse esteja,.na.e.levaçâo dos pr~
ços do petróleo em 1975 e 1979, como também não se podene-
gar que a.reação. da política econômica a esse problema e
seus reflexos a níveis interno :eexterno, foi a mais inade-
quada possível, com o País jogando, no início, o ônus do a
justamento na esfera financeira para, depois) com a crise cam-
bial de setembro de 1982, reajustar, da maneira mais perver-
sa, o setor real.

Em termos históricos, os dois principais reajustes no preço
do petróleo, considerarldo o grau.d~ depend~ncia das econo-
mias industrializadas ao produto, se deram em espaço de tem-
po relativamente curto. Todavia, a elevação na liquidez in-
ternacional, verificada a partir da reciclagem dos recursos
obtidos pela OPEP, permitiu que o sistema financeiro funcio
nasse de maneira a amortecer os custos do ajustamento. A
respeito, nota MUNHOZ, que ..."a evolução das transações eco
nômicas internacionais, após a crise do petró1eo, implicou
a negação da filosofia que inspirou o Acordo de Bretton Woods.
':...Naquel-e acordo se procurava inibir práticas cambiais con
correnciais e restritivas ao comércio, de forma a prevenir o
surgimento de superávits significativos ... desequilibrando as
contas internacionais, e assim introduzindo um agente pertur
bador ao fi~anci.amento da economia mundial" (1) .

A maior parte das naçoes não-desenvolvidas op.tou porfinan-
ciar o estrangulamento cambial, .decorrente da elevação do p~
tróleo, até a elevação das taxas innernacionais de juros .co-
meçar a tornar a situação dos devedores ainda mais crítica,
a partir do final de 1980.

A aplicação da chamada economia do lado da oferta ("supply
side economics") pelo governo Reagan, na gestão do orçamento
fiscal, aliada a um rígido controle da oferta de moeda pelo

(1) MUNHOZ~ D.G. Os desequilibrios externos da economia bra
sileira. Revista de Economia politica~ são Paulo" 1 (4)~
out-dez/81. p.43.
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Federal Reserve, elevou rapidamente o déficit orçamentário
do governo norte-americano, ,determinando uma política agres-
siva de atuação das autoridades monetárias daquele país no
mercado aberto, de maneira a conter apressa0
ta (1)'. O resul tado foi a elevação dos juros.

expansionis-

O efeito da política monetária dos EUA sobre as economias dos
países que haviam assumido posturas especulativas no fi-
nanciamento de suas contas externas foi imediato: as autori-
dades monetárias dos países da Europa, procurando evitar a
fuga de capitais e a desvalori zação de suas moedas, foram força
das a .seguir a elevação.das taxas nos EUA.

Os principais bancos internacionais, levados a pagar mais pa
ra a obtenção, e manutenção de seus dep6sitos, rapidamente re
passaram a elevação das taxas ao lado ativo de suas contas,
o que, face ã gravidade da situação cambial dos países toma-
dores, levou à elevação proporcional das suas necessidades
de crédito, de maneira a viabilizar o financiamento de seus

I

déficits correntes. Ao mesmo tempo, a cotação dos produtos
primários tradicionalmente, exportados por esses países en-
trou em acentuada queda, tirando-lhes agora qualquer possibi
lidade de reação a nível cambial, restando-lhes a solicita-
ção de empréstimos a volumes cada vez maiores.

Quando da moratória mexicana, em 23 de agosto de 1982, o
mercado de crédito, já receoso devido às cons~quências rece~
sivas observadas nas principais economias industrializadas(2),
entrou rapidamente em refluxo, praticamente paralisando a
concessão de novos financiamentos. Rapidamente os pequenos
e médios bancos regionais norte-americanos ,retiraram-se do
mercado, tornando crítica'· a formação, de empréstimos sindi-
calizados liderados por g~andes bancos.,

(1) A x-ecpei to , ver RESENDE; André L. A ruptura no.imercado internacio
r~l de crédito. In: ARIDA~ P. (org.). Divida 'externa~ recessão :e
ajuste estrutural - o Brasil diante da crise, Rio de Janeiro~ Paz e
Terra~ 1982. p. 41-54.

(2) Em curto espaço de tempo; tradicionais empresas como a AEG- Telef~
ken~ Chrysler~ Dome Petroleum etcj tornaram-se '~nadimplentes~ bem
como alguns bancos de médio porte,como o Penn Square~ o Ambrosiano
e a corretora Drysdale.
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A partir de setembro de 1982 o acesso, até certo 'ponto fá-
cil, que o Brasil vinha tendoâo mercado internacional de
crédito foi finalmente modificado, levando ao rápido consu-
mo das reservas internacionais e a necessidade de se ~fetuar
sucessivas tomadas de recursos a curto prazo, em substitui-
ção às operações normais, de prazo mais longo. Além disso,
recorreu-se ao Tesouro norte-americano - a título de anteci
pação de recursos provenientes do FMI;.aos bancos estrangei-

Iros - que forneceram os chamados' ".bridges-loans" (.~mprés-
timo-ponte). e ao Banco de Compensações Internacionais-BIS.

Como quadro .geral para av.c ri se , destacam-se, portanto, como
variáveis diretamente responsáveis, os seguintes fatores:
- o gasto com importações, principalmente apos o

choque do petróleo;
segundo

- a queda no preço das "commodities" e a retração generaliz~
da observada no tomércio internacional, devidó à elevação
do protecionismo;
a elevação acentuada no serviço da dívida externa, em de-
corrência do seu exagerado volume e do forte aumento nas
taxas de juros internacionais;

- a retração generalizada no mercado de crédito, principal-
mente após a crise do México, a reunião do FMI em Toronto
e-ra guerra no Atlântico Sul.

----- -"- -- ~- -- - -

A crise cambial incontornável levou o País a solicitar for-
malmente, no final de 1982, o apoio da comunidade financei-
ra internacional, através da aplicação de programas de esta-
bilização coordenados pelo FMI. Desta forma, impôs-se um rí-
gido programa de reajuste, com consequências diretas o nível
de produção, emprego.e inflação, assunto sobre o qual :..·.par--
sar-se-á agora a discorrer , pretendendo-se avaliar a ,--.~con:ve
niência dessa terapêutica, seus resultados e as possíveis aI
ternativas.

BIBLIOTECA KARL A. BOEDECKEI
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4. -A POLITICA DE AJUSTE CAMBIAL

Quando da elaboração deste trabalho, o Brasil acabava de fi~
mar com o FMI os acordos referentes ao programa de ajustameg
to exp lici tados na -3<\Carta de-vIn tençée s-d-í-vu Lgada j un tamen te
com o terceiro Memorando Técnico de Entendimentos.

Os documentos relativos aos compromissos do País junto ao
FMI (e, portanto, com os bancos privados entrangeiros), di-
vulgados em dezembro de 1982, encontram-se anexados na parte
final deste trabalho, e são, cronologicamente, os seguintes:
Carta de Intenções do Governo Brasileiro ao FMI e Memorando
Técnico de Entendimentos (referente ã Carta supracitada),
Adendo ã Carta de Intenções, firmado por ocasião, dentre ou-
tros motivos, da maxidesva10rização do cruzeiro, em feverei-
ro de 1983 e, finalmente, a nova Carta de Intenções (divulg~
da em setembro de 1983) e o Memorando Técnico de Entendimen
tos a ela referente.

A OTICA GERAL DOS ACORDOS COM O FUNDO MONETÃRIO INTERNACIONAL

.... - ..O discurso oficial do FMI enfatiza q~e um desajuste 'cronlCO
do Balanço de Pagamentos não pode ser resolvido através de
um financiamento, devendo o país submeter-se a um programa
de ajustamento que englobe modificações nos gastos, na. pou-
pança e na produção, de maneira a criar uma situação susten-
tãve1 nas contas externas.



Por situação sustentãvel subentende-se um déficit em conta
corrente que possa. ser financiado.sem traumatismos, pela via
do fluxo normal de capitàis no mercado internacional de cre-
dito(l). Em praticamente todos os casos de solicitação de
acesso aos recursos do FMI, nos últimos anos, quase que ex-
clusi vamente por países em desenvolvimento, não auto- sufí ci.en
tes em petróleo, a ajuda financeira está ligada ã adoção de
um programa de ajustamento. Ao longo da década de 70, foram
citados como casos de ajustamento, com razoáveis .resul ta.dos,.
os referentes à República da Coréia, Peru, Portugal, Panamá,
Gabão, Sri Lanka e Birmânia, países, de modo geral, no máxi-
mo semi-industrializados, (o caso da Coréia), todos p re dcmí.n an
temente agrícolas (portanto, mais expostos às variações dos
preços de exportação de seus produtos) e dependentes de pe-
tróleo (exceção feita ao Gabão).

o "espírito" dos programas de ajustamento, segundo os técni-
cos do FMI, vari a de acordo com a "caus ali do prob lema, .tor-
nando-os flexíveis 'e apropriados a cada caso, mas, na reali
dade, esses técnicos quase sempre detectam como principais
fatores de gravosidade nas contas externas dos .sõlititantes
o excesso de demanda agregada interna.

De modo geral, observou-se, nas últimas décadas, uma mudan-
ça em relação aos programas de estabilização econômica apli-
cados espontaneamente ou não pelos países com problemas cam-
biais. O.modelo de ajustamento antigo (ou ortodoxo), dava ên
fase, principalmente, à disciplina fiscal e ã uma taxa real
de câmbio adequada, sugerindo que tanto a inflação elevada
como o déficit externo decorriam de uma arrecadação fis cal
deficitária. No modelo mais modernó, predomina o enfoque mo-
netário do Balanço de Pagamentos, o que pressupõe açoes ba-
seadas na alteração das regras monetárias gerais, notadamen-

(1) A respeito do caráter geral das medidas de ajustamento~
ver CROCKETT~ A. Utilização dos recursos do Fúndo. Fi-
nanças e d'eeenno lo-i ment o, ,Rio de ã ane-i ro, 2 (2) ~ jun/B2
e~ ainda~ ODLING-SMEE~ J. Ajustamento com a ajuda, fi-
nanceira do Fundo. Finanças e Desenvolvimento~ Rio de
Jane i ro, 2 (4)~ dez/B2.
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te no crédito interno, como fator de ajuste aos problemas de
estrangulamento cambial(l).

Na realidade, nenhum país aplica rigidamente outro programa
de estabilização (o Chile, neste caso, pode ser uma exceçao,
devido às condições políticas em que o programa de estabili
zação foi adotado), re gis t rando+s e "programas híbri cos" que
enfatizam um ou outro enfoque para determinados instrumen--

d l~ o - o (2)tos e po ltlca economlca .

No caso do Brasil, após sua ida ao FMI, em janeiro de 1983,
o enfoque, _ por,ser regulado pela força de um compromisso
formal do governo brasileiro, assume características defini
das, de maneira a regular a implantação de um programa de
estabilização que segue dentro da metodologia do Fundo
Monetário Internacional a ótica monetária dos problemas
de financiamento do Balanço de Pagamentos. Os documentos for
mais maiores desse acordo são as chamadas Cartas de Inten-
ções e os Memorandos Técnicos de Entendimentos, que definem
as diretrizes do programa de estabilização e, de acordo com
o modelo tradicional do FMI, determinam os cinco principais
critérios de avaliação de desempenho e a metodologia de con

o ~ otrole das varlavelS:

- para a política monetária, a evolução do ativo interno lí
quido (AIL);

- para a política fiscal, as necessidades de
do setor público (NFSP);

financiamento

- para a política cambial, a variação da taxa de câmbio;

- para o Balanço de Pagamentos, duas variáveis: o 'endivida-
mento externo líquido e as reservas internacionais líqui-
das das Autoridades Monetárias.

(1) A respeito~ há interessante artigo que ana~isa os enfo-
ques supracitados e prop5e um "modelo intermediário" de
estabilização; consultar DORNBUSCH~Rudiger. • Politicas
de e e tabi li z a cion en los paises e n des aro Tl o : C Que es
lo 'que hemos aprendido? Desarollo Ec onomi co , (s.LJ~22
(86)~ (s.d). p , 187-201.

(2) Ver DORNBUSCH~R. pól{ticasrde', ée tob-i l.i zacion en los paises en
deearol/lo : ~ Que es lo que hemos aprendido?' 'Desa:r-oUo Economica,
(s.LJ~' '22 (86)~ (e i d) , p , 187-201.

- 104 -



A política de ajuste, determinada pelo FMI ao Brasil - como
de resto para a quase totalidade dos pa.íses atualmente :',com
estrangulamentos cambiais - age, em primeiro lugar, sobre
os resultados da Balança Comercial, já que, nos últimos a
nos, boa parte do déficit externo está associada ã conta dos
juros enviados ao Exterior - pagamento que, em situações
normais, não pode ser reduzido. No período 1972/82, esses pa
gamentos cresceram ã taxa média de 42t ao ano, contra um
déficit global acumulado, em valores correntes, na Balança
Comercial, de, US$ 15,3 bilhões.

Sob essa ótica reside, en t ret.anto, uma incoerência, já que
ao valor referente ao déficit dos países com problemas de
estrangulamento cambial corresponde outro superavitário
detido por outros países, o que quer dizer que o ajuste de-
veria envolver tanto os países deficitários nas contas de
comercio exterior, como os superavitãrios, mas somente aos
primeiros é imposta a melhoria nas contas externas.

No caso de países que apresentassem elevadas p art í cí.p aç áo r de
produtos supérfluos .ria pauta de importações , o problema se-
ria resolvido através de simples ação direta sobre as impor-
tações desses bens, obtendo-se um acréscimo positivo no sal-
do comercial, sem elevadas sequelas a nível de produção e
emprego internos. Evidentemente ,se essa melhoria pudesse ser
complementada com um acréscimo nas exportações, através da
redução do consumo interno, os ,resultados seriam ainda mais
positivos, com o país tendo como "custo de ajustamento", na
esfera econômica, o valor dado pela diferença entre o consu-
mo agregado interno anterior e o 'posterior 8,0 ajustamento ,ou
:seja, no efetivo valor ~6 acréscimo marginal ~oncedido às ex
portações.

Entretanto, a situação do comércio internacional, hoje, nao
permite ao Brasil este tipo de política em relação aos sal-
dos de comércio com o Exterior, uma vez que os principais
compradores de produtos brasileiros enfrentam problemas se-
melhantes em suas contas externas e a situação atual do co-
mercio internacional, devido à crise financeira,iniciada com
os choques do petróleo, às transformações no mercado de euro
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dólares e ã política monetária norteamericana- presume-se- ain
da durará alguns anos. Mesmo com a recuperação da economia
norte-americana, os efeitos não serão imediatos, tendo em
vista os problemas de ordem estrutural naquele país, tais
como, à perda de competitividade de seus produtos de exporta
ção, o elevado déficit público interno e a valorização do
dólar no mercado de moedas.

OS ACORDOS FIRMADOS PELO BRASIL E AS VARIÁVEIS DE DESEMPENHO

A primeira Carta de Intenções ao FMI e os critérios explici-
tados no Memorando Técnico de Entendimentos, ambos de janei-
ro de 1983, determinam (consultar anexos), dentre outros, o
comportamento de muitas variáveis, notadamente a evolução das
reservas internacionais, necessidades de emprestimos do se-
tor público, ativo doméstico das Autoridades Monetárias e
os desembolsos líquidos da dívida externa. Pouco antes de
sua assinatura, o governo, através do Conselho Monetário N-a-
cional,.estabeleceu metas para o comportamento das contas
do Balanço de Pagamentos,em 1983, procurando, com isso, dar
a impressão de coerência política interna ao programa poste-
riormente submetido ao FMI.
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TABELA 19

EVOLUÇÃODO' BALANÇO DE PAGAMENTOS''EM 1983' ~' 'SEGUNDO' AS

'METAS DO CONSELHO'MONETÁRIO' NACIONAL

1982/83
Em bLIhôes de dólares

DISCRIMINAÇAO 1982(1) 1983(2)

BALANÇACOMERCIAL(FOB)

Exportações
- Produtos Primários
- Produtos Industria1izados(3)

Importações

- Petroleo Bruto
- Demais Importações

SERVIÇOS(exc1.reinvestimentos)

Juros (líguido)
Demais (hquido)

TRANSFERENCIASUNILATERAIS

TRANSAÇOESCORRENTES

MWIMENTODE CAPITAIS
Investimentos Líqui dos (exc1. rei.nv.)
Financiamentos (4)
Emprés timos (5)
Amorti zações

SUPERÁVITOU D~FICIT

0,5 6,0

21 O ~~.1º__.1_
• 9,3 10 5, ,
11 7 ' 12,5
, '
~Q.::2 • 1Z.1Q
10,1 ' .9,0
10,4 8,0

14 5 12 9-'- ,-'-
10,7 9,1
, 3,8 3,8

• 0,0 0,0

14 O 6,9
-'-
13 6 6,9,-'-
, 1,5 1,5
• 2,5 2,0
'17,0 10,6
(7,4) • (7,2)

(0,4) 0,0

FONTE: LAGO, L.A.C. A programação do setor externo em 1983:
uma breve análise crítica. In: AlUDA, P. (org.) Dí-
vida externa, recessão e ajuste estrutural - o BraSIl
diante da crise. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982.
p. 58 (dados adaptados pelo autor).

(1) Dados preliminares.
(2) P're v i s ão . ..' ,< ••

(3) Excluem=aç iic a r cristal e, o 'ref in à dos café solúvel e in
cluem' "transações especiais".

(4) Organismos internacionais, agências governamentais e
"supplier' s c red i ts" e Lnclu e m financiamentos brasilei
ros ao Exterior (liquido) ..

(5) Em moeda e outros capi tais; incluem erros e omissões.
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Era, portanto, já manifesta a percepçao de que o
de US$ 6,0 bilhões desejado na Balança Comercial

superávit
efetivar-

se-ia, basicamente, pela retração das importações. Mais tar-
de, percebendo a Lrnp oss í.b i Lí dade de obtenção de um valor
de US$ 23,0 bilhões para as exportações, o governo reduzi II

ainda mais as importações, a fim de cumprir o saldo acertado
com os credores externos(l).

Fica claro o caráter recessivo e inflacionário da evolução
das contas externas, principalmente levando-se em conta a
quase essencialidade da pauta de importações do País, trans-
formada na principal variável de ajuste ao ";es-t::rangu:1amento
cambial.

Para viabilizar essa contenção, o governo agiu no plano ln-
terno, contraindo a demanda global;através de restrições mo-
netárias e creditícias e de cortes nos gastos do setor públi
co, além de promover a alteração dos preços relativos, com
uma maxidesvalorização de 30t, em fevereiro de 1983. Comple-
mentarmente, já no segundo semestre deste ano, adotaram-se,
ainda, a centralização do câmbio e a retenção de guias de
importação,para reprimir ainda mais as importações e assegu-
rar o superávi t desejado.

o resultado dessa política foi a redução do nível de ativi-
dade, já que a queda da demanda interna não teve como contra
partida a elevaçã~ das exportações. A consequ~ncia s6 pode-
ria ser o aumento sucessivo dos níveis de desemprego e dos
índices inflacionários.

A corre~ão"existente no Brasil entre o nível de atividade
e a inflação - como, de resto, ocorre em economias perifé-
ricas semelhantes ã nossa - é aceita até pelos economistas
conservadores que, entretanto, continuam insistindo em con-
trolar os meios de pagamento e os salários para a alteração

(1) Entre janeiro e setembro de 1983~ as exportações regis-
traram ?~ 8% de evolução acumulada, contra uma i.nvol.uçao de
23% nas importações~ em relação a igual per{odo de 1982.
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do comportamento inflacionário, desprezando os efeitos deuma
política de estrangulamento externo que, além de inflacioná-
ria, compromete, a médio prazo.a própria capacidade de expor
tar, devido ã perda de competitividade dos produtos destina-
dos ao mercado internacional (1). O acordo com o FMI, v í abíIj
zado ' através do corte das Lmp ort aç óe s , acaba onerando a pr~
dução interna em valor superior à melhoria requerida no sal-
do da Balança Comercial, pois se realiza por duas vias; tan-
to pela queda na demanda agregada interna,para a liberação
de produtos ao Exterior, como pela via da compressão do ní-
vel de atividade, devido às restrições às importações.

Na realidade, esse processo acentuadamente perverso de ajus-
tamento ocorre porque o sistema financeiro internacional não
desenvolveu mecanismos compensatórios sufiéientes para evi-
tar que esse ajustefos~ feito quase exclusivamente pela via
recessiva. Na opinião de BACHA," ... a atual ordem econômi-
ca internacional não' só 'requer 'que o "r é à j ús te' se .Eaça- exclu-
si vamente do lado dos países defici tãrios, como impõe a es-
ses países que o ajuste se faça rápido demais, oferecendo a
esses países um financiamento compensatório insuficiente pa-
ra lhes dar tempo de fazer suas exportações crescerem e suas
importações d-íminuf rem de forma compatível com a manutenção
do nível interno de emprego,,(2).

Além disso, o enfoque monetário do Balanço de Pagamentospres-
supoe sempre o fato de que os problemas nas contas externas
decorrem de um excesso de gastos dos residentes em relação
aos recursos disponíveis internamente ou, de outro modo, que
a diferença entre os gastos dos residentes e a renda nacio-
nal equivale ao excesso de investimento sobre a poupança-,in-
terna. O saldo negativo na conta de transações correntes do

(1J A r e ep e i t:o , dentre outros3ver RANGEL3, Ignácio. De e aque
cimento; causa da inflação. Po1ha' de são' Paul.o , sãO
Pau l o , 15/04/793 (material didatico da EAESP-FGV).

(2) BACHA3 Edmar L. Prólogo para a terceira carta. Revista
de Economia Po l-i bi ca, são Pau l-o, 3 (4) 3 Bras-i.l-ienee , out-
dez/83. p. 5-19.
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Balanço de Pagamentos representa.ria, então, esse "excesso de
investimento" em relação à poupança interna, constatação que
reafirma o enfoque do FMI de que os problemas do Balanço de
Pagamentos são decorrentes de uma excessiva demanda interna
agregada.

Esse enfoque desconsidera, de maneira simplista, o fato de
que o nível de poupança é determinado pelo investimento ou,
de outra forma, que o investimento determina o nível de ati-
vidade econômica e a poupança se adapta, posteriormente, ao
investimento. Assim, ao conclui r que ocorre um "excessó----.de
gastos", o FMI simplesmente anula o fato de que pode OOOTrer
uma situação em que as exportações do país foram reduzidas
por situação adversa a nível do comércio internacional (o
caso recente de agravamento da recessão mundial é o melhor
exemplo) e que isso reduz o nível de atividade interna (pela
redução das exportações) agravando, ao mesmo tempo, a conta
de transações correntes e acentuando o déficit externo. Com
a reduçio ~o nível de atividade interna em correspond~ncia à
diminuição das exportações, evidentemente o nível de investi
mento diminui, pois, a nível real, verifica-se a elevação da
capaci dade ocios a.

o remédio proposto pelo FMI - e aceito pelo governo -,brasi-
leiro - é a simples- diminuição da demanda interna, -visando
à redução das importações, de maneira a inibir o excesso de
gas tos , quando, na reali dade, o p roblema ocorre, -principal-
mente, a nível da esfera internacional. Dessa forma, cria-se
desemprego e inflação sem que se considere o nível de utili-
zação da capacidade instalada do país, a competitividade de
seus produtos, o comportamento da demanda externa e a possi-
bilidade técnica e econômica de substituição de produtos im-
portados.

Se o país estivesse funcionando a pleno emprego, ao mesmo
tempo que apres-entasse problemas no Balanço de Pagamentos,
poder-se-ia, numa primeira analise, concluir pelo excesso
de gastos dos residentes em relação aos recursos disponíveis,
justificando-se, até certo ponto, a adoção de medidas desti-
nadas a reduzir a demanda agregada interna, visando à libera
ção de produtos para o mercado externo.
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No caso de não-utilização plena ou adequada no seu parque ln
dus trial, o país deve de terminar a razão do fato, de manei
ra a agir sobre problemas como a adequação dos produtos in-
dustriais ao mercado externo, recaindo a ênfase sobre a taxa
de câmbio e políticas creditícias e fiscais de apoio a ex-
portação. Se paralelamente a este fato ocorrer ainda a retra
ção no com~rcio internacional, a política de restrição da
demanda interna revelar-se-á nefasta, pois criará desemprego
e maior ociosidade, dificultando a própria situação futura
do Balanço de Pagamentos, em virtude, p ri.nci.paIrnerrt eçda redu
ção do gasto com pesquisa tecnológica, perda de merc~dosetc.

A principal variável utilizada pelo FMI para determinar o
nível de atividade, no caso do Brasil, devido às caracterís-
ticas próprias que assumem as Autoridades Monetárias, neste
p~Is, foi o controle da evolução do ativo interno líquido
(AIL) .

Devido à estrutura de captação de recursos externos montada
pelo governo brasileiro, nosmo Lde s da Resolução n? 63, es-
sas operaçoes passaram a constituir, nos últimos anos, um
dos principais fatores de expansão da base monetária, com.sua
correspondência em cruz~iros sendo esterilizada atrav€s da
colocação líquida de títulos no mercado financeiro. A conta
de operações cambiais do passivo não-monetário (Tabela 20)
demonstra o expressivo crescimento do valor agregado corres
pondente em cruzeiros, tendo participação crescente no total
do passivo não-monetário(l). Dessa forma, a entrada de reser
vas causou, por vários anos, a elevação do passivo nao-mone-
tário-das Autoridades Monetárias, pois o governo, seguindo
de maneira ortodoxa a linha de pensamento monetarista, res-
tringiu acentuada e seguidamente os níveis de liquidez real,
para forçar a captação líquida no Exterior e controlar a in-
flação.

(1) As operações cambiais representaram~ em termos médios~
7% do total do passivo n~o-monet~rio no periodo 1971/78.
Em 1979~atin~am '17~4% do total~ e 25~3~ 23~6 e 29% nos
anos de 1980~ 81 e 82~ respectivamente.
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Esse movimento, como se sabe, pode prejudicar o acesso do
setor privado ao crédito interno, fato que, numa situação de
grande necessidade de recursos para a rolagem da dívida pu-
blica interna, como a verificada nos últimos anos, acaba
por realizar o chamado "crowding out,,(l), fenômeno que o FMI
vem combatendo nos últimos anos, devido às dificuldades en-
contradas para o controle das variáveis monetárias.

A Tabela 21 demonstra claramente o vasto volume de recursos
necessários para.a operação da dívida pública 'interna, poden
do-se observar que, em relação aos meios de pagamento, o va-
lor da dívida pública federal atingiu 134% em 1982 e, compa-
rativamente aos ativos financeiros não-monetários, quase a
metade de seu valor global.

_ J

(1) Por "c roiad.i n q o ut:" entende-se a o cup aç ao pelo setor "pu:
blico do espaço do setor privado no que se refere a
possibilidade de acesso aos recursos disponiveis em moe
da corrente.
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TABELA 20
AUTORIDADES MONETÁRIAS

.BALANCETE·'CON'SOLTDADU SINT:STT,GO no PASSIVO NÃü-MONETÃRIO
1971/82(1)

. Spldos .emmí.Ihôes de .cruzeitos

OPERAçOES "._,_ . '9:' :RECURSOSDE DEPOsITOS EN- TOTAL' -", '-_.-.

A N O COM O DEPOSITOS FUNDOS E OPERAÇOES RECURSOS TIDAbES FINAN. ARRECADAÇ0ES PASSIVO
TESOuro DIVERSOS PROG. ADM.- CAMBIAIS PR(jPRIOS :~:rNTERNACI0"':- :DIVERSAS NA:O-M)-

. NACIONAL :PELO BC. NAIS NETÃRIO
.. " .. . ... . .. " {2.), ..··_·..: . . ,-{3},' . .(4) . . .(.5.). . . . .(.6.). . . . . . . ... (7).. .

1971 -, 1 286 4 028 16 081 3873 10 349 2 674 147 38 438
1972 8971 6 838 21 332 5 307 16 850 3 484 262 63 044
1973 15 470 10 065 28 8i5 6 641 23 850 - 1 783 86 634
1974 24 260 15 046 36 912 8 159 43 363 - 1 104 128 844
1975 40 616 30 906 54 828 9 615 65 505 5 192 1 470 208 132
1976 59 211 64 597 90'620 20 194 99 902 6 222 2 618 343 364
1977 55 745 119 904 120 979 30 374 151 157 9 117 3 237 490 513
1978 54 299 235 .099 157 501 48 504 180 429 6 241 4 391 686 464
1979 -19 712 460 388 189 945 188 414 249 850 ,5 226 5 808 1 079 919
1980 -13 829 685 906 370 735 450 380 242 692 26 531 .18 565 1 780 980
108'1 356 491 '1 659 803 599 981 861 109 101 515 ,42 906 32 616 3 654 421
1982 -733 444 2 910 666 1 054 885 1 404 332 -13 407 :175 156 .58 773 4 856 961

..... . , ...

FONTE:
(1)
(2)

( 3)

(4)

(5)
(6)

Boletim Mensal do Banco Central do Brasil, vo l . 19, n9 07/08, jul/ago/1983.
Final de período. .Inclui as opera~ões vinculadas ã execução orçamentária, o saldo líquido da rubrica !!outras operações"
e a colocação 11quida de títulos federais. -
Inclui os depósitos restituíveis (importações, viagens, é1eb combustível, em moeda estrangeira e decor
rentes de empréstimo compulsório-DL n9 1 782) e os dê instituições financeiras não-monetárias do BCB.-
Inclui FDPE, FUNAGRI, PROTERRA, Reserva monetária IOF/IEX, reserva monetária DL 1 638 de 1978, FINEX,
PROAGRO, PROASAL e demais fundos e programas.
Inclui obrigações em moedas estrangeiras e outros.do BCB e do BB.
Inclui impostos estaduais e municipais, IOF, FPAS, FGTS, PIS e contribuição sindical.



TABELA 21

COEFICIENTES' DE' DESEMPENHO' DA PO'L!TI'CA DA nrVIDA pQBLICA MOBILIÁRIA INTERNA FEDERAL

1972/82

OOEFICIEN1ES...... . . . . . '1972 . . . .. 1973 ... .•.1974 . . . .1975 .. .1976 .. . . .1977 ... .1978 . ... : .1979. . .1980 .. . .. 1981 .. 1982

D!VIDA POBLICA FEDERAL(1)-
~

:38,9% 36,9% 39,2% • 46,7% 61,6% 62,7% 67,6% : 49,5% 45,1% 95,2% 134,8%

D!VIDA PÚ13LICAFEDERAL(2)..
47,5% : 39,5% : 39,9% · 42,7% 51,6% 47,0% 44,6% 32,7% 29,8% 45,7% 45,8%Ativos não-monetarios

D!VIDA POBLICA(3)

PIB 7,1% .. ' 7,5% . 6,4% : . 9,3% 9,1% 9,5% 9,6% 8,3% 6,5% 11,5% 14,8%

DrVrDA PÚBLICA FEDERAL(3)
.'

ESTADUALE MUNICIPAL

Ativos financeiros
não-roonetários :35,5% : 33,8% 32,0% : 39 ~O% 40,6% 40,3% 38,2% 34,8% 34,3% 43,4% 44,9%

. . . . . . . . . . . . .. · ... . ... . . . . . .. . . . . . . .

FONTE: Boletim do Banco Central dó Brasil e Relatórios anuais do Banco Central do Brasil. .
(1) Relação entre o total da dÍvida píib Ií ca em ORTNe LTN (inclusive especiais), exceto carteira do Banco Central, e o montante

do pape I+rroeda em poder do"'pUblico mais depósitos à vista nos bancos cone rci.aí.s e Banco do Brasil.
(2) Re1açao entre o total da dívida pÚblica em ORTNe LTN (inclusive especiais) e o total dos ativos financeiros não-monetários

descontados os títulos da dÍvida pública federal SOR'IN,. LTN (inclusive especiais) e OTN em poder do ne rcado e na carteira
do Banco Central. -

(3) Relação entre o total da dÍvida pUblica em ORTNe LTN (inclusive especiais) e o Produto Interno Bruto a preços correntes.
(4) Participação da dÍvida pÚblica federal (inclusive a carteira do B.Central), estadual.e municipal no total dos ativos finan-

ceiros não-monetários.



Este estado de virtual ocupaçao dos ativos monetários inter
nos por títulos emitidos pelo governo federal é também refle
xo da reforma financeira de 1966 e da estrutura de operação
das contas dos orçamentos fiscal e monetário, por causa da
manutenção, por mui to tempo, de elevados níveis de subsídio
a vários setores, principalmente nas gest6es do ministro Má-
rio Henrique Simonsen, devido ã ótica de ·se combater a infla
çao por subsídios creditícios e não por ganhos de preço(l).-

Como a dívida pública interna ocupa espaço superior aos dos
meios de pagamento desde o final de 1980, sua operação ·-tor-
na-se extremamente problemática, pois as oscilações em seus
valores agregados acabam por causar reflexos cada vez maio
res a nível de liquidez, prejudicando o estabelecimento de

1.,.· d d· (2) D . duma po 1t i ca e taxas e Juros. . estaca-se ;aln a, outro
fator, talvez o mais crítico do ponto de vista econômico, o
de que, se a dívida pública é muito superior aos meios de pa
gamento, isto pode indicar que "ela ê financiada não s ó pela
moeda disponível, mas, também, de alguma forma por
das poupanças de longo prazo.

parcela

o fato talvez mais perverso dessa política é que, por alguns
anos, o custo da elevação da dívida era de certo modo contra
balançado pela melhoria nas posições líquidas de reservas cam
b i ai s j ' entretanto, em curto espaço de tempo, nótadamente após
o final de 1978 e principalmente em 1980 e 1982, o nível de
reservas caiu rapidamente e a dívida pública interna conti
nuou elevada, devido ao seu caráter eminentemente financei-
ro. Assim, o País acabou por herdar um enorme volume de débi
tos públicos e encontra-se atualmente com reservas cambiais
negativas, tornando extremamente difícil a administração da
política monetária por causa dos mecanismos adotados-para
viabilizar o significativo endividamento externo.

(1) A respeito do assunto~ há interessante artigo de DAIN~
Sulamis. Como não fazer pol{tica fiscal. Revista de
Economia Politica~ são Paulo~ 3 (4)~ Brasil~ense~ out-
d~z/83. p. 127-34. -

(2) Acerca das relaç~es entre inflação~ velocidade-renda da
moeda e despesas p ub li cae, ver: RAMALHO~ V. Controle da
inflação e das despesas p ub licae , ConjunturaEconomicá, Rio
de Janei-ro, 37 (7) ~ FGV~ jul/83. p. 82-4 ..
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A emissão primária de títulos da dívida pública para anular
as pressões oriundas do endividamento externo revelou corre-
lação positiva apenas at~ 1974; a partir daquele ano, a emis
sao foi estritamente financeira, pois iniciou-se uma eva-
sao líquida de divisas e a dívida pública continuou a cres-
cer. Daí para a pressao inflacionária a distância é pequena,
pois qualquer movimento no sentido de expandir a liquidez
pressiona os preços e, por via das correções monetária e cam-
bial, os encargos da dívida pública,reforçando a necessidade
de novas emissões. Por outro lado, um-esforço no sentido de
reduzir a liquidez é rapidamente interpretado pelo mercado
como sinal de necessidade de deságios maiores para a acei ta-
ção de títulos públicos. Como a necessidade de colocação· .".é
quase sempre premente, já que resgates líquidos pressionam
a base monetária, o Banco Central acaba acei tando-os, forman
do com isso novo "patamar mínimo" de taxas no mercado. Atrás
do movimento, com maior ou menor. intensidade, caminham as
taxas dos Certificados de Depósi tos Banc â r í os, Letras de
Câmbio etc, geralmente a percentuais sucessivamente maio-
res, em movimento que eleva a taxa média de juros de todo o
sistema financeiro, que passa a absorver qualquer desvio de
liquidez monetária.

Evidentemente, as empresas tomadoras de crédi to ·procuramtr~
ferir os acréscimos nos custos financeiros, aos preços de
seus produtos, reforçando a pressão inflacionária. Quando
não conseguem repassá-los, liberam mão-de-obra ~ fim de re-
duzirem a produção e manterem o "mark-up". O governo r e a àí.u

'.)

restringindo ainda mais o crédi
inflação. Conceição TAVARES ~(IJ.

i nova pressão inflacionária
to e, portanto, gerando mais
refere-:se ao fato como a "esquizofrenia permanente do dinhei
ro", fato que "torna a política monetária um boomerang'". Em
outras palavras, as medidas monetárias tendem a se tornar

(1) TAVARES~ M.C. O sistema financeiro brasileiro e o c&-
clo de expansão recente. In: BELLUZZO~ L.G.M. & COUTI-
NHO~ R. (org.). Desenvolvimento capitalista n·o Brasil
n9 2: ensaios sobre a crise. são Paul-o , Br ae i l.i-e nee,
1983. v- 134.
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estéreis, passando a funcionar num só sentido: o de prover
o mercado interbancário de um volume de recursos suficiente
para permitir a operação do sistema de financiamento de títu
los públicos no mercado aberto mediante carta de recompra.

Percebe-se, pois, pelas características que assume, que a
restrição ã liquidez não vem obtendo, nos últimos anos, ou-
tro resultado a não ser a expansao monetária futura, anulada
momentaneamente, em maior ou menor grau, pela participaçãoca-
da vez maior, desde 1980, dos Haveres rião-Monetários no to-
tal dos Haveres Financeiros. Em 1982, o total dos Haveres
não-Monetários representou 82~ dos Haveres Financeiros. con-
forme se observa na Tabela 22.

Nesse sentido, restringir a liquidez significa diminuir a
parcela representada pelos Haveres Monetários a liquidez
imediata - e, de certa forma, face ao volume dos ativos fi-
nanceiros indexados, acentuar as pressões inflacionárias pe-
la via dos Haveres não-Financeiros, que, intrinsicamente, de
vido a adaptações formais ou informais realizadas pelo merca
do, tendem a substitui-r, cada vez mais, a moeda corrente.
O caso do crédito mensâl dos rendimentos das cadernetas de
poupança, das aplicações a prazos inferiores a 180 dias, de-
senvolvidas pelos bancos privados, dos fundos de renda~fixa
de liquidez imediata etc, são alguns exemplos da --velocidade
com que o mercado se adapta às recentes situações de
de liquidez, buscando supri-las de várias formas.

crise
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TABELA 22
BRASIL

PRINCIPAIS IlAVcRES FINANCEIROS
EMIssJ.D"00"SIS"lEM\".FINANCEIro E 00 TESa.JIDNACIa-IAL:

1972/82

......••

" 1972 " " 1973. " " " " " 197.4- ., " 1975 1976 1917 1979 1"980 1"981 1982DISCRIMINAÇ.t.O
Cri ParUe. Cr$ Pardc. Cr$ P.ardc. Cr$ Pardc. Cr$ Partic. Cr$ Partic. Cr$ Part.Ic, Cr$ Part ic, Cr$ Part.í c, " Cr$ Part í.c,:J.a.ll1ões "U) ~IUhões (\) . Milllões " :(\). " " l.filllOOs . .(\) Milhões (i) . Milllões (\) .Ihôes (\) Milhões ( \) ~lilllões ( \) ~~ll)ões (\)

TOTAL (A + B) 122 469 100,0 216 734 100,0 291 854 :100,0 465 913 100,0 684 946 100,0 1 017 563 100,0 577 052 100,0 4 342 oo~ 100,0 10 567 402 100,0 24 039 269 100,0
A. HAVERES~rONET}.RIOS 43 851 93 888 ,. 125 345 179 922 " 248 976 343 223 838 226 1 428 234 2 501 124 4 246 943

PHPP 11 547 9,4 16 427 7,6 20 807 7,1 31 031 6,7 46 193 6,7 65 205 6,4 167 315 6,5 2YO711 6,7 521 169 4,9 1 009 962 4,2Depósitos ã Vista(l) 32 304 26,4 77 461 35,7 104 538 35,8 148 891 31,9 202 183 " 29,6 278 018 27,3 610 911 26,0 1 137 523 26,2 1 977 955 18,7 3 236 981 13,5
B. HAVERESN.t.O-MONETARIOS 78 618 122 846 . 166 509 285 991 435 970 674 340 738 826 2 913 768 8 066 "278 19 192 326

Dep. de Poup ança (2) 7 713 6,3 14 122 6,5 28 925 9,9 55 234 11,8 107 539 15,7 171 280' 17,4 523 464 20,3 984 771 22,7 2 484 889 23,5 5 719 827 23,'Dep .• Prazo (3) 17 017 13,9 25 8ll 11,9 33 471 11,4 " 54 568 11,7 73 132 10,7 133 054 13,1 409 660 15,9 639 227 14,7 1 560 197 14,8 3 360 408 14,0Letras de Câmbio(4) 20 973 17,1 34 820 16,1 43 608 14,6 55 870 12,0 68 401 10,0 . 81 580 8,0 186 912 7,2 Z74 775 6,3 493 607 4,7 1 785 280 7,4Letras I~obiliãri.s(5) 5 015 4,1 6 517 3,0 8 281 2,8 8 931 1,9 9 719 1,4 10 809 1,1 12 949 0,5 16 062 0,4 26 563 0,2 29 621 0,1Títulos Div. públ. Federal 26 179 21,4 38 344 17,7 47 801 16,4 97"548 20,9 153 889 22,S 240 492 23,6 521 523 20,2 848 385 19,5 3 087 930 29,2 7 863 351 32,7
• ORTN (6) 15 975 20 944 32969 60 112 84 391 ns 390 251 159 589 240 1"985554 6 399 359• LTN (Inc!. Espec.)(6) 10 204 17 400 14 800 37 400 69 404 121 001 270 029 258 761 1 101 944 1 462 578• OTN "•. - - 32 36 . 88 101 340 384 432 1 416
Títulos Div. Púb 1. Es tadual (8)e ~runicipal 1 721 "1,4 3 232 1,5 5417 1,8 13 834 3,0 23 320 4,0 31 125 3,0 84 313 3,3 150 542 3,5 .413 092 3,9 1 033 839 4,3.. .. " . "" . ".

FONTE: Boletim do Banco Central "do Ilrasil, voI. 19, n' 97/08, jU1110-ago/83,"
(1) S~ldos em fim de perIodo. "
(2) No B8., B.Comerciais, Caixa Econômica Federal e Estadual e BNCC,
(3) Na Caixa Econômica Federal e Estaduais, SCI e APB,
(4) /lo BB., B.Comerciais, Banco de Investimcnto, a,Estaduais de Dosenvolvi.ento e Caixa Econômica Fedoral.
(5) Kos Bancos de Investi.ento e Financeiras, "
(6) :\0 B!\!1 c SCI.
(1) Em poder do ~.Central e do público.
(8) Dados pre1i.inares,



Com referência a esses desequilíbrios e, até certo ponto, for
çando indiretamente a sua solução, no programa de ajustamen
to do País aos critérios acertados com o FMI, existem limi-
tes definidos para a evolução do AIL e das Necessidades de
Financiamento do Setor Público (NFSP). Desta forma, 1imita-
se a colocação. líquida de títulos do governo, forçando a ad-
ministração mais adequada dos recursos do orçamento monetá-
rio, o que se refere basicamente à redução acentuada e rápi-
da dos subsídios e das despesas públicas. Há, evidentemente,
o recurso à elevação da carga tributária - o que foi feito
pelo governo duas vezes em 1983: primeiro, a título de uma
situação de emergência. devido a distúrbios climáticos nas re
giões Nordeste e Sul; posteriormente, a título de'.distribui
ção dos sacrifícios entre os vários setores da população,
quando da aprovaçao do Decreto-lei n9 2 065. Lembra-se, en-
tretanto, que todas as alterações supracitadas sao, a prin-
cípio, inflacionárias.

A evolução do AIL é definida como o saldo dos financiamentos
das autoridades monetárias ao setor público e privado" nao-
financeiro, deduzidas as reservas líquidas internacionais
das Autoridades Monetárias (ver Anexo 5'- quadro 4), sendo
principalmente aí que se procura controlar a evolução do dé-
ficit público. Assim, a expansão do crédito doméstico fica
vinculada à evolução da entrada de recursos externos, permi-
tindo-se-lhe um crescimento autônomo pequeno em relação aos
níveis de inflação esperados. Com isso, a liquidez fica dire
tamerite dependente do estoque de recursos externos, saldo
que, por ser deduzido das operações ativas das Autorá.dáôes Mo-..
netári as, compens a o acres cimo nos gas tos.

Tem-se como cons equé nc i a o fato de que o descontrole dos ga~
tos públicos acaba daí para a frente, gerando sempre necessi
dades de restrições maiores sobre o setor privado. Para se
ter uma idéia do nível de descompasso entre as necessidades
de fornecimento de crédito por parte das Autoridades Monetá
rias e o teto fixado pelo FMI, observa-se que, no primeiro se

'mestre de 1983, o crédi to líquido expandiu-se 295~) para uma
meta anual, explicitada no novo acordo com o FMI, de setem-
bro de 1983, de 4A~.,
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Ao vincular a expansao do crédito interno à variação das re-
servas internacionais,o FMI procura, na realidade, t an t o sibs
tituir. o concei to da variação, da base monetária - que, sob
esta ótica é imperfeito--já que seu controle escapa às Auto-
ridades Monetárias no caso de liberação de depósitos em moe-
da estrangeira para repasse interno pelos bancos, ou para a
remessa de pagamentos feita por empresas com dívidas no Exte
rior, como vincular diretamente o nível de atividade' inter-- .-na a varlaçao das reservas internacionais. Admitindo-se a
constância do Passivo não-Monetário e o crédito doméstico
sob rcon t ro.â é c r a fliquí de z só pode melhorar no caso de exp ari-

são das reservas.

Este critério de trabalho do FMI tem imperfeições, pelo me-
nos para o caso brasileiro, uma vez que, para determinar os
níveis de liquidez, projeta uma série de variáveis exógenas
estabelecidas por critérios sofisticados, mas obviamente su-
jeitos a erro, pois baseados em especulações. Acredita-seser
ingênuo concluir que os técnicos do "board" do FMI não - te--nham conhecimento desses fatos; a realidade e que, parecendo
ignorar suas imperfeições técnicas, o que resulta é uma pres
são ainda maior sobre as variáveis sob vigilância, devido a
-determinação de metas quase impossíveis de ser cumpridas a
curto prazo, de maneira a manter (e, de certo modo, até au-
mentar) seu grau de comando sobre a economia do País, já que
a concessao de novos créditos privados -do Exterior depende
do cumprimento dessas metas.

Para determinar o crédito doméstico e, portanto, sob a ótica
do Fundo, reduzir a demanda interna(l), o órgão projeta o
provável comportamento do Balanço de Pagamentos ao longo da
aplicação do plano de estabilização, obtendo um valor máxi-
mo para o déficit em transações correntes: Determina-se, no

(1) Cabe aqui outra critica: a de que o FMI parte do pressu
posto de que a relação entre demanda por bens e demanda
por moeda é estável e definida.
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passo seguinte, o valor da produção interna total no perIodo,
a fim de se estimar o volume da demanda interna. Em um tercei
ro passo estima-se uma taxa de inflação ao longo do perIodo
em refer~ncia, para a determinação .do valor DominaI agregado
da demanda interna e dos requerimentos dos agentes econômicos
acerca do volume de moeda necessário ao nIvel da demanda agre
gada estimada. A partir dai, compara-se a base monetária com
a oferta de moeda .prevista e obt6m~se o percentual de cresci-
mento par~ a base. Dentro do conceito de Ativo Interno LIqui-
do, a partir da obtenção do valor "previsto para a base, sub-
trai-se a variação esperada nas reservas internacionais~ que
devem estar crescendo~ O valor obtido (base monetária menos
variação das reservas) exprlme o crescimento permitido
o cr6dito doméstico.

para

A metodologia exposta pode ser criticada em praticamente to-
dos os seus pressupostos. E preocupante a constatação de que
o Pais aceitou metas rIgidas para tal conceito de desempenho,
abrindo assim caminho para a exacerbação do desemprego e do
perigo da própria ruptura social, pois o conceito de AIL, por
determinar o nive I de cr ê di to ao setorproduti vo, ao mesmo tem
po sujeita onIvel de atividade a uma variável imprópria e
~uase totalmente exógena, não permitindo a adoção de polIti-
cas alternativas de emprego, a menos que, de certa forma,-
trabalhadores aceitem receber seus salários em esp6cie.

Não se pretende aprofundar a critica dos conceitos metodolôgi
cos do indicador em questão, mas apenas citar que, em primei
ro lugar, a estimativa do comportamento do Balanço de Pagame~
tos não leva em consideração o ajuste pelo lado das naçoes
exportadoras de capital, referindo-se somente aos endividados:
E fácil exigir crescimento nas exportações sem levar em conta
as alte.rações nos nIveis de com6rcio intern~cional, o preço
das "commodities" e a taxa de juros internacional, o nIvel
de ociosidade interno etc. Al6m disso, vincula-se os resulta-
dos das transações correntes ao saldo da Balança Comercial, e
nao ao esforço de exportação. Assim, se as exportações nao
apresentarem bom desempenho, resta reprimir as importações,
não considerando o grau de essencialidade da pauta. Na reali-
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dade • as importações sao, neste caso, a principal variável de
ajuste. Sobram, portanto, pressões inflacionárias.

A prevlsao afeita à Balança de Serviços determina um volume
de recursos baseado na estimativa de taxas internacionais de
juros, por volta de lO,O~ a.a., em 1984, outro fato imprová
velo Em segundo lugar, as previsões para o PIB e, portanto, a
demanda agregada interna, são igualmente criticáveis, pois

J\ .

relacionadas as previsões .igualmente criticáveis do Balanço
de Pagamentos. Em terceiro lugar, a previsão é de inflação de-
clinante. Ora, como se sabe, o componente inflacionário do
programa é fortíssimo; assim, ao utiliza.r uma inflação expre~
sivamente abaixo da esperada para determinar o volume necessá
rio de moeda (além de supor relação constante entre necessid~
de de bens e moeda), estima-se um valor nominal para a deman-
da interna muito ahaixo da provável variação futura, o quesig
nifica estrangulamento marginal da ·liquidez, elevação dos ju-
ros e, como já parece exaustivo colocar, maiores pressões in-
flacionárias, pois parcela expressiva da produção vem de seto
res oligopolizados.

E verdade que o País nao necessita cumprir de maneira extrema
mente rígida as metas determinadas, mas sua situação de vir-
tual escassez de dívlsas coloca-o constantemente na premência
de solicitar "waiv.er" pelo não-cumprimento, a curto prazo, de
metas impossíveis de ser .cumpridas, fato que 6 coloca na de-.... -

pendência da aceitação, por parte da comunidade financeira
internacional, dos desvios verificados,' poi s .do contrário,
cessa o fornecimento de crédito e estrangulam-se de vez as im
portações.

A outra variável sob controle, a NFSP, é complementar à ante-
rior. Ao determinar a NFSP, o FMI procura limitar o acesso do
setor governo ao crédito interno, de maneira a cbntrolar o
fenõmeno de-"crowdingout", revertendo a participação do se-
tor público no mercado de crédito. Trata-se, desta forma, de
um controle do crédito concedido pelas Autoridades Monetárias-ao governo e,assim, ~ais uma medida de reforço a queda no
nível de atividade. O FMI determina, portanto, também os cri-
térios de divisão nacional de crédito entre os setores públi-
co e privado.



A NFSP, no Memorando Técnico de setembro, é determinada de ma
neira a controlar as necessidades do governo central, estados
e municípios e empresas estaduais (consultar parágrafos 29 e
39 e quadros 2 e 3 do anexo 5). Assim, estabelecidas as va-
rlaçoes do AIL e da NFSP, fica determinado o limite do valor
da solicitação de crédito do setor público, tendo-se por hipó
tese a constância das taxas de juros no mercado financeiro ln
terno.

Curiosamente, parece nao haver critério definido para o cálcu
10 desse item, BACHA afirma que " .•. o FMI não tem um "exer-
cício financeiro" para calcular esse limite" (1) . Comentando
a aplicação do conceito pelo FMI em programas de estabiliza-
çao na América Latina, o autor deduz que a regra do
o item parede ser ... "meçam quanto é (a NFSP), e
(a) pela metade,,(2). Pelos cálculos do FMI, a NFSP

FMI para
cortem-no
represen-

tava 13,8% do PIB em 1982 e deveria se situar em 7,9% do PIB
em 1983, conforme exposto na Carta de Intenções de janeiro de
1982 (parágrafo 21 - Anexo 1 e item 2. - Anexo 2). Nestes do-
cumentos, o FMI considerou que a correção monetária da dívida
pública deveria ser incorporada ao saldo. da dívida. Assim,no
çaso de inflação crescente, a indexação encarregar-se-ia de
elevar a dívida pública, mesmo que o valor efetivo do défici~;
em termos reais~ não houvesse sido alterado.

A respeito, BRESSER PEREIRA et alli. nota - que ... "Essa
distorção é consequência de um velho erro em matéria de econo
mia: confundir e somar fluxos com estoques. O déficit públi-
co efetivo assim como o PIB sã~ um fluxo, enquanto que a dfvi
da pública e a sua correção monetária são ambas estoques" (3)~
O déficit público efetivo assim coro oPIB são um fluxo, enqua~
to que a dívida pública. e a sua correçao monetária são ambas
estoques.

(]) BACHA,. E. Pr o l.oqo para a. t-er c e i iia carta. Révis·ta· de Eco-
~omid P01~t~ca, 850 PauLo, 3 (4), BrasiZiense,out-dez/83.
p. 14. (as aspas estão no original).

(2) Idem, p. 14 (os parênteses. foram acrescentados por nós).
(3) PEREIRA, L. C. B. & ANTINORI, M. G. Notas sobre o défici.t

púbLico e a correç50 monetária. Revista de Economia Po -
L{t'ica, 850 Paulo, 3 (4), BrasiLiense, out-dez/83.
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o governo brasileiro aceitou o critério economicamente impró-
prio de aferição da NFSP, conseguindo que o FMI o reformulas-
se apenas quando da renegociação dos termos do acordo em julho
de 1983 (Anexo 3). A partir dai , foi acertado que a relação
déficit público/PIB levaria em conta apenas o déficit efeti-
vo, que seria, então, de 5,8%, em 1982, caindo para 2,9% em
1983, mantendo-se a meta de redução de 50%.

Quando da conclusão do novo acordo, em setembro de 1983, o
País reconheceu a impossibilidade-de cumprir as metas acerta

reladas, estimaIldo-.se.que a proporção do:déficit público em
çao ao PIB em 1983 seria a mesma de 1982. Para controlar
acesso do setor público ao
tou a Resolução n9 831, do

o
mercado de crédito, o governo ado-
Banco Central, fixando estreitos

limites para a evolução das tomadas de recursos do setor pú-
blico no mercado de crédito. Na realidade, a fixação da va-
riação mensal das possibilidades de endividamento vem sendo
determinada a percentuais inferiores aos da correção moneta-
ria, o que significa um movimento no sentido do resgate líqui
do do principal dos empréstimos -- fato que tende a trazer sé
rios problemas para o sistema bancario, pois, como as ,esta-
tais não têm recursos para honrar esses resgates, o que ocor-
re é o acúmulo de atrasos.

~O programa de ajustamento preve uma expansao de 152% para a
NFSP em 1983; no primeiro semestre, a elevação foi de 68%, o
que significa, devido ã manutenção de elevadas taxas inflacio
narias, expressiva redução real do acesso do setor público
ao mercado de crédito no segundo semestre de 1983, movimento
que prosseguira em 1984.

A aplicação do programa de ajustamento acertado com o FMI e a
comunidade credora internacional agravou acentuadamente os
níveis de desemprego e da inflação, tendo como resultados ime
diatos a elevação da violência urbana e a in~atisfação geral
da população. Sucessivamente, passaram a verificar-se vozes
discordantes no ~mbito empresarial e acadêmico, com a apresen
tação de planos alternativos de ajustamento, ao mesmo tempo
em que tornavam-se cada vez mais frequentes as discussões so-
bre a viabilidade da determinação de uma moratória unilate-
ral.



Ao mesmo tempo, como resultado das eleições de novembro de
1982, o partido do governo deixou de ter maioria na Câmara
dos Deputados, dependendo de acordos com os partidos da oposi
çao para a implantação de medidas de ordem jurídica - adota
das atravês de decretos-leis - nem sempre realizadas a con-
tento do governo, como .ficou demonstrado no caso das -altie na-
çoes sucessivas na lei salarial.

As pr6ximas notas referem-se ao cariter geral das saídas apon
tadas para a convivência com a atual inadimplência externa,
tendo em vista a necessidade da busca de.alternativas para a
solução da presente crise, ji que a insistência: nos atuais con ',
ceitos de desempenho acertados com o FMI significari, como
parece clara ã toda Nação, o agravamento do atraso relativo
do País ao centro industrial desenvolvido e pior sorte às ge-
rações futuras.
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5. NOTAS SOBRE AS ALTERNATIVAS POSSíVEIS

A aplicação do programa de ajustamento do País ao estrangula
mento cambial, ao longo do ano de 1983, logrou elevar acentua
damente o nível de desemprego e a inflação! Para o ano de
1984, em virtude das condições acertadas com a comunidade fi-
nanceira internacional, as previsões são de manutenção da pr~
sente situação, o que quer dizer que, entre o final de 1982 e
1983 pouco se avançou, com o País: adiando a solução do pro-
blema e submetendo-se a renegociações sucessivas, enquanto o
dilema social se agrava, colocando em risco a estabilidade da
sociedade civil.

A aplicação de um plano de estabilização ex6genoe assentado
em pressupostos monetaristas ~ realizada com base em argumen-
tos que se pretendem neutros," dentro do pressuposto ~ ideo16
gico -- de que a ciência econômica, justamente por ser uma
ciência, tem car~ter.geral e seus postulados são,
generalizantes e v~lidos para qualquer situação, em
país, seja desen~olvido ou nao.

portanto,
qualquer

Dentro desses conceitos, a retirada do Estado da economia e
um dos fatores que permitiria a aplicação mais eficiente dos
recursos produtivos, pois o peso das estruturas burocráticas
e sua ineficiência acabam por abrir espaço a uma s~rie de de-
sequilíbrios e ã absorção das" atividades características do
setor privado. Acreditar que isso seja realidade significa
ignorar a evolução do Estado capitalista e ter como base os
conceitos do Estado liberal clássico, no qual a burocracia



estatal deve se limitar i distribuição de justiça, assegurar
a proteção externa e a segurança interna, desprezando as com
plexidades que envolvem a presença de desequilíbrios acentua
dos entre os países desenvolvidos e os atrasados, fatores
que exigem atuação mais firme do Estado nos países subdesen-
volvidos, a fim de estimular a industrialização e a promoção
do desenvolvimento social.

A aplicação dos conceitos monetaristas corno ótica geral i es
truturação e equacionamento dos problemas brasileiros -na
atualidade I significa transportar a realidade de sociedades
industriais avançadas para situações em que o maior desafio
é a criação de 1,9 milhão de novos empregos por ano, urna in-
flação de 200% a.a., um perfil industrial e fundiário inade-
quado e problemas crônicos de estrutura no Balanço de Paga-
mentos.

Parece exaustivo colocar que a aceitação -de tais pressupos-
tos apenas resultará na manutenção ou no agravamento do atra
50 relativo do País em relação ao centro industrial desenvol
vido, pois significa a negação do papel do conhecimento téc-
nico voltado à aplicação de políticas destinadas ao desenvol
vimento institucional, à eficiência produtiva e ao desenvol-
vimento social.

Não se quer nE(gar a constatação de que -o Estado:brasi Ie í.ro atual "
seja ineficiente e constitua obstáculo ao progresso social.
Esta situação é fruto da descoordenação dos gastos governa-
mentais, da absurda megalomania por projetos grandiosos e
imediatistas, da multiplicação desnecessária de empresas pú-
blicas e de tantos outros males, cuja raiz está na implanta-
ção e mantitenção de um modelo politico aut6ritário, que aca-
bou por criar uma elite dirigente pouco sensível às necessi-
dades sociais concretas e acentuadamente preocupada com sua

~ d d 1.•. · ~. (1)permanencia no coman o a po ltlca econOIDlca ~

(1) A respeito do papel do papel e atuação da tecnoburocra-
cia brasileira, ver PEREIRA, L.C.E. Estado e subdesen-
volvimento industrializado. capitulas VII. a XIV.
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o problema, portanto, para ser convenientemente equacionado,
passa, em primeiro lugar, pelo plano político, pois a implan
tação de uma estratégia alternativa de equilíbrio das contas
externas exigirá, com ou sem rompimento com a comunidade fi-
nanceira internacional, esforços de adaptação interna, envo!
vendo a redefinição dos papéis constitucionais do Poder Exe-
cutivo e a recuperaçao da independência dos poderes Legisla-
tivo e Judiciário.

Somente com um governo representativo o País poderá unir-se
para a aplicação de um pl ano de desenvolvimento, que .r t.enha
como característica básica .a escassez de recursos para o fi~
nanciamento dos dê f i cits estruturais no Balanço dePagamen-
tos, como ocorre atualmente. Um dos fatos a demonstrar tal
afirmação é a relutância da comunidade credora internacional
em colocar a questão da renegociação da dívida externa .bra-
sileira em prazos mais longos e bases mais realistas, limi-
tando-se ao fornecimento de recursos que, na realidade, ape-
nas mantêm as contas brasileiras na situação de inadimplên-
cia premente.

Parece claro que, apenas depois da formação de um novo gover
no é que os credores passarão a considerar propostas de ren~
gociação em bases mais realistas - isso se avaliarem positi
vamente o grau de respaldo popular ao programa do novo gove~
no; alternativamente. o que é.pior, no caso de um novo gove~

•no impopular, restará apenas a via da exacerbação do autori-
tarismo para o controle das press6es sociais, o que, com cer
teza, não interessará aos credores, ao empresariado brasilei
ro e a população em geral.

A manutenção. do atual programa de estabi1i~ação, ao longo
de 1984, parece um fato praticamente consumado;agravar-se-á,
portanto, a recessão. A situação futura, entretanto, dentro
dessa linha de raciocínio, poderá evoluir da seguinte forma:

_ eleição direta ou indireta de um governo com maior respal-
do da sociedade civil, o que resultará em maior apoio da
comunidade financeira internacional, permitindo a aplica-
ção de um plano mais adequado de estabilização e, conjunt~
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-mente, a possibilidade de promoçao de reformas internas que
diminuam o grau de vinculação das variáveis internas ao
problema externo, reforçando o poder de negociação das auto
ridades brasileiras;

_ eleição de um governo identificado à linha de continuísmo
observada nas duas últimas décadas, o que provavelmente sig
nificará a aplicação, com pequenas variações, dos atuais
pressupostos do plano de estabilização e a necessidade de
maior controle sobre a sociedade civil, pois a situação so-
ci~l se agravari jeo governo não contará com o -respaldo
popular necessário à implantação de reformas que viabilizem
a redução da dependência das variáveis internas as exter-
nas.

Existe ,evidentemente , elevado risco de generalização nas que~
tões apresentadas; entretanto,considera-se importante a colo-
cação dos termos em questão, face à certeza que se tem no pr~
sente da improbabilidade de alteração, a curto prazo, das re
lações financeiras internacionais, de maneira a permitir a
transformação da situação atual, já que o retorno ao passado
de elevada liquidez internacional, permissiva ao financiamen-
to ad infinitum dos déficits cr5nicos nas contas externas pa
rece improvável.

Passa-se,assim,a considerar a "saída política" para o País e
a instrumenta~ização dos mecanismos de política econ5mica que
isso permitiria, pois a segunda hipótese - a do continuís-
mo _ parece desnecessário considerá~la, urna vez que signifi-
caria, muito provavelmente, a.manutenção do autoritarismo e a- .negação da democracia que o governo afirma promover, unlCO
ponto de apoio que recebe atualmente da sociedade civil.

Dentro do pressuposto de escolha de um governo representativo
dos anseios do empresariado e da população em geral, que é a
hipótese deste trabalho, convém considerar duas situações:

_ a insensibilidade dos credores para o significado histórico
de tal fato - o que significaria a manutenção das eXlgen-
cias atuais de promoção de ajustes a curto prazo;
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- a alteração dos termos atuais de estabilização das contas
brasileiras com o Exterior, permitindo ao Pais melhores
condições para pagar seus compromissos, sem elevados trau-
matismos internos.

No caso de ocorrência da primeira hipótese, a discussão so-
bre a moratória unilateral ~videntemente se ..acirraria e mes-
mo tornar-se-ia o caminho natural para a solução do estrang~
lamento cambial, uma vez que o novo governo teria compromi~
sos maiores com a sociedade civil,.que exigiria ao menos um
abrandamento da politica recessiva atual. Cabe, portanto,
discutir se a moratória não seria ainda mais traumitica do
ponto de vista da produção e do emprego, o que agravaria a
situação, no caso de rompimento.

Pelas caracteristicas próprias do processo de renegociação,o
saldo da balança comercial é a principal determinante da.dis
posição dos bancos internacionais em retomarem a rolagem da
divida externa. Portanto,o estabelecimento do volume de re-
cursos necessários para o pagamento dos.juros depende prin-
ci.paLmerrt e do saldo .comer-c i.aL, A partir. dai, o normal seria,
dado Q compromisso. de .esforço de exportação, fixar o vvo Iume
de recursos adicionais (o chamado I'dinheiro novo") para o
financiamento do déficit corrente. Entretanto, a situação a
tual é oposta: os bancrisestipulam o montante de recursos
que estão dispostos a financiar, desconsiderando praticamen-
te o esforço interno de adaptação, o.que exige redução na de- .manda interna em grau correspondente ao voIume n ecessar i o pa-
ra f az.er- frente aos compromissos que, somados ao "dinheiro
novo", devem ~esultar no pagamento dos juros e no .'-resgate
dos créditos a curto prazo.

o volume de recursos adicionais oferecidos pela comunidade
financeira internacional, em 1983 e 1984, implicari cresci -
mento negativo do PIB ao redor de 4,0% em 19.83 e, provavel-
mente, resultado igualmente adverso, em 1984~ Assim, no ca-
so de um governo com apoio popular, se os credores externos
não elevarem sua disposição em financiar mais adequadamente
o ajustamento, a probabilidade de decretação de uma morató-
ria unilateral serirelativamente maior.
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A OPCÃO PELO ROMPIMENTO

O rompimento unilateral do governo brasileiro com a comunida
de financeira internacional seria uma atitude eminentemente
política. Os críticos dessa hipótese consideram-na inviá-
.vel, basicamente pelos seguintes aspectos, segundo manifes-
tações colhidas na imprensa:

ocorreria a suspensão imediata dos créditos comerciais, a-
carretando a v.irtual paralisação das importações e expor-
tações;

- haveria a possibilidade de adoção de represálias diretas,
como o bloqueio à compra de produtos brasileiros;

- ocorreria o confisco dos bens brasileiros no Exterior, co-
mo insta1ações,técnicas de empresas brasileiras, ativos de
companhias aereas, depósitos brasileiros no Exterior etc.

Evidentemente, o País necessitaria de um planejamento' inter
no de emergência para o caso de estrangulamento do forneci -
mentode petróleo e derivados e outros insumos importantes
à indústria. .Esse planej amento deveria começar pela determi
nação de um nível crítico mínimo de importações de petróleo,
de maneira a não inviabilizar a ação da indústria, transpor
tes etc. Existe, a respeito.um oportuno estudo de CASTRO,
que apresenta, a partir de bases t~cnicas obtidas pelo autor
atrav~s de sucessivos estudos realizados na área energ~tica,. .

plano alternativo de utilização do insumo em questão, o qual
resulta em racionamento de combustíveis para veículos parti-
culares movidos à gasolina e requer, al~m disso~ algumas a-
daptações nas ind~strias no que se refere à queima de óleo
combustível (1) .

As conclusões do autor são de que ~ perfeitamente factível,
através de algumas transformações, o País conviver com uma
importação de 400 mil barris/dia de petróleo, contra os 650
mil barris/dia atuais, mediante a elevação da produção inte~

(1) CASTRO, Antônio B. A viabilidade da rrforatôriauni late-
ral. Trabalho apresentado no II Simposio Brasil-Europa
promovido pelo ILDES, mimeo, versão preliminar, (s/d).
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na dos atuais 320 mil barris/dia ·para 360 mil barris/diaCl).
Com relação ao óleo diesel, o autor estima um acréscimo de
10,0% em seu consumo, para a substituição parcial do trans -
porte individual, alterando-se a participação dos demais com
ponentes, de maneira a permitir o acréscimo no consumo, e
propoe alternativas para o óleo combustível e demais deriva-
dos.

(1) As dec7,.arqções das autoridades ligadas à área energética
n50 est50 distantes das estimativas apresentadas por
CASTRO, op. cit., acerca da produo5o interna do petróleo
em 1984. Espera-se uma produo5o de 420 mil barris/dia
ao final de 1984.



TABELA 23
PLANO ALTERNATIVO 'DEREDTREGIONAMENTO .:DA .PRODUÇÃÜ:E·GONSUMO 'DE···COMBUSTrVEIS (1)

(equ i.va Lênc ía em 1000 b a r r l s Z d i.a)

D E R I V A DOS PRODUÇÃO PRODUÇÃO PRODUÇÃO FALTA SOLUÇA0
. üCüRRIDA . . ; .. RESTRINGIDA . .CORRI.GIDA

.
GLP 94 61 61 20 Importação

Nafta 97 . 76 2~~96 O -
Gas ali na 150 12 9c:::=:::::". 5o \. 5 8 92 Racionamento

õ te o Dt es e 1 310 243 ___ ~42 O -
Querosene 49 38 6C) ~ 49 O -
O í.e o Comb us t í ve 1 194 152~ 92 100 Importação

FONTE: BARROS, A.B., A viabilidade ••• p.16.
(1) O título do quadro e nosso.



Assentado em bases t~cnicas, o autor conclui pela necessida-
de de importação de equivalentes 100 000 barris/dia de petró-
leo para queima direta, o que poderia ser obtido por contra-
tos bilaterais com a Venezuela. O racionamento de gasolina r~
presentaria aproximadamente a diminuição em SOt do consumo
atual, sendo compensado pelo acr~scimo na produção de diesel
(lOt) e, possivelmente pela maior adição de ilcool i gasolina
comum.

O restante das importações de outros produtos já se encontra
dramaticamente comprimido e, pelo próprio acordo com o FMI,
não deverá crescer em 1984.

Pelo lado das exportações, observa-se<que a falta de créditos
comerciais não seria um problema tão premente, como alardeam
os setores mais conservadores, já que, atualmente, 67t das
vendas externas com cobertura cambial são pagas i vista e
1St em at~ 90 dias. Haveria, portanto, um espaço de três me-
ses de interrupção na entrada de divisas no equivalente a
1St do total das exportações com cobertura cambial - o perío
do mais crítico do programa -- a partir do qual a entrada
desses valores tenderia a observar evolução normal(l).

Sem dGvida, o exercício dessa opção arriscada, .conforme já
se observou, dificilmente seria implementado a contento, prin
cipalmente no caso de permanência da atual equipe econ6mica,

•

(1) A participaç~o relativa das exportaç5es.segundo a nature-
za cambial assim se resume:

DISCRIMINAÇÃO 1983

EXPORTAÇÕES COM COBERTURA '.<

CAMBIAL
Pagamento à vista
Pagamento até 90 dias
Pagamento de 91 a 180 dias
Financiamentos de 181 a 360
dias
Outros
EXPORTAÇÕES SEM COBERTURA
CAMBIAL

1982

99~2 99 ~ 2

67 ~4 54 ~ 7
14 ~ 7 15 ~3

7~1 5~ 2

2 .•2 3~ O
7 s 8 21 ~ O

O ~ 8 O ~ 8

FONTE: AdaptadO.-deCASTRO~A.B. A viabilidadedá moratória unila-
teral. v- 17.
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pois dependeria de um forte apoio popular ao programa, por re
querer elevado gr.au de modificação nos hábitos de consumo da
população. Livre temporariamente para crescer, a tônica do
plano interno deveria passar a ser a do incentivo i ~rodu-
ção de bens com baixo ou nulo coeficiente de insumos lmpor-
tados, uma reforma na lei salarial e o rebaixamento da taxa
inteína de juros, já que não h~veria necessidade de se penali
zar todo o setor produtivo, pois as importações estariam limi
tadas.

o rompimento com os credores externos, atrav~s da decretação
da moratória, entretanto, não se limita à discussão da estra-
t~gia mais adequada para o enfrentamento das dificuldades no
abastecimento de petróleo; há que se considerar o esforço glo
bal que o País deveria realizar no sentido da substituição de
outros insumos industriais e os investimentos necessários pa-
ra tanto. A simples interrupção dos pagamentos, ingenuamente
vista como a única via para a retomada do desenvolvimento,ne-
cessitaria, na realidade,de um modelo econômico
com a virtual escassez de importações.

compatível

Num primeiro momento, parte da capacidade ociosa gerada nas
indústrias pelos três anos de recessão econômica poderia rapi
damente ser aproveitada, com um nível de investimento relati-
vamente baixo. Entretanto, haveria necessariamente custos de
adaptação do parque industrial aos insumos passíveis de subs-•tituição, e mesmo a necessidade do abandono completo, a curto
prazo, da produção de alguns itens, especialmente os referen-
tes i indústria eletro-eletrônica, que apresenta expressiva
participação de componentes importados no total de seus insu-
mos. Este ~ o caso da florescente indústria de sistemas de
informação mecanizada, atualmente usufruindo de série de ln-
centivos fiscais e de reserva de mercado, praticamente um dos
raros casos de desempenho favorável nos últimos anos.

Evidentemente, o custo social da paralisação das atividades
de setores como o citado - altamente dependentes de componen
tes eletrônicos de elevada tecnologia - seria expressivamen-
te menor do que a manutenção das regras atuais, além do fato
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de a mão-de-obra utilizada nessas indústrias nao ser qualifi-
cada, à exceção de poucos cargos nas posições
mais elevadas.

hierárquicas

A morat6ria unilateral requereria, ainda, uma política de ex-
portações mais agressiva, especialmente no que se refere aos
produtos manufaturados, já que o reflexo nas vendas externas
de produtos primários seria menor ou talvez inexistisse. As
exportações de manufaturados, altamente subsidiadas no passa
do, requereriam principalmente um reforço adicional via cam-
bio, inclusive para compensar a provável perda na
desses produtos.

qualidade

De maneira geral, a parcela da produção de manufaturados, des
tinada ao mercado interno, necessi.taria um r - .réd i.r.é c í.onamento
bastante expressivo, caracterizando-se pela elevação da ofer-
ta de bens de consumo popular com baixo ou nulo coeficiente
de tecnologia importada e, portanto, com maior participação
dos custos referentes à mão-de-obra no valor da produção.

Na realidade, o modelo de desenvolvimento econômico compatí-
vel com a morat6ria unilateral demandaria enorme alteração no
quadro político atual, devido à incorporação obrigat6ria de
expressiva parcela da população ao mercado consumidor, envol-
vendo, ainda, maior participação do Estado em investimentos
de rápido retorno social e alterações significativas nas polí

•ticas salarial e fiscal.

o DISCURSO OFICIAL EM RESUMO: A DEFESA DA RECESSÃO.

Várias propostas .alternativas ao plano de estabilização acer-
tado com o FMI, ou à opção pela morat6ria unilateral, foram
apresentadas por economistas ao longo do ano de 1983, caracte
rizando-se a maioria delas pelo enfoque de que nao e viável
a submissão aos rígidos controles determinados pelo FMI, pois
exigem um grau de ajustamento marcadamente recessivo.

A argumentação oficial em defesa das políticas de austeridade
e marcada por uma série de contradições e enganos deavaliação
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sobre os efeitos da "política de ajustamento". Na realidade,
as declaraç6es das autoridades econ6micas destinam-se muito
mais a justificar as imposiç6es externas do que a definir pa-
rimetros de uma polítici econ6mica ~oltada ao desenvolvimento
e destinada a enfrentar efetivamente o estrangulamento
bial dentro de uma estratégia articulada.

cam-

Até agora.a aplicação de uma terapia recessiva nao teve e não
t er-à =--= a permanecer o atual impasse político - qualquer ca-
ráter de rearticulação defensiva em relação ao-problema exter
no, limitando-se a esperar uma modificação no cenário econ6mi
co internacional que transforme .as condiç6es atuais, tornando
menos crítica a s í tuac'ão de liquidez do País, para então par-
tir-se para o crescimento. Esta estratégia é, portanto, mío-
pe e retrógrada, pois não aproveita nem a possibilidade de
promoção de alteraç6es qualitativas que, de uma forma ou ou-
tra, surgem em situaç6es de crise, nas quais abrem-se justifi
cativas para a implementação de reformas mais profundas a ní-
vel político e social.

o argumento oficial baseia-se na assertiva ·de que a recessao
tem caráte~ reorientador, pois permitiria ao País transfor-
mar sua economia, invertendo a excessiva parcela da produção
voltada ao mercado interno. Alega-se, frequentemente, o fato
de o Brasil apresentar baixo coeficiente de exportação em re-
lação i produção total. Dessa maneira, trata-se.portanto, de
destruir a par~ela do parque industrial não devotada i expor-
tação. Com base nesse argumento, justifica-se a necessidade
de reduzir o salário real para atender a três objetivos: di-
minuição do custo de produção dos bens exportáveis para au-
mentar sua competitividade, reduzir o consumo interno para g~
rar os referidos excedentes físicos i exportação e reverter a
tendência de explosão inflacionária.

Com relação ao esforço exportador, observam-se ~lgumas imper-
feiç6es no raciocínio oficial (o aspecto anti inflacionário do
achatamento salarial será discutido um pouco mais adiante).
O achatamento salarial não é a ~nica forma de liberar capaci-
dade produtiva para o Exterior, mas, sim, a maneira de fazer

- 138 -



com que o peso do programa se assente na redução do consumo
dos trabalhadores de renda média, já que os segmentos de ren
da inferior não têm atendidas sequer suas necessidades bási-
cas. Além disso, o achatamento reduz também os custos de pro
dução dos bens não-exportáveis.

Os efeitos em caráter geral são, nm-mfnimo, curiosos. Não
há-razão "cientificamente determinada" na Teoria Econômica
que justifique a adoção do achatamento salarial para o ajus-
te do consumo doméstico. Dadas as condições brasileiras de
distribuição da ~enda entre os segmentos sociais, decorren-
te~ dentre outros fatores, pela notadamente injusta distri-
buição da carga tributária, seria muito mais adequado con-
trair o consumo via imposto de renda, 'com alíquotas progres-
sivas, inclusive taxando mais adequadamente os ganhos de ca-
pital, do que realizá-lo através do agravamento da pobrez a g~
raleI). Além disso,ao.-pTivilegiar indistintamente os setores
exportador e não-exportador, o pretenso favorecimento ao se-
tor exportador não se realiza a contento, pois o governo
acaba por diminuir o impulso de transferência de capital
dos setores vo ltados ao mercado interno para aqueles com maio
res possibilidades de exportação, pois os beneficia 19ualmen
te em relação aos salários.

Por outro lado, nao é verdade que os empresários realmente
se beneficiem da queda no custo de produção dos bens expor-
táveis para aprovei t â-Ta em termos de preços mais competi ti-
vos; podem,simplesmente, ao verem elevadas as relações pre-
ço/custo de produção, manter o preço e inverter o lucro ex-
tra por unidade exportada no mercado financeiro, livrando-
se inclusive de problemas como a expansao da capacidade ins-
talada, política errática de câmbio etc.

(1) Acerca da distribuição de renda no Brasil~ ver o ensaio
de HOFFMANN~ R. Distribuição de renda no Bv aei l, em
1980~ por unidades da Federação. Revista de Economia
Politica~ são Paulo~ 3 (1)~ Brasiliense~ jan-mar/83. p.
31-41.



Note-se, ainda, que existem evidências de que o setor volta-
do ao mercado interno - tanto o industrial como o agríco-
la uti liza uma. relação capi tal/produto inferior aos seto-·
res mais modernos, voltados i exportação. Assim, a queda no
salário real beneficia, de maneira proporcionalmente maior,
os setores voltados à produção para consumo interno, o que,
ao contrário do .que espera o governo, tenderia a canaLiz ar
o investimento para esses setores, em vez de destiná-lo a a
·tividades voltadas à exportação. Evidentemente, o quadro re-
cessivo geral não permite que a produção voltada ao mercado
interno cresça juntamente com a queda no salário real, mas
nem por isso a justificativa oficial é válida. Além disso,
as empresas que, mesmo na atual situação recessiva, aprese~
tam características menos elásticas na demanda por seus pro-
dutos são, de uma forma ou outra, indiretamente beneficiadas
em detrimento dos trabaIh ado res de renda média. Entretanto,
vale lembrar que, a prevalecerem as atuais regras da políti
ca monetária, essas empresas, em absoluto, absorverão
de-obra, contribuindo para a redução do desemprego.

mao-

Por fim, deve-se ress~ltar que dificilmente a recessao gene-
ralizada deixa de atingir o setor exportador, pois ao redu-
zir a arrecadação tributária pela queda no volume arrecada-
do, ao limitar os gastos do governo aquém da queda na arreca
dação, ao penalizar os setores·produtivos tradicionais (nota
damente a agricultura de consumo interno) etc, afeta-se, de
alguma manei Ta, o próprio se tor exportador, que não é, em
absoluto, independente dos outros setores, principalmente a
nível dó fornecimento de insumos produtivos. Portanto, tam-
bém nesta ótica, a recessão tende a diminuir o incentivo ao
impulso exportador, especialmente em situações que nao as de
curto prazo.

Resta discutir, em caráter geral, a alegada necessidade de
redução dos salários para reverter a pressão inflacionária,
um dos mais gastos e utilizados argumentos em defesa do cará
ter pseudamente "neutro" da inflação brasileira. Trata-se,
na realidade, de um enganoso círculo vicioso, no qual se
alega que a expansão do salário nominal pressiona os preços,
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que, por sua vez, levam a pressões por maiores salários etc,
criando-se a chamada "espi ral inflacionária". Não se preten-
de ingenuamente afirmar que acréscimos nominais nos salários
acima dos acréscimos reais no produto não pTessionam os pre-
ços, mas deixar aqui observações referentes às condições a
tuais, em que sucessivas quedas no salário real não vêm apr~
sentando qualquer efeito antiinflacionário.

De acordo com dados divulgados pe lo IBGE, a-o final de ~outu-
bro de 1983, referentes à Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio (PNAD) para o período entre 1981/82 - antes, por
tanto, do agravamento da recessão verificada em 1983 -, a
p ropo r ç ao de pessoas que recebem até um salário-mínimo na po-
puüaç ào economicamente ativa passou de 34 ,2~, em 1980, para-o
40,8~, em 1982. Em 1981, ao contrário, a proporçao foi de
32,2~, apresentando, portanto, tendência inversa ã de 1982.
Isso significa que, apesar da recessão já verificada em 1981,
ainda havia certa proteção as faixas de renda mais baixa, ten
dência invertida em 1982, apesar da vigência da Lei n? 6 708,
que garantia, até o nível de três salários mínimos, ajustes
semestrais superioresã variação integral do INPC. Além dis-
so, constatou-se, para 1982, a diminuição da proporção de
pessoas em cada uma das _faixas de rendimento superior. Pro
vavelmente os resultados para 1983 irão indicar uma propor-
ção próxima à So~ da população economicamente ativá atual
mente SO milhões de pessoas - recebendo até um salário míni,mo, fato agravado pela constatação de que atualmente pelo me
nos a metade dessas pessoas não é registrada regularmente em
seus empregos.

A justificativa oficial, como já foi afirmado, é a redução
do consumo interno. Ora, nao há mais o que reduzir em termos
de consumo para aquase metade dos brasileiros em idade de t ra
b aIhar , verificando-se,inclusive,a diminuição no con s.umo de
alimentos básicos - principal fator a indicar a exaustão
da possibilidade de novas reduções reais de salários. Dados
citados por HOMEM DE MELO(l) indicam sucessivas quedas nos

(1) HOMEM DE MELO., Fernando. O p-rOb-ZemCldZimen-tdrno Bra-
sil. Rio de ã ane i r o , Paz e Terra> 1983.
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agregados calórico-proteicos dos alimentos de mercado inter-
no, a partir de 1967, em relação às disponibilidades por ha-
bitante. Além disso, a evolução dos índices de produção de
alimentos por habitante· revela contínuo decréscimo, confor-
me os dados da Tabe la 24.

TABELA 24
EVOLUÇÃO Dos-INDICES~DE PRODUÇÃO POR HABITANTE

1977/83

A N O ALIMEN""" EXPORTÁ .CANA "'"DE-
.TOS :VEIS - :AÇOCAR

1977 : 100,0 100,0 100,0

1978 82,1 86,3 105,1

1979 85,4 90,5 110,5

1980 94,8 113,7 115,6

1981 90,8 110,7 118,3

1982 97,9 103,7 138,5

1983 74,4 106,9 156,7

-
roNTE: HOMEM DE MELO, F., O problema a1i:rrentaI..., dados recolhidos em

artigo publicado na Folha de Sao Paulo.
Nota: Indice Laspeyres,preços de 1982; crescimento populacional de

2,3~ a.a. ALlMEN1DS: arroz, feijão, miIho, batata, mandioca. EX-
PORTÁVEIS: algodão, amendoim, fumo, laranja e soja.

Observa-se expressivo crescimento da cul tura de cana-de-açú
car destinada ao abastecimento de veículos - utilizados ca
racteristicamente em trasporte individual - seguido da evo
lução da produção de exportáveis, situando-se, em último l~
gar, a produção de alimentos de consumo interno. Sem preci
sar alongar na análise desses aspectos, é evidente que a
queda na produção de alimentos é, por si só, foco de estran
gulamento que permite manifestações inflacionárias. Refor-
ça-se esse fato se forem consideradas as quebras nas colhei
tas devido às instabilidades climáticas em 1978, 1979 e 1983.
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Notadamente no ültimo ano, as pressões oriundas do índice do
custo de vida, na composição do índice geral de preços, fo-
ram acentuadamente elevadas; uma vez que, em 1983, a produ-
ção de alimentos per capi ta foi 25,6t menor que a de 1977 (1) •

Essas pressões foram agravadas com a recuperação dos
internacionais dos exportáveis, da política cambial

preços
de a

poio às vendas externas e dos incentivos ao consumo de ':-ál-
cool, fatos que permitem a previsão de continuidade na gravo
sidade dos alimentos no custo de reprodução da mão-de-obra.
O governo reagiu a esses fatores com a redução no salário
real, praticamente assegurando a formação de sucessivas gera
ções de subnutridos, agravando obviamente a capacidade psi'cos
somática das gerações futuras.

Quando à indústria, .dados levantados pela Federação das
dústrias do Estado de São Paulo(FIESP) demonstram que a
tica recessiva adotada a partir do último trimestre de

In-
polí
1980

reduziu, em apenas três anos, a oferta de empregos na indús
tria de transformação ao índice de junho de 1973 (tem-se, ne~
te caso, o mesmo nível de emprego de dez anos atrá~).

Portanto, sobram evidências de que a estratégia atual nao é
.sequer uma "estratégia" na acepção da palavra: o País nao
tem uma proposta de planejamento econômico; encontra-se peri
gosamente à margem da evolução da.crise financeira :interna-
cional, colhendo todos seus efeitos adversos e semumaalter-

•nativa política e economicamente articulada para enfrentá-
los. Nesse sentido, vale aqui referendar algumas propostas
q.ue se julgam coerentemente formuladas por setores do empre-
sariado e da população em geral, visa~do à formação mínima
de um plano alternativo para' a superação "do estrangulamento
cambial, colocando a op~niã6 do autor deste trabalho à res-
peito do problema.

(l) Entre 'janeiro e aqo e to, o {ndice do custo de vida em são
Pauto (FIPE-USP) subiu 92%~ o {ndice de alimentação cres
ce u 116 ~5%.
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ESBOÇO DE UM PLANO E SUAS MEDIDAS

O programa alternativo, sobre o qual discorrer-se-ã
mente, procura, de maneira geral, evitar os efeitos de uma
política clássica de estabilização, como a adotada até agor~

Cabe notar, referendando a posição de GARDENALLI, que"... o
estrangulamento externo não se constitui necessariamente em
limitação ao desenvolvimento, principalmente se ~con~~derar-
mos que o País possui elevado potencial de recursos ociosos
que podem perfeitamente ser colocados a serviço da popula-
ção, desde que nos liberemos dos condicionantes específicos
desse modelo de industrialização dependente"CI).

O primeiro aspecto a considerar é a'volta ao crescimeno eco-
nômico, atualmente limitado pelo lado externo da economia,
partindo-se da possibilidade de refinanciamento da dívida ex
terna brasileira em bases diferenciadas. Uma vez acertado com
o FMI e com os bancos privados internacionais o programa de
ajustamento para o final de 1983 e o exercício de 1984, o que
lhe permitiria o pagamento dos principais débitos em atraso,
o País deveria solicitar uma nova renegociação abrangente
de seus débitos, com base nos seguintes pressupostos:

no momento, o País não tem como exportar recursos reais;
- o País estaria disposto a realizar o pagamento de seus dé-

bitos após um determinado período de carência, período es-
se suficiente para a promoção ordenada de reformas na base
interna de produção e consumo.

O refinanciamento da dívida externa, para os credores que
não aceitassem a transformação de seus ativos em investimen
to no País, assumiria, por exemplo, as seguintes caracterís
ticas:

(1) GARDENALLI~ G.J. A crise econômica a partir de 1974 e o
probLema da energia. p.87.
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oferecimento de bônus no valor dos créditos, com carência
de cinco anos ou mals;
taxa de juros acima da inflação med i da pe la va ri aç ao das
inflações médias dos principais países credores;

- negociabilidade do título;
- vencimento superior a vinte anos (1).

A promoçao de uma desvalorização significativa do cruzeiro
deveria ser considerada, de maneira que a taxa cambial refle
tisse efetivamente o custo das divisas externas, tanto pelo
esforço exportador, como pelo próprio custo que um elevado
endividamento externo tem para o País(2). Existem evidências
de que a maxidesvalorização de fevereiro de 1983 apenas res-
taurou a comp et i t iví dade externa ao nível de 1980, desprezan
do toda a alteração na estrutura dos preços relativos verif~
cada após os choques do petróleo, isso sem fala~ na influên-
cia.de outros fatores. Além disso, países igualmente endivi-
dados e concorrentes do Brasil no mercado internacional pro-
moveram significativas desvalorizações em suas moedas no~ fil
timos dois anos. Nota-se ainda 'que a desvalorização permiti
ria contrabalançar os efeitos da retirada de subsídios dire-
tos e indiretos ao setor exportador, aliviando o orçamento'do
governo e compensando, ainda, as medidas protecionistas ver!
ficadas por parte dos importadores de produtos brasileiros.

Os efeitos adversosda desvalorização s.e riam , a curto prazo, maior
inflação e perturbações no nível de emprego, além do probl~
ma da elevação do passivo referente às ORTN com cláusula

(1) A pespeito das notas do ~ltimo pap~gpafo~ vep DORNBUSCH~
R. Br ae i l : as al.t e ima.t i vae papa e ai r da cpise.Gazeta
tãe r c an t i l , são eaut.o , 14/,09/83., En c ar t:e Especial.

(2) Vep GARDENALLI~ G.J.: A tpise econômica -.•. p.88. Papa
estimativas do atpaso cambial efetivo peal~_vep BATISTA
Jp.~ P.N ..• Politica cambial brasileipa: q: vapiação 'Efeti
va da .taxa de éãmbio do c-puz'eipo~ 19?9-1982~ em Mito e
realidade na divida extepna bpasileira, Rio de Jane~po~
Paz e Te r r a , p~- 149-89. V8'Painda, sobre a máxi de fev/83~ BA
TISTA Jr,.~ P~N. é MALAN~P.-8._ MaxidesvaZorização: UmBalanço Pre=
liminar. Boletim IERJ~ jan-fev/83~ P> 4-5.
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cambial. Quanto à inflação, os mecanismos de indexação deve
rlam ser mantidos pelo prazo necessário à absorção do choque
relativo à variação cambial acentuada. Admitir-se-ia, aqui,
a hipótese de criação de um seguro-desemprego para a absor-
ção das variações nos níveis de emprego, baseado em pagamen-
to de auxílios decrescentes, de maneira a estimular a procu-
ra, por parte do desempregado, por nova colocação. .Conccní.>
tantemente, reformular-se-ia a legislação salarial, garan-
tindo-se, até três salários mínimos, o INPC integral e aci~
-ma desse nível" negociação coletiva com base em piso mínimo
(por exemplo, a partir da metade da variação acumulada no
INPC semestral), reformulando-se aLei de Greve e desatrelan
do-se os sindicatos do Estado.

Com relação ao passivo cambial do governo, a economia neces-
sariamente deveria passar por processo de des~inculaçã6" dos
ativos financei ros às variações cambiais - a chamada "des do
larização" com o Banco Central passando a oferecer, da-
qui para a frente, nos leilões de títulos públicos, apenas p~
péis curtos pré-fixados - as Letras do Tesouro Nacional
e títulos longos vinculados exclusivamente àcorreçao monetá
ria. Aqui cabe alertar que, necessariamente, deveriam ser de
t-erminados os cri térios técnicos obrigatoriamente cumpri:
dos pelo governo, que passaria a divulgar os cálculos do ín-
dice e de seus componentes - para o cálculo da correção mo-
n~tária, admitindo-se apenas os expurgos referentes às aci-
dentalidades 'decorrentes de perturbações climáticas.

Neste caso, a desvinculação dos ativos f inanc ei ros da va ri a-
ção da taxa de câmbio teria como objetivo a recuperação da
exequibilidade da política monetária, permitindo uma melhor
organização dos mecanismos de financiamento do setor público
e o combate à ação especulativa nos mercados de valores. De-
veria, também,ser promovida, ainda que não fosse necessarlO,
a curto prazo, uma variação acentuada na taxa de câmbio.

A razao principal da adoção da cláusula de opçao no "resgate
pela correção cambial, introduzida em 1966 pelo então Minis-
tro Octávio G." Bulhões para os títulos federais de cinco a
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nos de prazo, foi a falta de confiabilidade nos índices a
serem aplicados à correção monetária. Argumenta-se, com efei
to, que o governo pode alterar os critérios de cálculo da
correção monetária mais facilmente que os índices aplicados
à correção cambial, já que estes últimos determinam a compe-
titividade externa e, portanto, só podem ser manipulados a
curto prazo, diluindo-se o efeito das referidas manipulações
pelo prazo de cinco anos o período de resgate das Obriga-
çoes Reajustáveis do Tesouro Nacional de prazo longo.

Estimativas dão conta de que o volume total de débito expre~
so em moeda estrangeira - excluindo-se os "supplâer ts .credits"
e os financiamentos realizados por instituições oficiais
atingiu, ao final de 1983, montante superior a seis vezes o
total dos meios de pagamento, considerando-se o .~qüivttlente
em cruzeiros das operações ao abrigo da Resolução n? 63 e da
Lei n? 4 131 os chamados "empréstimos em moeda". No p assi
vo total do sistema bancário, os recursos expressos em moeda
estrangeira representam 36~ do total, superando os depósitos
ã vista e a prazo captados internamente, que representam va-
lor ao redor de 28~ do passivo total(l).

Os efeitos indiretos desse elevado montante de débitos em
moeda estrangeira são extremamente perversos para o País. Em
virtude da interrupção da entrada de novos recursos para a
"rolagem" da dívida externa e a virtual inexistência de re-
servas internacionais, os riscos de uma variação acentuada
na taxa de câmbio estão sempre presentes. Face as dificulda-
des no setor externo, aumenta a necessidade de as Autorida-
des Monetárias usarem a taxa de câmbio como instrumento amor
tecedor interno, a fim de que os choques sejam absorvidos a
nível de preços relativos e a competitividade externa se res
tabeleça.

(1) A respeito~ ver artigo de SILVA~ AdroaLdo Moura da. Em
defesa da "desdoLarização".~Gazeta Ne r can t i l , são Pau-
i», 06/10/83.
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Essa situação de virtual estrangulamento ,cambial induz os d~
tentores de débitos expressos em moeda estrangeira a criarem
mecanismos de defesa (ou "hedge" , como comumente é denomina
do) em relação a variações acentuadas na taxa de câmbio: com
pra e financiamento no mercado aberto· de títulos públicos
federais com cláusula de resgate pela correção cambial, depô
sitos remunerados expressos em moeda estrangeira no Banco
Central (1) e operações no mercado de our o v Da s três opções, a
última não atinge expressão, devido ao pequeno volume de ou-
ro vendido e financiado domesticamente, em relação ao montan
te'de .débitos em moeda estrangeira. Restam, portanto, as ou-
tras alternati vas como os únicos mecanismos de "hedge".

Ao contratar um empréstimo com base em lastro externo, o to-
mador doméstico recebe sua equivalência em cruzeiros, poden-
do ou não utilizá-los imediatamente (2) . Na realidade, face ao
volume e prazo dos empréstimos 'contratados, o mais comum era
a utilização parcial dos recursos, ficando o tomador com um
volume de recursos ociosos que não seriam utilizados a cur-
to prazo. O tomador, ent retan to, podi a "depos itar" a eq uiva-
lência em cruzeiros no Banco Central •.livrando-se do ris co
de arcar com custos adicionais em cruzeiros que ocorreriam
no caso de uma maxidesvalorização. Neste caso, o governo pas
sa a arcar com a responsabilidade cambial, além dos encargos
corriqueiros, como os juros e as comissões .

•O principal efei to dessa .possibilidade de depôsi tos em moeda
estrangeira é o encaiecimento do crédito interno, pois a in-
certeza cambial levou quase todos os tomadores privados a
buscarem recursos domésticos para depositá-los no Banco Cen-

(]) Os depósi tos são re qu.lamentado! pelo~ se qu.i n tes me ean i e-:
moS: a) no caso de contravalor em cruzeiros de recursos
tomados via Lei n9 4 141~ pela ResoLução n9 432; b)no
caso de correspondência em cruzeiros de recursos tomados
via Resolução n9 63~ peLa ResoLução n9 230.

(2) Deixamos aqui de Lado aLgumas particuLariqades referen-
tes a liberação do equivaLente em cruzeiros de recursos
tomados no ~xterior~ por não aLterarem a exposição do
nosso ponto de vista acerca do probLema.

- 148 -



traI e livrarem-se dos riscos das varlaçoes cambiais. Ao mes
mo tempo, como a maior parte dos recursos obtidos no Exte-
rior foi obtido através das empresas do governo (observar a
evolução pela Tabela 14), estas não podem ter acesso livre
a esses depósitos no Banco Central, pois não há credito 'do-
méstico suficiente para a equivalência dos empréstimos em
moeda tomados no.Exterior. Assim, essas empresas, obrigatoria-
mente, deixaram de pagar, na maioria dos casos, seus emprés-

,
timos no Exterior, que acabaram sendo cobertos pelo governo,
através do chamado Aviso GB-S88, perturbando a'execução da
política monetária, já que recursos do Tesouro acabavam trans
feridos a elas.

Dessa maneira, o custo do dinheiro doméstico passou aser ipra-

ticamente determinado pela variação cambial acrescida dos ju
ros médios cobrados no Exterior, além dos .1'spread's" e
"flat' s" pagos normalmente pelos tomadores. A possibilidade
de depósitos expressos em moeda estrangeira·no Banco Central
terminava, portanto, determinando o-nível dos juros reaisn~
op eâaçóe s .dorné sticas ,o' Eà de -ã p reméfi teme cessídade de as em-
presas endividadas em dólares livrarem-se dos passivos cam-
biais. Como ocorreu, em curto espaço de tempo, a aceleração
das mini desvalori zações do. cruzei roe mesmo uma maxi desvalo-
rização, em fevereiro de 1983, o crédito interno passou a
ter outro fator de contração, pois elevou-se o número de em-
presas endividadas no E~terior buscando c~uzeiros para depó-
sito no Banco Central.

Há ainda o componente' p aradoxalmen te infl acionário: o cré di
to torna-se mais escasso mas, devido ã estrutura oligopoliza
da da economia, o que se altera é o emprego - que diminui -
e as empresas repassam os custos financeiros adi.cionais aos
preços reduzindo a produção, caracterizando, portanto, uma
si tuação de est agf laçào . As empresas do governo, por outro

'lado, endividadas no Exterior e não tendo livre acesso aos
depósitos no, Banco Central, passam a tentar vincular suas
receitas à variação da taxa de câmbio, pressionando ,também
a aceleração inflacionária, devido aos sucessivos reajustes
em suas tarifas.
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A outra opçao de "ble dge " - a compra de títulos públicos com
cláusula cambial - utilizada de maneira acentuada mais re-
centemente, é também foco de perturbações acentuadas na
área monetária. Ao elevarem-se nos últimos anos as expectati
vas acerca de variações acentuadas na taxa de câmbio, a pre-
ferência por papéis com cláusula cambial se acentuou, difi-
cultando a colocação, pelo Banco Central, de papéis com res-
gate vinculado à correção monetária. Estabelece-se, as s im-,

um encadeamento.de efeitos que acabam elevando as taxas de
captação e aplicação dos banCos. que captam recursos através
de Certificados de Dep ôsi to Bancário e, no caso das financei

./

ras, por meio de letras de.câmbio. Perturbam-se~ainda, ~eca
nismos importantes de geração de produção e emprego, como,
por exemplo, as aplicações em caderneta de poupança.

o efei to final, a nível de resposta aos problemas cambiais,
~ que o governo nao pode, sem causar sérios traumatismos in-
ternos, administrar o câmbio de maneira compatível com as
necessidades atuais, restando praticar uma tímida política
em relação âs exportações, passando a incentivá-las através
de subsídios creditícios e fiscais. Além disso, mant~m-se o
cr~dito indiscriminadamente caro, inviabilizando a atuação
de empres as de pequeno e médio portes •.quase sempre -p.a rt i.ci >

pantes de um mercado acentuadamente competitivo, e forçando
a queda na produção global, o que, por outro lado, prejudica
a arrecadação fiscal.

Para a desvinculação dos contratos financeiros da taxa de
câmbio, a fórmula menos traumática seria . ãdotar um contra
to futuro de câmbio, no qual o Banco Central se'compIJomete-
ria a fornecer câmbio na ocasião da remessa dos pagamentos
pelas empresas ao Exterior, ficando o custo da operação de-
terminado pela cotação oficial do dõlar na data do fechamen-
to do contrato que, a partir daí, serla corrigido pela corre
ção monetária até a data de entrega das divisas. As empre-
sas devedoras·, e obviamente interessadas na sistemática, po-
deriam, ainda, pagar uma comissão, ~ título de prêmio, ao
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Banco Central, em percentual fixo que incidiria sobre o va-
lor da dívida em cruzeiros, à taxa de câmbio do dia da opera
çãoCI). Ao mesmo tempo, uma vez livre por alguns anos da ne-
cessidade de enviar recursos reais ao Exterior, o governo im
plantaria políticas efetivas e definidas de controle seleti
vo às importações, a fim de abrir espaço ao rebaixamento da
taxa de juros interna e ao aquecimento dos se t.ores rnão-d mpo r
tadores, permitindo a recuperação dos níveis de emprego e o
crescimento da arrecadação de impostos, já que atualmente as
altas taxas de juros prejudicam indiscriminadamente a todos
os setores.

As funções características das Autoridades Monetárias deve-
riam ser exclusivamente exercidas pelo Banco Central, :iride-
pendentemente do Banco do BrJtil, com a regulamentação e o
estabelecimento dos objetivos gerais de política monetária
sendo feitos através de comissão indicada pelo Poder Le gi sl a-
tivo,.que passaria a ter o poder efetivo de aprovar ou
a indicação dos critérios do Poder Executivo. Haveria
necessidade da consolidação dos orçamentos monetários

-nao
ainda

fis-
cal e das estatais em um único orçamento, que igualmente se-
Tia~submetido's ao Poder Legis lativo , que sobre ele~ pass aria a
ter o poder de veto, permitindo o controle dos gastos do go-
ve rno.

Paralelamente, o sistema financeiro deveria ser direcionado
no sen ti do de con temp lar priori tari amen te os . Lnve st Lmerrt.os
produtivos, limitando, ao mesmo tempo, a pressão do governo
para o financiamento de seus débitos, através da vinculação
obrigatória, definida por lei, da expansão do gasto público
à definição da receita ori~nda para financiá-lo.

(1) A ve ep e i toç ve r o arti;..go de SILVA~Adroa~do'M:.
sa da "desdolarizaçao". nazeta Mercant~l~ Sao
06/10/83.

Em defe-
Pauló;,
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Especificamente em relação aos gastos do setor público, os
principais .Itens a serem resp ei, tados seriam (1) :
- em relação ao déficit do governo, além do controle do dis-

pêndio, o corte nos subsídios, visando minorar gradat1va-
mente a transferência de recursos do orçamento fiscal para
o monetário, cortando-se .prioritariamente os gastos com
custeio e subsídios e preservando-se os gastos com investi
men to ;

- em relação aos subsídios à agricultura,'sua redução e reti
rada total a curto prazo, que seria compensada por uma po-
lítica de preços mínimos mais compensadora, vinculando-se
os subsídios necessários ao orçamento unificado, com cober
tura tributária específica;

- em relação à política tributária, a redução de subsídios e
dos déficits do orçamento monetário e das estatais restrin
giria a necessidade de recursos, abrindo espaço para a di~
tribuição mais adequada dos tributos pelas unidades da Fe-
deração, definindo-se .as condições prévias para a reali za-
ção de uma reforma fiscal que recuperasse aos Estados e
Municípios participação cóndizente às suas arrecadações e
gastos de cunho social.

o elenco dessas medidas, na realidade, pauta-se na' signific~
tiva alteração nas atuais condicionantes políticas. A ampli-
tude das modificações, por atingir, de certa maneira, parce-
la de significativo peso político na estrutura do poder a
tual, seria combatida pelos poucos beneficiários do modelo
de estabilização. Bn t.ret.ant cvv acre d.it a-se haver base políti-
ca para sua implantação. Os beneficiados pelo modelo de de-
senvolvimento implantado a partir de 1964 - as cama das : de
renda média - afastam-se aceleradamentede seus antigos padr ó es
de .consumo , devido à virtual esc as se z cambial e·ã sucessao de

(1) Baseado em documento p ub li oado pe l:a Gazeta tãe rcan t i l, em
06/06/833 denominado l~ugest5es para uma pol{tica econ~-
mica recessiva"3 elaborado por equipe de economistas l~-
gados ao empresário Ab{lio dos Santos Diniz.
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políticas erroneas de convi vência com dê f i ci ts estruturais 'no
Balanço de ~agamentos. Falta ao governo atual representativi
dade para a promoção de reformas estruturais que evitem o
risco de uma inviabilização generalizada do setor produtivo.
Os únicos alardeados beneficiários do atual plano .de estabi-
li zação - os bancos 'particulares têm consciência de
que, talvez nunca estiveram tão sujeitos a alterações brus-
cas nas regras do jogo como agora, e de que, no caso de como
çao social, serão igualmente prejudicados.

Parece, como se observa ao longo da Hist6ria, que movimentos
de ordem política e social acabam por determinar transforma
ções' qualitativas a nível político, momento no qual a articu
lação dos mais variados fatores sociais conduz ã transforma-
ção das estruturas pré-existentes. Nesse sentido,a transfor-
maçao para o Brasil deveria volta~-se para uma maior justiça
distributiva e a incorporação dos milhões de brasileiros que
absolutamente não usufruem do menor benefício em termos de
progresso social.

A opção por uma política recessiva determinada por um gover-
no sem autoridade popular para tanto, mésmo que não se consi
dere sua oportunidade, não tem, crê-se, outro papel senao
acelerar ainda mais o processo de alteração no quadro políti
co em direção i conscien~ização de que alterações institucio
nais profundas sao necessárias. Criar a escassez devido as
requisições de uma ideologia conservadora que sustenta 'seus
privilégios com base na inviabilização do direito, inerente
ao homem de ter a perspectiva de uma' exis tência nào=mi seráve l,
é possível até certo ponto, a partir do qual a ruptura so-
cial inviabiliza qualquer articulação política e a pr6pria
aplicação do aparelhamento jurídico-institucional.

Nesse sentido, a solução para o impasse hist6~ico, a persis-
tirem as atuais condicionalidades e sua aceitação passiva
pelo governo, infelizmente dar-se-â de maneira descoordenada
e violenta, afastando a possibilidade que o País tem, de
crescer politicamente, verificando-se a exacerbação do auto-
ritarismo e a consequente ~entativa no sentido da manutenção
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das reqúisições de cada vez menor número de pessoas. Por se
çonsiderar necessariamente inviáveis essas condições na atua
lidade, crê-se que, como a alteração no quadro internacional
será inexorável,porém lenta,resta ao País 'assumir uma posi
ção de reformas institucionais definidas e uma postura condi
zente na comunidade internacional.
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ANEXO 1

CARTA DE INTENCÕES DO GOVERNO BRASILEIRO AO FUNDO
- MoNETÁRIO INTERNACIONAL

Prezado senhor De Laroiiir~,

Nos úl timos 15 anos, aproximadamente, o Brasiltem
adotado políticas econômicas objetivando elevar a taxa
de crescimento interno,-a rápida absorção dos - f Lu xo.s
crescentes de mão~de-obra e ao aumento constante no pa
drão de vida da população brasileira. Combinando-recur
sos naturais abundantes com a importação em larga esca
la de capital e de tecnologia, o Brasil transformou ra
pidamente sua economia, basicamente agrícola, numa eco
nomia altamente industrial. Essa transformação, que ex
pandiu consideravelmente a dimensão e o papel do setor
público, afetou, t amb-ê m , a estrutura do comercio exte-
rior do Brasil. Enquanto, anteriormente, uns poucos
produtos agrícolas -- tais como o caf â e o açúcar - do
minavam as exportações, hoje os produtos industriais re
presentam mais da metade do valor total das exporta~
ções brasileiras. Analogamente, a existência de um mer
cado domestico de màis de 100 milhões de pessoas per~
mitiu a execução de uma política bem-sucedida de subs-
tituição de importações, fazendo com que, atualmente,
as importações brasileiras consistam, em sua maioria,
de petróleo, outras materias-primas e bens de investi-
mento.

2. A partir de 1974, as políticas financeira e
econômi~a do Brasil têm sido dominadas pela necessida-
de de ajustamento aos aumentos agudos no preço da ener
gia importada. Com a segunda elevação acentuada do
preço do petróleo, em 1979, o progresso ate então obti
do nesse esforço de ajustamento sofreu severo retro-
cesso. Como resposta a este novo choque externo, o Go-
verno adotou no final de 1979 e início de 1980 um am-
plo elenco de medidas que incluíram a maxid~svaloriza
ção do cruzeiro, severas restrições fiscais e monetá~
rias e a maior liberalização do sistema de comercio e~
terior. Ã medida que a situação internacional se tor-
nou mais difícil com a elevação das taxas de juros e o
enfraquecimento da demanda externa, o Governo adotou
medidas adicionais no final de 1980 e princípio de
1981; inclusive a liberação parcial das taxas de juros,
melhor distribuição do credito, maior flexibilidade do
sistema tributário, controle mais rígido dos gastos pu



,I

'b1ico~, especia1~ente das empresas estatais, e desva~o-I
r1zaçao do cruze1ro com base na taxa real. Adespe1to
de seus objetivos, e~s~s ~ed~das nio foram StifiCientes:1
para restaurar o equ111br10 1nterno e externo. Em conse

-:quência, o B;as~l teve de recorrer a volumes considerá-1
:Y,eiJ!de empreª-!~I!lg~~E!=er~os_._ _ '__ _ .J

____________ ~-_-- ____1

3. A intenção das autoridades de reduzir os dese-
qui1rbrios externo e, interno e de liberalizar a econo-
mia de forma gradual sofreu novo revisém 1982,quando
a situação externa dehi1itou considera~eimente'. O declr
nio dos preços internacionais de mercadorias, a reduçãO'
do ritmo da atividade econômica mundial, o aumento de
po1iticas protecionistas, dificuldades econômicas em
parses que se haviam tornado, recentemente, importantes
compradores de produtos brasileiros e a valorização tem
porária do cruzeiro resultaram em um declfnio no valor
das exportaç~es, que se estima deva alcançar 14% em
1982. Em contrapartida, as exportações cresceram quase
de um terço em 1980 e de 16% em 1981. Embora as importa
ç~es tenham-se reduzido significativamente no corrente
ano, prevê-se que o superávit comercial, em 1982, atin-
ja não mais do que US$ 775 milhões em comparação com
estimativa inicial de US$ 3 bilhões e um superávit de
mais de US$ 1 bilhão em 1981. A alta continuada das ta-
xas de juros internacionais ocasionou o aumento de mais
de US$ 1 bilhão nos pagamentos de juros lrquidos ao Ex-
terior. Este fator, a queda no superávit comercial e o
aumento no pagamento de outros serviços 'provavelmente
provocarão uma sensivel elevação do dificit em conta
corrente do balanço de pagamento (exclusive lucros rein
vestidos) de US$ 11 b,ilhões (equivalentes a quase 41
do PIB) em 1981 a ~erca de US$ 15 bi1h~es (quase 5% do
PIB) em 1982. A fim de fazer frente, rápida e decidida-
mente, a esta situação, o Governo formulou um programa
econômico, que a curto prazo reduzirá substancialmente
os desequi1ibrios externo e interno e, a midio prazo,
promoverá mudanças estruturais na economia que permiti
rao um re torno a taxas mai s e levadas e _ auto-sustentáveis
de crescimento e do emprego. A. estratigia básica dest~
programa i aumentar significativamente a poupança inter
na, especialmente no setor público, e tornar a economia
ma~~ eficiente, o que será alcançado atravis do a1inha-
me;to nos preços relativos entre os vários setores da
economia, eliminação de subsídios e redução da interven
ção direta e indireta do Governo na economia.

5. Apoiando este programa de política econômica,
que será descrito mais pormenorizadamente a seguir, o
Governo do Brasil, pela presente, solicita acesso aos
recursos financeiros do Fundo Monetário Internacional no
valor equivalente a 450% da quota do Brasil, ao amparo
da primeira "tranche" de cridito e no âmbito de um acor
do ampliado por um período de três anos. O Governo do
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Brasil solicita também acesso maximo aos recursos finan
ceiros do Fundo, ao empréstimo compensatório para queda
nas exportações e a empréstimo para financiamento de
estoques reguladores.

6. Para assegurar o ixito deste programa econ&mi-
co, sera essencial que o Brasil possa continuar a con-
tar com o apoio financeiro de bancos comerciais estran-·
geiros, de organismos internacionais e de Governos. Tal
apoio financeiro será de especial importância no início
de 1983, quando o efeito completo das medidas de reaju~
te ainda não se tiver materializado.

7. Em outubro de 1982, o Conselho Monetario Nacio
nal aprovou o programa do setor externo para 1983, que
objetiva uma redução no déficit em conta corrente do
balanço de pagamentos do Brasil para cerca de US$ 7 bi-
lhões (em torno de 2% do PIB) e o equilíbrio no balanço:
de pagamentos como um todo. Essa melhoria tão significa:
tiva nas contas externas do Brasil e os recursos soLici
tados ao Fundo fortalecerão consideravelemente a posi~
ção das reservas internacionais do País.

8. No segundo e terceiro anos do acordo ampliado,
as autoridades brasileiras visarão a um maior fortaleci
mento da posição externa do País. O déficit em conta
corrente devera reduzir-se para cerca de 1,5% do PIB
em 1984 e 1% em 1985; o déficit neste ultimo ano sera
equivalente a cerca de usf 4 bilh~es. Essa mudança nag
contas externas ira reduzir substancialmente o cresci-
mento da dívida externa brasileira e permitira superavits
moderados no balanço de pagamentos, o que ~reconstitui~
ra, ainda mais, as reservas cambiais.

9. O programa economi co visa, também, a uma signi
ficativa diminuição do desequilíbrio interno. Em virtri~
de do efeito imediato sobre os preços, decorrente d~·
pretendida liberação nas restrições e controles, a que~
da da taxa de inflação tera necessariamente de ser mais
lenta em 1983 do que nos dois anos seguintes. A taxa mé
dia anual de inflação devera declinar de 95%, em 1982;
para 78% em 1983; a taxa de aumento de preços durante
o ano devera cai~. de 99% em 1982, para 70% em 1983.

10. Tendo em vista os efeitos negativos que a in-
flação exerce sobre os investimentos e o crescimento .~
conômico futuro, as autoridades pretendem manter a con-
tinuidade das políticas em 1984 e 1985, no sentido de
consolidar novas reduç~es na taxa anual de crescimento
dos preços internos.

11. As altas taxas de juros externos, a recessao
mundial prolongada, a retração dos mercados internacio-
nais de capital e outros fatores fora do controle do
Governo tim tornado cada vez mais difícil a manutençao
de políticas orientadas .para .elevadas .taxas .de .cresci~
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mento e emprego. A fim de amen1zar os serios problemas
sociais criados pela combinação de uma taxa de expan-
são demográfica com um ritmo lento de crescimento do-
mestico, as autoridades tencionam estimular as ativida
des econômicas e o emprego em 1983 e nos anos subse=
quentes, especialmente atraves de: .
(1) Aumento das exportações, atraves de combinação de

uma política cambial adequada e de ampla assistên-
cia financeira e tecnica;

(2) Apoio continuado i agricti1tura, buscando a eleva-
ção dos investimentos e da produtividade no setor;:

(3) Fortalecimento da confiança do empresariado, atra~
ves deste programa.econômico, o que deverá estimti
lar os investimentos no setor industrial;

(4) política salarial destinada ao aumento do emprego;.
e

(5) políticas de preços destinadas a estimular a produ
çao.

o Governo espera um crescimento mais elevado e·
auto-sustentado durante o segundo e terceiro anos do
acordo ampliado, na medida que as limitações impostas
pela situação internacional se abrandem e as modifi~
cações estruturais comecem a ser implementadas.

12. Apesar.das amplas medidas .de liberação de pii
ços em 1980-81, os preços de alguns produtos rurais ~
de certos bens de serviços fornecidos pelo setor p~bli·
co .continuam a ser controlados. Durante o ano p ass ad o j.

esses preços não foram reajustados de acordo com .~
evolução dos respectivos custos. Para corrigir essa si
tuação, o Governo adotou ou deverá adotar as seguintes
medidas:
(1) Os preços dos derivados de petróleo, numa primeira

etapa, serão corrigidos substancialmente. Emge~
ra1, ao longo do tempo, os derivados de petróleo
terão seus preços fixados, em 1983, de maneira a
reduzir o consumo de combustível e, consequentemen
te, as importações de petr~leo {ass~m, 1iberand~
recursos em divisas para.ria1ização de importaç~~s
adicionais de outras materias-primas e de bens di
capital); a estimular a substituição de petr~leo;
e a reduzir, substancialmente, a conta petróleo
que reflete subsídios passados e atuais ique1ei
produtos;

(2) O preço de venda de trigo tambem será elevado rap~
damente. O subsídio restante continuará a ser redu
zido significativamente durante o ano de 1983 e
devera estar eliminado ao fim de 1985;

(3) O subsídio aos prod~tores de aç~car, que e particu
1armente elevado neste momentp, devido ao~ baixos
preços internacionais .tamb.em .serãreduzidoem .1983~

.~du-r.an·.t.e~.o·-perÍ.od~o~-:re.s·t.an:t:e-de ster'prog ra'ma," .--
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Qualquer subsídio ainda existente, ao fim de 1985, "de~
pendendo da evolução do preço internacional do açúcar,
será transferido do orçamento monetário para o orçame~
to fiscal.

4. Os preços de bens não-agrícolas e serv1ços su-
pridos pelo setor público também foram .rev í.s t os com a
correção dos preços de aço e servidos de" utilidade piib lí '.

ca, inclusive transporte. Os preços de outros bens ~
servisos estão sendo reajustados, levando em considera-
ção nao somente a situação financeira das empresas pú~
b1icas, mas também, as.condições de oferta e procura,
como no caso. das usinas hidrelétricas, que atualmente
operam com capacidade ociosa.

13. Durante o período do acordo ampliado, o Gover-
no pretende seguir uma política de preços que evite ~
reaparecimento de subsidios que já tenham sido elimina~
dos e que, em geral, permita reduzir outros subsídios
explicitos ou implícitos. A esse respeito, procurar-se-
i melhorar o transporte e a armazenagem no setor rurai,:
a fim de permitir a redução do papel governamental na
comercialização domestica dos produtos agrícolas.

14. As receitas do Governo Federal serão ".aumenta-
das consideravelmente durante 1983, tendo em vista as
seguintes medidas:
(1) A lei de Imposto de Renda modificada recentemente,

introduzindo-se o período de recolhimento; estas me
didas, por si s~, deverão gerai um ganho de receit~
equivalente a cerca de 1% do PIB durante 1983;

(2) ~ aumento da tributação do diesel, já introduzido~~
meados de 1982, mas que somente em 1983 terá seu im
pacto pleno em termos de acrescimo:de receitas; ~"

(3) O Governo já adotou medidas para aperfeiçoar a ad~i:
nistração tributária, medidas essas que deverão cp"
meçar a produzir resultados a partir de 1983;

(4) Determinados incentivos fiscais foram reduzidos subs-
tancialmente e medidas adicionais serão tomadas pa-
ra sua contínua diminuição e, eventualmente, ati
eliminação, exceto no Norte e Nordeste. Alem do'
ma1S, certas alíquotas tributárias e tarifas serao
revistas ainda antes do início do acordo .solicita-:
do.

15. O Governo pretende impor, ainda, maior austeri
dade com relação aos gastos públicos. Esse objetivo" a
plica-se, em particular, às despesas com pessoal e as
transferências das empresas do Governo. O rígido con-
trole das demai~""despesas do Governo Federal resultará
em gastos menores do orçamento.

16. Nos anos recentes, tornou-se evidente que a
eficiência e equidade do sistema fiscal brasileiro. pod~
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rao ser aprimoradas. Os aperfeiçoamentos possíveis re-
'ferem-se ã distribuição das receitas entre os Estados,
ã. redução da incid~ncia tributiria sobre bens de consu
mo essenciais compensada pelo aumento da incid~ncia
sobre produtos de luxo, maiores estímulos ã poupança,.
aos investimentos e às exportaç~es. O Governo presente
mente esti elaborando um projeto de reforma tributi~
ria, que deverão ser submetido ao Congresso durannevl.Sêâ ,

17. Um volume significativo de despesas ~governa-
mentais esti presentemente a cargo das autoridades mo~
netirias, ainda sem.cobertura pelo Tesouro. Esta siste
mitica seri quase inteiramente eliminada ate o fim do
acordo ampliado, mediante redução substancial dessas'
despesas e transfer~ncia gradual da parcela residual
restante para o Orçamento Federal.

18. A situação financeira do sistema de p revi den-:
cia social deteriorou-se seriam~nte durante 1981. En~
tretanto, as medidas adotadas tais como a elevasão da
alíquota de contribuição e a maior racionalizaçao na
concessão de benefícios melhorou significativamente a
quele estado de coisas. As autoridades continuarão a
seguir políticas que garantam a v{abilidade financeira
do sistema de previd~ncia.

19. Parte substancial do ajuste economico de que
o País necessita caberi às empresas.do Governo. Inde-
pendentemente da política mais adequada de preços a
que se fez referência acima, torna-se necessirio, du~
rante 1983 e 'em anos subsequentes, um corte' substari"';
cia I no disp~nd io globa L dessas e mp res as. As desp esas:
de capital serão reduzid!sconsiderav~lment~ em ter~
mos reais, uma vez que nao se iniciarao no ~r~ximo ano
novoS projetos de vulto (com exceção de Carajis, cujo
financiamento ji esti inteiramente assegurado no Exte~
rior), ao passo"que a execução de projetos em andamen-
to se está dando num ritmo mais lento.

A redução p r ojetada no ..vo Lumevde desp·es·as.cQ.rr~nte.s:sê,
:ra.;bas.t.ante"limit.ada"ji que um aumento po n derave I do va~
lor em cruzeiro dos pagamentos dos juros da dívida ex~
terna deveri neutralizar, em boa parte, as economias
obtidas com a austeridade nas despesas de pessoal, ~n-
clusive com as restrições impostas a novas con trat.açoes,

-.. -.. ,._-20. A prazo me d í o , e a.nt.ençao do Governo manter
as políticas atuais, que procuram reduzir o número de
empresas governamentais e ajustá-las às regras do mer-
cado. Isto significa que o setor das empreas estatais
deverá tornar-se financeiramente auto-sustentável den~
tro em breve, com exceção ~bvia daquelas entidades que
tenham uma função especial, social ou de desenvolvimen
to.
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21. Como resultado das medidas aC1ma referid~s,
as necessidades de financiamento do .setor p~blico nao-
financeiro deverão reduzir-se significativamente.

Estas necessidades, que aumentaram de 12,2% do
PIB, em 1981, para 13,8%, em 1982, deverão baixar para
7,9% do PIB,. em 1983. O Governo pretende, com relação
ao setor p~blico, seguir políticas, em 1984 e 1985,
que serão consistentes com os objetivos no setor exter
no.

22. Apesar de melhoras significativas em algumas.
are as durante os últimos anos, a política monetária con-
tinua a sofrer.os efeitos ·desfavoriveis associados i
existência de vultosos subsídios de juros e programas
de preços mínimos, entre outros, fortemente dependen
tes de criditos do Banco Central. ·Para reduzir as ele=
vadas taxas de juros que p~edominam na faixa de cridi~
to não subvencionado, o Conselho Monetirio Nacional,
em l6}12/82, resolveu inst~tuir um programa de ~leva-
ção gradual nas taxas de· juros apliciveis i agricul-:
tura. A taxa nominal desses empristimos, em iúidia, de:-
veri ser igual ou ligei~amente superior i taxa previs-:
ta de inflação, ao fim de 1983. Entretanto, os empris~:
timos aos produtores do Norte e Nordeste e is pequenaE
lavouras em todas as regi~es do País continuarão a be~·
neficiar-se de algum subsídio implícito, que deverá
ser cob e r to p re p onde r ari.tr.e.m:eh~ e,.p:e1l:.0Or çamen to Fe de ra L ..
Estas modificaç~es estão refletidas no Orçamento Mone-
tário (tambim aprovado pelo C6nselho Monetário Nacio~
nal) que especifica metas de expansão moneti~ia e cre-
ditícia consistentes com os objetivos de corrigir os
desequilíbrios do balanço de pagamentos e reduzir o
ritmo da inflação.

23. Durante o período do programa, as autoridades
pretendem prosseguir .na liberalização do sistema finan·
ceiro, tanto no que diz respeito is taxas de juros, quan
to no que diz respeito is limitaç~es quantitativas, con
trolando o nível de 1iquidez domestica mediante instru
mentos convencionais, tais como reservas compulsõrias~
redes contos e operaç~es de· mercado aberto.

24. O fortalecimento substancial da posição exter
na do Brasil em 1983 e um objetivo da maior importin~
cia. A fim de compensar certa apreciação ~fetiva real
do cruzeiro em relação i cesta das moedas dos· nossoS
principais parceiros comerciais, ocorrida em 1982.,
e para criar condiç~es que permitam a redução das res~
triç~es c6merciais e de pagamentos ao Exterior, o G~-
verno resolveu continuar a depreciar a taxa de cimbi:o·
do cruzeiro, em relação ao dólar norte-americano,· em
1983, a uma taxa mensal que, em media, será 1% supe-
rio r i tax a d ome s ti ca de in f 1a çã o .

25. O credito-prêmio acaba de ser prorrogado ate
o fim de abril de 1985 no nível atual de 11%. Certos
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bens e serviços, equivalentes a menos da metade do va-
lor total das importações, estão sujeitos a um imposto
cambial (IOF) com.alíquota de 25%; tambem foi introdu-
zida uma ampla gama de proibições e restrições quanti-
tativas as importações, a fim de reduzir o deficit do
balanço de pagamentos, que se estava aprofundando rapi
damente. Na medida em que a economia .comece a reajus~
tar-se, o Governo pretende reduzir substancialmente as
restrições quantitativas as importações. Nas atuais cir
cunstâncias, e impossível prever as restrições cam-·
biais sobre exportaçõe~ e importa~ões, mencionadas no
início.deste parágrafo, que poderao ser reduzidas du-
rante o primeiro ano do acordo ampliado. Entretanto, ca
so haja redução significativa no valor externo do dó~
lar norte-americano, a depr~ciação real efetiva do cr~
zeiro, com respeito às moedas dos principais parceiros·
comerciais do Brasil, não conduzirá a modificação da
polítiGa cambial explicitada no parágrafo anterior,mas
será aproveitada para reduzir as restrições cambiais
anteriormente mencionadas.

26. Durante o primeiro ano do acordo com o Fundo,
as autoridades pretendem tambem eliminar um número de
restri ções cambiais de men~ri mp acto , num esforço para:
facilitar os pagamentos e transações internacionais e
substituí-las, sempre que necessário, por medidas de
natureza não-cambial.

27. Durante o segurido e terceiro anos do acordo,:
as autoridades pretendem manter a política de minides~

.valorizaçõa:sdo cruzeiro, de forma a.assegurar a compe-
titividade das exporta~ões brasileiras e permitir i
eLi.mí n a ç ao das rest r í.ç oes cambiais res tantes. Procurar-
se-â ainda, durante o periododo acordo, introduzir um
sistema de comercio exterior que proteja as atividades
domesticas mediante tarifas aduaneiras, pre~er~ncial-
mente a adoção de restrições quantitativas.

28. Tendo em vista a dimensão da dívida externa
pública e privada do Brasil, o Governo limitará o au-
mento líquido do endividamento externo, tanto de cur-
to como de longo prazos, a níveis consistentes com as
metas relativas à conta corrente e ao total do balanço
de pagamentos.

29. As autoridades brasileiras acreditam que as
políticas e medidas acima referidas são adequadas para
realizar os objetivos do programa, mas adoiarão qua1~
quer outras adicionais ~ue possam tornar-se apropria
das para esse fim. Durante o período do acordo, o Bra-
sil e o Fundo manterão consultas periódicas, em cpnfor
midade com as diretrizes do si;tema de consultas,.par~
examinar o progresso na implementação do programa ~
~onsecução dos respe~ti~os objetivos. No que diz res~
peito ao programa para o primeiro ano, as autoridades
brasileiras manterão consultas com o Fundo, antes de
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30 de agosto de 1983, quanto ao. progresso feito na im-
plementaçio do programa. Ademãis, antes de 15 de feve-
reiro de 1984 e 15 de fevereiro de 1985, serão realiza
das consultas com o Fundo quanto às políticas, medidas
e critérios de desempenho para o segundo e terceiro a
nos do acordo.

- "Cordiais Saudaçoes.

a) Ernane Galvêas
(Ministro da. Fazenda)

a) Carlos Geraldo Langoni
(Presidentedo Banco Central do Brasil)
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ANEXO 2

o MEMORANDO TÉCNICO DE ENTENDIMENTO

Este memorando técnico define os conceitos utili
zados para qualificar determinadas variáveis do progra'
ma Econômico descrito na carta datada de 6 de janeiro
de 1983 e estabelece modelos de relatórios periódicos.'

1. ° objetivo global do balanço de pagamentos pa
ra o ano civil de 1983, conforme descrito no parágrafo
7 da referida carta, é pelo menos o equilibrio. Os ob-
jetivos imediatos são um déficit não superior a US$
1,5 bilhão para o periodo de 3 meses, terminando em:
31 de março de 1983; um déficit não superior a US$ 1,5
bilhão para o periodo de 6 meses, terminando em 30 de
junho de 1983; e um déficit não superior a US$ 0,7 bi-
lhão para o periodo de 9 meses, terminando em 30 de
setembro de 1983. Para fins desses objetivos, o desem
p enh o do balanço de pagamentos será. 'medido através
das alterações na posição das reservas internacionais
liquidas das Autoridades Monetárias (o Banco Centra'l tdo
Brasil e o Banco do Brasil), demonstrado no Quadro ~:
anexo. Contudo, para m~dir o desempenho do balanço d~
pagamentos, as alterações na posição das reservas in-
ternacionais liquidas serão ajustadas pela monetização
liquida do ouro. Além disso, o ouro, os SDR e os ati-
vo's e passivos nao em dólar serão valorizados ao s pre-·
ços e taxas de câmbio em v a gor até 31 de' dezembro de:
1982. Adicionalmente, qualquer redução nos pass1vos
de curto prazo das Autoridades Monetárias que resulte
do refinanciamento de operações "bridge". do Tesouro'
Americano, do BIS e bancos internacionais obtidas em
31 de dezembro de 1982 não será considerada para o pr~
pósito desses objetivos.

2. A necessidade de captação do setor público
nao financeiro referido no parágrafo 21 da carta será
definida com~ a soma dos aumentos liquidos dos itens
descritos no Quadro 2 anexo acima dos seus respectivos
estoques em 31 de dezembro de 1982. Essa necessidade
de financiamento cumulativo não excederá Cr$ 1 200 bi-
lhões durante o periodo de 3 meses, terminando em 31
de março de 1983; Cr$ 3 200 bilhões durante o periodo
de 3 meses, terminando em 30 de junho de 1983; Cr$
5 000' bilhões durante o periodo de 3 meses, terminando
em 30 de setembro de 1983; e Cr$ 7 000 bilhões durante
o periodo de 3 meses, terminando em 31 de dezembro de
1983.
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3. Os objetivos da política monetar1a para 1983,
mencionados no parágrafo 22 da carta, traduzem-se para
fins deste programa num conjunto de 1imitaç;~s aos ati
vos líquidos internos das Autoridades Monetárias; es~
tes ativos são definidos como a diferença entre os pas
sivos do setor privado e os ativos internaciona~s 1í~
quidos da Autoridade Monetária, 'conforme demonstrado
no Qu~dro 1 anexo. Para fins desta definição, o valor
em dólares americanos da posição em 31 de dezembro de
1982 dos ativos internacionais líquidos sera converti-
do a qualquer tempo em cruzeiros ã taxa de câmbio de
31 de dez embro de 19 82; e para cada um dos períodos
de 3 meses, terminando em 31 de março 'de 1983, 30 de:
junho de 1983,30 de setembro de 1983 e 31 de dezembro:
de 1983, o valor e~ dólares· americanos das modifica-
ç;es na posição dos ativos internacionais líquidos,
ocorridos durante esses períodos de 3 meses, será con-
vertido em cruzeiros ã taxa .de câmbio media correspon-
dente a esses períodos. Os ativos líquidos internos,
assim definidos, que em 30 de setembro de 1982. soma-
vam Cr$ 2 415 bi1h;es e estão projetados para totali-
zar Cr$ 3 500 bi1h;es durante o período de 3 meses, ter
minando em 31 de dezemb ro de 1982,' não exced erão crf
4 050 bi1h;es durante o péríodo 'de 3 meses, terminanda
em 31 de março de 1983; Cr$ 4 650 bi1h;es durante o
período de 3 meses, terminando em 30 de junho de 1983;.
Cr$ 5 150 bi1h;es durante o período de 3 meses, termi-
nando' em 30 'de setembro de 1983; e Cr$ 5 800 b i Lhoes
durante o período de 3 meses, terminando em 31 de de-
zemb ro de 1983.
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TABELA 1
RESERVAS INTERNACIONAIS LIQUIDAS DAS AUTORIDADES

MONETÁRIAS(l)
(em milhões de dólares dos E. Unidos)

3O de setemb ro
de 1982

I. Ativo . .4,352. 1
1,386.1
2,.61,7.4

348.6
3,303. 7

A. Haveres prontos ••••.•.•••••••..•••
B. Haveres a curto prazo ••••• ~.•••.••
C. Haveres a medio e longo prazo •••••

·11. Obrigações .
A. Obrigações prontas •••••...••••.•••
B. Obrigações a curto prazo ••••.••..•
C. Obrigações a medio prazo (FMI)(2)

3,303. 7

111.
Reservas Líquidas Internacionais

1,048.4(I + 11) .

(1) Banco Central e Banco do Brasil.
(2) Inclui todas as obrigações de recompra decorrentes do

uso de recursos do Fundo na primeira tranche de cre-
dito, ao amparo do acordo ampliado, do financiamento
comp ens atori o e da linha de credi to para re gu1 agem
de estoque ("buffer stock faci1ity").

FONTE: DEBAP, Balanço de Pagamentos.
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TABELA 2
NECESSIDADES DE EMPR~STIHOS DO SETOR PÚBLICO

(em bilhões de cruzeiros)

1. Cridito liquido do sistema bancirio ••••
Autoridades monetirias .••..••••••••••••
Bancos bomerciais ....••••.•.•.•..•..•..
Resto do sistema bancário .•.•.•.•.•.•••.

1981 (1)

1 923
(-188)

(881)
(1 230)

2. Haveres da divida pública junto ao se-
tor privado. 867

3. Haveres da divida estadual e municipal
junto ao setor privado................. 146

4 ~. d f Lu t ua: d . (2).• D'í.v í, a utuante e empresas estatai.s •

5. Financiamento domistico total
(1 + 2 + 3 + 4} ••.......••••..••.

6. Financiamento externo ............•.....

7. Financiamento total do setor público
(5 + 6) .

(Como percentual) do PIB .•.•..•..•..•.•

23

2 959

280

3 239

(12,2)

(1) Alteração nos estoques entre dezembro de 1980 e de-
zembro de 1981 conforme as tabelas anexas.

(2) A empreiteiros e fornecedores.
FONTE: DEBAP, Balanço de Pagamentos.
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'TABELA 3
ATIVO DOM~STICO DAS AUTORIDADES MONETÁRIAS

EM 30 DE SETEMBRO DE 1982
(em bilhões de cruzeiros)

(GE CAM 31) .••••.••••••••...•.•.•••••••.
2. Outros ·.·

Depósitos diversos setor privado(2) •••.
Depósitos diversos restit. s/viagem
e x t r. (Re s , 380) .
Depósitos ·diversos resti~. s/óleo com-
bustível (Res. 413)
Depósitos diversosrestit. s/empr. ~o~
pu1s. (DL 1 782)
Depositos diversos restit. em moedas.
estrangeiras(3) •••••.••..••...•••...••• (2.171,66)

Ativo externo total. .••....•....•..•..•... 1.078,80,
Reservas internacionais líquidas
{ver Tabela 1) ' .
Outros ativos externos 1íquidos .•.........
1. Haveres .. ~ .

A. Obrigações dadas para com o setor pr í v ado •••
Obrigações dadas monetárias .••.•••••.•.••.
1. Papel-moeda .

Papel-moeda emitido ••••••.•••••••••••••
Caixa das autoridades monetarias •••••••
Caixa dos bancos comerciais ••••••••..••

2. Depositos a v1sta •••.••••••.•••••••••••
Dep ó s í t os à vista do setor privado(l)••••.
Depositos a praz9 e de poupança •••••••.
Depósitos a prazo do Banco do Brasil ••.

Outras obrigações ••••••••.•••••••.••.•••••
1. Depósitos sobre importações .•.•••....•.

Depositos diversos restit. s/importo
(Re s , 331 e 443) .
Depositos diversos resto s/importo

:B.

BB Cambiais em cobrança .
Saldo convênios ativos (Inconv.) •......
Exportações financiadas ..........•.....
Outras contas inconversíveis ..........•
Export. financ. FINEX .•..•....•...•.•..
Export. financ. Convênios Bi1at. - NP ... -2. Ob r Lg a ç o e s •••••••••••••••••••••••••••••
Saldo de convênios ativos ••........••..
Out ras con tas .

C. Ativo domestico líquido (A - B) •.......•..

3.419,05
1.002,57

(656,71)
(772,30)
(-15,37)

(~100,21)
(345,85)
(345,85)

162,32
(162,32)

2.254,15
(7 ,20)

(0,08)

(1',12)
2.246,95

(75,07)

(0,16)

216,18
862,64
863,53

(256,41)
(1,59)

(144,24)
(0,60)

(280 ,12)
(180,57)

-0,89
(-)

(O ,89)
2.340,25

(1) Conta 60.25.10 do Balancete das autoridades monetárias.
(2) Contas 70.10.10.50a 70.10.10.75do Balancete consolí.dado das

autoridades monetárias.
(3) Contas 70.05.05.05 e 70.05.05.06 do Balancete das autori

dades monetárias.
FONTE: DEBAP, Balanço de Pagamentos.
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TABELA 4
DESEMBOLSOS LíqUIDOS DA D1vIDA EXTERNA

(em ~lhões de dólares dos E. Unidos)

jan-junho
1982

b (- . ) (1)I. Desem olsos de med10 e longo prazos ••• 7,5l3~2
A. Empr~stimos e financiamentos estrangei-

ros do Brasil ....••••...•••••••..•••.•• 7.,511.6
1. Organismos internacionais e agências

governamentais •••.•••.••..•..••••.•• (737.3)
2. Linhas de cr~dito de exportação e im

portação de m~dio e longo pràzos(acY
ma de 24 meses) •.•.•.•••.•.•••••••. ~ (-268~7)

3. Contratos de risco (petróleo)....... (54.5)
4. Suppliers' and Buyers' credits •••••• (937.3)
5. Lei n9 4.131 (m~dio e l6ngo prazos).(3,.576.8)
6. R~solução 63 (m~dio.e longo prazos).(2,432.4)
7. Bonus (42.0)

B. Financiamento a residentes para expor-
tação (receita)........................ 1.6

11. Amortização (m~dio e longo prazos) •....•.• 3,800.1
A. Empr~stimos e financiamentos estiangei-

ros 3,800.1
1. Organismos internacionais e agências

governamentais ••.•.•••.•.•.••..•.•.. (375.6)
2. Suppliers' and buyers' credits .•...• (756.5)
3. De governamentais ••.••.......•.•.••• (283.7)
4. Lei n9 4.131 (rnê di.oe .longo prazos). (1,.434.0)
5. Resolução 63 (m~dio e longo prazos). (8.66.4)
6. Comp ensatórios. ..•.....•..........•. (3 .1)
7. Conversão em ·investimentos.......... (71.1)
8. DIvida p~bli~a e~terna consolidada~. (0.2)
9. Empréstimos diversos (acervos)...... (5.1)

10. Bônus.. (4.4)
B. Financiamentos a residentes para expor-

tação (despesa) .
III:C~pit~1 ~ -~-ti';to"pr~zó·.;:;:::::;: :.~:.: ..

Bancos comerciais .
581. 2
581. 2

TV e . DesembolsosLIquidos da Dívida Externa
(I + 11 + 111)...............•.......... .... 3,131 .9

(1) Exclui desemb o1sos de emp r~s timos P ara ..refi.nancdar
empr~stimos-ponte de curto prazo obtidos pelas au
t ori.dades monetárias at ê 31 de dezembro de 1982.-

FONTE: DEBAP~ Balanço de Pagamentos.
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4. Os limites da nova dívida externa líquida re-
ferida no parágrafo 28 da carta serão definidos com a
diferença entre os desembolsos e as amortizações de mé
dio e longo prazos da dívida externa dos setores púb11
co e privado, mais as alterações na posição líquida de
certos tipos de dívida de curto prazo, conforme descri
ta no Quadro 4 anexo. A nova dívida externa assim def1'
nida não excedera a US$ 2 bilhões em 31 de março de
1983; US$ 3 bilhões em 30 de junho de 1983; US$ 4 bi-
lhões em 30 de setembro de 1983; e US$ 6 bilhões em
31 de dezembro' de 1983. Quaisquer empréstimos obtidos·
para refinanciar os passivos de curto prazo das autori
dades monetárias resultantes de operações "bridge" ocor
ridas antes de 31 de dezembro de 1982 não serão compu~
tados contra os limites da dívidá externa líquida.

5. Respeitando a defasagem na publicação do re1~
vante índice de pre.ços, a política d~ taxa de câmbio
descrita no parágrafo 24 da carta sera medida como se
segue: a alteração percentual do valor em cruzeiro do
dólar em 15 de abril de 1983 sobre seu valor em 15 de.
janeiro de 1983 não se r a in f.erior ã a1tera:ção percen- .
tua1 cumulativa do índice Geral de Preços - Disponibi
Li dade Interna (IGP-DI) durante o período de 3. meses:-
terminando em 31 de março de 1983 mais 3 pontos percen
tuais: a modificação percentual n~ valor do cruzeiro
em relação ao dólar em 15 de junho de 1983 sobre o seu
valor em 15 de jan~iro de 1983 não sera inferior ã m07.
dificação percentual cumulativa do IGP-DI durante ó·
período de 6 meses, terminando em 30 de junho de 198~
m~is 6,2 pontos percentuais; a variaçã~ perrientua1 no
valor do~cruzeiro em relação ao dólar em 15 de outubro
de 1983 sobre o seu valor em 15 de janeiro de 1983 não
sera inferior ã variaçio percentual cumulativa do IGP-
DI, no período de 9 meses, terminandó em 30 de setem7
bro de 1983 mais 9,4 pontos percentuais; e a variação
percentual no ya10r do cruzeiro em relação ao dólar
em 15 de janeiro de 1984 sobre o seu valor em 15 de
janeiro .de 1983 não sera inferior ã variação percen~
t~a1 cumulativa no IGP-DI no período de 12 meses, ter~
minando em 31 de dezembro de 1983 mais 12,7 pontos per:
centuais.

6 ..As pequenas restrições cambiais referidas no
paragrafo. 26 da carta são (i) limitações nas remessaS
externas de taxas de assistência tecnica e roya1ties;
(ii) quotas de contribuição "de café, cacau e peles dê
animais selvagens; (ííi) imposto sobre a exportação de
sucos de laranja e tangerina, farelo de milho e couro
de gado; (iv) imposto adicional progressivo sobre as
remessas externas de lucros e dividendos; e (v) paga~
mentos dos acordos bilaterais com a Hungria e Romênia~
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ANEXO 3

ADENDO À CARTA DE INTENCÕES

111. Com vigência a partir de 21 de fevereiro "de
1983, o Brasil desvalorizou sua moeda em 23% em termos
de d~lares norte-americanos por cruzeiro~ e em 30% em
termos ·de cruzeiros por d~lares norte-americanos. Ao
mesmo tempo, f or am criados impostos temporários de ex-
portação, variando de 10% a 20%, princ~palmente sobre
produtos primários e um imposto sobre rendimentos ,',de
capital decorrentes de maxidesvalorização. Alim ·disso,
o Conselho Monetário Nacional decidirá posteriormente
sobre um cronograma Eara distribui5ão em etapas dos
impostos de exportaçao e das reduçoes no imposto de im
portação e no cridito-prêmio i ex~ortação. Em uma de=
cisão separada, o Instituto Brasileiro do Cafi elevou
a quota de contribuição sobre o ca f ê em 38%·,a'saca de
cafi.

2. Esta modificação da política de taxa cambial
em relação àquela de s cr í ta no parágrafo 24 de nossa car
ta de 6 de janeiro de 1983 (doravante chamada IIcartall

)

representa, at~ certo ponto, uma antecipaçio da desva-
l6rização real do cruzeiro que foi programada para ·ocor
re r gradualmente no .decurso de 1983.' Esta .aceLeraçao na
velocidade de reajuste tornou-se .necessária não s~ por
causa dos resultados decepcionantes da balança comer
cial de janeiro de 1983, mas tambim por causa da impor
tância de garantir que os objetivos do programa econô=
mico em geral,'e particularmente do programa do setor
externo para 1983, sejam atingidos.

3. Enquanto as intenções de polític.a descritas 'na
carta podem ser confirmadas, alguns dos critirios de
desempenho e algumas metas ao programa econômico serão
afetados pel~ recente mudança na política de taxa ~am-
bi,a 1, o s qu a1. s foram mo di fi c ados com oab aixo e sp e cifi-
cada.

4. Nosso ponto de vista ~ que as metas de infla-
çao descritas no parágrafo 9 da carta nece~sitam ser
modificadas apenas para 1983. Ap~s .um rreorudes.:ciimentoi
nicial em março de 1983, esperamos que a iaxa de in=
flação mensal decline, e, até dezembro deste ano, a ta
xa mensal deve situar-se a um nível não superior àque=
le anteri9rmente previsto. Para todo o ano de 1983, es
pera-se que a taxa de Ln f La ç ao ça o final do período; cafã
para cerca de 85,90% e a taxa ano a ano seja de aproxi
madamente 100%. A inflação esperada para 1984 e 1985
não .foi alterada.



5. A recente desvalorização deverá ter efeitos
beneficos sobre o nível de emprego e a produção, devi
do ã crescente competitividade das exportações bras1
leiras no Exterior e ao antecipado declínio nas taxas
reais de juros. A implementação plena da política sa-
larial deverá contribuir tambem para preservar o ní-
vel de emprego.

6. O efeito de ajustamento da recente desvalori-
zação não será enfraquecido por subsídios diretos ou
indiretos. Os preços dos produtos importados, particu
larmente petróleo e trigo, estão sendo ajustados para
refletir totalmente a elevação do custo das importa-
ções em cruzeiros, e posteriormente serão alterados de
acordo com as intenções expressas no parágrafo 12 da
carta.

7. O efeito líquido da recente desvalorização so
b re as finanças do setor público e de difícil previsã'Õ:
Enquanto as receitas da administração central serão for
talecidas imediatamente pelo recem-criado imposto tem
porário sobre exportações e outros impostos extraord1
nãrios, as despesas das empresas estatais devem ele=
var-se significativamente, devido ã elevação das des-
pesas financeiras em cruzeiros relativas ã dívida ex-
terna e do componente de moeda estrangeira nos gastos
com investimentos. Como resultado de informações esta
tísticas atualizadas, as necessidades de emprestimos
do setor público não-financeiro atingiram 16,9% do
PIB em 1982, comparado ã estimativa de 13,8% menciona
da no parágrafo 21 da carta. Essa necessidade deve re
duzir-se de 8,1 pontos percentuais do PIB, isto e, a
tingir 8,8% em 1983. Com base nestas novas Lnformaçoes,
o teto dos emprestimos cumulativos do setor público
contido no parágrafo 2 do memorando tecnico de enten-
dimento, de 6.1. 83 (a partir de agora chamado de "me-
morando"), foi modificado. Os novos tetos são Cr$
2 800 bilhões durante o período de três meses a termi
nar em 31 de março de 1983; Cr$ 5 000 bilhões durante
o período de três meses a terminar em 30 de junho de
1983; Cr$ 6 600 bilhões durante o período de três me-
ses a terminar em 30 de setembro de 1983; e Cr$ 8 800
bilhões durante o período de três meses a terminar em
31 de dezembro de 1983.

8. A recente alteração na po~ítica de taxa de
câmbio deverá resultar numa reduçao' na taxa real 'de
juros no segmento li~re do mercado de credito. P~ra
fortalecer esta tendência e contribuir para a reestru
turação das taxas de juros, os encargos para emprest!
moS agrícolas, que foram fixados para o primeiro se-
mestre de 1983 com base na então esperada taxa de in-
flação, serão elevados co~ base nas novas e mais al-
tas estimativas de inflaçao no momento em que o Conse
lho Monetário Nacional decidir, antes de j unho , quanto ao no
'!loquadro de taxas de juros para o segundo semestre deste ano-:-
de acordo com as disposições da Resolução n9 782," de
16.12.82. Os limites do credito interno líquido das



autoridades monetirias, referidas no ~arigrafo 3 do
memorando., foram revistos i luz da nova ~ mais.elevada
estimativa da taxa de inflação e dos dados agora dispo
níveis para 31 de dezembro de 1982. O crédito interno
líquido, que em 31 de dezembro de 1982 totalizava Cr$
5 122 ~ilh~es, não excederi Cr$ 6 150 bilh~es duranteo período de três meses a terminar em3l de março de
1983; Cr$ 6 950 bilh~es durante o período de três me-
ses a terminar em 30 de junho de 1983; Cr$ 7 500 bi-
lh~es durante o período de três. meses a terminar em 30
de setembro de 1983;eCGr$ 8 300 b í Lh oe s durante o p erLo
do de três meses a terminar em 31 de dezembro de 1983.
Com o objetivo de calcular o crédito interno líquido,
as obrigaç~es estrangeiras a medio e longo prazos se-
rão incluídas como crédito externo líquido; esta dispo
sição modifica o método de cilculo descrito no parigra
fo 3 e na tabela 3 do memorando.

9. Com relação ao setor externo, o objetivo con
tinua a ser o de seguir políticas que garantam a cons~
cução das metas do balanço de pagamento e que permitam:
a liberalização do sistema de comércio, a eliminação:
de priticas de câmbio múltiplo e restriç~es cambiais,:
durante o período do acordo solicitado. Em vista da'
alteração efetuada na taxa cambial em 21 de fevereiro:
de 1983, a política de taxa de câmbio mencionada no pa
rigrafo 24 da carta e no parigraf~ 5 do mimorando for
modificada. Decidiu-se desvalorizar o cruzeiro em rela
ç~o ao dólar norte-americano através do sistema de mi~
nide~valorização a taxas mensais que serao,no m~n~mo,
iguais a taxas de incremento dos preços domésticos em
cada trimestre civil. O reajuste recente do cruzeiro e
a política de taxa cambial assim programada devem aju-
dar a criar as condiç~es para q redução e eliminação
final do subsídio i exportação e do Imposto de Impor-
tação. Admitindo-se o costumeiro lapso de tempo na pu~
blicaçã6 do respectivo índice de preços, esta polític~
de taxa cambial seri implementada de tal forma que a:
alteração percentual no valor do dólar norte-americano
em cruzeiros, em 15 de abril de 1983, sobre seu valor
em 28 de fevereiro de 1983, s er â , no níínimo, igual ·i.
alteração percentual no índice Geral de Preços - Dis~
ponibilidade Interna - IGP-DI - durante o mês de mar
"ço de 1983, a alteraçãn percentual no valor ~o dóla~
norte~americano em cruzeiros, em lS'de julho de 19B3,
sobre o seu valor em 28 de fevereiro ~e 19fr3, seri, no:
mínimo, igual i alteração percentual acumulada no IGP-
DI durante o período de 4 meses a terminar em 30 de
junho de 1983, a alteração percentual rio valor do dó-
lar norte-americano em cruzeiros,'em 15 de outubro de
1983, sobre o seu valor em 27 de fevereiro de 1983, se
rã, no mínimo, igual i alteração percentual acumulada
ao IGP-DI' durante o período de sete meses a terminar em
30 de setembro de 1983, e a' alteraçio percentual no va
lor do dólar norte-americano em cruzeiros, em 15 de ja
neiro de 19.84, s ob r.e.seu valor. em .28 de f.e ve re Lro d~
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1983, seri, no mInimo, igual i a1teraçio percentual a~
cumulada no IGP-DI durante o perIodo de dez meses a
terminar em 31 de dezembro de 1983.

10. O Brasil esti enfrentando dificuldades em ob-
ter financiamento externo adequado, a despeito da redu
çao substancial das necessidades de seu balanço de pa~
gamentos. Para permitir um desembolso ripido do volume
do empréstimo novo.de US$ 4,4 bilhões recentemente as-
sinado com um cons~rcio de bancos internacionais, os.
limites estahe1ecidos para utilizaçio de crédito extar
no, conforme mencionado no parigrafo 28 da carta. e es~
pecificado no parigrafo 4 do memorando,· foram modifi-
cados entre os trimestres civis de 1983, mas nao ao
longo de todo o ano. Os.novos limites montam em 1983:
US$ 4,5 bilhões para o perIodo a terminar em 30 de ju-
nho de 1983, US$ 5,25 bilhões para o período a termi-
nar em 30 de setembro de 1983 e US$ 6,0 bilhões para
o período a terminar em 31 de dezembro de 1983.
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ANEXO 4

Exce1entíssimo Senhor
JACQUES DE LAROS.IÊ:RE
DD. Diretor Gerente:do
Fundo Monetário Inter
nacional
700 19th Street, N.Y.
Washington D.C. 20431

Presado Senhor de Larosiere,

Em 28 de fevereiro de 1983, a Diretoria Executi-
va do Fundo Monetário Internacional aprovou solicita
ção do Governo Brasileiro para usar recursos do Fundã-
em montante equivalente a 450% da quota do Brasil, deu
tro da primeira "tranche" de crédito, e no quadro d.e
um esquema ampliado para o período de trê.s anos. O e.s
quema ampliado veio dar respaldo a um programa econo-
mico que tinha como objetivo, a curto prazo, a redu-
ção dos desequilíbrios externo e interno e, a médi~
prazo, promover mudanças estruturais na economia, qti~
conduziriam ã retomada de elevadas e sustentáveis ta-
xas de crescimento e emprego. A estratégia básica d~
programa consistia em reduzir a dependência de rectir
s os externos, pelo crescimento da poupança interna,e:s.
pecia1mente no setor público, e em tornar mais ef í cí.en
te a economia; este último objetivo devia ser a1cania
do através da melhoria nos preços re La t i v os , e1ímin:a
~ão de subsidios e reduçio da intervençio direta e
das restrições governamentais.

2. No período até aqui transcorrido, o processo
de ajustamento externo tem sido ~atisfatoriamente im~
p1ementado. O programa visava i redução do déficit do
ba1anço.de pagamentos em corita corrente de cerca d~
US$ 15 bilhões (aproximadamente 5% do PIB) em 1982,
para uns US$ 7 bilhões (2% do PIB) em 19'83, assim c6-
mo buscava realizar o equilíbrio no balanço de paga-
mentos como um todo. A melhoria no balanço de pagamen
tos em conta corrente se previa com base num superávit
de comercio pr5ximo dos US$ 6 bilhões em ~983. Os re~
su1tados do comércio nos primeiros oito meses do ano,
nos quais já se realizou um superávit de US$ 4,3 bi-
lhões, indicam a probabilidade de se atingir a meta
fixada para o ano como um todo. A significativa me1ho
ria nos resultados do comercio reflete, em grande mê=
d í.da , a correção do valor externo do cruzeiro, efetua-
da no princípio deste ano. À vista desse desempenho
favorável, sentimo-nos confiantes que a meta relati-
va ao déficit em conta corrente para 1983 pode ser
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facilmente atingida e que o balanço de pagamentos, co-
mo um todo, estará em equilíbrio este ano. O programa
objetivava também limitar o déficit do balanço de paga
mentos em conta corrente ao miximo de US$ 5 biTh~es, em
1984. Esse progresso .adicional se fundava em mais um
aumento do superávit do comércio a cerca de US$ 8 bi-
Lh oe s em 1984 e em uma estimativa da .corrta total de ju
ros em não mais de US$ 9 bilh~es. As taxas de juros co
meçanam novamente a se elevar nos mercados internacio
nais de capital e não vemos indícios de que esta preo=
cupante tendência venha a reverter-se nos próximos 12
meses. À luz de tal evolução, e a despeito de nossa in
tenção de aumentar o superávit projetado na balança co:
me r c ia 1 p ar a ce r ca deU S $ 9 b i 1h ~ e s, não nos p are ce viã·
ve1 limitar a menos de US$ 6 bilh~es o déficit no ba=:
lanço de pagamentos em conta corrente para 1984. Perma:
necemos, todavia, confiantes em que as metas para o ba
lanço de pagamentos global de 1984 e~1985,indicada~
no parágrafo 8 da Carta de 6 de jan~iro de 1983, pode-
rão ser alcançadas.

3. Apesar da evolução favorável na balança comer-
cial, a situação cambial do Brasil permaneceu difíci.l
durante a primeira metade de 1983, posto que os finan
ciamentos de curto prazo caíram muito abaixo dos ní=:
veis inicialmente programados, os quais, aliás, foram
considerados adequados naquela ocas~ão. O reduzido aces
so a financiamentcrs externos levol:,l.';'1'~Brasil a exceder::
por estreita margem, o déficit máxi~o contemplado para:
o balanço de pagamentos em março de ~983; nessas mes~
mas datas foram observados os tetos'estabelecidos pa~~
o desembolso da dívida externa. Ademais, a escassez de
divisas provocou a ocorrência de atrasos de pagamentd,
que se elevaram a US$ 2 534 mil~~es no final de agos~.
to de 1983, assim como a uma maior rigidez nos proce-
dimentos para liberação de divisas por parte dos ban-
cos comerciais.

4. No que diz respeito as diretrizes econômicas
de âmbito interno, as finanças do setor público foram:
afetadas negativamente pelo retardamento na implemen-
tação das medidas de política de preços, a que se refe
re o p ar a gr afo 12 d a C ar t a de 6 de j an e i ro de 19 83-;·
combinando-se com a dificuldade em controlar o impulso
dos gastos públicos acumulados desde 1982. O superivit.
de caixa do Governo Federal durante a primeira metade·
de 1983 situou-se aquém do que tinha sido previsto no
programa; as finanças consolidadas dos Governos esta
duais e municipais continuaram a revelar acentuada de-
bilidade~. e insuficiente progresso foi alcançado na
correção da situação financeira das empresas estatais.·
As .necessidades financeiras do setor público se soma-
ram aos problemas causados pela inadequada disponibili
dade de recursos externos, o que resultou na inob~er~
vância das clausulas de desempenho originais relativas
ao endividamento do setor público e ao crédito líquido
interno das autoridades monetárias, tanto em março co-
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mo em junho de 1983. Como consequencia
res, inclusive a maxidesva10rização de
chentes catastróficas no Sul do país e

de mui tos fato
fevereiro,
a contínua

en-
e

severa seca do Nordeste, assim como a persistência de
uma política de demanda, a taxa de inflação desviou-
se substancialmente do curso traçado no programa. Du-
rante os primeiros oito meses de 1983, os preços inter_
nos aumentaram de 109%, elevando-se a um ní"ve1 143% maior-
do que em julho de 1982.

5. A fim de acelerar o esforço de aju&tamento in-
terno, o Governo brasileiro decidiu reforçar sua po1í~
tica econômica, adotando medidas adicionais que se des
crevem com maior detalhe a seguir. Ã luz destas cons~--
deraç~es, o Governo brasileiro requer, por meio desta
Carta, seja dispensado das exigências relativas as
cláusulas de desempenho que não tenham sido observadas
ate o momento, e que sejam modificadas, como abaixo se:
especifica, algumas das cláusulas de desempenho e me~
tas do program~ econômico correspondentes ao primeiro-
ano deste programa.

6. A alta taxa de inflação registrada ate esta
parte do ano torna impossível conter a inflação anua~
nas metas de 85% a 90%, em 1983. Para o segundo semes
tre, poderemos ter de cpntar inicialmente com a conti~
nuação de taxas mensais bastante elevadas, resu1tante~:
de algumas medidas de correção de preços que foram im-:
p1ementadas recentemente e outras aç~es adicionais q~e
terão de ser tomadas. A continuação de uma política mo
netária apropriada e, em particular, a limitação do
crescimento da base monetária a 90% em 1983 deverão pro
vocar uma queda significativa da taxa mensal de infl;
ção para cerca de 5%, durante o G1timo trimestre d~
1983. Dada a experiência recente, pode revelar-se in-
viável reduzir em 1984 a inflação aos níveis original-
mente contemplados. Planeja-se, no entanto, co=tar ~
inflação no decurso do ano ate uma taxa mensal de cer-
ca de 2,5%, durante o último trimestre de 1984.

7. De conformidade com os propósitos expressos'no
p ar à gra f o 12 da Carta de 6 de janeiro de 1983, o Gover
no adotou, ou estará adotando, as seguintes medidas: -
a) Os preços dos produtos combustíveis foram elevados-

de 45% em media, em 9 de juãho de 1983, dando fi~,
efetivamente, ao subsídio a esses produtos; no futu
ro, esses preços serão ajustados em linha com a des
valorização do cruzeiro, a fim de prevenir o ressur
gimento do subsídio.

b) O preço do trigo foi aumentado de 100% em 27 de ju-
nho de 1983; aumentos adicionais serão introduzidos
ate eliminar-se todo subsídio a novas vendas de tri
go, ate junho de 1984. Os preços de produtos de tr~
go foram tambem aumentados substancialmente e cont~
nuarão a refletir plenamente a evolução do preço d~
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-. trigo. Apolítica de fixação de preços para o trigo
e para produtos de trigo será subsequentemente ajus
tada para impedir o reaparecimento de subsídios. -

c) Os preços do aço e da eletricidade foram elevados
em 90%, ate a presente data, em 1983, e serão rea-
justados no restante do ano, de modo a gerar um in-
cremento de 5% acima da taxa da inflação interna
(medida pelasvariaç~es das ORTNs).
Os subsídios que se contêm nos preços do
estão sob revisão, de conformidade com os
tos expressos no parigrafo 12(3) da Carta
janeiro de 1983.

e) Os preços dos serviços do setor público estão sendo
frequentemente ajustados, em geral, segundo a infla
ção interna e levando em conta considerações de efi
ciência e condiç~es de oferta e procura.

f) Os preços de mais de 300 produtos industriais e de
serviços providos pelo setor privado foram recente-
mente submetidos novamente a controle, limitando-se
a 80% da inflação passada seus aumentos sem compro-
vação de causa. Assim que a taxa mensal de inflação
começar a declinar, esses controles serão gradativ~
mente retirados.

d) açucar
prôpôsi-

de 6 de

8. No que concerne às finanças do Governo Fede-
ral, as autoridades anunciaram em junho uma serie de
medidas que incluíam:
a) um imposto de renda da fonte de 4% sobre lucros rea

lizados nas operações de "open-market".
b) antecipação, em 1983, de parte dos pagamentos do im

posto sobre a renda, pelas instituiç~es financeira~
c) várias medidas destinadas ao aperfeiçoamento da ad-

ministração fiscal e ã melhoria da arrecadação do
imposto sobre a renda das pessoas físicas e jurí-
dicas; e

d) redução do desconto do imposto de renda na fonte das
camadas de baixa renda, bem como do imposto sobre
operaç~es financeiras internas.

O efeito combinado dessas medidas deveri produ-
zir receita adicional equivalente a cerca de Cr$ 610
bilhões em 1983. A estrita -austeridade dos gastos, anun
ciada na Carta de 6 de janeiro de 1983, vem sendo man~
tida.

9. As mudanças nas políticas de preços e de sali
r10s, a que se referem o parágrafo 7 acima e o parigra
fo 14 a seguir, produzirão melhorias nas finanças das
empresas estatais. Essas empresas deverão, contudo, ar
car com uma parte adicional do ônus de ajustamento, por
força dos desvios -nas despesas programadas na primeira
metade do ano. Uma revisão recentemente concluída do
orçamento consolidado das empresas estatais para -1983
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visa a uma redução no volume das despesas. Um grande
corte nos investimentos é inevitável, e economias su-
plementares têm de ser feitas nas despesas de custeio~ ,
de forma a compensar o sens1ve1 aumento do valor em
cruzeiros das importações e do pagamento de juros so-
bre a dívida externa (relacionados com a maxidesva10-
rização). Para assegurar a realização dessas medidas,
foi reforçado consideravelmente o controle da despesa
e modificada recentemente a 1égis1ação salarial (ver
parágrafo 14, ab a í xo ) . Adicionalmente, ~imp le.mentou-s.e
um sistema de acompanhamento da evolução do setor pú-
blico (ver parágrafo 12, abaixo).

10. As medidas descritas no parágrafo precedente
deverão fortalecer significativamente as finanças do:
setor público. Considerando, todavia, que:praticamente·
oito meses do ano já transcorreram e levando em conta:
a inevitável de f as a ge m entre, a implementação e os re-.
sultados das novas medidas, não se pode alcançar o gra~
de ajustamento real das finanças do setor público como
previsto ao principio deste ano. No entanto, é nossa:
intenção reduzir de mais da metade esse déficit opera-.
ciona1, que se calculava em 6% do PIB em 1982, par~·
2 ,7% e s te an o • N o en tan to, a cor re çã o da dív id a dos e- :
tor público pela inflação interna e desvalorização d~
taxa cambial, em ritmo que em 1983 será sen s i v e Lme n t e
superior ao def1ator do PIB, acarretará para o .setor
público, em 1983, necessidade de financiamentos da or~
dem de 15,2% do PIB, aproximadamente a mesma que e~·
1982.

11. ° Governo está decidido a assegurar que o or~·
çamento operacional do setor público apresente em 1984:
pelo menos um p equ en o superávit; isso significará, em
1984, uma melhoria de cerca de 3 pontos de percentagem·
em relação ao PIB de 1983 e uma redução das necessid~:
des globais de financiamentos do setor p iib Lí co i a cerca:
de 7% do PIB. Tais resultados, de um modo geral, deve~·
rão repor o comportamento f ís ca I nos níveis ori g í n al+.
mente contemplados no programa. A maioria das medida~
necessárias para esta melhoria já foram tomadas nas
áreas do Governo federal e das empresas estatais.
a) Quanto ao Governo Federal, a já anunciada elimina

ção progressiva do~ subsídios tratá is finanças go=:
vernamentais uma melhoria de 0,6% do PIB em 1984, o
que, combinado com receita adicional equivalente a:
aproximadamente 0,6% do PIB, levara o superávit do·
orçamento operacional do Governo Federal a um au-.
me n t o de 0,6% do PIB, em 1983, para cerca de 1,6%, em
1984. A melhoria seria ainda maior, não fosse o
crescimento das transferências para as empresas es-.
tatais, equivalentes a 0,2% do PIB.

b) Quanto às empresas estatais, continuará a ser segui:
da a política de fazer o necessário para que as re~
ceitas se elevem em 1984, aproximadamente em· linha
com a inflação. Com a modificação na legislação sa-
1ar·ia1eacont·enção -d e ou tra s despesas correntes,
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preve-se um ligeiro aumento no superavit das empr~
sas estatais e, em adição, como observação acima,
haveri um aumento das transfer~ncias do GovernG Fe-
deral. Ao mesmo tempo, esta programada uma .r r é duç a o
adicional equivalente a 1% do PIB, em 1984, nos gas
tos de investimento. -

c) As finanças dos Estados e Municípios, e de suas em-
presas, terão em 1984 melhoria acentuada, em conse-
qu~nciade diversas medidas, e espera-se que seu
déficit, operacional se reduza de 0,8% do PIB. Sua
participação na receita tributaria aumentará e as
políticas monetária_ e fiscal, em geral,vão reque-
rer a adoção de limite rígido sobre qualquer aumen-
to no endividamento daquelas entidades. Os contro
les necessários já estão em vigor e se aplicam a
(i) empréstimos de bancos nacionais, (ii) colocação
de títulos no mercado interno, e (iii) empréstimos
externos.

l2.~.Panavaj udar-c a garantir-que as metas orçamentá-
rias serão cumpridas, um Comit~ Interministerial de A
comp anh ame nt o da E xecução dos Orçamentos Piib licos (COMOR)
foi formalmente constituído em 2 de agosto de 1983. Di
rigido' pelos Secretarios Gerais da Fazenda e do Plan~
jamento, o COMOR coordena as ações a nível governamen
tal que afetam as necessidades de financiamento do se~
tor público, incluindo as empresas estatais e os Gover
nos estaduais e municipais, de modo a ~umprir o pro=
grama de ajustamento. O COMOR terá à sua disposição
dados mensais sobre 6s acontecimentos relevantes, com
defasagem de 4 a 6 semanas. No parágrafo 3 do anexo Me
mo ran dum Técnico de Entendimentos se fixam as met as meu
sais acordadas para a segunda metade de 1983, para o
endivida~ento do Governo p'ederal, das empresas esta-
tais e dos Governos estaduais e municipais.

13. Na area da política monetaria, diversas medi
das foram recentem~nte introduzidas, visand6 ao forta~
lecimento do controle monetário. Essas medidas são as
seguintes:
a) Manutenção de limites restritos à expansao do crédi

to do Banco do Brasil S/A.
b) Estabelecimento de limites mais estritos ao' crédito

bancaria interno para o setor público.
c) Aumento dos dep~sitos em cinco pontos de percenta- '.

gem, tanto para dep~sitos à vista como a prazo.
d) Redução dos subsídios aos créditos agrícolas e ao

financiamento às exportações. As tàxas de juros nos
empréstimos à agricultura foram elevadas da. taxa fi
xa de 45% a uma taxa equivalente a 85% da inflação
passada mais 3%, aplicável às operações de 1983. A
proporção do ajustamento à inflação passada se ele-
vara a .95%-em1984 e a 100% em 1985. Taxas algo meno-:-
res serão aplicadas a empréstimos a agricultores no
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Norte e Nordeste. A taxa de juros no financiamento aex
portação foi aumentada de 40 para 60%. A partir do iní
cio de 1984, essa taxa se fixará em 70% da inflação pas
sada, mais 3%. Os correspondentes tetos estabelecidos
para a expansão do credito interno das autoridades mo-
netárias são indicados, no parágrafo 4 do anexo "Memoran
dum Tecnico de Entendimentos".

14. A despeito de diversas modificações importan
tes na lei salarial no princípio deste ano, o sistema
de ajustamento salarial automático permaneceu rígid~,
provocando élevação do desemprego e impedindo reduçao
da taxa inflacionária. A fim de permitir uma, situação
mais favorável à criação de empregos e possibilitar um
substancial declínio da taxa de inflação, o Governo bai
xou, em 13 de julho de 1983, o Decreto-lei n!?2.045, que
limita o ajuste semestral de salários a 80% da infla
ção passada. Este Decreto-lei foi lido no Congresso em
16 de agosto de 1983.

15. Com relação ao setor externo, o Governo conti
nuará seguindo a política cambial especificada no par~
grafo 9 da carta de 24 de fevereiro de 1983. Quanto às:
restrições cambiais, o Governo está procedendo à elimi'
nação, antes do final de 1983, daquel~s restrições cam'
biais de menor porte, a que se refere o parágrafo 7,d~
apenso Memorandum Tecnico de Entendimentos, substituin
do-as, quando necessário, por medidas situadas fora do
sistema cambial; o Governo reafirma, outrossim, seus
propósitos relativos às demais restrições cambiais co.n
tidas no parágrafo 25 da Carta de 6 de janeiro de 1983~
O Governo tambem pretende, no restanie do ano, re&t~u
rar o regime de liberação cambial que prevalecia antes
de 30 de julho de 1983,~eeliminar os atrasos de pagamen-
tos externos. Nesse sentido, estabeleceram-se tetos ~a
ra aqueles atrasos, comose especifica no parágrafo 8
do anexo Memorandum Tecnico de Entendimentos.

16. O Governo começou a tomar providências para
compensar as deficiências, na implementação do programa
original de financiamento externo (Projetos 3 e 4), m~
diante maior utilização do financiamento externo de me
dia e de longo prazo; tal financiamento adicional terã
de refletir-se nos limites ao novo endividamento ext~r
no. Estes novos limites, que pe.rman ecem consistentes com
as metas fixadas para as transações correntes e ~ara6
balanço de pagamentos global, estão especificados rio
parágrafo 5 do Memorandum Tecnico de Entendimentos.

Cordiais Saudações,
Affonso Celso Pastare
Presidentedo Banco
Central do Brasil

Antonio Delfin Netto
Ministro-chefeda Secre
taria de Planejamento

Presidenteda República

Ernane Galvêas
Ministro da Fazenda
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ANEXO 5
M~~ORANDO T~CNICO DE ENTENDIMENTOS

Brasília-DF, 15 de setembro de 1983

Este memorandum define os conceitos(~tilizádos
para quantificar determinadas variáveis do programa e
conômico, descrito na carta datada de 15 de setembro
de 1983, e fixa os modelos para os relatórios perió-
dicos.

1. A meta geral para o balanço de pagamentos no
ano-calendário de 1983, como descrita no. parágrafo 29
d aque 1a Car ta, e a de se a L canç ar pe lo meno s. equilíbrio.
À vista do desempenho ate esta altura do ano, a .neta
para o período de 9 meses, que vai ate 30 de setembro
de 1983, e a de um deficit que não deverá ultrapassar
a US$ 3,1 bilhões. Para os fins de verificação dessas
metas, o desempenho do balanço de pagamentos medir-
se-á por modificações na posição de reserva líquida in
ternacional das autoridades monetãrias(o Banco Cen~
traI e o Banco do Brasil S/A), o que se mostra no qua
dro 'anexo. No entanto, com o propósito de medir o de-=
sempenho do balanço de pagamentos, as alterações na
posição da reserva líquida internacional não inclui
rão a monetização líquida do ouro. Por outro lado, o
ouro, os DES, bem como os ativos e os exigíveis nao
expressos em dólar, terão' seu valor ~alculado com ba-
se nos preços e nas taxas de câmbio em vigor em 31 de
dezembro de 1982. Adicionalmente~qualquer r~dução nos
exigíveis de curto prazo das autoridades monetarias,
que resulte do refinanciamento das operações-ponte de
BIS e de bancos estrangeiros obtidas antes de 31 :!de
dezembro de 1982, não sera considerada para os fins
dessas m~tas. As metas para o bal~nço de pagamentos
acima referidas e os limites sobre os ativos liquidas
domesticas indicados no paragrafo 49 a seguir se ba-
seiam na premissa de que, no que respeita aos compro
missas ja acordados, certos atrasos no desembolso por
bancos comerciais estrangeiros serão postos em dia
no quarto trimestre de 1983, e estes tambem s~baseiam
nos pressupostos relativos ao financiamento externo
adicional para 1983.

2. O nivel de endividamento do setor público não-
financeiro, a que se refere o paragrafo 10 da Carta,
definir-se-â como a soma dos acrescimos líquidos,ocor-
ridos nos itens descritos no anexo Quadro 2, acima de
seus respectivos saldos em 31 de dezembro de 1982. Es
sas necessidades financeiras acumuladas não excederã~
Cr$ 14 900 bilhões durante o período de tris ~:meses,
que termina em 30 de setembro de 1983, e Cr$19 350 bi-
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1hões durante o período de três meses, terminando em·31
de dezembro de 1983.

3. As metas mensais para o nível de endividamen-
to do Governo central, das empresas estatais, dos Go-
verno~ estaduais e municipais, a que se refere o pará
grafo 12 da Carta, são indicadas no anexo Quadro 3. Os
resultados reais mensais serão comunicados ao Fundo com
intervalo de quatro semanas, e os desvios em relâçãoãs
metas serão objeto de consultas com o setor tecnico do
Fundo.

4. As metas de política monetária para 1983, men
cionadas no parágrafo 13 da Carta, se traduzem,para
os fins deste programa, em um conjunto de limites para
o ativo interno líquido das autoridades monetárias; es
se ativo ~e define como a diferença entre as obriga=
ç~es para com o setor privado e as reservai líquidas in
ternaoionais das autoridades monetárias, como indicado
no Quadro 4. Essas reservas -líquidas internacionais se-
ria expressas em cruzeiros, usando-s~ taxas contábeis
estabelecidas de comum acordo ..0 ativo interno líqui-
do, assim definido, não excederá a Cr$ 5 600 bilhões
em 30 de setembro de 1983, e Cr$ 3 540 bilhões em 31
de dezembro de 1983.

5. Os limites ao novo endividamento externo, re-
feridos no parágrafo 16 da Carta, se definirão como a
diferença entre os desembolsos eas amortizações da dí
vida externa de medio e longo prazos dos setores púb1T
co e privado, mais as modificações na posição 1íqui=
da de certos tipos de endividamento de curto prazo, co
mo descrito no Quadro 5. O novo endividamento externo~
assim definido, não' excederá a US$ 5,5 bilhões, em 30.
de setembro de 1983, e a US$ 9,0 bilhões, em 31 de de-
zembro da 1&83. Quaisquer emprestimos obtidos para re-
financiamento de dívidas de curto prazo das autorida-
des monetárias, decorrentes das operações-ponte execu-
tadas antes de 31 de dezembro de 1982, não serão compu
tados nos limites de endividamento externo líquido. -

6. Levando em conta o intervalo usual para a pu-
b1icação do correspondente índice de preços, a po1íti
ca cambial descrita no parágrafo 15 da Carta será im=
p1ementada de modo que a modificação percentual do va-
lor do d~lar. em cruzeiros, em 15 de outubro de 1983,
em relação ao seu valor em 28 de fevereiro de 1983,
não será inferior ã variação percentual cumulativa no
índice Geral de Preços -- Disponibilidade Interna (IGP-
DI), ocorrida durante o período de dez meses ate 31 de
dezembro de 1983..

A variação percentual do valor do d~lar em cru-
zeiros em 15 de janeiro de 1984, em relação ao seu va-
lor em 28 de fevereiro de 1983, não será menor que a
variaçao percentual cumulativa do IGP-DI durante o pe-
ríodo de dez meses terminando em 31 de dezembro de 1983.
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7. As pequênas.restrições cambiais referidas rio
parágrafo 15 da Carta são: (i) limitações às remessas
externas de taxas de assistência tecnica e~de°l'roya1ties";
(ii) quotas de contribui~ão do cafe e do cacau; (íii)
imposto sobre a exportaçao de sucos de laranja e tange
rina, de farelo de milho e de couros de gado; (iv) ~m
imposto adicional progressivo sobre remessas externas
de lucros e dividendos; e (v) acordos bilaterais de
pagamentos com a Hungria e Rumânia.

8. Os atrasos de pagamentos a,que se re f ere o pa
rágrafo 15 da Carta, os quais.em 31 de agosto de 198~
aicendiam a US$ 2 534 milhões, serão eliminados ati 3i
de dezembro de 1983.

QUADRO I
RESERVAS INTERNACIONAIS LIQUIDAS DAS AUTORIDADES

MONETÃRIAS(l)
(Em Milhões de dolares americanos)

30 de junho
.de 1983

2 940,8
677,8

1 739,7
523,3

7 434,8

1. Ativos
A. Haveres prontos
B. Haveres a curto prazo
C. Havere~ a media e~longo prazo

2. Exigíveis
A. Obrigações prontas
B. Obrigações a curto prazo 12)
C. Obri~ações a medio praao (FMI]

3. Reservas Líquidas Internacionais (1+2)
4. Ajustamentos (cumulativos)

A. Monetização do ouro
B~ GanhoS.e perdas de reavaliação

5. Reservas Líquidas Internacionais
Reajustadas (3-4)

5 978,3
1 456,5

-4 494,0
225,6
225,2

29,6

-4'719,6

(1) Banco Centra1 e Banco do Brasi1 S/A.
(2) Inclui todas as obrigações de recompra, decorrentes

do uso de recursos da primeira parcela de credito
do Fundo, sob o "esquema ampliado", os financiamen-
tos compensatórios e os financiamentos de estoques
reguladores.
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QUADRO 2
ENDIVIDAMENTO DO SETOR PUBLICO

(Em bilhões de cruzeiros)

junho de
1983 (1)

1. Cridito liquido do sistema bancário
Autoridades monetárias
Bancos comerciais
Restantes do sistema bancário

2. Haveres da divida p~blica em poder do
setor privado

3. Haveres da divida .de Estados e Munici
pios em poder do setor privado

4. Divida flutuante das empresas estatai~(2).
5. Total do financiamento doméstico (1+2+3+4)
6. Financiamento externo

5.922
(1.697)
(2.175)
:(2.050)

1 276

586
155

7 939
710

8 6497. Financiamento total do setor p iib Lí.c o •(5+6)

(1) Variações entre dezembro de 1982 ~ março de 1983.
(2) A empreiteiros e fornecedores.

QUADRO 3
BRASIL

METAS MENSAIS PARA· O ENDIVIDAMENTO DO_SETOR PUBLICO(l)
(Disponibilidades do final do período: em b í Lhoe s de cruzeiros)

GOVERNO GOVERNOS ESTADUAIS I EMPRESAS
CENTRAL E MUNICIPAIS ESTADUAIS

1983 .,
Junho 6 ],92 5 928 8 687
Julho 7 658 6 616 9 922
Agosto 8 280 7 185 10 645
Setembro 8 5~0 7 780 11 365
Outubro 8 700 8 760 12 485
Novembro 8 750 9 090 l3 205
Dezembro 8 900 9 335 l3 945

I I
(1) Fluxos totais acumulados de financiamento externo durante 1983;

adicionados as disponibilidades de financiamento domestico.
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QUADRO 4
ATIVOS INTERNOS LíqUIDOS DAS AUTORIDADES MONETÁRIAS

EM 31 DE MAIO DE 1983
(Em .biIhoes de cruzeiros)

A~·1Jf.vidapara com o setor privado
Dívidas monetárias
1. Papel-moeda

Pepe1-moeda emitido
Caixa das autoridades monetar1as
Caixa dos bancos comerciais

2. Dep~sitos i vista
De p ó s í t os i vista do setor privado(l)

Depósitos a prazo e poupanças
Depósitos a prazo no BancQ do
Br as i 1

Outras dívidas
1. Depósitos sobre importações
2. Outros (2'.

Depósitos diversos do setor privado '
Depósitos diversos de restit. si
v i a ge nos a o ext. (Re s, 3 8°)
Depósitos diversos de restit. si
óleo combustível (Res. 413)
Depósitos diversos de restit. si
empresto compuls. (Dec.lei 1782)

B. Reservas líquidas internacionais
Quadro 1, linha 111
Refinanciamento de operações-ponte

C. Ativos líquidos domesticos U-B)

1.920,84
1.557,21

( ,1. °2 8 , 6 4 )
(1.182,31 )

-23,57
-130,10
(528,57)

528,57
275,83

(275,83)
87,80
(8,55.)

(79,25)
79,09

0,16

-:1.'578,83
~2. 163,41

584,58

3.499,67

(1) Conta 60.25.10 do Balancete consolidado das autorida
des monetárias.

(2) Contas 70·.'10.10.50a 70.10.10.75 do Balancete conso- /.
lidado das autoridades monetárias.
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QUADRO 5
DESEMBOLSOS LIQUIDOS DA DIvIDA EXTERNA

(Em milhões de ·dó1ares americanos)

j aneiro-março
1983

1. Desembolsos (médio e longo prazo) (1)
A. Empréstimos e financiamentos estrangeiros

do Brasil
1. Organismos Internacionais e Agências

governamentais
2. Linha de crédito de expor taçao e impor

tação de médio e longo prazo (acima de
24 neses)

3. Contrato de risco (petróleo)
4. Supp1iers' and buyers crédits
5. Lei 4131 a Resolução 63
6. Bônus
7. Petróleo (líquido)

Projeto I
Amortização de "bridges"

8. Projeto 11
B. Financiamentos a residentes para exporto

(re ce i ta)
2. Amortização (medio e longo prazo) .

A. ~mp~~~timº~ ~ finançi~ento~ ~~trangei~os
1.-Or garris mos inte·rriaci.'6náise agências

gove.rnamerrtàí,s .- - ~:- _:. ~ ., .. -

2. De governamentais
3. Supp1iers' and buyers' credits
4. Lei n9 4131 e Resolução 63
5. Compensatórios
6. Conversão em investimentos
7. Dívida pública externa consolidada e acervos
8. Bônus

B. Financíamentos a residentes para exporto
(despesa)

3. Capital de curto prazo
Bancos comerciais

4. Desembolsos líquidos da dívida externa (1+2+3)
5. Teto
6. Margem sob o teto (5-4)

3.419

3.419

(406)

(-116)
(6)

(216)
(555)

(-)
(1!389)
2.576
1.187

(963)

1.736
1 736

(148)
(211)
(323)
(992)

(3)
(52)
(4)
(3)

356

1 327
3 000
1 673

FONTE: DIBP, Balanço de Paganentos.
(1) Exclui desembolsos de empréstimos para refinanciamento de fi

nanciamentos 'bridge" de curto prazo, obtidos pelas autorida-
des monetárias antes de 31 de dezembro de 1982.
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