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RESUMO 

Na presente dissertação procura-se medir os impactos dos programas de ajuste 

macroeconômicos acordados entre o Brasil e o FMI no período 1990-2001. Após uma 

breve exposição sobre o histórico da dívida, discute-se o sigilo das operações com o Fundo 

ao mesmo tempo em que é verificado se o Brasil cumpriu ou não as metas acordadas. 

Procede-se, por fim, à análise de impactos com a utilização do modelo de contas nacionais. 

Tendo em vista não se dispor de documentos relativos ao período 1990-1998, a 

construção de séries históricas visando a um tratamento estatístico adequado fica 

comprometida. Assim, tal análise é empírica, calcada em tabelas e gráficos construídos a 

partir dos dados disponibilizados pelo governo brasileiro e pelo FMI. 
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ABSTRACT 

In the present dissertation, we search for impacts of macroeconomic adjustment 

programs agreed between Brazil and IMF during the period 1990-2001. After a short 

review about Brazilian externaI debt, we discuss the secrecy in Fund operations. At the 

same time, we verif)r if Brazil performs the goals of the agreement. At last, we analyze the 

impacts making use of the classical model of national accounts. 

Having in mind that no exist documents relating to the period 1990-2001 available 

for the public, the building of time series remains damaged. Thus, this analysis is empírical, 

elaborated from data of IMF and Brazilian government. 
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APRESENTAÇÃO 

Muitas são as criticas feitas aos programas de ajuste macroeconômico do Fundo 

Monetário Internacional, tendo em vista o alegado caráter recessivo das medidas 

usualmente adotadas. O argumento é que tais medidas, visando o reestabelecimellto do 

pagamento de juros e amortizações por parte dos países devedores, implicam em 

restrições ao crescimento e ao desenvolvimento destes países, situação semelhante a da 

empresa que paga dividendos de maneira constante e ininterrupta, apesar da necessidade 

de investir em maquinário, capacitação de pessoal, pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos, etc. Como é provável que uma tal empresa perca competitividade e saia do 

mercado, os países devedores também correm o risco de "quebrar", além de 

permanecerem impedidos de atingir, no longo prazo, os padrões de desenvolvimento das 

nações industrializadas. 

Assim, investimentos em infra-estrutura e gastos com saúde e educação, por 

exemplo, em que o mercado não supre as demandas da sociedade de fonna equânime, 

são passíveis de cortes no orçamento governamental como resposta às exigências de 

ajuste das contas públicas. 

Conforme observa o Prof. Jeffrey Sachs (num e-mail enviado em 13/02/2002), 

durante a maior parte do período 1980-2000, o FMI esteve completamente absorto com 

relação ao orçamento social. O Ftmdo colocou o serviço da dívida acima de 

necessidades sociais urgentes e apenas agora as coisas começam a mudar. 

De fato, a principal função do FMI tem sido realizar empréstimos a países que 

enfrentam problemas com o balanço de pagamentos, fornecendo assistência financeira a 

fim de que possam estabilizar suas moedas, recompor suas reservas e continuar pagando 

as importações sem impor barreiras comerciais ou controles no fluxo de capitais. A 

preocupação com o social é bem recente, como pode ser visto no social impact analisys, 

trabalho iniciado em 2001 e desenvolvido em parceria com o Banco Mundial. 

Atualmente, temas como governança e transparência no setor público, redução da 

pobreza e crescimento sustentável fazem parte da agenda do Fundo. 
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Por outro lado, quando um país recorre ao FMI, logo surge o caloroso debate 

político acerca do comprometimento da soberania e da subserviência do governo em 

relação às agências multilaterais e ao "consenso de Washington". No entanto, o que 

desagrada mesmo ao eleitor são as já citadas medidas estruturais recomendadas pelo 

Fundo para concessão dos empréstimos - o remédio amargo. 

Será esse remédio eficaz? 

Os países que adotaram as medidas propostas pelo FMI solucionaram os 

desequilíbrios nas suas respactivas Balanças de Pagamentos? 

Estes países estão crescendo? 

Estão se desenvolvendo? 

Tendo em vista este contexto, e que sucessivos acordos tem sido celebrados com o 

Fundo Monetário Internacional ao longo da história recente do Brasil, uma das mais 

relevantes questões que o país necessita responder para si é saber em que medida as 

políticas recomendadas pelo Fundo afetaram a evolução do produto interno bruto per 

capita, bem como outros indicadores de crescimento e desenvolvimento econômico 

(afetos às já citadas áreas de Saúde, Educação, etc.) no período de 1990 a 2001. 

Assim, é possível estabelecer diversos elos relevantes entre o passado recente, 

centrado nos anos 1990/2001, e eventos que poderão ocorrer potencialmente no futuro. 
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1. TRÊS DÉCADAS DE DÍVIDA 

1.1 - Antes da Crise do Petróleo 

o gráfico 1.1 mostra a evolução do montante da dívida externa brasileira, cujo 

crescimento se toma acentuado a partir do início dos anos setenta. Muito embora o presente 

traballlO trate das implicações da dívida na década de noventa, consideramos fundamental a 

compreensão de sua origem e evolução ao longo da história recente do país. 

Gráfico 1.1 Dívida Externa Brasileira (US$ milhões) 

140.000,00 

120.000,00 

100.000 ,00 

80.000 ,00 

60.000,00 

40.000,00 

20.000,00 

0 ,00 • • • • • • • • • • • I I I 
Fonte: IPEA (www.ipeadata.gov.br). 

Conforme observa Paulo Nogueira Batista l
, o Brasil intensificou suas relações com 

os mercados financeiros internacionais no final da década de sessenta, coincidindo com um 

período de rápido crescimento interno e taxas de inflação estáveis até 1973, como pode ser 

observado nos gráficos 1.2 e 1.3 . No entanto, segundo o autor, o crescimento da dívida antes 

do advento da primeira crise do petróleo não está associado ao financiamento do 

crescimento econômico ocorrido na época - a absorção líquida de recursos reais do exterior 

1 Batista Jr., Paulo Nogueira. Fluxos Financeiros Internacionais para o Brasil desde o Final da Década de 
1960. In : Novos Ensaios Sobre o Setor Externo da Economia Brasileira. Rio de Janeiro, FGV: 1988. 
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foi de apenas 1,4% do PIB entre 1970-73. O crescimento da dívida refletia, na realidade, o 

awnento das reservas internacionais que, de US$ 257 milhões em 1968, passaram para US$ 

6.416 milhões em 19732
. 

Gráfico 1.2 Variação Percentual do PIB por Grupos de Países 

15 +-~--------~~~------=-------~~--~----P~a71~-s~IOO~us~tri~al~aa~d-~~~--~~~~~~--~ 

--Oriente Médio 

12,5 +--\:--;::--__ +:~.,+--------.._:_---~----___l--América Latina 
Brasil 

7,5 

-2,5 ~----------~----------------+I---------, 

Fonte: International Financiai Statistics Yearbook. FMI, 1990. 

2 Dados do BACEN. Cf www.bc.gov.br . 
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Gráfico 1.3 Variação Percentual do Nível de Preços do Atacado por Grupos de Países 

250 +-~--==~~~ls-es~l~nd~um~'al~~~ad~~'-----~----------~--------~~------------~~~=~~--~ 
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Fonte: Intemational Financiai Statistics Yearbook. FMI, 1990 
Obs: O nível de preços subiu 697,2% em 1988 e 1284,1% em 1989 no Brasil, e 350,9010 em 1989 na América 
Latina. 

A necessidade de aumento do nível das reservas internacionais poderia ser atribuída 

ao aumento nas importações de 27,5% no período de 1967 a 1973, devido ao elevado 

crescimento econômico e à queda nas tarifas (de 13 % em 1969 para menos de 8% em 

1974). No entanto, a conjuntura internacional era favorável ao Brasil, com demanda 

crescente dos países industrializados pelas exportações brasileiras e expansão da liquidez 

nos mercados internacionais, o que, ademais, permitia manter o custo da dívida em níveis 

toleráveis em termos reais3
. 

Uma explicação para o paradoxo de um país se endividar no exterior para aumentar 

suas reservas internacionais, quando vem obtendo superávits na balança comercial é dada 

pelas chamadas pressões de oferta: 

"Em 1970( ... ) as reservas liquidas já haviam se tomado positivas( .. . ). Não obstante, 

a dívida bruta e as reservas continuaram crescendo a taxas ainda maiores. No fmal desse 

3 No entanto, de 2,4% do montante da dívida líquida em 1971 , o custo da divida sobe para 5,8% em ] 972 e 
9,9% em ] 973 . Cf. Baer, Werner. A Economia Brasileira. São Paulo: Nobel, ] 996. 
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período, os fluxos de capital e o crescimento das reservas eram sobretudo detenninados 

pela oferta e tomaram-se claramente excessivos do ponto de vista do controle monetário 

interno. Em 1972-73, os efeitos monetários da abundante oferta de crédito bancário externo 

e dos influxos líquidos de capital já não podiam ser esterilizados mediante expansão da 

dívida pública interna. Nessa conjuntura, as autoridades brasileiras impuseram uma série de 

medidas restritivas destinadas a aumentar o custo do crédito externo e a reduzir o superávit 

global do balanço de pagamentos".4 

E por que ocorreu esse grande fluxo de capitais estrangeiros? É tentadora a tese de 

que o easy money dos anos setenta tenha sido fruto do esforço das potências capitalistas em 

deter o avanço do comunismo no mundo - não que a proposta soviética fosse razoável, já 

que implicava na substituição de uma elite por outra. O fato é que houve um aumento 

significativo no fluxo de capitais para a Inglaterra e os EUA imediatamente após a crise do 

petróleo (que veremos a seguir). Mas, antes da crise, não há evidência de que existisse 

propriamente um excesso de liquidez nos mercados financeiros internacionais. 5 

1.2 - O primeiro choque do petróleo (1973) 

No encontro da OPEP (então Organization ofArab Petroleum Exporting Countries 

- OAPEC) realizado no K wait em 17/10/1973, foi decidido o corte na produção de petróleo 

em 5 pontos percentuais ao mês até Israel evacuar territórios ocupados. Num novo 

encontro, realizado em 4 de novembro, o corte foi aumentado para 25%. Em acréscimo, 

houve embargo seletivo aos países do ocidente que apoiavam Israel e um aumento 

substancial do preço do barril: de US$ 5,38 em 1973 para US$ 12,52 em 1974.6 

A nível mundial, o choque do petróleo implicou na redução do PIB entre 1973 e 

1975 e numa elevação do nível geral de preços no biênio 73-74, conforme se vê nos 

gráficos 1.2 e 1.3. 

Um outro modo de enxergar o cenário internacional da época é através dos termos 

de troca, que medem a razão dos preços das exportações sobre as importações (gráfico 1.4). 

4 Batista Jr., Paulo Nogueira. Op. Cit. 
s Cf OECD Financiai Statistics 1990. 
6 Askari, Hossein. Saudi Arabia's Oil Policy: lts Motivations and Impacts; Vance, David H.: Long-Run Oil 
Prices and U.S. Energy Security.ln: After the Oil Price Collapse. The John's Hopkins Universíty Press, 1991. 
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Gráfico 1.4 Variação Percentual dos Termos de Troca por Grupos de Países 
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Fonte: IntemationaI FinanciaI Statistics Yearbook. FMI, 1990 

Os reflexos desses acontecimentos na economia brasileira foram o aumento de US$ 

6,4 bilhões na conta total de importações, o surgimento de um déficit de US$ 4,7 bilhões na 

balança comercial e o aumento de US$ 5,4 bilhões no déficit de transações correntes (tabela 

1.1). 

Tabela 1.1 Contas Externas Brasileiras 1973-1974 (USS milhões) 
1973 1974 Var(%) 

Importações (petróleo) * 986 3.233 227,9 
Importações (total) 6.192,24 12.641 ,32 104,14 
Exportações (total) 6.199,20 7.951 ,00 28,26 
Balança Comercial 6,962 -4.690,32 -67470,4 
Conta Corrente -2.085,43 -7 .504,12 -259,84 

.. 
Fontes:*IntematlonaI FmanclaI StatlStlcs Yearbook. FMI, 1990 e IPEA (www.lpeadata.gov.br). 

Apesar desse quadro, o governo brasileiro optou por continuar com as elevadas 

taxas de crescimento do PIB que vinha mantendo desde o fim dos anos 60 (em 1973 o 

crescimento anual do PIB chegou a 14%), o que resultaria num declínio das reservas 

cambiais do país e/ou aumento da divida externa. 

Essa opção (do então governo Geisel) se traduziu no II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (pND - 1975 a 1979) cujo enfoque era a substituição das importações e 
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expansão da infra-estrutura econômica. O crescimento anual do PIB manteve-se na média 

de 7% até o fim dos anos 70, e o coeficiente de importações com relação ao PIB apresentou 

uma redução de 10%? De fato, até o fmal da década de setenta a formação bruta de capital 

fixo no Brasil atingiu níveis comparáveis com as nações industrializadas (tabela 1.2). E, no 

que concerne ao financiamento do balanço de pagamentos, essa política de endividamento 

externo foi bem sucedida no curto prazo. Depois de 1976, o Brasil foi capaz de financiar 

altos déficits em conta corrente e crescentes amortizações da dívida. A estratégia brasileira 

de ajuste do balanço de pagamentos encontrou apoio na rápida expansão da liquidez dos 

mercados financeiros internacionais e no nível relativamente baixo das taxas de juros 

externas em termos reais. Contudo, spreads maiores e o crescente peso relativo dos 

empréstimos de fontes privadas provocaram um aumento no custo real médio da dívida 

externa, de 3,2% em 1968-73 para 7,7% em 1974-788
. 

Tabela 1.2 Formação Bruta de Capital Fixo (% PIB) 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 

EUA 18,6 17.2 17,5 18,8 20,1 20,4 
JAPÃO 34,8 32,5 31,2 30,2 30,4 31,7 
ALEMANHA 21,6 20,4 20,1 20,2 20,7 21,8 
FRANÇA 24,3 23,3 23,3 22,3 21,4 21,5 
REINO UNIDO 20,9 19,9 19,4 18,6 18,5 18,8 
ITÁLIA 22,4 20,6 20,0 19,6 18,7 18,8 
BRASIL 22,8 24,4 22,5 21,4 22,2 23,0 

.. 
Fontes: Baer, Werner. A EconomIa BrasIleIra. São Paulo: Nobel, 1996. Planta, Mano. New Technologles 
Across the AtIantic: US Leadership or European Autonomy? Tokyo: The United Nations University, 1988. 

Durante os anos setenta, o Brasil absorveu recursos reais do exterior, o que permitiu 

manter o dispêndio interno do país acima de seu produto e possibilitou a acumulação de 

divisas.9 Entretanto, para fazer face às importações de petróleo e demais insumos 

destinados à expansão da indústria nacional, o país incorreu num excepcional aumento de 

sua dívida externa. Esse aumento, resultante do grande déficit comercial e de juros e 

pagamento de serviços mais elevados, traduziu-se na elevação do estoque da dívida bmta 

7 Baer, Werner. Op. Cito 
8 Batista Jr., Paulo Nogueira. Op. Cit. 
9 No período entre 1974-1978, a parcela da fonnação de capital bruto financiado por recursos externos foi de 
7,9%, o que reforça a tese de que o ingresso de capitais externos destinou-se ao aumento das reservas 
internacionais, muito embora Baer considere este percentual uma participação significativa. Cf. Baer, Werner. 
Op. Cit 
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(juros inclusos) de US$ 14,9 bilhões em 1973 para US$ 52,2 bilhões em 1978. A maior 

parte do aumento da dívida estava afeto à cobertura do déficit da conta-corrente (tabela 

1.3). 

No entender de Paulo Nogueira BatistalO
, o governo avaliou erroneamente a 

natureza do choque do petróleo, considerando-o como uma perturbação transitória, sem 

efeito no crescimento de longo prazo do Brasil. Assim, somente a partir de 1975 foram 

tomadas medidas mais severas de contenção das importações. Além disso, o processo de 

substituição das importações do petróleo foi relativamente lento, tornando o país mais 

dependente das importações deste insumo e, portanto, vulnerável a novos choques. 

Tabela 1.3 Balança Comercial, Conta Corrente, Resenras Internacionais e Dívida 

Período 

1970 
1971 

1972 

1973 
1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 
1987 

1988 
1989 

10 Ibidem. 

Externa (US$ milhões) 

Balança Transações 
comercial- correntes - Reservas internacionais 

(FOB) - saldo saldo - liquidez internacional Dívida externa 

232,02 (838,74) 1.186,70 

(343 ,54) (1 .629,70) l.722,90 

(241 ,13) (1.687,95) 4.183,20 

6,96 (2.085,43) 6.415,80 

(4.690,32) (7.504,12) 5.269,10 

(3 .540,40) (6.999,50) 4.040,00 

(2.254,68) (6.425,84) 6.544,00 

96,76 (4.826,22) 7.256,00 

(1.024,20) (6.983,39) 11 .895,00 

(2.839,48) (10.708,23) 9.689,00 

(2.822,77) (12.739,19) 6.913,00 

1.202,46 (11 .705,87) 7.507,00 

780,07 (16.273,20) 3.994,00 

6.470,39 (6.773,03) 4.563,00 

13 .089,52 94,91 11 .995,00 

12.485,52 (248,34) 11.608,40 

8.304,30 (5.323,26) 6.760,00 

11.173,10 (1.437,92) 7.458,00 

19.184,11 4.179,77 9.139,80 

16.119,19 1.031,89 9.678,60 
Fonte: IPEA (www.lpeadata.gov.br) 
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6.240,00 

8.284,00 

11.464,00 

14.857,00 

20.032,00 

25.115,00 

32.145,00 

37.951,00 

52.187,00 

55.803,00 

64.259,00 
73 .963,00 

85.487,00 

93 .745,00 

102.127,00 

105.171 ,00 

111 .203,00 
121.188,00 

113.511 ,00 
115.506,10 



1.3 - O segundo choque do petróleo (1979) 

No ano de 1979 ocorreu a segunda crise do petróleo com novos impactos negativos 

no PIB brasileiro, nível de preços e termos de troca (gráficos 1.2, 1.3 e 1.4). Além disso, 

houve um aumento significativo nas taxas de juros internacionais (gráfico 1.5) tendo em 

vista as políticas contracionistas dos EUA. Como a maior parte da dívida brasileira tinha 

sido contraída em uma base de taxa de juros flexível, a elevação das taxas de juros 

internacionais implicou no aumento do custo de novos empréstimos e do serviço da dívida 

não liquidada. Além disso, a eliminação de incentivos fiscais e crédito subsidiado às 

exportações exigiu uma desvalorização progressiva da moeda nacional (gráfico 1.6), o que 

implicaria em aumento de pressões inflacionárias e da carga financeira da dívida no 

exterior. 

Gráfico 1.5 Taxas de juros internacionais (depósitos em US$) 

%a.a 

~ r---------------------------------~==========~ -Eurodólar - Londres 
18 t---------------------~ft------------------------~-~P~R~I~M~E~-E~U~A~--~ 

16 +---------------------~~~--------------------------------------~ 

14 r--------------------#----~--------------------------------------~ 

12 r-----------------~~----~~~----------------------------------~ 

10 +-------~~------~--------~~~----~~~._--------------------~ 

6 +-~~~----~~~--------------------------_4~~~~~------_,~~ 

4 r---------------------------------------------~._~--------------~ 

2 T-----------------------------------------------------------------~ 

Fonte: IPEA (www.ipeadata.gov.br) 
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Gráfico 1.6 Taxa de Câmbio - Dólar Americano (compra) - média de período 

~ ~-------------------------------------------------------------. 

180 +------------------------------------------------------------
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Fonte: BACEN (www.bc.gov.br) 

Assim, em dezembro de 197911
, um "pacote" econômico foi introduzido, cujos 

principais pontos eram: 

- maxidesvalorização do cruzeiro em 30%; 

- eliminação dos subsídios às exportações; 

- aumento nos preços dos serviços públicos; 

- tributação temporária sobre os lucros inesperados das exportações agrícolas; 

- extinção das exigências de depósitos sobre aportes de capital e redução da alíquota 

do imposto de renda devido sobre a remessa de juros, de 12,5% para 1,5%, a fim 

de estimular os empréstimos externos ao Brasil. 

No início dos de 1980, o governo declarou que a desvalorização do cruzeiro ficaria 

limitada a 40% ao ano e que a correção monetária ficaria restrita a 45%. Simultaneamente, 

o governo procurou controlar os preços (particularmente de produtos industriais) a fim de 

que os aumentos dos custos decorrentes da maxidesvalorização não fossem repassados. A 

idéia era de que como a inflação seria maior que a desvalorização, as importações 

relativamente mais baratas iriam amortecer a inflação e obrigar a indústria interna a tornar-

11 Foi o último governo militar, presidido pelo Gen. João Baptista de Oliveira Figueiredo. 
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se competitiva em vista da concorrência estrangeira. No entanto, ao longo dos meses de 

1980, a inflação ultrapassaria os 100% e a desvalorização planejada de 40% levaria a uma 

rápida supervalorização do cruzeiro, prejudicando a competitividade das exportações do 

país. No final do ano, essas medidas seriam revertidas. 

Com o fracasso do pacote, e na expectativa de fugir de um programa de ajuste 

econômico nos moldes do FMI, o governo Figueiredo tentou colocar em prática um 

programa de austeridade que consistiu na imposição de limites ao crescimento de 

empréstimos de intermediários fmanceiros; reajuste nas tarifas dos serviços públicos e 

redução nos investimentos das empresas estatais. Tais medidas deveriam reduzir a demanda 

agregada e, por meio de medidas administrativas, realocar recursos para setores prioritários 

como agricultura e exportações. O resultado foi uma queda do PIB em 4,4% em 1981. 

No ano seguinte, o Brasil viria sofrer os efeitos da moratória do México. 

1.4 - A Crise da Dívida (1983) 

A crise mexicana provocou o fechamento dos mercados financeiros internacionais 

para os países latino-americanos. Em conseqüência, a ida do Brasil ao FMI ocorreu 

dezembro de 1982, quando o país já havia perdido o acesso ao mercado de curto prazo, as 

reservas caíram para 20,59% das importações e os juros da dívida absorviam 56,27% das 

receitas de exportações, como mostra a tabela 1.4. A forma como vinha sendo financiado o 

serviço da dívida - empréstimos voluntários dos bancos comerciais, o chamado "dinheiro 

novo" - perdeu lugar para o reescalonamento das amortizações e empréstimos "forçados" 

em troca da aceitação do programa de ajustamento do Fundo. 

Conforme expõe Pedro Malan12
, ocorreu uma "operação de salvamento" nos dois 

últimos meses de 1982, consistindo em empréstimos-ponte13 do Tesouro Americano (US$ 

900 milhões), bancos comerciais (US$ 2.339,00 milhões), FMl (US$ 500 milhões) e do 

BIS (US$ 500 milhões), todos de curto prazo, destinados a financiar o déficit de US$ 9 

bilhões no balanço de pagamentos, e evitar que "se agravassem os problemas de 

12 Malan, Pedro Sampaio. A Questão Externa. In: FMI X Brasil, a Armadilha da Recessão. Fórum promovido 
pela Gazeta Mercantil em novembro de 1983. 
13 "Empréstimos-ponte" são créditos de curto prazo adiantados por bancos comerciais e/ou fontes oficiais para 
financiar temporariamente o pagamento de juros, funcionando como uma antecipação de empréstimos de 
médio prazo. Cf Batista Jr., Paulo Nogueira. Da Crise Internacional à Moratória Brasileira. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1988. 
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fechamento diário das agências de bancos brasileiros (em Nova York), em especial a 

agência do Banco do Brasil". 

Tabela 1.4. Indicadores da Dívida (%) 
Ano DívidalPIB Dívi daJExportações ReservaslImportações JuroslExjJortaçÕes 
1970 14,66 227,83 47,34 8,54 
1971 16,85 285,28 53,05 10,4 
1972 19,51 287,23 98,84 8,99 
1973 17,67 239,67 103,61 8,29 
1974 18,15 251,94 41,68 8,21 
1975 19,34 289,68 33,09 17,28 
1976 20,88 317,38 52,85 17,87 
1977 21,41 313,12 60,35 17)6 
1978 25,94 412,25 86,93 21,3 
1979 24,97 366,06 53,58 27,46 
1980 27,03 319,18 30,12 31,35 
1981 28,61 317,53 33,98 39,33 
1982 31,52 423,73 20,59 56,27 
1983 49,48 428,07 29,57 43,63 
1984 53,82 378,17 86,2 37,78 
1985 49,82 410,2 88,25 37,67 
1986 43,13 497,58 48,13 41,73 
1987 42,92 462,13 49,55 33,53 
1988 37,13 335,94 62,58 29,1 
1989 27,77 335,94 52,99 28,02 
1990 26,3 392,94 48,27 31,03 
1991 30,54 391,87 44,71 27,26 
1992 35,1 379,82 115,57 20,26 
1993 33,91 377,97 127,54 21,48 
1994 27,31 340,55 117,31 14,55 
1995 22,58 342,44 103,74 17,09 
1996 23,2 376,85 112,68 18,38 
1997 24,76 377,39 87,32 17,89 
1998 30,67 472,52 77,2 22,36 
1999 45,47 502,94 73,85 30,98 
2000 39,74 428,71 59,18 26,59 
2001 44,87 388,28 64,53 25,56 

Fonte: IPEA (www.lQeadata.gov.br) 

As principais características do programa supervisionado pelo FMI consistiam do 

aumento da taxa de câmbio real, da diminuição da demanda interna por meio da redução do 
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consumo, do investimento privado, dos gastos públicos e do aumento dos impostos. No 

entanto, haviam dificuldades na execução do programa de política econômica acertado com 

Fundo, tendo em vista que as metas haviam sido estabelecidas em valores nominais num 

ambiente econômico de imprevisível e alta inflação. 14 

Os critérios de desempenho definidos em bases trimestrais eram os seguintes: 

- pisos para o resultado global do balanço de pagamentos; 

- tetos para a expansão da dívida externa; 

- utilização do IGPIDI como piso para a taxa de câmbio; 

- tetos para as necessidades globais de financiamento do setor público não 

fmanceiro; 

- tetos para a expansão do crédito doméstico líquido. 

A primeira Carta de Intenções do Brasil ao FMI, de 07/01/1983, trazia quatro 

projetos: 

1 - empréstimos novos de US$ 4,4 bilhões, concedido pelos bancos comerciais na 

proporção de seus créditos para com o Brasil; 

2 - reescalonamento do principal de médio e longo prazos, cuja amortização fosse 

devida em 1983, somando US$ 4 bilhões; 

3 - manutenção de linhas de crédito comercial de curto prazo existentes no valor de 

US$ 8 bilhões; 

4 - restauração dos financiamentos internacionais a bancos brasileiros no exterior 

aos níveis existentes em 30 de junho de 1982 (aproximadamente US$ 10 bilhões). 

Como a inflação efetiva ultrapassou as projeções do FMI, as metas da primeira 

Carta de Intenções não foram cumpridas. 

Àquela época, Pedro Malan1S sugeria "uma alteração da postura negociadora do 

Brasil no sentido de afirmar mais claramente a necessidade de um reescalonamento mais 

amplo de pagamentos, inclusive da parte de juros, e de adoção de um esquema negociado 

de fmanciamento de médio prazo acoplado a um programa não-recessivo, mais realista, de 

ajuste da economia brasileira em uma perspectiva de prazo mais longo". Além disso, 

comenta o Ministro que o Brasil cometeu o equívoco (dentre outros) de considerar o acordo 

14 Batista Jr., Paulo Nogueira. Em Defesa de Critérios de Desempenho Indexados. In: FMI X Brasil, a 
Armadilha da Recessão. Op Cito 
15 MaIlan, Pedro Sampaio. Op. Cito 
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com o Fundo algo pro forma, no entanto capaz de recuperar a credibilidade junto aos 

mercados fmanceiros internacionais. Em conseqüência, o FMI não liberou a segunda 

parcela de aproximadamente R$ 400 milhões do empréstimo concedido de US$ 4,4 bilhões. 

Pedro Malan afirmou também que o contexto econômico internacional impunha sos 

países devedores um ajuste em tempo demasiado curto, e que o financiamento era 

insuficiente para a melhora no saldo da balança comercial de forma compatível com a 

manutenção do nível de emprego. Quanto ao enfoque do FMI no controle da demanda 

interna, o Ministro argumentou que o Fundo tendia a "ignorar o potencial recessivo de 

medidas puramente fiscais, presumindo que o nível de demanda seja exclusivamente 

determinado por variáveis monetárias". Além disso, o FMI subestimou as taxas de inflação 

para o período de ajuste. 

O Brasil enviou sete "cartas de intenção" ao Fundo, sendo que a pnmerra 

estabeleceu como meta um déficit de conta corrente de US$ 6,9 bilhões e um superávit 

comercial de US$ 6,0 bilhões. Houve, no entanto, um ataque especulativo ao cruzeiro em 

fevereiro de 1983, o que implicou em nova maxidesvalorização (30%) da moeda brasileira. 

Diante dessas circunstâncias, nova carta de intenções foi enviada ao FMI, onde as 

autoridades brasileiras incluíram medidas de alocação de créditos aos setores de exportação 

e de substituição de importações, bem como a indexação da correção monetária à taxa de 

câmbio, ambas relacionadas com o índice geral de preços, para que o país pudesse cumprir 

as metas acordadas. 

Não houve êxito. 

A diretoria do FMI concedeu então waiver16 para os critérios descumpridos nos dois 

primeiros trimestres de 1983 e, em setembro, foi assinada a terceira carta, que reviu as 

metas para o próprio mês de setembro e para dezembro. Tendo em vista a rejeição pelo 

Congresso do Decreto-Lei n° 2.045 que determinava a correção dos salários em 80% da 

inflação passada, as metas de dezembro foram revistas numa quarta carta de intenção que 

também estabeleceu as metas para o primeiro trimestre de 1984. De qualquer modo, os 

critérios de dezembro de 1983 também foram descumpridos - o atraso nos pagamentos 

chegou a US$ 2,3 bilhões - devido à interrupção na entrada de recursos externos por vários 

meses e à demora na contratação e desembolso de recursos fmanceiros externos adicionais. 

16 Para os nossos propósitos, waiver é a renúncia do direito de cobrança. 
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A exceção foi o superávit na balança comercial, que subiu de US$ 0,8 bilhão em 1982 para 

US$ 6,5 bilhões em 1983. 

Novo waiver foi concedido em 27/02/1984, e o Fundo aceitou o pedido de 

modificação dos limites quantitativos para março, discriminados na carta de intenções de 

15/03/1984, juntamente com as cláusulas para o 2° e 3° trimestres do ano. O montante de 

"dinheiro novo" foi aumentado de US$ 4,4 bilhões para US$ 6,5 bilhões; o período de 

carência para o novo empréstimo e para as amortizações de 1984 foi aumentado de 2 Y2 

anos para 5 anos e o período para amortização final subiu de 8 para 9 anos. 

Os critérios para jun/84 foram os únicos a serem cumpridos integralmente. 

O descompasso entre a taxa de inflação efetiva e aquela embutida no cálculo das 

metas 17, bem como a expansão monetária acima do previsto resultou no terceiro pedido de 

modificação de critérios na carta de 28/09/84, que reviu os limites para setembro e fixou os 

compromissos para o último trimestre do ano. Quando foi assinada a 7a carta de intenções, 

em dezembro de 1984, com metas para março e junho de 1985, esperava-se que o Brasil 

não cumpriria as metas estipuladas na carta anterior para dezembro de 1984. Confirmada a 

expectativa, o programa de ajuste do FMI foi interrompido pela segunda vez, e foram 

suspensas as negociações com a comunidade financeira internacional. 

"Em março de 1985 assumi a chefia da Secretaria Especial de Assuntos 

Econômicos do Ministério de Planejamento( ... ) e comecei a participar( ... ) das negociações 

com o staff do Fundo Monetário Internacional e( ... ) bancos comerciais estrangeiros. 

( ... )Essas experiências me revelaram o quanto eram infundadas as expectativas de que se 

pudesse alcançar( ... ) uma modificação realmente substantiva no processo de reestruturação 

da dívida externa. A intransigência (dos credores), o seu apego aos procedimentos e ao 

modelo de negociação defrnidos logo no início da crise, eram muito maiores do que( ... ) eu 

mesmo lmagmara. 

( ... ) 

O ministro da Fazenda (Dílson Funaro em 1986) e seus assessores mais próximos 

estavam há algum tempo preocupados com a forma como vinha sendo conduzida a 

negociação externa, em grande parte delegada ao Banco Central, cujo presidente insistia em 

17 Os valores previstos para a inflação de 1983 e 1984 foram 70% e 40%, respectivamente. Os valores 
efetivos foram 211% em 1983 e 223,8% em 1984. Cf. Marques, Maria Silvia Bastos. FMI: A Experiência 
Brasileira Recente. In: Novos Ensaios sobre o Setor Externo da Economia Brasileira. Op. Cit. 

27 



subordinar todo o processo de negociação ao mito de que o Brasil pudesse voltar 

rapidamente ao mercado internacional de empréstimos voluntários." 18 

1.5 - O Plano Baker (1985)19 

Em 1986 o governo brasileiro conseguIU um acordo referente às amortizações 

devidas pelo Brasil em 1985 e 1986 e à prorrogação, por mais um ano, das linhas 

comerciais e interbancárias de curto prazo. As negociações tiveram início em outubro de 

1985 por ocasião da reunião anual do Fundo em Seul. Tratava-se do Plano Baker, de 

autoria de James A. Baker In, o Secretário do Tesouro dos Estados Unidos. A proposta era 

sustentar a continuação do frnanciamento internacional para os 15 maiores devedores do 

Terceiro Mundo. 

A Clàusula Primeira deste Programa propunha um teto para o pagamento da dívida 

pública externa dos países em desenvolvimento, fixado em 20% das suas exportações e 

condicionava a vigência do teto proposto ao resultado equilibrado do balanço de 

mercadorias de cada país (um superávit de 20% calculado sobre o montante de suas 

exportações). Além desta margem, os limites de pagamento seriam progressivamente 

deslocados, segundo as fórmulas da Tabela 1.5. 

A Cláusula Segunda estabelecia um desconto progressivo e opcional sobre uma 

percentagem direta do serviço da divida. O desconto mínimo de 20% dos pagamentos 

devidos se aplicaria a todos os países que satisfizessem a condição básica da Cláusula 

Primeira (um superávit de 20% para o balanço de mercadorias). Essa percentagem seria 

progressivamente aumentada, na proporção inversa do volume relativo dos déficits 

comerciais de cada país, de acordo com a escala da Tabela 1.6. 

Todos os pagamentos liberados com base nos limites das Cláusulas Primeira e 

Segunda seriam automaticamente reescalonados em conta à parte do montante global da 

dívida dos países em questão. 

Este Programa pagaria a totalidade dos juros sobre estes créditos durante os 5 anos 

de sua plena vigência. Seria, também, responsável pelo complemento de uma taxa de juros 

18 Batista Jr., Paulo Nogueira. Da Crise Internacional à Moratória Brasileira. Op. Cito 
19 V. Aydos, Eduardo Dutra. Dívida Externa: Uma Saída. Parlamento, Revista de Política. Porto Alegre, 31 de 
Março de 1986. 
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fixa em 3% a.a., até se alcançarem os valores de mercado, durante os restantes dez anos de 

maturidade dos financiamentos. Como resultado, os países devedores teriam uma moratória 

parcial de 5 anos e pagariam o principal dessa dívida sem juros aClUDulados em dez anos, a 

uma taxa fixa de 3 % a.a.. Os bancos credores receberiam juros integrais ininterruptos 

durante o período de reescalonamento. 

Sob a administração e o aval do Plano Baker, seriam eliminadas as comissões de 

administração sobre reescalonamentos de fmanciamentos e caducaria a ficção extorsiva dos 

"spreads", tradicionalmente cobrados dos países sub-desenvolvidos a título de taxas de 

risco, acima das taxas internacionais de juros. Os países devedores, por sua vez, 

depositariam em conta deste Programa o correspondente a 10% dos pagamentos 

reescalonados. Esse fundo reembolsável poderia ser mobilizado em condições previamente 

estipuladas, para atender eventuais dificuldades de pagamentos sobre a dívida reescalonada 

dos países-membros. 

Tbl lSTt P a e a . eo r02reSSlvo para o P t d S a2amen o o ervlço d D' 'd P 'br E t a IVI a u Ica x erna 
Países com superávit no Teto para o pagamento do +Incremento relativo a 

balanço comercial serviço da dívida enquanto percentagens do superávit 
percentagem das no balanço comercial 

exportações 
20% ou menos 20% zero 

:--------------~-------- 1-----

21 a 30% 20% 20% 
31 a 40% 20% 40% 
41 a 50% 20% 60% 
51 a 60% 20% 80% 

61% ou mais 20% 100% 
Fonte: Aydos, Eduardo Dutra. DíVida Externa: Uma Saída. Parlamento, ReVista de Política. Porto Alegre, 31 
de Março de 1986. 

Tabela 1.6. Descontos Progressivos Sobre o Pagamento do Serviço da Dívida 
Pública Externa 

Resultados líquidos do balanço comercial Percentagem do serviço da dívida a ser 
como percentagem das exportações automaticamente reescalonado 

menos que -10 1 ,1 % 40% 
-21%a-lOO% 30% 
-20% a +20% 20% 
mais que 20% zero . . .. 

Fonte: Aydos, Eduardo Dutra. DIVida Externa: Uma Salda. Parlamento, ReVista de Pohtlca. Porto Alegre, 31 
de Março de 1986. 

29 



o Plano Baker significou o reconhecimento, por parte dos países desenvolvidos, que 

a dívida do Terceiro Mundo não era um problema temporário de líquídez cuja solução 

estaria garantida no médio e longo prazos mediante a adoção de políticas macroeconômicas 

adequadas. Contudo, o Plano Baker encontrou pouca aplicabilidade, dentre outras razões 

porque o crédito privado internacional prometido não foi oferecido pelos bancos credores. 

Conseqüentemente, o plano fracassou. 

1.6 - A Moratória (1987) 

Em 20/02/1987, o então Presidente da República José Sarney anunciou a suspensão 

unilateral e por prazo indeterminado dos pagamentos de juros relativos à dívida de médio e 

longo prazo com bancos comerciais estrangeiros. Vigorava à época o Plano Cruzado, o 

chamado "choque heterodoxo" que tinha por objetivo eliminar a inflação inercial no Brasil 

e cujos pontos principais eram: 

- congelamento de preços, nos níveis observados no dia 27/02/86; 

- alteração do padrão monetário, de cruzeiro para cruzado (Cz$ 1,00 Cr$ 

1.000,00), a partir de 28/02/1986; 

- os reajustes de salários, vencimentos, soldos, pensões e remunerações em geral 

passariam a ser fixados anualmente. A partir do primeiro dissídio, os reajustes 

seriam automáticos toda vez que a variação acumulada do IPC atingisse 20%; 

- fixação da taxa de câmbio de 03/03/1986 até 15/10/1986 (US$ 1,00 = Cz$ 13,84); 

- criação de "tablita" para conversão das obrigações de pagamento, expressas em 

cruzeiros, sem cláusula de correção monetária prefixada; 

- vedação, a partir de I 1/03/1986, sob pena de nulidade, de cláusula de reajuste 

monetário nos contratos de prazos inferiores a um ano; 

- a ORTN passou a denominar-se Obrigação do Tesouro Nacional - OTN. A 

primeira OTN foi emitida em 03/03/1986, com valor unitário de Cz$ 106,40, que 

permaneceu fixo até 1987?O 

Deve-se fazer menção aqui ao papel das expectativas no contexto dos "pacotes". Os 

agentes econômicos, quer pela resistência em abandonar os ganhos gerados pela inflação, 

20 V. o compêndio Finanças Públicas, elaborado pelo Banco Central do Brasil e disponível no site 
www.bc.gov.br. 
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quer por não acreditarem na efetividade das medidas baixadas pelo governo da Nova 

República, apostaram que "não daria certo". Daí surgiu o ágio e as mercadorias 

desapareceram das prateleiras. As expectativas de inflação eram naturalmente rígidas para 

baixo. 

No setor externo, o saldo da balança comercial caiu 4,6% em 1985 e 33,5% em 

1986. O saldo das reservas internacionais também caiu - 3,2% em 1985 e 41,8% em 1986 

(tabela 1.3). 

Assim, a moratória objetivava reverter o nível de queda das reservas do país e servir 

de instrumento de negociação em busca de uma solução de longo prazo para o Brasil. 

Observe-se que a moratória não incluía os juros referentes à dívida bancária de curto prazo, 

nem os juros de médio e longo prazo devidos a organismos multilaterais, agências 

governamentais e credores privados não bancários. E, a fim de proteger as reservas 

internacionais do confisco por parte dos credores, os depósitos em bancos estrangeiros 

foram transformados em depósitos no Banco para Compensações Internacionais, depósitos 

nos bancos centrais, em títulos governamentais e demais aplicações não sujeitas a confisco. 

Gustavo Franc021 comenta que "durante muitos anos, o país perdeu dinheiro porque 

não tinha liberdade para administrar nossos ativos externos, isto é, nossas reservas 

internacionais. Éramos forçados a manter todas as nossas aplicações no BIS (Banco de 

Compensações Internacionais), que nos oferecia taxas de remuneração inferiores às do 

mercado. Essa situação existia, não custa lembrar, porque corríamos o risco de ter nossas 

reservas arrestadas em decisões judiciais no exterior, inadimplentes que éramos em nossos 

pagamentos externos." 

Um mês após a moratória, o Ministério da Fazenda divulgou o programa de 

fmanciamento para 1987-91 e as linhas gerais da proposta brasileira de renegociação da 

dívida. A idéia era garantir um crescimento médio do PIB em tomo de 7% ao ano até 1991 

e, para tanto, era necessário estabelecer um limite à transferência de recursos ao exterior. 

Quanto ao custo da dívida, a proposta previa a aplicação de taxas de juros básicas que se 

aproximassem do custo de captação dos bancos, o que implicava em utilizar a LIBOR para 

todas as obrigações. Buscou-se também a redução do spread para níveis inferiores aos 

21 Franco, Gustavo H. B. Reestruturar a Dívida Externa? Exposição ao Senado Federal em 22/07/96, quando o 
autor era o Diretor de Assuntos Internacionais do BACEN. http://venus.rdc.puc-rio.br/gfrancolrestsen.htm. 
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conseguidos por outros países endividados (México). Outra idéia era a conversão dos juros 

em investimentos diretos, combinada com outras medidas capazes de proteger a economia 

contra a elevação dos juros internacionais. 

No entanto, devido às pressões externas e internas22, bem como ao desgaste 

enfrentado pelo governo Sarney em razão do malogro do Plano Cruzado, a moratória 

brasileira não mais atendia aos propósitos de sustentação política do governo. De modo que 

a proposta brasileira não encontrou eco e, em janeiro de 1988, o Brasil declarou-se disposto 

a retomar o pagamento de juros, nos moldes dos Planos Baker (que não vingou) e Brady. 

1.7 - Plano Brady (1989)23 

O Plano Brady de 1989, atribuído ao Secretário do Tesouro Americano, Nicholas 

Brady, consiste de uma série de títulos criados a partir da reestruturação da dívida com os 

bancos comerciais, e reconhece que a crise da dívida é um problema de solvência e não de 

liquidez. 

O início desse reconhecimento ocorre em 1987, quando o Citibank provisionou 

reservas para cobrir aproximadamente um quarto de sua exposure aos mercados 

emergentes, o que induziu outros bancos a fazer o mesmo. Esta provisão ampliou a 

aceitação do alívio da dívida, reconhecendo-se que os créditos em poder dos bancos, a 

maior parte em títulos vencidos, valiam menos que seu valor de face, o que viria a 

impulsionar o comércio destes títulos no mercado secundário. 

Simultaneamente, o Banco Mundial arquitetava um modelo de ajustamento que 

deveria reduzir a instabilidade macroeconômica, restaurando o crescimento sem um 

significativo aumento no consumo e reduzindo o grau de debt overhanl4
. Este trabalho, 

supervisionado por Jacob Frenkef5 no fim dos anos 80, concluiu que a redução da dívida 

beneficiaria devedores e credores. 

22 Principalmente de empresas e bancos ligados ao comércio exterior, prejudicados pela retração do crédito 
internacional e elevação dos spreads. 
23 V. Dívida Externa Brasileira - Processo Negociai (1983-1996). Publicação disponível no "site" do BACEN 
www.bc.gov.br. 
24 Dívida pendente, ou pendurada. É isso mesmo que o leitor está pensando: o "pendura", a dívida de 
liquidação duvidosa 
25 Jacob Frenkel foi conselheiro do FMI, Presidente do Banco Central de Israel, e atualmente é Presidente do 
Merrill Lynch International . 
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o Plano Brady foi proposto com foco na redução da dívida e na orientação para o 

mercado, de modo a obter correlações entre o nível de desconto e os preços dos títulos no 

mercado secundário, admitindo explicitamente o alívio da dívida por parte dos bancos 

credores, através de sua reestruturação a taxas de juros mais baixas ou de descontos nos 

valores originais. A dívida seria então trocada por títulos negociáveis e o país devedor seria 

obrigado a fazer os ajustes macroeconômicos de acordo com as diretrizes do FMI. E, para 

atender possíveis garantias adicionais exigidas pelos credores, seriam empregadas as 

reservas internacionais do país devedor. A tabela 1.7 mostra as características dos títulos 

emitidos. 

Esses títulos seriam emitidos pelos governos dos países devedores (securitização) na 

forma de "títulos de cupom zero", ou seja, obrigações que pagam todos os juros no 

vencimento. Tais títulos seriam garantidos pelas agências multilaterais (FMI e Banco 

Mundial) e haveria ainda uma garantia de rolagem dos juros por 18 meses. 

Bresser Pereira26 comenta que a redução da dívida propiciada pelo Plano Brady foi 

insuficiente, e o Plano uma solução limitada para a crise da dívida, graças ao seu caráter 

voluntário (o banco credor participa se assim o desejar). Isto resulta em estratégias do tipo 

free rider,27 a não ser que a redução da dívida seja mínima, o que efetivamente acabou 

acontecendo. Por outro lado, o FMI e o Banco Mundial não puderam dispor de fundos 

necessários para garantir os títulos da dívida. 

26 Bresser Pereira, Luiz Carlos. Crise Econômica e Reforma do Estado no Brasil. Op.Cit. 
27 Resumidamente: um determinado banco ficará na expectativa de que os outros perdoem a dívida num 
montante tal que o permita não mzer qualquer concessão (pegar carona). 

33 



Tbl17C a e a . . t 'ti arac ens cas d b d b d os Ta ry on 'S 

TITULO Desconto sobre Valor emitido Prazo de Taxa de juros 

o valor de face (US$ bilhões) amortização 

(anos) 

Discount 35% 7,3 30 LIBO R de seis meses mais 

Bonds 0,8125% ao ano 

Par Bonds - 10,5 30 4% no primeiro ano, 

4,25% no segundo ano, 5% 

no terceiro ano, 5,25% no 

quarto ano, 5,5% no quinto 

ano, 5,75% no sexto ano e 

6,0% ao ano do sétimo ao 

trigésimo anos. 

Front-Loaded - 1,7 15 4% nos dois 

/nterest prnnerros anos, 4,5% no 

Reduction terceiro e quarto anos, 5% 

Bond (FLIRB) no quinto e sexto anos e 

LIBOR de seis meses mais 

0,8125% ao ano a partir do 

sétimo ano. 

Front-Loaded - 7,9 20 4% nos dois 

Interest prnnerros anos, 4,5% no 

Reduction with terceiro e quarto anos, 5% 

capitalization no quinto e 8% ao ano a 

Bond partir do sétimo ano. 

(C-Bond) 

Debt 8,5 18 LIBOR de 
. . 

- seiS meses malS 

Conversion 0,875% ao ano 

Bond 

NewMoney - 2,3 15 LIBOR de seis meses mais 

Bond 0,875% ao ano 
, . -Fonte: DIvIda Externa BrasIlelTa - Processo NegocIaI (I 983-1996). Pubhcaçao do BACEN. 
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1.8 - Período 1990-2001 

Durante a década de noventa vigoram as diretrizes do Plano Brady, de modo que o 

foco principal está no esforço de ajuste macroeconômico empreendido pelos países 

devedores. No Brasil, os anos 90 iniciam com hiperinflação e sem uma perspectiva definida 

para a solução da dívida externa. Além disso, é difundida a idéia de que os anos de reserva 

de mercado tomaram as empresas brasileiras pouco competitivas, comprometendo a 

geração de divisas para o país - mn argmnento polêmico, que deixa de considerar, dentre 

outras ineficiências, a elevada carga fiscal, a burocracia interna e o afretamento em navios 

de bandeira estrangeira, bem como as políticas protecionistas praticadas pelos países 

desenvolvidos. 

Assim, o Presidente Collor (1990) inicia seu governo com maiS um choque 

heterodoxo visando estancar a inflação, cujas medidas consistiam de: 

- proibição de reajustes de preços de mercadorias e serviços, a partir de 15/03/1990, 

sem prévia autorização do Ministério da Fazenda; 

- alteração do padrão monetário, de cruzado novo para cruzeiro (Cr$ 1,00 = NCz$ 

1,00), a partir de 16/03/1990; 

- o Ministro da Fazenda ficaria autorizado a baixar normativos estabelecendo o 

percentual de reajuste mínimo mensal para os salários em geral, bem como para o 

salário mínimo; 

- livre pactuação das taxas de câmbio; 

- bloqueio de ativos frnanceiros, elevação de alíquotas e ampliação de fatos 

geradores de impostos; 

- restrição da presença do Estado na economia, através da desregulamentação e do 

programa de privatização?8 

A abertura dos mercados brasileiros foi a característica marcante do governo Collor 

e a necessidade de divisas para as importações acabou impactando o montante da dívida 

externa, cujo aumento em 1991 e 1992 ficou em tomo de 10% (gráficos 1.8 e 1.9). A 

inflação atingiu 780% ao ano em 1990,381,13% em 1991 e 891,02% em 1992.29 

21! Finanças Públicas, Op.Cit. 
29 IGP-DI - geral- índice (ago. 1994 = 100). Cf www.ipeadata.gov.br 
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Por fim, o governo Collor sofreu um agudo desgaste político, resultando no 

impeachment do Presidente. 

Após o impeachment de Collor, assume o Vice-Presidente Itamar Franco, que dá 

continuidade ao programa de privatizações (agora chamado Programa Nacional de 

Desestatização - PND). A abertura de mercado é um fato irreversíve~ e o Brasil se depara 

com a intensificação do problema da fuga de capitais que, aliada ao elevado déficit público, 

força a manutenção das taxas de juros internas em níveis elevados para que o governo 

possa se fInanciar e compensar o déficit em conta corrente pelo ingresso de capitais 

externos. Além disso, começa a ser equacionado o problema das dívidas vencidas de 

estados e municípios para com a União. 

Gráfico 1.7 Balança Comercial 1990-2001 
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Fonte: IPEA (www.ipeadata.gov.br) 
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Gráfico 1.8 Reservas Internacionais 1990-2001 (conceito de Iiquidez) 
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Fonte: BACEN (www.bc.gov.br.) 

Gráfico 1.9 Dívida Externa 1990-2000 
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Fonte: IPEA (www.ipeadata.gov.br) 

É no governo Itamar que vem à luz o Plano Real (1994), o derradeiro e eficaz 

programa de combate à inflação, cujas principais medidas são: 
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- alteração do padrão monetário, de cruzeiro real para real (R$ 1,00 = Cr$ 

2.750,00), a partir de 01/07/1994. 

- redução de alíquotas do IOF; 

- suspensão, até 30/05/1995, da contratação de novas operações de crédito 

interno ou externo, exceto operações para amortização do principal corrigido da 

dívida interna ou externa, ou referente a operações mercantis; 

- correção dos salários pela variação do IPC-r (entre a última data-base e o mês 

de junho de 1995), na primeira data-base da categoria, a partir de 01/07/1995, e 

adoção da livre negociação coletiva para os reajustes subseqüentes - o IPC-r é 

extinto a partir de 01/07/1995; 

- extinção, a partir de 01/07/95 das unidades monetárias de conta (unidade 

taximétrica, coeficiente de honorários cobrado pelos profissionais de saúde, etc) 

e, a partir de 01101/1996, extinção das unidades fiscais adotadas por estados e 

municípios (UPDF, Uferj, Unif, etc.); 

- a unidade fiscal de referência (Ufir), passa de diária para semestral. 30 

O Plano Real cumpriu seu objetivo de controlar a inflação, que caiu de 739,64% 

a.a. em 1994 para 13,24% a.a. em 1995.31 Porém, a manutenção da paridade do Real com o 

Dólar implicou em sucessivos déficits na balança comercial - que vinham ocorrendo desde 

1993 (gráfico 1.7). Por outro lado, o país experimentou taxas de crescimento cada vez 

menores a partir de 1995, o que perdurou até 1998 (gráfico 1.10). 

30 Finanças Públicas, Op.Cit. 
31 IGP-DI - geral- índice (ago. 1994 = 100). V. www.ipeadata.gov.br 
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Gráfico 1.10 Crescimento do PIB 1990-2001 (%) 

8 .---------------------------------------------------------------~ 

Fonte: BACEN (www.bc.gov.br) 

o maiS recente programa de ajuste da economia, o Programa de Estabilidade 

Macroeconômica resulta do acordo com o FMI32 frrmado em outubro de 1998. 

Antes de prosseguirmos, gostaríamos de fazer um parêntesis sobre o "consenso de 

Washington" para a dívida do terceiro mundo: duvidamos que exista ou tenha existido algo 

assim. A prova disso é o Plano Baker, que seria de fato uma solução para o problema, ter 

ficado só na intenção. Ora, se os papéis da dívida eram "micados", por que não atrelar as 

amortizações e pagamentos de juros ao superávit comercial de modo a pennitir o 

crescimento dos países endividados para que pudessem quitar seus débitos? Acreditamos 

que o que existe é simplesmente a resistência de cada credor privado em fazer qualquer 

concessão. Daí os descontos do Plano Brady serem insuficientes. E, convenhamos, não 

adianta dar um desconto no montante do débito se o devedor nunca irá prosperar. 

Está claro que os governos dos países desenvolvidos não irão confrontar seus 

próprios bancos. Assim, cabe ao FMI e ao Banco Mundial esse esforço de convencimento e 

coordenação, já que foram eleitos os avalistas e, de certa fonna, o foro adequado para 

discussão da dívida. 

32 Os documentos referentes a esse acordo podem ser encontrados em www.fazenda.gov.br. 
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Quanto à questão do "risco país" e do pânico dos mercados financeiros nas crises 

mexicana, asiática e russa, com a conseqüente migração de capitais desses países para 

outros mercados, devemos lembrar que estes são capitais essencialmente especulativos, de 

curto e curtíssimo prazos, que não financiam a formação de capital fixo . É a forma que se 

encontrou para compensar déficits correntes (em particular, o serviço da dívida) via conta 

capital. Basta um editorial pessimista num FinanciaI Times, ou num The Economist, ou 

num Wall Street Journal, e pronto! Lá se foi o dinheiro. Este problema foi preocupante para 

o Brasil ao longo da década de noventa, conforme se vê no gráfico 1.11 abaixo: 

Gráfico 1.11 Investimentos Estrangeiros no Brasil 
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Fonte: BACEN (www.bc.gov.br) 

A avaliação do risco país segue critérios ainda subjetivos. É como avaliar impactos 

de políticas públicas - a metodologia não está consagrada. Porém, tais análises tem forte 

repercussão na mídia e, sobretudo, nos spreads cobrados em títulos da dívida externa, bem 

como nos juros internos, por meio dos quais se visa atrair justamente os capitais 

especulativos de curto prazo. 

Fala o Ministro Pedro Malan33
: 

33 Transcrição da fuja do ministro Pedro Malan na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal. Cf 
www.fazenda.gov.br 
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"Em 3 e 4 de setembro (de 1998), nove ministros da Fazenda, presidentes do banco 

central da América-Latina foram convidados a uma reunião em Washington com o Tesouro 

e o FED americano e o Ministério da Fazenda e o Banco Central do Canadá no Fundo 

Monetário Internacional, onde nós todos, ministros da Fazenda e presidentes dos bancos 

centrais dissemos duas coisas aos países presentes e às autoridades presentes, essas duas 

coisas foram as seguintes: havia se instaurado um pânico nos mercados internacionais, na 

seqüência da moratória russa. Esse pânico havia feito com que, apenas uma semana após a 

moratória, os prêmios de risco sobre papéis Latino-Americanos houvessem se multiplicado 

quatro a cinco vezes. E obviamente todos nós - argentinos, chilenos, mexicanos e outros -

dissemos que obviamente não poderia haver ocorrido nada em uma semana 

simultaneamente em todas essas economias, em termos do funcionamento real e dos seus 

fundamentos, que justificasse o multiplicar por quatro e cinco dos prêmios de risco sobre 

nossos papéis; que aquilo era uma situação de mercados em pânico, um comportamento de 

rebanho, de manada e que estava a exigir uma ação concertada dos países mais avançados, 

para procurar reduzi-lo." 

Aproveitando a fala do Ministro sobre o novo acordo com o FMI: 

"Essa operação que estamos trazendo à apreciação do Senado é a primeira operação 

acordada com a comunidade financeira internacional, por meio do seu setor oficial, que tem 

essa característica de uma operação preventiva, de natureza precaucionária, e que procura 

desempenhar um papel contingente. 

É uma operação de natureza preventiva, e eu diria mais: o sucesso dessa operação 

será medido em boa extensão na medida que o Brasil não utilize a totalidade dos recursos, 

esses US$ 41,5 bilhões, que estão potencialmente sendo colocados à disposição do Brasil. 

( ... ) 

Foi com base nesse Programa (programa de Estabilidade Fiscal) que as 

conversações com as instituições multilaterais e cerca de vinte governos e bancos centrais 

de países mais desenvolvidos tiveram lugar e levaram ao anúncio, no dia 13 de novembro, 

do apoio de potencial disponibilização para o Brasil de cerca de US$ 41,5 bilhões, dos 

quais cerca de US$ 18 bilhões são equivalentes a seis vezes a nossa cota no FMI, que é a 

ordem de US$ 3 bilhões; cerca de US$ 9 bilhões são Banco Mundial e BID; e cerca de US$ 

14,5 distribuídos entre dezenove países e o Banco Central do Japão, via BIS." 
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o acordo com o Fundo estipula basicamente o seguinte: 

1- metas fiscais: 

- Critério de Desempenho para o Resultado Primário do Setor Público Consolidado 

2 - metas para o Setor Externo: 

a - Critério de Desempenho para a Dívida Externa do Setor Púbico não Financeiro 

b - Critério de Desempenho para a Dívida Externa com Garantia Pública 

c - Critério de Desempenho Para a Dívida Externa de Curto-Prazo do Setor Público 

não Financeiro 

Para cumprir as metas acordadas com o Fundo, o Programa de Estabilidade 

Macroeconômica baseou-se no aproftmdamento do Programa de Estabilidade Fiscal, na 

adoção de uma política monetária baseada em metas inflacionárias e na transformação 

estrutural da economia. Em relação à política estrutural, o objetivo do programa foi 

intensificar os avanços nas seguintes áreas: aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

ampliação do programa de privatização, consolidação da legislação relacionada com a 

implantação da reforma da previdência e com os ftmdos de privados de pensão, e aprovação 

da reforma tributária. 34 

As ações implementadas são as seguintes: 

- redução de despesas correntes e de capital à conta do orçamento da União em 

20%; 

- redução do déficit previdenciário, mediante elevação da contribuição dos 

funcionários ativos da União e cobrança da contribuição para os inativos e 

pensionistas civis (a cobrança de inativos e pensionistas foi julgada inconstitucional 

pelo STF em outubro de 1999)~ 

- aumento do COFINS (de 2% para 3%), a partir de 01/02/1999; 

- aumento do IOF nas operações de seguro para 25%; 

- restabelecimento da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

(CPMF), de 17/06/1999 até 16/06/2002, com elevação da alíquota de 0,20% para 

0,38% nos primeiros 12 meses e para 0,30% nos 24 meses restantes. 

34 Finanças Públicas, Op.Cit. 
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Após fortes pressões sobre as reservas de divisas externas, em 13 de janeiro de 1999 

o Banco Central ampliou a banda de flutuação cambial e aumentou a freqüência de suas 

intervenções nos mercados à vista e de futuros . No entanto, as pressões não diminuíram e, 

em 15 de janeiro, o Banco Central deixou que o real flutuasse livremente. A taxa média de 

câmbio alcançou R$ 1,52/uS$ em janeiro e R$ 1,91/uS$ em fevereiro, comparada a R$ 

1,21/US$ antes da mudança do regime. A desvalorização do real gerou impactos sobre a 

dívida pública externa e a indexada ao câmbio externo e resultou num aumento de 11 por 

cento do PIB no valor da dívida, elevando-a para mais de 53 por cento do PIB. 35 

Assim, em março de 1999, as metas foram alteradas para cima, de modo que o 

superávit primário do setor público subiu de 2,6% para 3,1% em 1999; de 2,8% para 3,25% 

em 2000 e de 2,3% para 3,35% em 2001. E novas medidas foram tomadas para atingir as 

metas: 

- aumento no preço dos combustíveis; 

- suspensão de concursos públicos, de nomeações e da correção de curvas e de 

progressões funcionais; 

- extinção do adicional por tempo de serviço. 

A título de ilustração, vejamos o atendimento a um dos critérios de desempenho: 36 

Tabela 1.8 - Resultado Primário do Setor Público Consolidado _(milhões deR$) 
Período MetaFMI Realizado Diferença 
jan-dez de 1998 116,00 106,30 9,70 
jan-dez de 1999 30.185,00 31.087,41 (902,41) 

. . 
Fontes: Mmlsténo da Fazenda (www.fazenda.gov.br) e BACEN (www.bc.gov.br) 

Lembramos que o resultado primário exclui o pagamento de juros. Caso os juros 

sejam incluídos, teremos o resultado operacional onde o Brasil tem experimentado 

sucessivos e persistentes déficits. 

Em 03/08/2001, foi flfIDado novo acordo cobrindo o período de setembro de 2001 a 

dezembro de 2002. Não trataremos deste novo acordo, pois escapa do escopo deste estudo. 

"Hoje em dia parece claro que, abandonada a defesa da moeda, perdeu importância 

o acesso às reservas adicionais proporcionadas pelo acordo, que foram, inclusive, 

35 Memorando de Política Econômica (08/03/1999). 
36 Os outros critérios de desempenho serão vistos com maiores detalhes no capítulo 11. 
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devolvidas. Porém, tornou-se ainda mais importante o papel do FMI como 'âncora fiscal', 

ou seja, como antídoto contra pendores populistas brotando dentro e fora do governo. Com 

efeito, o cumprimento do acordo tem sido crucial para reconstruir nossa credibilidade em 

matéria de política fiscal. Mas como os mercados têm memória, não há como ocultar a 

dúvida: o que ocorrerá quando o FMI for embora, especialmente às vésperas de uma 

eleição? A disciplina fiscal existe em respeito ao acordo com o FMI, ou por que 

genuinamente acreditamos nas virtudes desta conduta?,,37 

1.9 - Considerações finais 

Procuramos neste capítulo fazer uma breve resenha histórica sobre a dívida externa 

brasileira. Após a renegociação sob os auspícios do Plano Brady, papéis brasileiros e de 

outras economias emergentes são transacionados em mercado secundário bem 

desenvolvido. Atualmente, a maior parte da dívida é privada e não pública. A recuperação 

da credibilidade do Brasil permitiu ao governo brasileiro fazer colocações bem sucedidas 

de títulos soberanos nos últimos anos. O setor privado também realizou, até 2001, 

colocações bem sucedidas, com custos razoáveis. 

Repare o leitor, entretanto, que a colocação de novos títulos fruto de renegociação 

da dívida é, em última análise, ro/agem. Está aqui se administrando uma situação de fato, 

mas a evolução do C-Bond spread, conforme registrada no gráfico 3.10 (capítulo 3), que é 

acompanhada de perto pela taxa de juros doméstica, mostra que o país é de fato vulnerável 

aos humores dos mercados internacionais e entendemos que, nesse caso, a economia 

brasileira acaba por depender da habilidade de órgãos como o FMI em evitar que crises 

fmanceiras localizadas se alastrem para o resto do mundo - uma tarefa complexa, sem 

dúvida. 

Quanto ao fato de a maior parte da dívida ser privada e não pública, devemos 

considerar seriamente a hipótese de que, em caso de uma nova crise, as empresas negociem 

com o governo a criação de um fundo para auxiliá-las na reestruturação de seus débitos, 

onerando, portanto, o Tesouro ou deslocando o BNDES de sua função precípua de 

fomentar o desenvolvimento econômico e social - lembramos que o rating das empresas 

não é superior ao rating soberano. 

37 Franco, Gustavo H. B. Faz Sentido Renovar o Acordo com o FMI? Artigo publicado no jomaJ O Estado de 
São Paulo, em 22/07/2001. http://venus.rdc.puc-rio.br/gfranco/a120.htm. 
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Também devem ser consideradas as fontes de fmanciamento do serviço da dívida 

atual, levando em conta o ingresso de investimento estrangeiro direto, as conversões de 

dívida em IED e a trajetória da necessidade de fmanciamento externo do Brasil. De fato, o 

IED aumentou a partir da metade da década de 90 - gráfico 1.11 . Contudo, o IED está 

também sujeito a outros fatores (o ritmo da economia global, por exemplo) que se somam à 

credibilidade do país. Registramos que em 2001 a queda do IED no Brasil foi de 31 ,49%; já 

o ano de 2002 registra queda de 26,23%.38 

A questão principal, no nosso entender, é a deficiência do Brasil na geração de 

divisas por meio de exportações de bens e serviços, pois a conjuntura macroeconômica, e 

seus efeitos sobre a sociedade, refletem opções de política econômica ao longo dos anos 

que não perpassam somente pelo peso da dívida externa. 39 

38 Fonte: IPEA (www.ipeadatagov.br). 
39 Agradecemos os comentários da economista Alzira Morais da Silva. 
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2. CONDICIONALIDADES E SIGILO 

2.1- Introdução 

Considere o leitor uma empresa que recorre a um banco comercial no intuito de 

obter crédito, tendo em vista dificuldades de caixa. Supondo que o montante do empréstimo 

justifica analisar criteriosamente a empresa, o banco irá buscar informações junto ao 

SERASA, SPC, ou a empresas especializadas como a Dun & Bradstreet, Moody' s e 

Standard & Poor' s, a fim de obter subsídios para avaliar sua saúde fmanceira de modo 

geral. Além disso, os planos e projetos de médio e longo prazo também são levados em 

conta na concessão do empréstimo, de modo que a obtenção de um crédito vultoso pode 

refletir positivamente no valor das ações da empresa tomadora. As empresas que precisam 

freqüentemente contrair empréstimos, muitas vezes solicitam aos bancos uma linha de 

crédito, o que permite tomar emprestado a qualquer momento até um determinado limite. 

Uma linha de crédito tem normalmente o prazo de um ano, findo o qual é sujeita a revisão 

pelo banco. O banco pode solicitar garantias em ativos líquidos, como contas a receber, 

existências ou valores mobiliários, ou então tomar uma participação no capital da empresa, 

em se tratando de capital de risco. l Quando entrega como garantia as contas a receber, a 

empresa tem de manter o banco a par das vendas a crédito e cobranças. O banco pode 

também transformar as contas a receber em valores mobiliários. 2 

Nesse processo, o banco lida com informações internas da empresa, e podem existir 

cláusulas contratuais sobre o sigilo das informações e dados obtidos para fins de análise de 

risco de crédito. O banco também coloca seus consultores à disposição da empresa, desde 

que solicitado, e no caso do BNDES e de alguns bancos comerciais, oferece capacitação 

gerencial e/ou profissionalização de empresas familiares (Bank of América), além de 

difundir uma série de boas práticas de governança corporativa.3 Há que refletir, portanto, se 

tal assessoria deve ser ou não divulgada para o mercado, sob pena de passar a imagem de 

1 V. a modalidade de financiamento Priva te Equity do Grupo BPI, ABN Amro-Bank, Bank of América e 
outros. 

2 V. BreaJey, Richard A. e Myers, Stewart C. Princípios de Finanças Empresariais. 58 Edição (portugal) : 
Mcgraw-Hill, 1998. 

3 O BNDES patrocina o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - www.ibgc.org.br. 
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que os diretores perderam o controle da empresa, com a conseqüente queda no valor das 

ações . 

o acordo de 1998 entre o governo brasileiro e o Fundo segue uma lógica 

semelhante. Destina-se a prevenir desequilíbrios na balança de pagamentos por meio de 

uma linha de crédito que permite saques até o limite de US$ 18,1 bilhões, sujeita a dez 

avaliações - entre 1999 e 2002 - pelo board do Fundo. Dos recursos disponibilizados, 30% 

estão associados a uma operação de Stand By, com custos equivalentes à taxa média de 

captação da Instituição (cerca de 4,5% ao ano) e um prazo de recompra entre 3.25 a 5 anos. 

Os 70% restantes derivam de uma linha especial denominada Supplemental Reserve 

Facility (SRF), que permite desembolsos mais rápidos, embora tenham custos mais 

elevados (taxa média de captação do FMI + 300 pontos base4
) e prazo de recompra entre 1 

e 2,5 anos (após o primeiro ano do saque de cada parcela, a taxa de juros é acrescida de 50 

pontos base; a partir do primeiro ano e meio esse acréscimo é feito a cada 6 meses, estando 

o acréscimo acumulado limitado a 500 pontos base). No caso de não pagamento de 

quaisquer das obrigações, serão devidos juros de mora, à taxa LIBOR de um mês acrescida 

de margem de 5,6% a.a., contados a partir da data dos respectivos vencimentos até o efetivo 

pagamento. 5 

A taxa da SRF, na pior hipótese para o tomador, é de 9,5% ao ano (4,5% + 500 

pontos base, correspondente ao período de 2,5 anos). Para efeito de comparação, A LIDOR 

de seis meses em outubro de 1998 era de 4,94%, enquanto a PRIME era de 8,12%6. Se 

adotarmos as condições, por exemplo, do início dos anos oitenta (o auge da crise da dívida 

externa brasileira), as primeiras negociações com banqueiros privados importaram num 

plus de 2,125% acima da LIDOR mais 0,5% de commitment fee mais 1,5% de fàcility fee, 

considerando-se o Banco Central como tomador (Projeto 1)7. Ou seja, 9,065% ao ano. No 

caso da PRIME, o plus seria de 1,875% mais os commitment fee , ou seja: 11,995% ao ano. 

4 Convenção utilizada no mercado de renda fixa. É uma escala na qual 100 pontos-base representa um por 
cento. Dadas as relativamente pequenas variações que normalmente ocorrem no rendimento dos títulos de 
renda fixa, estas variações são normalmente expressas em termos de pontos base ao invés de pontos 
percentuais. Uma queda de rendimento de 12,55% para 12,52% pode ser mais facilmente visualizada como 
uma queda de 3 pontos base do que como uma redução de 0,03 pontos percentuais. 
5 Nesta dissertação apresentamos dados específicos do acordo de 1998, vigentes até 31/12/2001 . Ademais, ao 
fazer-se referência ao custo do capital, os levantamentos foram feitos no mesmo período. 
6 V. www.federalreserve.gov 
7 V. Dívida Externa Brasileira - processo negociai (1986-1996), disponível em www.bc.gov.br 
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Este foi o acordo possível diante da cnse financeira mundial que, à época, 

inviabilizava a colocação de títulos no mercado devido aos elevadíssimos spreads, de modo 

que o governo brasileiro precisava dar uma resposta rápida diante de um tal contexto. 

Nesse acordo o Brasil pode contar com o apoio financeiro oferecido por 20 países. 

Esses entendimentos foram estabelecidos através do Bank for International Settlements 

(BIS), representando o interesse de 19 Bancos Centrais. 8 

Quanto às garantias oferecidas pelo governo brasileiro, nada consta nos doclUnentos 

oficiais disponibilizados no site do Ministério da Fazenda. Segundo o Ministro Pedro 

Malan, "nas operações com o FMI e Banco Mundial, as garantias são as tradicionais - o 

aval da República Federativa do Brasil. No caso das operações do BIS, são as contribuições . 
que países desenvolvidos fazem ao Brasil. A primeira tranche da operação não está definida 

ainda, não há qualquer garantia, a garantia é somente a da República Federativa do Brasil. 

Está em aberto ainda a discussão sobre o tipo de garantias - o nome que se dá em inglês é 

backing mechanism - caso fosse necessário utilizar outras tranches que não a primeira 

tranche do BIS.,,9 

Sabe-se, no entanto, que o Fundo empresta mediante bons "colaterais", como títulos 

do Tesouro Americano, receitas de impostos ou petróleo - apesar de o FMI não ter se 

utilizado com freqüência dessas garantias.IO 

O acordo implica na implementação, por parte do governo brasileiro, de uma série 

de medidas de ajuste, conforme descrito mais adiante. Tais medidas visam, além da 

disciplina fIScal nas três esferas de governo, a redução do "risco país" - o risco do país não 

honrar seus compromissos externos - um índice produzido por agências como a J. P. 

Morgan e Merril Lynch. E da mesma forma que os bancos, o FMI também elabora as suas 

boas práticas de governança 11 . 

As negociações com o FMI foram mantidas em sigilo até a divulgação do "pacote", 

a partir daí sujeito à apreciação do Congresso Nacional. 

8 V. www.fazenda.gov.br/portugueslfrni/emfrni.html 
9 V. www.fazenda.gov.br/portuguesldocument/19981P981113.html 
10 V. Conditionality in Fund Supported Programs - Policy Issues. Artigo do FMI disponível em 
www.imf.org. 
11 v. , por exemplo Sistem ofNational Accounts-1993 e Kopits, Goerge e Craig, Jon. Transparency in 
Govemment Operations. !MF' s Occasíonal Paper, Jan-1998. 
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Apesar de as medidas propostas no acordo obedecerem ao padrão do Fundo, a 

mensagem passada ao público é que as mesmas têm origem no próprio país tomador - no 

caso o Brasil - cabendo ao FMI fornecer créditos bem como assistência técnica, e exercer a 

surveillance dos programas adotados. Ou seja, os mercados fmancerros (em tese) se 

acalmam devido à ação efetiva do Fundo, ao mesmo tempo em que a imagem de soberania 

nacional não é abalada. 

Este modus operandi, sustentado pelo sigilo na condução das negociações que 

precedem os acordos merece alguma reflexão. Tomemos mais uma vez como parâmetro a 

iniciativa privada, onde muitas informações de relevo para acionistas, correntistas e público 

em geral não são divulgadas, permitindo a especulação e a fraude, resultados diretos da 

assimetria informacional dos mercados financeiros . 

Fruto dessa ineficiência, não há propriamente uma lógica no movimento de preços 

das ações. Há, sim, elevados custos de transação para a economia como um todo (juros, 

spreads, regulação e fiscalização estatal, Justiça, etc.).12 E, tendo em vista os evidentes 

prejuízos aos acionistas que não podem se antecipar às fraudes contábeis de grandes 

corporações (os casos mais recentes são os da Enron e Worldcom, cujos balanços auditados 

pela Arthur Andersen não apontavam problemas com a empresa), há todo um esforço para 

se obter maior transparência nos mercados financeiros . 

No caso do risco país, também não há propriamente um nexo de causalidade entre 

sua variação - errática - e a celebração de acordos com o FMI, conforme se lê no artigo 

abaixo, datado de 20/11/98: 

Risco do Brasil não muda 13 

Nova York - As agências de classificação de risco Moody's e Standard & Poor's 

(S&P) afirmaram hoje que não têm planos imediatos de subir os ratings da divida 

soberana brasileira. Ambas as agências afirmaram que irão aguardar sinais de 

uma recuperação sustentada no Brasil antes de revisar seus atuais ratings para o 

País. "O rating brasileiro não está sob revisão. Sequer há perspectiva de colocá-lo 

12 Acerca dessa discussão, v. North, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic 
Performance. Cambridge University Press, 1990. 

13 V . wwwl1.agestado.com.br/redacao/integras98/nov/20/35.htm 
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em revisão". afirmou Vincent Truglia, diretor-gerente de risco soberano da 

Moody's. 

Um analista da S&P afirmou que "não pensa que irá considerar sequer a revisão 

da perspectiva do rating brasileiro antes de ver ajustes estruturais em uma base 

sustentada". O rating da Moody's para os bônus brasileiros em moeda estrangeira 

é B2. com perspectiva estável. A S&P deu aos bônus brasileiros em moeda 

estrangeira a classificação BB- em abril de 1997, e revisou a perspectiva para este 

rating para negativa em setembro de 98. 

Nossa tarefa é medir os impactos dos acordos com o FMI entre 1990 e 2001. Assim, 

solicitamos inicialmente ao Fundo as Cartas de Intenção, Memorandos Técnicos de 

Entendimentos e Memorandos de Política Econômica relativos ao período 1990-1998, 

tendo em vista que encontram-se disponíveis nos sites do Fundo e do Ministério da 

Fazenda os documentos que cobrem o período de 1998 em diante. O FMI respondeu via e

mail que o governo brasileiro havia autorizado somente a divulgação a partir do acordo de 

1998: 

"Letters 01 lntent and Memorandum 01 Economic and Financiai Policies are 

prepared by the member govemment, it is up to their discretion as to whether they give us 

permission to post lhe inlormation on the website. Brazil has done this since 1998." 14 

Decidimos, então, ir à Brasília - mais especificamente, à Secretaria de Política 

Econômica do Ministério da Fazenda, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e à 

Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União para checar esta 

peculiar situação. De fato, o assunto é revestido de sigilo, conforme nos informou 

verbalmente a burocracia governamental. No Senado, porém, nos disponibilizaram a CPI da 

dívida externa (datada de 1989, ou seja, nove anos antes da análise deste estudo, que se 

concentra em 1998), tendo como relator o então Senador Fernando Henrique Cardoso. 

Obtivemos, em acréscimo, a Mensagem ao Senado que trata do acordo firmado em 1998 

com o FMI, de autoria do Presidente Fernando Hemique Cardoso. 

14 O e-mail segue em anexo. O autor pede desculpas a todos pelo seu inglês "macarrônico". 
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Registre-se que já havíamos indagado ao BACEN e ao Ministério das Relações 

Exteriores sobre a existência desses docwnentos. Felizmente, está disponível desde 

06/05/2002 no site www.bc.gov.br a publicação "Dívida Externa Brasileira - Processo 

NegociaI 1983-1996". Todavia, o texto trata da negociação com bancos privados e com o 

Clube de Paris, deixando de fora os acordos com o Fundo1s . 

Quanto aos docwnentos obtidos no Senado, embora de grande valor histórico, não 

se prestam ao objetivo deste trabalho, pois necessitamos dos dados a partir de 1990 para 

compor uma análise estatística consistente. Mais ainda, é razoável admitir que os impactos 

das medidas acordadas com o FM1 não surgem pari passu à celebração dos acordos, 

mesmo porque ocorrem atrasos na aprovação de emendas constitucionais, leis e demais 

instrumentos regulatórios necessários à implementação dos programas de ajuste. 

Daí o ponto de partida deste capítulo: justifica-se o sigilo nos acordos entre os 

governos - públicos por definição - e o FMl? E quanto ao caso brasileiro, causaria pânico 

nos mercados a divulgação de acordos passados? 

Nós não sabemos, por exemplo, como se formam os grupos de negociação de parte 

a parte. E causa perplexidade a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado não dispor 

dos documentos anteriores a 1998, tendo em vista que o art. 49 da Constituição de 1988 

atribui exclusivamente ao Congresso Nacional a resolução definitiva "sobre tratados, 

acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 

patrimônio nacional". 

Até então, imaginávamos suficiente o estudo desses acordos sob uma ótica voltada à 

análise de séries históricas. Porém, a questão do sigilo nos leva a wna variação de 

abordagem. Assim, objetivamos neste capítulo introduzir o leitor às chamadas 

conditionalities do FM1, bem como debater um pouco mais sobre este perturbador segredo 

de Estado. 

15 Giambiagi e Além (2000, p. 74) fazem menção a negociações do Brasil com o FMI em dezembro de 1991 , 
visando à obtenção de um crédito "stand bY'. V. Também Structural Conditionality in Fund-Supported 
Program, artigo elaborado pelo FMI (www.imf.org) que, na p. 31 , trata do Currency Board Arrangement 
com o objetivo de conter a inflação. 
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2.2 - Condicionalidades 

As condicionalidades são o elemento de ligação entre os fmanciamentos concedidos 

pelo Fundo e a implementação de determinadas políticas de ajuste pelos países membros. 

Conforme entende o FMI, as condicionalidades não tem por meta infringir a soberania 

nacional. Ao contrário, os programas de ajuste são elaborados pelos países membros e 

devem ser consistentes com os propósitos do Fundo, que tem muito em comum com os 

macro-objetivos dos países, tais como equilíbrio nas contas externas e crescimento 

sustentado. Ao FMI cabe a provisão de recursos, desde que delibere pela viabilidade e 

entenda que as medidas serão de fato adotadas. Assim, o uso excessivo de 

condicionalidades pode ser contraproducente por diminuir o papel dos governos na 

elaboração dos programas, bem como por minar o grau de comprometimento das 

autoridades com a implementação das medidas de ajuste. O Fundo também alerta para o 

fato de que um escopo mais amplo de condicionalidades pode levar o debate para além da 

área econômica (Ministério da Fazenda e Banco Central) e, portanto, aos dois extremos de 

maior apoio ou oposição às medidas propostas. 16 

Qual seria então a "massa critica" de condicionalidades a serem inclusas nos 

programas de ajuste? O Fundo não possui esta resposta, pois se um maior número de 

condicionalidades pode trazer a idéia de que o país tomador estará no rumo certo, não é 

necessariamente correto afrrmar-se que as medidas implementadas serão de fato eficazes. 

As condicionalidades não têm origem unicamente no FMI, mas também noutras 

agências multilaterais, como o Banco Mundial. Isto porque dizem respeito não só aos 

indicadores macroeconômicos (taxas de juros, câmbio, inflação, PIB, etc.), mas a uma série 

de políticas que os países se propõem levar a efeito. Atualmente, os seguintes setores são 

alvo das condicionalidades: 

Câmbio*; 

Comércio Exterior; 

Registro contábil de capitais (capital account); 

16 Conditionality in Fund-Supported Program.s - Policy Issues . Artigo elaborado FMI em 16/02/2001. 
www.imf.org 
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Reestruturação e reforma de empresas públicas; 

Privatizações; 

Impostos e despesas govemamentais*; 

Seguridade social; 

Rede de proteção social; 

Setor financeiro * ; 

Setor agrícola; 

Mercado de trabalho; 

Dados estatísticos. J 7 

* Setores de competência do FMI. O relatório intitulado the Future Role of lhe Fund 18 

inclui também estabilização macroeconômica, política monetária e os arranjos institucionais 

necessários, bem como medidas estruturais, no entanto sem esclarecer quais sejam esses 

arranjos e medidas. 

o FMl reconhece que tanto os limites das condicionaLidades quanto o papel dos 

diferentes instrumentos adotados tomaram-se pouco claros. No caso do Brasi~ com os 

acordos do tipo "stand by", a conotação contratual pode ser dispensada nas cartas de 

intenção, tendo em vista que o Fundo não vê arranjos deste tipo como acordos 

internacionais. Isto toma mais difícil estabelecer quais os papéis do Fundo (aí inclusos 

Banco Mundial e BID) e o do governo brasileiro. 

Os princípios adotados pelo Fundo deverão ser consistentes com a manutenção do 

valor da moeda local em relação a outras moedas e com o crescimento e a estabilidade 

econômica dos países-membros. Assim, esses princípios dizem também respeito aos 

aspectos políticos e às políticas sociais desses países.19 

Portanto, o fmanciamento do Fundo tem por objetivo habilitar o país-membro a 

atingir o equilíbrio de médio prazo na balança de pagamentos, bem como uma aceitável e 

sustentável taxa de crescimento, sem prejuízos aos países vizinhos oriundos de possíveis 

contágios. As falhas que porventura ocorram no atingimento das metas acordadas 

implicam, na prática, em reavaliações e adoção de medidas corretivas. 

17 Structural Conditionality in Fund-Supported Programo Artigo elaborado FMl em 16/02/2001. www.imforg 
18 Ibidem. 
19 Art. IV, Seção 3, b dos Articles of Agreement (www.ímforg). 
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Tendo em vista que os documentos disponíveis afetos aos acordos com o FMI 

cobrem o período de outubro de 1998 em diante, a trajetória do PIB e da balança de 

pagamentos entre 1999-2001 não permite afirmar se o financiamento do FMI vem 

atingindo ou não seu objetivo (ver gráficos 2.1 e 2.2). Entendemos que três anos é um 

tempo muito curto para isolar efeitos da evolução da carga tributária, juros, câmbio e 

inflação, bem como para analisar os impactos desses acordos no contexto de ciclos 

econômicos (como sugere o gráfico 2.1). Este é um ponto crucial, em que pese a 

instabilidade da economia do mundo como um todo, pois explicitar o posicionamento do 

FMI na formulação das políticas de ajuste dos países, implica na accountability desta 

agência multilatera~ juntamente com as autoridades governamentais, pelos acertos e falhas 

na concepção dessas políticas - o mesmo raciocínio vale para o Banco Mundial e o BID. 

Claro está que não se trata de uma questão trivial, tendo em vista decisões de caráter 

político, inviabilidade de estudos mais sofisticados por falta de dados, e limitações da 

ciência econômica que ainda não possui uma solução de equilíbrio para a economia global, 

além de outras circunstâncias que tornam as políticas de estabilização uma verdadeira arte. 

Gráfico 2.1- PIB 1980-2001 (evolução %) 
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Gráfico 2.2 - Balança de Pagamentos 1980-2001 (US$ milhões) 
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E, no melO dos acalorados debates sobre o tema, eIS que surge a questão da 

soberania. 20 

Curiosamente, não encontramos nenhuma jurisprudência sobre o assunto na 

lntemational Court 01 Justici 1
• De fato, tais acordos passam longe de uma suposta afronta 

ao princípio da auto-determinação dos povos, mencionado nos Arts. l °, § 2°, e 55 da Carta 

da ONU: 

"Art 1°, § 2° - Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito 

ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras 

medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal"; 

"Art. 55 - Com o fim de criar condições de estabilidade e bem estar, necessárias às 

relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao princípio da 

igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão: a) 

níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento 

econômico e social; b) a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, 

sanitários e conexos; a cooperação internacional, de caráter cultural e educacional; e c) o 

20 Este temajá foi mencionado no capítulo anterior, onde fican10S com a opinião de Gustavo Franco. 
21 http://www.icj-cij .org. 
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respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, 

sem distinção de raça, sexo, língua ou religião". 

Mas têm a ver com o princípio da não-intervenção, citado no Art. 19 da Carta da 

OEA: 

Art. 19 - "Nenhum Estado ou grupo de Estados tem o direito de intervir, direta ou 

indiretamente, seja qual for o motivo, nos assuntos internos ou externos de qualquer outro. 

Este princípio exclui não somente a força armada, mas também qualquer outra fonua de 

interferência ou de tendência atentatória à personalidade do Estado e dos elementos 

políticos, econômicos e culturais que o constituem". 

Conforme argumenta Nicholas Onuf22
, turbulências na economia mundial implicam 

em encontros regulares de ministros da fazenda e presidentes de bancos centrais com o 

objetivo de avaliar as condições econômicas dos países e adotarem medidas conjuntas, 

preconizadas em acordos confidenciais. O FMI proporciona suporte para supervisão de tais 

medidas e os governos as implementam como se fossem de sua autoria. Até agora, as regras 

de coordenação dessas políticas são fracamente institucionalizadas. A ênfase política dada à 

matéria, dificuldades de projeto e avaliação, bem como a complexidade dos arranjos 

levados a efeito dentro da própria estrutura governamental apontam para a transitoriedade 

dessas regras, que podem inclusive degenerar em acordos ad hoc em resposta às exigências 

do momento. 

Resta então saber se os acordos com o Fundo podem ser considerados formas 

indiretas de intervenção, tendo em vista que o FMI é um órgão colegiado e a maior parte de 

seus membros é composta pelo bloco das chamadas economias de transição e emergentes.23 

A resposta, mais afeta ao campo do Direito Internacional, foge ao escopo do presente 

estudo. Entendemos que o problema se resolve na verificação das atas de reunião da 

Diretoria Colegiada, onde pode ser avaliado o mecanismo de voz da Instituição. E 

idealmente, para o caso brasileiro, deveríamos obter acesso às atas de reunião das missões 

técnicas do FMI com a equipe econômica do governo, bem como às consultorias realizadas 

pelo stail do Fundo a fim de conhecer precisamente as diretrizes da Instituição. Tais atas 

22 Onuf, Nicholas. Interventionfor the Commom Good. In: Beyond Westpha/ia? State Sovereignity and 
International Intervention. The Johns Hopkins University Press, 1995. 

23 EUA, Inglaterra, Alemanha, França e Japão possuem 39,28% dos votos. O Brasil encontra-se num grupo de 
países com 2,47% dos votos. 

www.imf.orgJexternaUnp/sec/memdir/eds.htm 
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poderiam compor os anexos da Mensagem do Presidente ao Congresso; porém, isto não 

ocorre. 

Em todo caso, o fundamento legal das condicionalidades encontra-se no Art. V, 

Seção 3, dos Articles ofAgreement. De acordo com a citada norma, o FMl adotará políticas 

no uso de seus recursos, incluindo políticas em arranjos do tipo stand by ou similares, 

podendo adotar políticas especiais para determinados problemas na balança de 

pagamentos24 no intuito de assistir aos países-membros na solução desses problemas, bem 

como de estabelecer salvaguardas adequadas para o uso temporário de recursos do Fundo. 

As condicionalidades originam-se também das decisões do board do FMl, confonne 

se lê no Art. XXX, b (tradução livre): "arranjos do tipo stand by significam a decisão do 

Fundo pela qual é assegurado ao membro obter recursos de acordo com os termos desta 

decisão durante um período específico e acima de um determinado montante". Como se vê, 

a legislação é obscura, na medida em que não esclarece sobre a fonna geral destes termos, 

nem sobre o montante envolvido na operação. 

Uma terceira fonte de condicionalidades reside no próprio stajf do FMl, através de 

avaliações e recomendações enviadas ao board. 

2.3 - Monitoramento 

o staff do fundo acompanha e avalia a execução dos programas de ajuste em 

conformidade com o disposto no artigo IV dos Artie/es of Agreement. 25 Trata o referido 

artigo das obrigações gerais dos membros (Seção 1), do sistema geral de operações 

cambiais (Seção 2), da supervisão deste sistema (Seção 3), da paridade de câmbio (Seção 

IV) e de moedas correntes distintas dentro do território do país-membro (Seção 5). 

São três, basicamente, as ferramentas de monitoramento do Fundo: 

- Critérios de desempenho; 

- Parâmetros estmturais; 

- Ações prévias. 

24 Não há especificação de quais sejam esses problemas. 
25 Também disponível no site do FMI. 
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Os critérios de desempenho são as condições formalmente expressas nos acordos 

com os países membros e que condicionam a liberação das tranches, a não ser que o Fundo 

conceda um waiver. De acordo com a visão do FMI, uma violação dos critérios de 

desempenho não significa necessariamente falha na implementação do programa de ajuste, 

mas pode refletir uma situação na qual a economia evoluiu diferentemente do previsto, 

devido a choques externos; ou o conjunto inicial de critérios de desempenho está baseado 

numa avaliação incorreta das relações econômicas. Assim, o aumento observado nas 

revisões nas condicionalidades reflete, em parte, as incertezas ao redor das variáveis 

monitoradas como critérios de desempenho, incertezas essas associadas à crescente 

volatilidade do fluxo internacional de capitais. Na prática, em muitas ocasiões o escopo 

dessas revisões não tem sido claramente especificado, gerando ambigüidades bem como 

mais espaço à discricionariedade por parte do Fundo. Muito embora isto ocorra, em parte, 

devido às dificuldades na concepção dos programas num ambiente de incertezas, a idéia é 

limitar esta discricionariedade.26 

Os parâmetros estruturais mapeIam uma série de passos rumo aos resultados 

desejados dos programas, tais como independência do banco central, ou ampliação da base 

de contribuintes. A compreensão da natureza precisa desses parâmetros, no entanto, não 

está muito clara. Tendo em vista que possíveis atrasos na implementação desses parâmetros 

podem implicar na interrupção das revisões periódicas ou, pelo menos, na adoção de ações 

compensatórias, não está definida a "massa crítica" de "parâmetros em atraso" que resulta 

em tais ações e/ou interrupções. No caso brasileiro, os parâmetros estruturais constituem-se 

em marcos regulatórios (emendas constitucionais, leis, resoluções do BACEN), sendo que o 

FMI tem adotado uma postura de solidariedade para com o país, haja vista os atrasos 

observados na implementação desses marcos. 

As ações prévias são os passos que as autoridades governamentais concordam em 

adotar antes que seja aprovado o uso dos recursos do Fundo. Em alguns casos as ações 

prévias são vistas como um sinal de comprometimento por parte das autoridades com os 

programas de ajuste. 

26 Conditionality in Fund-Supported Programs Polky IsslIes. Op. cit. 
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Além das ações prévias, critérios de desempenho e parâmetros estruturais, as Cartas 

de Intenção e Memorandos de Política Econômica listam muitas outras ações que podem 

fazer parte das condicionalidades caso sejam levadas em conta nas revisões periódicas dos 

programas de ajuste - tais ações podem ter origem em recomendações de outras instituições 

financeiras internacionais. 

As ações que têm relevância para a avaliação dos programas geralmente não estão 

distintas das demais ações listadas, tornando ambígua a delimitação das condicional idades. 

Tal ambigüidade, porém, pode ter o propósito de lastrear todo o programa de ajuste, sob o 

pretexto de que se origina nas recomendações do FMI27
. É o caso de algumas medidas 

adotadas pelo governo brasileiro que contrastam com a lógica do ajuste fiscal, conforme se 

verá mais adiante. 

É digna de nota essa postura autocrítica do Fundo, certamente com vistas a 

aperfeiçoar seus procedimentos. Os dois principais papers consultados para a elaboração 

deste capítulo, Conditionality in Fund- Supported Programs - Policy Issues e Structural 

Conditionality in Fund-Supported Programs foram elaborados quando da revisão do 

Guidelines on Conditionality de 1979. Pelo que sabemos, esta revisão está em curso, e 

entendemos oportuno discutir a explicitação do posicionamento do Fundo quanto às 

políticas a serem adotadas nos países-membros. A necessidade de transparência no intuito 

de preservar a credibilidade desses países junto aos investidores e ao público em geral é 

preconizada pelo próprio FMI, quando inclui na sua definição de transparência as intenções 

de política fiscal. 28 Tal conceito pode ser estendido às negociações com as agências 

multilaterais. Todavia, pode haver impactos negativos nos mercados financeiros 

decorrentes de possíveis discordâncias entre os técnicos do Fundo e as autoridades 

governamentais - no caso extremo pode nem haver acordo, resultando em fuga de capitais. 

Mais ainda, em se tratando de finanças internacionais, o tempo é crucial para a tomada de 

decisão, particularmente no que diz respeito à sustentação da estabilidade econômica no 

Brasil. 

27 Ibidem. 
28 V. Transparency in Govemment Operations. Op. Cit. 
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Contudo, avaliações ex-post podem ser levadas a efeito numa discussão pública, 

onde a sociedade civil tenha acesso a todos os documentos que compõem os acordos 

celebrados com o FMI. 

A título de ilustração, um dos critérios de desempenho do FMI é o teto para a dívida 

externa com garantia pública (ver tabela IV). Ocorre que os dados ali exibidos - retirados 

dos relatórios anuais do BACEN - não correspondem aos dados dos boletins mensais 

daquele Banco, nem aos dados da planilha de saldos devedores liquidos da dívida pública 

federal externa, de responsabilidade do Tesouro Nacional. 29 

Solicitamos então ao Banco Central do Brasil os dados trimestrais da dívida 

externa privada com aval do setor público para o período 1999-2001, e obtivemos a 

seguinte resposta: 

"A Central de Atendimento do BC existe para atender aos usuários do Sistema 

Financeiro, esclarecer suas dúvidas relacionadas à legislação bancária e averiguar 

denúncias e reclamações sobre matérias de competência do BC, além de intermediar a 

solução de problemas entre o cliente e as instituições. Atendimento a estudantes, 

pesquisadores e/ou consultorias não faz parte de nossas atribuições.,,3o 

Entendemos o Fundo como uma agência reguladora e que as medidas de ajuste não 

são necessariamente "ruins". São instrumentos que tem por objetivo promover a disciplina 

fiscal necessária ao equilíbrio das contas públicas, em regra, deficitárias. O déficit faz 

aumentar o estoque da dívida que faz aumentar a taxa de juros, o spread e a descrença geral 

acerca do país, mesmo porque ninguém pode viver eternamente gastando mais do que 

arrecada - a rolagem só é conseguida a taxas cada vez mais altas. É, de fato, algo 

insustentável. O problema, entretanto, é que o país precisa crescer e a proposta do FMI é a 

abertura de mercados, com a conseqüente vinda de capitais estrangeiros. Houve 

efetivamente um aumento do investimento estrangeiro direto (IED) entre 1995 e 2000 

(gráfico 1.11, capítulo 1), mas isso não se traduziu em crescimento do PIB (gráfico 2.1) ou 

redução do desemprego no mesmo período, conforme se vê no gráfico 2.3 abaixo. 

29 V. www.stn.fazenda.gov.br 
30 Segue em anexo cópia do e-mai) enviado ao BACEN. 
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Gráfico 2.3 - Taxa de desemprego aberto - 30 dias (Percentual)31 
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Segundo o BACEN, "Os números do Censo 2001 (de capitais estrangeiros) 

reafirmam a destacada performance brasileira como pólo de atração de capitais estrangeiros 

na segunda metade da década de 90, aprofundando o processo de internacionalização de sua 

economia. A obtenção de maior estabilidade econômica e o contínuo processo de reformas 

estruturais, inclusive com a aprovação da quebra de monopólios estatais, repercutiram 

decisivamente no aumento de fluxos de capitais para o Brasil. É inegável a solidificação e 

maior sofisticação da estrutura econômica do País. O acesso a inovações gerenciais e 

tecnológicas lança bases para salto qualitativo e sustentado do perfil empresarial brasileiro, 

trazendo geração de empregos (?) e ampliação do potencial de crescimento (?).,,32 

Porém, os dados do censo não distinguem novos investimentos de participações em 

empresas já existentes . A visão que temos do investimento direto estrangeiro no Brasil pode 

ser ilustrada pela ELETRONET. Trata-se de uma joint-venture entre a AES e a 

31 Taxa de Desemprego Aberto - relação entre o número de pessoas desocupadas e o número de pessoas 
economicamente ativas, num determinado período de referência. 

32 V. www.bc.gov.br 
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LIGHTPAR33 cujo negócio é a transmissão de dados utilizando-se a estrutura de torres de 

transmissão de energia elétrica existente no país - substitui-se o cabo pára-raio instalado no 

alto das torres de transmissão por outro contendo fibras óticas. Ou seja, um investimento 

cujo maior aporte de capital já foi realizado. 

Assim, numa negociação aberta com o Fundo poderiam surgir outras propostas 

realistas em termos de crescimento sustentado, ou acertos e correções nas políticas então 

vigentes. Claro está que surgiria espaço para demagogia e proselitismo, mas entendemos 

que tais coisas fazem parte de um processo de aprendizado da população, que deve decidir 

seus destinos. 

Quanto aos prováveis problemas de implementação, lembramos que estes já existem 

no âmbito das próprias agências multilaterais, cujos papéis também não estão bem 

definidos. 

E quanto às incertezas dos mercados financeiros com relação ao Brasil, estas 

resultam, principalmente, da percepção negativa que existe sobre o aspecto institucional do 

país. A falta de transparência, que impede uma análise criteriosa dos impactos dos acordos 

do FMI na última década, conforme demonstrado neste capítulo, também contribui para 

essa visão pessimista. 

Vejamos agora quais os critérios de desempenho para o Brasil, referentes ao acordo 

de 1998, e se o país cumpriu as metas. Lembramos, mais uma vez, que não dispomos de 

dados relativos ao período 1990-1997. 

-NFSP 

As necessidades de financiamento do setor público consolidado (NFSP) são 

definidas como a soma das necessidades cumulativas de fmanciamento do governo federal, 

governos estaduais e municipais, bem como das empresas públicas C compreendendo 

empresas federais, estaduais e municipais); o governo federal inclui o governo central, o 

sistema de previdência social e o Banco Central do Brasil. As respectivas necessidades de 

fmanciamento são medidas em reais CR$), em termos da soma do total de financiamento 

líquido de todas as fontes, incluindo, entre outras, variações nas disponibilidades de caixa 

33 V. www.eletronet.com 
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do setor público. As NFSP correspondem à variação do endividamento do setor público não 

fmanceiro junto ao sistema financeiro e ao setor privado, doméstico ou do resto do mundo, 

segundo os critérios do manuaJ de estatísticas fiscais do FMI. Por endividamento deve-se 

entender o conceito de dívida líquida do setor público, que desconta da dívida bruta os 

ativos financeiros em poder do setor público, como os créditos junto ao setor privado 

doméstico ou as reservas internacionais em poder do BACEN.34 

Este critério não consta mais nos demais memorandos. Conforme salientam 

Giambiagi e Além35
, isto se deve ao fato de que as NFSPs incorporam os juros e mD 

aumento das taxas de juros teria que ser acompanhado de uma mudança compensatória do 

superávit primário - ou, alternativamente, sujeitar o Brasil a um pedido de waiver. Vejamos 

o cumprimento das metas: 

Tabela 2.1 - NFSP (Setor Público Consolidado) 
Milhões de R$ 

CRITÉRIO DE 
DATA DESEMPENHO REALIZADO 

s/desvaJorização c/ desvaJorização 
cambiaJ cambiaJ 

0]/01 a 31/12/]998 72.879,00 68.228,95 72.489,73 
01/01 a 31/3/1999 17.145,00 15.768,45 52.547,73 
01101 a 30/06/1999 28.565,00 30.566,64 69.869,78 

. . , . 
Fontes: Mimsteno da Fazenda (www.fazenda.gov.br) e BACEN (www.bc.gov.br) 

Há uma interessante discussão acerca dos impactos da desvalorização ocorrida no 

primeiro trimestre de 1999 sobre as NFSP. Segundo os citados autores, o que se deseja 

medir como cálculo das NFSP é o efeito da política fiscal sobre a demanda agregada da 

economia. Assim, se por um lado os detentores de títulos da dívida indexada ao dólar se 

beneficiam com a desvalorização, por outro lado não consomem o "delta" obtido. De modo 

que não é apropriado considerar, nesse caso, o aumento da dívida como um déficit. Admitir 

o contrário implicaria aceitar que o governo se tomaria superavitário se o câmbio 

apreciasse. O assunto, entretanto, é controverso e o governo optou por divulgar dois 

critérios - com e sem desvalorização - receando ser acusado de manipular dados. O fato é 

34 Giambiagi, Fábio e Além, Ana Cláudia Finanças Públicas - Teoria e Prática no Brasil. 2· Edição. Rio de 
Janeiro: Campus, 2000. Os autores também abordam a metodologia - um tanto confusa - de cálculo das 
NFSP. 

35 0p. Cito 
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que as NFSP no conceito nominaL isto é, inclusos juros e inflação, foram substituídas pelo 

resultado primário do setor público. 

- Resultado Primário 

o resultado primário é medido como as receitas não-fmanceiras menos as despesas 

não-fmanceiras. Define-se o resultado primário cumulativo do setor público consolidado 

como a soma dos resultados primários cumulativos das várias entidades que compõem o 

setor público (veja a tabela 2.2). 

Tabela 2.2 - Resultado Primário (Setor Público Consolidado) 
Milhões de R$ 

CRITÉRIO DE 
DATA REALIZADO DESEMPENHO DIFERENÇA 

01/01 a 31/12/1998* 106,30 116,00 (9,70) 
01/01 a 31/03/1999 9.691 ,81 6.006,00 3.685,81 
01/01 a 31/06/1999 15.472,16 12.883,00 2.589,16 
01/01 a 31/09/1999 30.563,68 23.788,00 6.775,68 
01/01 a 31/12/1999 31.087,41 30.185,00 902,41 
01/01 a 31/03/2000 13.580,28 7.240,00 6.340,28 
01/01 a 31/06/2000 23 .713,90 16.l75,00 7.538,90 
01/01 a 31/09/2000 35.276,74 29.000,00 6.276,74 
01/01 a 31/12/2000 38.156,94 36.720,00 1.436,94 
01/01 a 31/03/2001 15.015,17 10.072,00 4.943,17 
01/01 a 31/06/2001 30.417,37 21.473,00 8.944,37 
01/01 a 31/09/2001 41.205,81 34.400,00 6.805,81 
01/01 a 31/12/2001 43.656,36 40.200,00 3.456,36 

* estimativa 
.. 

Fontes: Mtnlsténo da Fazenda (www.fazenda.gov.br) e BACEN (www.bc.gov.br) 

Apesar de o Brasil estar cumprindo as metas do resultado primário, cabe registrar a 

preocupação do já citado Prof. Istvan K. Kasznar36 com a multiplicação crescente e 

equivocada de municípios no país, obedecendo a critérios políticos e a interesses de grupos 

de poder. Tal crescimento acaba por formar uma "indústria de sucção de verbas federais", 

36 V. Kasznar, Istvan Karoly. Produção e desenvolvimento nos estados e municípios. O artigo, bastante 
detalhado, traz as fórmulas empregadas e as fontes de dados. Revista de Administração Pública (RAP). Rio de 
Janeiro: FGV, SetlOut e Nov/Dez 1997; Jul/Ago e Nov /Dez 1999. 
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bem como de solicitações de verbas internacionais, de modo que o autor propõe o estudo de 

um número ótimo de estados e municípios, defmido em função principalmente do PID 

municipal, capacidade contributiva fiscal, investimentos públicos e privados, população e 

transferências líquidas. 

6.000,00 

Gráfico 2.4 - Resultado Primário do Setor Público (R$ milhões) 
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Fonte: BACEN (www.bc.gov.br) 

Quanto à União, tivemos a oportunidade de participar do grupo de trabalho das 

denominadas gerências regionais de serviços, que concentrariam as atividades de 

protocolo, arquivo, orçamento e contabilidade, pagamento de pessoal, informática, 

licitações e gestão de contratos, enfim, tudo que não fosse essencial à atividade-fim das 

representações regionais dos ministérios. A idéia não foi levada adiante tanto por 

desinteresse das cúpulas ministeriais, receosas de perder prestígio - e, conseqüentemente, 

cargos de confiança - como por pressão dos sindicatos, pois embora o discurso fosse no 
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sentido de realocar servidores, havia o temor das demissões (lembramos que o polêmico 

Plano de Demissão Voluntária é dessa época).37 

- Dívida Externa do Setor Público Não-Financeiro 

Corresponde à totalidade da dívida externa do setor público não-financeiro. O setor 

público não financeiro engloba os governos federal , estaduais e municipais, as empresas 

públicas e o sistema de previdência social. São excluídos dos estoques de dívida medidos 

quaisquer passivos incorridos no âmbito do pacote de financiamento excepcional, seja com 

relação ao Fundo ou a fontes bilaterais de apoio. 

Para qualquer trimestre especificado, o estoque de dívida desembolsado e pendente 

é definido como o estoque de dívida desembolsado e pendente ao fim do trimestre anterior, 

mais os desembolsos brutos ocorridos no trimestre em referência, menos as amortizações 

brutas efetuadas no trimestre em referência. 

Tabela 2.3 - Dívida Externa do Setor Público Não-Financeiro 
Milhões de US$ 

CRlTÉRlODE 
DATA DESEMPENHO REALIZADO DIFERENÇA 

31/12/1998 87.765,00 92.020,90 (4.255,90) 
31/3/1999 9l.215,00 - -
30/6/1999 9l.823,00 - -
30/9/1999 90.407,00 - -

31/12/1999 93.778,00 97.447,74 (3.669,74) 
31/3/2000 92.900,00 98.188,68 (5.288,68) 
30/6/2000 94.680,00 89.208,52 5.471 ,48 
30/9/2000 95.000,00 88.109,50 6.890,50 

31/12/2000 95.500,00 89.883,14 5.616,86 
31/3/2001 94.500,00 89.139,34 5.360,66 
30/6/2001 95.200,00 90.216,76 4.983,24 
30/9/2001 95.000,00 96.892,32 (1 .892,32) 

31/12/2001 94.800,00 92.817,56 1.982,44 
. . ,. 

Fontes: Mimsteno da Fazenda (www.fazenda.gov.br) e BACEN (www.bc.gov.br) 

37 V. Portaria N .o 68, de 19 de Abril de 2000, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Gabinete 
do Ministro, DOU de 24/04/2000. 
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- Dívida Externa com Garantia Pública 

Trata-se de toda a dívida externa do setor privado garantida pelo setor púb1ico. O 

setor público inclui o setor público não-financeiro (conforme definido acima), o BCB e o 

setor público fmanceiro . 

Para qualquer trimestre, o estoque da dívida externa garantida pelo setor público é 

definido como sendo o estoque da dívida externa garantida pelo setor público que ainda não 

foi pago ao [mal do trimestre anterior, mais a adição líquida da dívida externa garantida 

pelo setor público durante o trimestre em questão . 

Tabela 2.4 - Dívida Externa com Garantia Pública 
Milhões de US$ 

CRITÉRIO DE REALIZADO (dívida 
DATA DESEMPENHO externa registrada) DIFERENÇA 

31/12/1998 1.000,00 919,00 81,00 
31/3/1999 1.580,00 - -
30/6/1999 1.580,00 - -
30/9/1999 1.580,00 - -

31/12/1999 1.580,00 919,00 661,00 
31/3/2000 1.580,00 - -
30/6/2000 1.580,00 - -
30/9/2000 1.580,00 - -

31/12/2000 1.580,00 919,00 661,00 
31/3/2001 1.580,00 - -
1/6/2001 1.580,00 - -

30/9/2001 1.600,00 - -
31/12/2001 1.600,00 - -

.. 
Fontes: Mtfllsténo da Fazenda (www.fazenda.gov.br) e BACEN (www.bc.gov.br) 

- Dívida Externa de Curto Prazo do Setor Público Não-Financeiro 

A dívida de curto prazo é definida como toda a dívida com vencimento original 

estritamente menor que um ano. Para qualquer trimestre específico, o estoque da dívida 

externa de curto prazo (desembolsado e pendente) é definido como o estoque da dívida 

externa de curto prazo (desembolsado e pendente) ao final do trimestre anterior, mais os 
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fluxos líquidos associados aos desembolsos e amortizações da dívida de curto prazo 

ocorridos no trimestre em referência. 

Tabela 2.5 - Dívida Externa de Curto Prazo do Setor Público Não-Financeiro 
Milhões de US$ 

CRITÉRIO DE 
DATA DESEMPENHO REALIZADO DIFERENÇA 

31/12/1998 - 3.383,00 -
31/3/1999 5.304,00 - -
30/6/1999 5.804,00 - -
30/9/1999 5.302,00 - -

31/12/1999 5.419,00 3.318,00 2.101,00 
31/3/2000 4.343,00 3.921 ,00 422,00 
30/6/2000 4.430,00 3.581,00 849,00 
30/9/2000 4.700,00 3.141,00 1.559,00 

31/12/2000 4.000,00 2.577,80 1.422,20 
31/3/2001 3.500,00 1.698,00 1.802,00 
1/6/2001 3.500,00 1.025,60 2.474,40 

30/9/2001 3.500,00 593,28 2.906,72 
31/12/2001 3.500,00 426,75 3.073,25 

. . 
Fontes : Mimsténo da Fazenda (www.fazenda.gov.br) e BACEN (www.bc.gov.br) 

- Reservas Internacionais Líquidas no BACEN 

As RIL no BCB são iguais às reservas internacionais líquidas no BCB e incluem as 

reservas oficiais brutas menos o passivo oficial bruto. 

As reservas oficiais brutas são definidas como direitos líquidos denominados em 

moeda estrangeira no BCB. As reservas oficiais brutas incluem: direitos monetários, ouro, 

haveres em DESs, a posição de reservas junto ao FMI, e haveres em instrumentos de renda 

fixa. As reservas oficiais brutas excluirão as participações em instituições financeiras 

internacionais, a posse de moedas não-conversíveis e a posse de metais preciosos, exceto o 

ouro. 

o passivo oficial bruto em moeda estrangeira inclui: passivo em moeda estrangeira 

com vencimento original de um ano ou menos, o uso de recursos do Fundo desembolsados 

dentro do contexto do pacote de fmanciamento especial, o uso de créditos bilaterais 

desembolsados dentro do contexto do pacote de fmanciamento especial, e qualquer passivo 
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em moeda estrangeira a termo, no conceito líquido - definido como posição vendida menos 

posição comprada - diretamente contraído pelo BCB ou por outras instituições financeiras 

em nome do BCB. Depois de 30 de setembro de 1999 quaisquer acréscimos em direitos 

denominados em moeda estrangeira (tanto à vista quanto a termo) contra residentes, ou 

contra filiais estrangeiras ou subsidiárias de instituições brasileiras, não serão computadas a 

favor das RIL no BCB. 

De um modo geral, vemos que o Brasil atende aos critérios de desempenho do 

Fundo. 
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Tbla26 R I t . L' ·d BACEN a e . - eservas n ernaClonalS lQUI as no 
Milhões de US$ 

REALIZADO CRITÉRIO DE 
DATA (conceito de liquidez) DESEMPENHO DIFERENÇA 
nov-99 42.175,00 20.600,00 21.575,00 
dez-99 36.342,00 21.300,00 15.042,00 
jan-OO 37.560,00 18.950,00 18.610,00 
fev-OO 38.364,00 19.750,00 18.614,00 
mar-OO 39.200,00 21 .350,00 17.850,00 
abr-OO 28.721 ,00 21.800,00 6.921 ,00 
mai-OO 28.570,00 23 .700,00 4 .870,00 
jun-OO 28.265,00 23.750,00 4.515,00 
jul-OO 29.214,00 25 .000,00 4.214,00 
ago-OO 31.385,00 25 .000,00 6.385,00 
set-OO 31.431,00 25 .000,00 6.431 ,00 
out-OO 30.393,00 25 .000,00 5.393,00 
nov-OO 32.533,00 25 .000,00 7.533,00 
dez-OO 33.011,00 25.000,00 8.011,00 
jan-01 35.598,00 25.000,00 10.598,00 
fev-Ol 35.413,00 25 .000,00 10.413,00 
mar-OI 34.407,00 25 .000,00 9.407,00 
abr-Ol 34.653,00 25 .000,00 9.653,00 
mai-01 35.459,00 25 .000,00 10.459,00 

jun-01 37.318,00 25 .000,00 12.318,00 
jul-01 35.552,00 25 .000,00 10.552,00 

ago-01 36.299,00 25 .000,00 11.299,00 
set-Ol 40.054,00 25 .000,00 15.054,00 
out-Ol 37.492,00 25 .000,00 12.492,00 
nov-01 37.234,00 25.000,00 12.234,00 
dez-OI 35.866,00 25.000,00 10.866,00 

. . 
Fontes : MmlSténo da Fazenda (www.fazenda.gov.br) e BACEN (www.bc.gov.br) 

Existem, ainda, outros critérios de desempenho. 

- Critério de desempenho para a exposição do BCB em mercados futuros de 

câmbio 

• A partir de março de 1999 e em conformidade com o regime de taxas de 

câmbio flexíveis, o BCB deixará de se envolver em quaisquer novas 
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operações no mercado futuro de câmbio, seja diretamente ou por 

intermédio de qualquer Instituição no papel de seu agente financeiro; 

contratos pendentes expirarão normalmente. Esse item constitui critério 

de desempenho nos termos do acordo. 

Os dados disponíveis no site do BACEN não pennitem averiguar se a meta foi 

cumprida. 

- Critério de desempenho para a exposição do BCB em mercados a termo 

• O BCB continuará não efetivando contratos de câmbio a termo, seja 

diretamente ou por intermédio de qualquer Instituição no papel de seu 

agente financeiro. Esse item constitui um critério de desempenho nos 

termos do acordo. 

Os dados disponíveis no site do BACEN não pennitem averiguar se a meta foi 

cumprida. 

Vejamos agora as ações prévias. 

- Até o final de novembro de 1998 

• O aumento da alíquota da CPMF para 0,38 por cento a partir de 1999, 

como descrito no parágrafo 12 do MPE, estará em consideração pelo 

Congresso. 

Em 18/03/1999 foi publicada a Emenda Constitucional n° 21, que restabelece a 

cobrança da Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e 

de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), de 17/06/1999 a 16/06/2002, com 

elevação da alíquota de 0,20% para 0,38% nos primeiros doze meses, e 0,30% nos vinte e 

quatro meses subseqüentes, facultado ao Poder Executivo reduzi-la total ou parcialmente. O 
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resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota, nos exercícios 

fmanceiros de 1999,2000 e 2001 , será destinado ao custeio da previdência social (Art. 1°). 

A evolução do montante arrecadado por conta da CPMF consta do gráfico 2.5 

abaixo. 

Gráfico 2.5 - Receita realizada da CPMF a preços de dezembro/OI (R$ milhões) 
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Fonte: Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazendagov.br) 

- Para conclusão da primeira avaliação38 

• Aprovação das medidas relativas a receitas e gastos suficientes para 

assegurar que as metas do programa fiscal para 1999 sejam alcançáveis. 

- A Lei nO 9.718, de 27/11/1998, altera a alíquota da Contribuição Social para 

Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de 2% para 3%, a partir de 01102/1999, e 

estende às operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a títulos ou valores 

mobiliários, a alíquota de 25% do IOF. Os gráficos 2.6 e 2.7 mostram, respectivamente, a 

evolução da arrecadação da COFINS e IOF no período entre 1994 e 2001. Cabe observar 

que a queda na arrecadação do IOF nas operações de crédito verificada em 1998 e 1999 se 

38 A data original para conclusão da primeira avaliação, 28/02/99, foi alterada para 30/03/99. Esta última data 
também marca o término da segunda avaliação. 
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deve à redução da alíquota de 15% para 6%, nas operações de crédito das pessoas físicas, a 

partir de 10 de julho de 1998 (portaria SRF n° 157 de 09/07/98). 

Gráfico 2.6 - Arrecadação da COFINS a preços de dezembro/OI (R$ milhões) 
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Fonte: Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) 

Gráfico 2.7 - Arrecadação do IOF (R$ milhões) 
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- A Lei orçamentária anual de 1999 (Lei nO 9.789, de 23/02/1999) implicou na 

redução de despesas correntes e de capital em 20% das despesas passíveis de corte no 

Orçamento Geral da União.39 

- A Lei n° 9.801 , de 14/06/1999, dispõe sobre as normas gerais para perda de cargo 

público por excesso de despesa. 

Os dados a seguir referem-se às despesas da União no período de 1995 a 2002 (ver 

tabela 2.7) e indicam que, no período 1995-2001 , a despesa do Judiciário foi a que mais 

aumentou (196,77%), seguido do Legislativo (100%) e Executivo (61 ,1 %). Todavia, a 

despesa de pessoal da União permanece dentro dos limites percentuais estabelecidos em lei 

(50% da receita corrente líquida). De fato, em 1995 as despesas com pessoal atingiam 

54,5% da receita corrente líquida; em 2001 este percentual caiu para 38,27%.40 

39 V. Finanças Públicas. Op. Cito 
40 V. www.stn.fazenda.gov.br 
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Tabela 2.7 - Gastos com Pessoal Ativo e Inativo por Poder 

Gastos com Pessoal Ativo e InatJvo por Poder 
Cem Reais bllh6es) 

(valOre. correntM) 

R_IlUdo 
OIlCtlrnlnaçto '"5 19M '"7 '"' 

,. 2000 200t 2002 
R$bllh6ea % RI bllhbll % RI blIhOes % Rlbllh* "4 Rlbl1h6ls .,. R$bllh6ea .,. RI blll\6es .,. Rlbllh611 % 

Peuoal • Encargo. SOCIIII (1 + 2 + 3) 37,7 100,0 4O,a7 100,0 " ,4 100,0 47,a 100,0 51.6 100.0 58.2 100,0 85,4 100.0 70,9 100,0 
Total Ativo 22.3 59,0 23.5 57,5 24,8 55,7 25,9 54.1 27,5 53,3 31,8 54,6 34.8 53,2 37.7 53,2 
Tollllnatlvo 15.5 41,0 17.4 42.5 19.7 44.3 21 .9 45.9 24,1 46,8 26,4 45,4 3M 46.8 33,2 46,8 
1. Poder LegiSlativo 1.2 3,2 1.4 3.5 1.7 3,a 1.8 3.8 2.0 3.9 2.0 3,5 2,4 3.7 2,6 3,7 
1.1 . AINo 0,9 2,4 1.0 2,5 1,2 2.7 1.2 2,6 1,3 2.5 1.3 2,3 1.6 2,5 1.7 2.5 
1.2 InativO 0.3 0,9 0,4 1.0 0.5 1.1 0.6 1,3 0.7 1.3 0.7 1.2 0.8 1.3 0,9 1,3 

2. Poder Judlclirto/MPU 3.1 8,1 3.5 8.8 4 ,7 10,5 5.7 11,9 6.2 12.0 7.8 13,1 9,2 14,0 10,0 14,0 
2.1 . AliYO 2.3 6.1 2,7 6.5 3,5 7.9 4.2 8,9 ",6 8.9 5.8 9.9 7.1 10.9 7.7 10,9 
2.2 InativO 0.8 2.0 0.9 2,1 1,2 2.6 1.5 3,1 1.6 3.1 1.9 3.2 2.1 3.2 2.2 3,2 

3. Poder Executivo 33.4 88,6 15,9 87.9 38.1 85,7 40,3 84,3 43.4 84,2 48.8 83,4 53,8 82.3 58,3 82.3 
3.1 . AINo 19.1 50.5 19,8 48,4 20,1 45.1 20.4 42.7 21.6 41 .9 24.7 42.4 26.1 39.9 28.3 39,9 
3.2 InativO 14 .4 38.1 16.1 39.4 18.0 40.5 19.9 41 .6 21.8 42 ,3 23.9 41.0 27.7 42.4 30.0 42.4 

(') Inclui sontonÇ8S judlclalS 

- A Lei n° 9.962, de 22/02/2000, estabelece que o pessoal admitido para emprego público na Administração Federal direta, 

autárquica e fundacional terá sua relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e legislação trabalhista correlata. 

A medida visa aliviar a elevada despesa com as aposentadorias e pensões do setor público, como se vê na tabela acima. 

Entendemos também necessários o recadastramento anual de inativos e pensionistas e o cruzamento de dados dos cartórios com o 

Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE), de modo que os óbitos sejam informados em tempo real. Nesse contexto, 

especial atenção deve ser dada às aposentadorias e pensões intermediadas por procuradores, pois aí reside o foco de inúmeras fraudes. 



De qualquer modo, o chamado "crescimento vegetativo" da folha de pagamentos, 

decorrente da incorporação de direitos e do fato de que o servidor ao falecer normalmente 

deixa pensionistas, só deve ser contido (caso isso seja possível) no longo prazo. 

- O Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) tinha por meta a estabilidade econômica 

sem necessidade de cortes no orçamento federal, desvinculando 20% das receitas amarradas 

previamente a determinadas despesas - sem prejudicar os Estados e Municípios - e cuja 

vigência expiraria em 31/12/1999. Tal fundo foi substituído pela desvinculação de 

arrecadação de impostos e contribuições sociais da União (DRU), instituída peja Emenda 

Constitucional nO 27, de 21/03/2000. Assim, é desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no 

período de 2000 a 2003, vinte por cento da arrecadação de impostos e contribuições sociais 

da União, já instituídos ou que vierem a ser criados no referido período, seus adicionais e 

respectivos acréscimos legais . 

As principais áreas onde foram aplicados os recursos oriundos do Fundo de 

Estabilização Fiscal nos anos de 1996 a 1999 foram Previdência, Administração, Saúde e 

Ensino Superior41
. No entanto, não dispomos de dados acerca da aplicação dos recursos 

obtidos sob a égide da DRU Neste caso, resulta que não há prestação de contas ao público 

de 20% das receitas da União nos anos de 2000 e 2001. E ainda sob esse mesmo enfoque, a 

Lei nO 10.261 , de 12 de julho de 2001, desvincula 25% dos royalties decorrentes da 

concessão de exploração do petróleo e 70% do pagamento de uma participação especial, a 

ser regulamentada em decreto do Presidente da República, nos casos de grande volume de 

produção, ou de grande rentabilidade. Não há, em nosso entender, razão plausível para uma 

tal "flexibilidade" no gerenciamento das receitas da União, que colide com os conceitos de 

transparência e accountability. 

• Promulgação da emenda constitucional da reforma da previdência, 

tanto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) como do sistema 

previdenciário do setor público (RJU-Federal). 

41 Os dados encontram-se nos orçamentos resumidos de 1996 a 1999, disponibilizados em 
www.stn.fazenda.gov.br 



No que diz respeito ao ajuste fiscal, o texto da Emenda Constitucional n° 20, de 

15/12/1998, dispõe sobre a vedação do acúmulo de proventos de aposentadoria com a 

remuneração de cargo, emprego ou função pública; estabelece o tempo mínimo de dez anos 

de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo para o servidor 

público requerer a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e 

cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, 

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

Além disso, a Emenda: 

- reza que os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua 

concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em 

que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão; 

- veda a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência; 

- estabelece a exigência de paridade entre a contribuição da patrocinadora e a 

contribuição do segurado, para o caso das Entidades Fechadas de Previdência Privada 

(EFPP), bem como da revisão, no prazo de dois anos, a contar da publicação desta Emenda, 

de seus planos de beneficios e serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, 

sob pena de intervenção, sendo seus dirigentes e os de suas respectivas patrocinadoras 

responsáveis civil e criminalmente. 

Adicionalmente, a Lei n° 9.783 , de 28 de janeiro de 1999, estabelece que a 

contribuição social do servidor público civil ativo dos três Poderes da União, para a 

manutenção do regime de previdência social dos seus servidores, será de onze por cento, 

incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição. 

Essas medidas também só terão impacto no médio e longo prazos. De qualquer 

modo, o saldo previdenciário (ver gráfico 2.8) indica que a arrecadação líquida da 

Previdência (recebimentos próprios menos transferências a terceiros e restituições de 
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arrecadação) não consegue fazer face aos beneficios concedidos, implicando em 

transferências governamentais. 

Gráfico 2.8 - Resultado da Previdência (R$ mil) 
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Obs: Saldo Previdenciário = Arrec. Líquida - Benef Previdenciários. 
Arrecadação Líquida corresponde a recebimentos próprios menos Transrerencias a Terceiros e 
Restituições de Arrecadação. 
Saldo Operacional = Rec. Total - Pagamento Total. 

Por fim, os parâmetros estruturais. 
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• Submeter ao Congresso Nacional projeto de lei a respeito do sistema de 

previdência privada complementar. 

A Lei n° 108, de 29 de maio de 2001, dispõe sobre a relação entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de 
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economIa mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de 

previdência complementar. A citada Lei estabelece: 

- carência mínima de sessenta contribuições mensais; 

- que a contribuição normal do patrocinador para plano de beneficios, em hipótese 

alguma, excederá a do participante; 

- que a despesa administrativa da entidade de previdência complementar será 

custeada pelo patrocinador e pelos participantes e assistidos, atendendo a limites e critérios 

estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador; 

- que a composição do conselho deliberativo, órgão máximo da estrutura 

organizacional, integrado por no máximo seis membros, será paritária entre representantes 

dos participantes e assistidos e dos patrocinadores, cabendo a estes a indicação do 

conselheiro presidente; 

- que a composição do conselho fiscal, integrado por no máximo quatro membros, 

será paritária entre representantes de patrocinadores e assistidos, cabendo a estes a 

indicação do conselheiro presidente; 

- que as entidades de previdência complementar patrocinadas por entidades 

públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, deverão rever, no 

prazo de dois anos, a contar de 16 de dezembro de 1998, seus planos de beneficios e 

serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob pena de intervenção. 

A Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 2001, dispõe sobre o regime de 

previdência complementar. Esta Lei estabelece que: 

- é vedado o estabelecimento de aplicações compulsórias ou limites mínimos de 

aplicação; 

- o regime fmanceiro de capitalização é obrigatório para os beneficios de pagamento 

em prestações que sejam programadas e continuadas; 

- o resultado superavitário dos planos de beneficios das entidades fechadas, ao final 

do exercício, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de 

benefícios, até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas; 
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- o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por 

patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas 

contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram 

causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar; 

- ao fmal de cada exercício, coincidente com o ano civil, as entidades fechadas 

deverão levantar as demonstrações contábeis e as avaliações atuariais de cada plano de 

benefícios, por pessoa jurídica ou profissional legalmente habilitado, devendo os resultados 

ser encaminhados ao órgão regulador e fiscalizador e divulgados aos participantes e aos 

assistidos; 

- os ativos garantidores das reservas técnicas, das provisões e dos fundos das 

entidades abertas serão vinculados à ordem do órgão fiscalizador, e poderão ter sua livre 

movimentação suspensa pelo referido órgão, a partir da qual não poderão ser alienados ou 

prometidos alienar sem sua prévia e expressa autorização, sendo nulas, de pleno direito, 

quaisquer operações realizadas com violação daquela suspensão; 

- as entidades fechadas deverão, cumulativamente, terceirizar a gestão dos recursos 

garantidores das reservas técnicas e provisões mediante a contratação de Instituição 

especializada autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão 

competente, e ofertar exclusivamente planos de beneficios na modalidade contribuição 

definida. 

As entidades fechadas vinculadas às empresas estatais enfrentam dificuldades 

devido ao longo período sem novas contratações pelas respectivas patrocinadoras, com o 

conseqüente estreitamento da base de contribuintes. O fim dos ganhos obtidos por meio da 

inflação, os empréstimos concedidos às patrocinadoras (agora vedados) e, em nosso 

entender, a falta de clareza dos pareceres atuariais também contribuíram para esse quadro. 

Assim, a União acabou por assumir dívidas dessas entidades. O assunto, no entanto, é 

complexo, pois uma possível saída - a fusão das EFPPs - implica, dentre outras coisas, no 

equacionamento de défIcits técnicos e na própria adesão dos beneficiários, muito embora os 

planos tenham convergido para a modalidade contribuição defmida.42 

42 No site www.mpas.gov.br existem informações quanto à rentabilidade e reservas técnicas das entidades de 
previdência complementar. 
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• Submeter ao Congresso Nacional projeto de lei ordinária a respeito do sistema 

de previdência para os trabalhadores do setor privado. 

A Lei n° 9.876, de 26/11/1999, dispõe sobre a contribuição previdenciária do 

contribuinte individual e cálculo do benefício, estabelecendo que: 

- a alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será 

de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição; 

- a contribuição da empresa será de vinte por cento sobre o total das remunerações 

pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e 

trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços; vinte por cento sobre o total das 

remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados 

contribuintes individuais que lhe prestem serviços; quinze por cento sobre o valor bruto da 

nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são 

prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. 

Para os bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 

caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedade de 

crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 

empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros 

privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades 

de previdência, privada abertas e fechadas, é devida a contribuição adicional de dois vírgula 

cinco por cento. 

A citada Lei estabelece também que o salário-de-beneficio consiste na média 

aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento 

de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário que será calculado 

considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado 

ao se aposentar. 

A Resolução n° 2, de 21/0112000 autoriza a República Federativa do Brasil a 

contratar operação de crédito extemo com o Banco lntemacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento - Bird , no valor equivalente a até US$ 5,050,000.00 (cinco milhões e 

cinqüenta mil dólares norte-americanos), destinada ao financiamento parcial do Projeto de 

Assistência Técnica para a Reforma da Previdência Social. 
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Devido à dificuldade em combater a sonegação e a fraude na Previdência, já se fala 

hoje em privatizar a Previdência Social - como na Argentina. No entanto, apesar de uma 

suposta administração mais eficiente, isto seria o fim da universalidade da cobertura e do 

atendimento, conforme preconizado no art. 194, I, da Carta Política. O assunto foge ao 

escopo do presente trabalho, e requer um estudo comparativo de casos em outros países 

(Chile, por exemplo). 

"Na década de 1980, o Chile implementava verdadeira revolução na sua 

Previdência, substituindo o modelo estatal custeado por repartição simples, por sistema 

privado de capitalização individual. Veja-se que o ambiente em que esta transfonnação se 

processa tem agudo componente político. Era época da ditadura militar comandada pelo 

General Augusto Pinochet. Por esse modelo, será o esforço de cada trabalhador per se (não 

há contribuição patronal) que vai detenninar os montantes a fixar os benefícios futuros. 

Esse modelo chegou a ser visto por entidades multilaterais, como o Banco Mundial e o 

Fundo Monetário Internacional, como ideal para diversos países, sendo mesmo repetido, 

sobretudo na América Latina e no leste europeu. Hoje, verifica-se que o modelo enfrenta 

dificuldades. Além de pressupostos de crescimento econômico, que não se verificaram na 

década de 1990, aqueles que não acumularam o suficiente para gerar um beneficio social 

mínimo têm direito a um benefício assistencial custeado pelo Tesouro e, portanto, sem a 

capitalização. E tem-se verificado um crescimento nesse tipo de benefício sem pré

capitalização, o que acaba por gerar custos crescentes na "conta assistencial" com custeio 

tributário. ,,43 

• Apresentar ao Congresso Nacional projeto de lei de Responsabilidade Fiscal 

A Lei Complementar n° 101, de 4 de matO de 2000, dispõe sobre nonnas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O citado diploma legal 

estabelece que: 

43 Rodrigues, Flávio Martins. Previdência numa Perspectiva Histórica. In: Saúde e Previdência Socia/
Desafios para o Teceiro Milênio. Organizadores: Fátima Bayma e Istvan Kasznar. São Pau/o: Pearson 
Education, 2002. 
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- a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deverá conter normas relativas ao 

controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos 

orçamentos; 

- integrará o projeto desta Lei o Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas 

metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados 

nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para 

os dois seguintes. 

Neste anexo constará: 

- o demonstrativo das metas anuaIS, instruído com memória e metodologia de 

cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três 

exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos 

da política econômica nacional; 

- a avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência 

social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

A LDO deverá também conter o Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os 

passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as 

providências a serem tomadas, caso se concretizem. 

A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, 

os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as 

projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o 

exercício subseqüente. 

Com relação à Lei Orçamentária Anual, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

estabelece que o refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei 

orçamentária e nas de crédito adicional. Com relação à execução orçamentária, se 

verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 

cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas 

Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes 

necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação 

financeira. A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da 

Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir 

discriminados: 
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I - União: 50% (cinqüenta por cento)~ 

II - Estados: 60% (sessenta por cento); 

III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 

Não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, 

para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante a concessão 

de empréstimos de recuperação ou financiamentos para a mudança de controle acionário. 

No prazo de noventa dias após a publicação da LRF, o Presidente da República 

submeterá ao: 

I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida 

consolidada da União, Estados e Municípios; 

II - Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o montante da 

dívida mobiliária federal, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites 

fixados para a dívida consolidada da União. 

Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao 

final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, 

reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. 

O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos 

após a publicação desta Lei Complementar. 

É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos 

que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se 

destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 

São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis 

de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio~ o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões 

simplificadas desses documentos. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo 

ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão 
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técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e 

instituições da sociedade. 

Os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, traduzidos em termos do resultado 

primário do setor público consolidado, ainda não permitem ao Estado suprir a carência de 

investimentos de médio e longo prazo de modo a permitir a retomada do crescimento do 

país . Cabe registrar que o programa de privatizações no Brasil passa por um momento de 

desgaste, inclusive com a diminuição dos investimentos diretos estrangeiros, como no caso 

do setor elétrico. Em 2001 , a queda do IED foi de 31 ,49%; já o ano de 2002 registra queda 

de 26,23%.44 

Uma alternativa para explicar este aparente efeito colateral da LRF seria admitir que 

o Brasil possui expressivas e crescentes demandas sociais, haja vista o aumento da 

população e da expectativa de vida. E como educação, saúde, segurança e previdência 

social são direitos do povo (art. 6° da Constituição), o Estado deve assistir aos que vivem à 

margem do mercado, justificando-se assim priorizar os gastos sociais. 

A questão, porém, se torna mais intrigante quando consideramos o aumento da 

população: 146,9 milhões de pessoas em 1991 e 169,6 milhões em 2000, segundo os dados 

do ffiGE. Ou seja, um aumento de 15,4% - não se pode falar, portanto, em crescimento 

explosivo, ou coisa semelhante. Por outro lado, nossa estrutura populacional por faixa 

etária (gráfico 2.9) também não sugere problemas de longo prazo com a previdência social. 

O mesmo se afirma quando nos deparamos com a quantidade de beneficiários e 

contribuintes da Previdência no período 1990-2001 (gráfico 2.10). 

44 Fonte: IPEA (www.ipeadata.gov.br). 
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Gráfico 2.9 - População (número de pessoas por faixa etária) 
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Fonte: lliGE (www.ibge.gov.br) 

Gráfico 2.10 - Beneficiários e contribuintes da Previdência (número de pessoas) 
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Outra saída poderia ser a oscilação na taxa de desemprego em todos os setores da 

economia (ver gráfico 2.4), com reflexos num possível estreitamento da base de 

contribuintes. Mas, como já foi exposto anteriormente, as receitas provenientes dos tributos 

enfocados no acordo com o Fundo aumentaram no decorrer do tempo. 

Levantamos, então, os dados de receitas e despesas do governo federal entre 1995 e 

2001 45
, inclusas as transferências a estados e municípios. Quanto a esses últimos, 

consideramos os dados ainda muito precários (quando disponíveis), de modo que não 

permitem uma análise consistente. 

Entre 1995 e 1997 o aumento nas despesas correntes foi menor que aquele 

verificado nas receitas correntes no mesmo período. Em 1998, a situação se inverte, com 

uma elevação de 16,35% nas despesas correntes contra 14,37% de aumento nas receitas 

correntes em relação a 1997. A relação desproporcional é explicada pelo pagamento de 

juros e encargos da dívida - elevação de 46,49% - onde a dívida interna, cujos encargos 

correspondem a 82,6% da conta de juros, é a principal causa do aumento registrado em 

juros e encargos. Em 1999 a situação se repete, com aumento de 14,54% em despesas 

correntes contra 8,76% de aumento em receitas correntes, mais uma vez, devido ao 

expressivo aumento em juros e encargos da dívida (47,20%), oriundo das pressões do 

endividamento interno. Em 2000, o quadro melhora, com elevação de 9,49% em despesas 

correntes contra 15,82% em receitas correntes. Com efeito, há uma redução de 14,38% nos 

pagamentos de juros e encargos da dívida. Finalmente, em 2001 , o Brasil passa por novas 

dificuldades: aumento de 17,49% em despesas correntes contra 14,61% em receitas 

correntes, explicado pela elevação de 36% na conta juros e encargos da dívida. 

De fato, somos reféns das taxas de juros (ver gráfico 2.11). Mais ainda: no atual 

contexto de volatilidade no fluxo internacional de capitais, mesmo que o Brasil atinja o 

equilíbrio nas contas públicas, haverá necessidade de recorrer aos empréstimos do FMl 

caso surja uma nova crise financeira a nível global, a não ser que a economia brasileira 

volte a crescer, tomando o país competitivo e gerador de divisas . 

45 Os dados referem-se ao orçamento resumido da União, disponibilizado em www.stn.fazenda.gov.br. V. 
tabela 3.6. 
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Gráfico 2.11- Taxa Selic e C_Bond46 spread 
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Fonte: IPEA (www.ipeadata.gov.br) 

Por outro lado, o orçamento equilibrado estanca o processo de endividamento, mas 

resta o elevado estoque da dívida que só será amortizada caso a economia cresça. Daí que o 

programa de ajuste do FMI está correto em termos conceituais, por pregar o equilíbrio nas 

contas públicas; mas permanece a necessidade de formulação de alternativas para o 

crescimento da economia. 

Nesse sentido, é necessário também saber qual o modelo econométrico do FMl 

aplicável e/ou aplicado ao Brasil . 

O Fundo desenvolveu o Multi-Region Econometric Model (MUL TIMOD), um 

modelo dinâmico da economia mundial projetado para estudar a transmissão de choques 

econômicos através dos países, bem como as conseqüências de curto, médio e longo prazo 

das políticas monetária e fiscal. O modelo inclui sub-modelos específicos para cada um dos 

sete maiores países industrializados, para um segundo grupo de 14 países industrializados 

de menor relevância e para o resto do mundo, separado em dois grupos: economias em 

desenvolvimento e em transição. Por fim, o modelo assume o comportamento forward-

46 Trata-se do título da dívida externa brasileira denominado Front-Loaded Interest Reduction with 
Capitalization Bond (C-Bond), emitido em 15/04/1994 com vencimento em 15/04/2014. 
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looking no mercado de capitais e partially forward-looking no mercado de bens, porém é 

possível estudar os efeitos dos choques sob diferentes premissas acerca da fonnação das 

expectativas e do grau de credibilidade das políticas implementadas. 

Tal modelo, entretanto, ainda não foi utilizado para o Brasil. 

- Até o final de agosto de 1999 

• Editar nova regulamentação dispondo sobre a exposição dos bancos em câmbio 

externo, em conformidade com os padrões internacionais nessa área. 

A Resolução 2.606 do BACEN, de 27/05/99 estabelece que o total da exposição em 

ouro e em ativos e passivos referenciados em variação cambial assumido pelas instituições 

financeiras, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e suas 

controladas diretas e indiretas, apurado em bases consolidadas, não pode ser superior a 60% 

(sessenta por cento) do valor do Patrimônio Liquido Ajustado (PLA).47 

Essa medida diz respeito à manutenção das reservas internacionais, pois a posição 

de câmbio é conseguida pela soma aritmética dos valores comprados e vendidos, sem levar 

em consideração os prazos de liquidação das operações. Assim, um banco pode estar com 

uma posição comprada e, mesmo assim, ter indisponibilidade cambial/ouro ou estar com 

uma posição vendida e ter uma disponibilidade cambial/ouro. Portanto, a verificação diária 

das posições dos vários bancos, pelo BACEN, é de suma importância para o controle de 

estoques das reservas.48 

• Aceitar as obrigações nos termos do Artigo VIII, Seções 2, 3 e 4 dos Artigos de 

Acordo do Fundo, com um cronograma definitivo para a eliminação de 

quaisquer restrições remanescentes (se houver). 

Tratam tais obrigações de eliminação de restrições quanto aos pagamentos e 

transferências internacionais e da nulidade de contratos de câmbio que colidam com os 

controles e regulações cambiais vigentes (Seção 2). As seções 3 e 4 não se aplicam, tendo 

47 É o patrimônio líquido atualizado pelos efeitos da inflação. 
48 Fortuna, Eduardo. Mercado Financeiro - Produtos e Serviços. 10" Ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997. 
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em vista que o Brasil adota moeda única e as aquisições de moeda estrangeira, no contexto 

deste acordo, são realizadas junto aos bancos centrais dos países industrializados, via BIS, 

ao Banco Mundial, BID e ao próprio FMI. O Brasil aceita as condições do Artigo VIII 

desde 03/11/1999. 

• Propor um plano de ação visando gerar aperfeiçoamentos estatísticos que 

permitam a adesão do Brasil ao Padrão Especial de Disseminação de Dados. 

O Brasil Aderiu ao PEDD em 14/03/2001.49 O PEDD foi criado em 1996 a flm de 

disseminar dados econômicos e fmanceiros dos países-membros ao público, facilitando o 

acesso desses países aos mercados financeiros internacionais. 

• Submeter ao Congresso Nacional o plano plurianual que incorpore 

aperfeiçoamentos ao processo orçamentário, em conformidade com as 

diretrizes descritas no parágrafo 21 do Memorando de Políticas Econômicas 

(MPE) de novembro de 1998. 

A Lei na 9.989, de 21 de julho de 2000, dispõe sobre o plano plurianual para o 

período de 2000/2003. A citada Lei estabelece que o projeto conterá, no mínimo, o 

diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda 

da sociedade que se queira atender com o programa proposto; a indicação dos recursos que 

fmanciarão o programa proposto; e a exposição das razões que motivaram a proposta de 

alteração ou exclusão de programa. Estabelece também que o Poder Executivo enviará ao 

Congresso Nacional, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano 

Plurianual, contendo, no mínimo: 

I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a 

elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas 

entre os valores previstos e observados; 

49 Não abordaremos o PEDD nesta dissertação. As infonnações podem ser obtidas em Dissemination 
Standards Bulletin Board, www.irnf.org.br 
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II - demonstrativo, por programa e por ação, de forma regionalizada, da execução 

física e financeira do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de 

recursos; 

IH - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao 

término do exercício anterior comparado com o índice final previsto; 

IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto 

para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada 

ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias. 

o Plano Plurianual é um processo em constante aperfeiçoamento e um dos grandes 

desafios é a modelagem de indicadores que permitam avaliar o desempenho das ações 

governamentais. Em muitas dessas ações ainda não consta o respectivo indicador ou este 

não reflete de forma adequada os resultados esperados pela sociedade. 

• Implementar os aperfeiçoamentos administrativos restantes no sistema de 

previdência social, conforme descritos no parágrafo 20 do MPE de novembro 

de 1998. 

Eis o que diz o citado parágrafo: 

"Os problemas financeiros com a previdência social foram agravados por um 

elevado índice de sonegação do imposto nas folhas de pagamento. A administração da 

previdência social planeja tomar medidas para tratar desta situação insatisfatória. Começará 

cruzando suas próprias contas com informações da Receita sobre a renda dos autônomos, 

cujo índice de sonegação é particularmente elevado. Serão também tomadas medidas para 

aperfeiçoar os sistemas de processamento e para melhorar as informações sobre 

pagamentos de impostos e lucros. Finalmente, será criado um sistema projetado 

especialmente para monitorar os recolhimentos dos 10.000 maiores contribuintes do país." 
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No programa n° 0087 - gestão da política de previdência social- foram previstos R$ 

16.998.000,00 para a implantação do plano diretor de informática. Conforme os dados de 

acompanhamento do plano plurianual, esta ação encontra-se implementada.5o 

- Até o fmal de novembro de 1999 

• Submeter ao Congresso Nacional projeto de lei ordinária a respeito do sistema 

de previdência dos servidores públicos. 

A Lei n° 9. 7l7, de 27 de novembro de 1998, dispõe sobre regras gerais para a 

organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores 

públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos 

Estados e do Distrito Federal. A citada Lei estabelece que a contribuição da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos regimes próprios de 

previdência social dos servidores públicos e dos militares não poderá exceder, a qualquer 

título, o dobro da contribuição do segurado; que as contribuições dos servidores públicos e 

militares federais, estaduais e municipais e os militares dos Estados e do Distrito Federal, 

inativos e pensionistas, para os respectivos regimes próprios de previdência social, fixadas 

por critérios definidos em lei, serão feitas por alíquotas não superiores às aplicadas aos 

servidores ativos do respectivo ente estatal. 

Temos que em 2000 e 2001 o resultado previdenciário do regime próprio dos 

servidores federais é negativo: déficits de R$ 20.819 milhões e R$ 21.624 milhões, 

respectivamente. 

• Resolução a respeito dos bancos estaduais, significando que a maioria dos 

bancos estaduais deveriam estar privatizados, reestruturados, convertidos em 

agências de fomento ou liquidados. 

Anteriormente ao acordo com o FMI, já existia o programa de incentivo à redução 

do setor público estadual na atividade bancária (Proes). Este programa que, segundo o 

50 v. http://aval ppa2000.planejamento.gov.br/content/programasIPG/18/progPG18.htm 

92 



governo, saneou todos os bancos estaduais, para vendê-los ou simplesmente fechá-los, 

custou, em títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, R$ 84,390 bilhões, em dinheiro de hoje 

(09/09/2001)51. Ou seja, quase sete vezes o volume de recursos destinado atualmente ao seu 

correlato para os bancos privados, o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 

Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), de R$ 12,650 bilhões. 

Até a data em que este levantamento foi realizado (09/09/2001), existem dez bancos 

estaduais: de Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Brasília, Ceará, Sergipe, Piauí, Pará, 

Amazonas e Nossa Caixa, de São Paulo. Todos estão sendo saneados para serem vendidos 

ou extintos. O desempenho da maioria segue sendo lamentável. O famoso Banpará, por 

exemplo, ostentou rentabilidade de 5,5% no ano passado, quando a de um ltaú é de 35,8% e 

a de um Bradesco, 22,8%. 

Segundo Gustavo Franco, "Em meados de 1994, no limiar da estabilização, era 

muito claro que tínhamos um problema seriíssimo no sistema bancário e estavam presentes 

todas as condições para uma crise sistêmica de proporções gigantescas( ... ). A situação 

crítica dos bancos oficiais tinha raízes muito claras na incapacidade dessas instituições 

separarem atividades de fomento das funções normais de um banco. O fim da inflação, 

como se sabe, prejudicou os bancos em geral, mas fez pouca diferença para os bancos 

públicos, que já estavam em situação patrimonial terminal antes mesmo da estabilização se 

consumar. No caso dos bancos privados, os efeitos da estabilização foram mais diretos. 

Diversos grandes bancos privados experimentaram dificuldades que já vinham de algum 

tempo: Econômico, Bamerindus, Nacional, além de Boavista, Bandeirantes, América do 

Sul e pelo menos duas dezenas de bancos menores ( ... ). 

Em resumo, a desnacionalização ocorrida durante os últimos anos foi uma 

decorrência direta da fragilidade dos bancos públicos e de vários bancos privados de grande 

porte, no momento da estabilização. Os grandes bancos nacionais em boa saúde não 

dispunham dos recursos, nem da disposição, para utilizar suas energias para resolver todos 

os problemas que foram solucionados com o Proer, o Proes e pelo capital estrangeiro. 

Graças ao capital estrangeiro algumas operações no âmbito do Proer puderam ser 

concluídas, e algumas aquisições sem necessidade de Proer lograram evitar liquidações 

51 v. www.planejamento.gov.br/lrflconteudo/lrfmidialresgatebancosestaduais.htm 
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que, não vamos esquecer, teriam privado uns 3 ou 4 milhões de correntistas de todas as suas 

economias. ,,52 

• Implementação de regulamentação para a implementação de encargo relativo 

aos riscos de mercado, em conformidade com os padrões e práticas 

recomendados pelo Comitê de Basiléia, incluindo os Princípios Básicos de 

Basiléia para Supervisão Bancária Efetiva. A implementação desse 

regulamento e o fortalecimento de supervisão bancária com o objetivo de 

monitorar o gerenciamento de riscos de mercado pelos bancos deverão ser 

feitos de acordo com as recomendações da assistência técnica proporcionada 

pelo Banco Mundial. 

o Conselho Monetário Nacional (CMN), por meio da Resolução 2.390, de 22 de 

maio de 1997, substituída pela Resolução 2.724, de 31 de maio de 2000, detenninou que as 

instituições financeiras especificadas prestem infonnações ao Banco Central, ao qual 

autorizou a baixar normas e tomar as medidas necessárias ao cumprimento do disposto na 

Resolução. Assim, o BACEN dispõe de uma Central de Risco de Crédito. Está em fase de 

desenvolvimento um novo sistema, cujos principais aspectos de infra-estrutura tecnológica 

enfocam o uso de uma arquitetura comprometida com as novas tendências de mercado, 

tanto para um bom desempenho do sistema na função de supervisão bancária, como na 

função de central de infonnação de crédito.53 

Tal medida está no contexto do programa de aperfeiçoamento dos instrumentos de 

atuação do BACEN junto ao sistema financeiro nacional (Proat), que conta com recursos do 

Banco Mundial, por meio de cooperação técnica, e foi concebido a partir da necessidade de 

acelerar a modernização dos procedimentos de supervisão bancária, atualizar os recursos de 

tecnologia e de infonnação, e capacitar pennanentemente os recursos humanos do Banco 

Central.54 

52 Franco, Gustavo H. B. Instituições Estrangeiras e Crise Bancária. Artigo publicado nos jornais O Estado de 
São Paulo e JB em 19.03.2000. 
53 V. www.bc.gov.br/mPag.asp?perfil= 1 &cod=968&codP=967 &idioma=P 
54 V. Finanças Públicas. Op.Cit. 
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• Implementação de um sistema modernizado de classificação de créditos que 

leve em consideração a capacidade de pagamento dos tomadores e que esteja 

em conformidade com a assistência técnica proporcionada pelo Banco 

Mundial. 

A Resolução n° 2.682, de 21/12/1999, dispõe sobre os critérios de classificação das 

operações de crédito e regras para constituição de provisão para créditos de liquidação 

duvidosa. A citada Resolução estabelece que as instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem classificar as 

operações de crédito, em ordem crescente de risco, nos seguintes níveis: 

I - nível AA; 

II - nível A; 

1II - nível B; 

IV - nível C; 

V - nível D; 

VI - nível E; 

VII - nível F; 

VIII - nível G; 

IX - llível H. 

Registre-se que esta Resolução não define e/ou esclarece o que se enquadra em cada 

um desses níveis. A classificação da operação no nível de risco correspondente é de 

responsabilidade da Instituição detentora do crédito e deve ser efetuada com base em 
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critérios consistentes e verificáveis (não deveria haver uma parametrização por parte do 

BACEN?), amparada por infonnações internas e externas, contemplando, pelo menos, os 

seguintes aspectos: 

I - em relação ao devedor e seus garantidores: 

a) situação econômico-financeira; 

b) grau de endividamento; 

c) capacidade de geração de resultados; 

d) fluxo de caixa; 

e) administração e qualidade de controles; 

f) pontualidade e atrasos nos pagamentos; 

g) contingências; 

h) setor de atividade econômica; 

i) limite de crédito; 

11 - em relação à operação: 

a) natureza e finalidade da transação; 

b) caracteristicas das garantias, particularmente quanto a suficiência e 

liquidez; 

c) valor. 

o sistema está implementado. Interessante observar que no período 1995-

2001 as operações de crédito de maior risco (nível H) não ultrapassaram o patamar de 
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12,29% (julho de 1996) das operações de crédito totais.55 Essa postura conservadora das 

instituições financeiras do Brasil afasta o temor de contágio de outros mercados 

liberalizados, onde bancos mal administrados procuraram ampliar seu market share por 

meio do aumento de operações de crédito de risco elevado. 56 

- Até o final de dezembro de 1999 

• Publicação da regulamentação para implementar a proposta de encargos de 

capital relativos ao risco da taxa de juros e de um sistema prospectivo de 

classificação de empréstimos (tal como descrito no parágrafo 21 do 

Memorando de Política Econômica de julho de 1999). 

A Resolução n° 2.692, de 24/02/2000, estabelece critério para apuração do 

Patrimônio Líquido Exigido (PLE) para cobertura do risco decorrente da exposição das 

operações registradas nos demonstrativos contábeis a variação das taxas de juros praticadas 

no mercado. 

Importa saber se essa e outras medidas de caráter prudencial inibiram as operações 

de crédito no país. Segundo os dados do BACEN, houve um crescimento de 21% dessas 

operações entre dezembro de 1998 e dezembro de 2001 (a Resolução do BACEN sobre 

risco cambial data de 27/05/99).57 

- Até o final de fevereiro de 2000 

• Remoção das restrições identificadas e ainda remanescentes no âmbito do 

Artigo VIII, Seções 2, 3 e 4 dos Artigos do Programa do Fundo, através de no 

mínimo: reduzir para no máxímo dois pontos percentuais a alíquota do 

imposto sobre operações ímanceiras (IOF), sobre operações cambiais relativas 

a compras no exterior feitas por residentes através de cartão de crédito, tal 

55 V. www.bc.gov.br 
56 Brock, Philip e Rojas-Suárez, Liliana Why so High - Understanding Rale Spreads in Latin América. 
Washington, De: Inter-American Developrnent Bank, 200ü. 
57 V. www.bc.gov.br 
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como identificado no Ad Memoire de recente missão dos Departamentos 

Jurídico e Monetário e Cambial do Fundo. 

A Portaria MF n° 328, de 04/12/1997, dispõe que o Imposto sobre Operações de 

Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado 

à alíquota de dois por cento sobre o montante, em moeda nacional, das operações de 

câmbio destinadas ao cumprimento de obrigações de administradoras de cartão de crédito 

decorrentes de aquisição de bens e serviços do exterior efetuados por seus usuários. 

Tal medida colide com as diretrizes de ajuste macroeconômico, por diminuir a 

arrecadação de receitas fiscais. 

• Sanção e início da implementação da legislação regulamentadora da reforma 

administrativa. 58 

A Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998 trata da refonna administrativa. 

Destacamos alguns pontos, já implementados e regulamentados: 

- Lei n o 10.331, de 18 de dezembro de 2001- regulamenta o inciso X do art. 37 da 

Constituição, que dispõe sobre a revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos 

servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das 

autarquias e fundações públicas federais. 

Esta Lei estabelece que a revisão anual de salários dos servidores públicos da União 

dependerá de comprovação da disponibilidade financeira que configure capacidade de 

pagamento pelo governo, preservados os compromissos relativos a investimentos e 

despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social; da 

compatibilidade com a evolução nominal e real das remunerações no mercado de trabalho; 

e do atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

58 Para uma visão geral da Refonna do Estado no Brasil, v. Bresser Pereira, Luiz Carlos. Refonna do Estado 
para a Cidadania. São Paulo, Editora 34, 1998. 
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- A União adotou o conceito de produtividade para efeito da remuneração dos 

servidores, criando gratificações de desempenho de diversas denominações 59, uma para 

cada carreira específica. Para o caso dos servidores da Carreira de Finanças e Controle, por 

exemplo, a gratificação pode chegar até 50% do chamado vencimento básico, dependendo 

de avaliação trimestral feita pelas chefias. 

A Resolução do Senado n° 55, de 29/06/2000, autoriza a União a contratar operação 

de crédito externo com o Banco para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird > no valor 

equivalente a até US$ 505.060.000.00 (quinhentos e cinco milhões e sessenta mil dólares 

norte americanos), de principal, na modalidade de ajuste setorial - Reforma Fiscal e 

Administrati va. 

• Desenvolver um plano específico de implementação e um cronograma de 

fIScalização a fim de assegurar inspeções globais consolidadas (IGC) de todos os 

bancos comerciais, bancos múltiplos e bancos de poupança. O plano deve 

contemplar uma freqüência de fiscalizações de no mínimo uma fiscalização a 

cada 18 meses. 

Na falta de dados mais precisos para esse quesito, buscamos o aconselhamento do 

Prof. Gustavo Franco. Segundo o Professor, interessa saber aqui que o Brasil se 

comprometeu a adotar os 25 princípios da Basiléia.6o Tais princípios referem-se a: 

- Pré-condições para uma supervisão bancária eficaz (princípio 1); 

- Autorizações e estrutura (princípios 2 a 5); 

- Regulamentos e requisitos prudenciais (princípios 6 a 15); 

- Métodos de supervisão bancária contínua (princípios 16 a 20); 

- Requisitos de informação (princípio 21); 

- Poderes formais dos supervisores (princípio 22); 

- Atividades bancárias internacionais (princípios 23 a 25). 

59 Tais gratificações são regulamentadas por meio de Decreto. 
60 V. www.bc.gov.br/mPag.asp?perfíl= 1 &cod=312&codP=769&idioma=P 
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Segundo o BACEN, a supervisão do sistema financeiro tem se caracterizado pela 

exigência de implantação de sistemas de controles de riscos mais sofisticados e pela 

flexibilização das regras aplicáveis ao setor. A regulamentação prudencial, já vista, trata da 

exposição dos bancos aos riscos cambial e de taxa de juros. Além disso, os valores mínimos 

de capital realizado e patrimônio liquido exigido foram aumentados. A atividade de 

supervisão bancária do BACEN levou, em 1999, à decretação de regime de liquidação 

extra-judicial de 19 instituições, em sua maioria distribuidoras de títulos e valores e 

administradoras de consórcios.6J Em 2000, a Autoridade Monetária decretou a liquidação 

extra-judicial de mais quatro instituições, incluindo dois bancos múltiplos privados 

nacionais.62 

Porém, "a maior dificuldade esperada para as instituições fmanceiras brasileiras é 

que o novo acordo de capitais da Basiléia discrimina os mercados emergentes. Estes terão 

um tratamento que exigirá a existência de parâmetros (como histórico de ratings), os quais 

somente estão disponíveis em mercados mais evoluídos. O período de adaptação é curto 

(2004), e poderá impactar negativamente o custo de capital para as instituições financeiras 

brasileiras ( ... ), assim como a continuidade do fluxo de capitais para o Brasil, impactando 

assim sua volatilidade".63 

• Conclusão das auditorias dos bancos federais em andamento e avanço na 

preparação de uma estratégia abrangente com a finalidade de fortalecer estes bancos. 

Em 29 de junho de 2000 foi objeto de audiência pública o Relatório de Alternativas 

para a Reorientação Estratégica do Conjunto das Instituições Financeiras Públicas Federais 

(IFPF), constituído pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica FederaL Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia, relatório 

esse elaborado pelo consórcio integrado pela Booz Allen & Hamilton do Brasil Consultores 

Ltda. e Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo - Fipe, 

em decorrência do Contrato de Prestação de Serviços N° MIF/CN-01l99, celebrado com o 

61 V. www.bc.gov.br/ftp/banual99/rell999cap2p.pdf 
62 V. www.bc.gov.br/htmslBanual2000/rel200Ocap2p.pdf 
63 Duarte, Antônio. Novo Acordo de Capitais da Basiléia. Valor Econômico. São Paulo, p. A-S, 09/0712001. 
In: Saddi, Jairo. Crise e Regulação Bancária - Navegando Mares Revoltos. São Paulo: Editora Tex.tonovo, 
2001. 
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, em 26 de novembro 

de 1999.64 

Foram identificados os seguintes problemas: 

- Elevados aportes de capitais por parte do Estado e da iniciativa privada para cobrir 

desequilíbrios das IFPFs; 

- Pouca transparência das ações desenvolvidas pelas IFPFs e pelo próprio Estado, 

em razão de não haver uma separação clara de responsabilidades; 

- Situação deficitária das IFPFs, implicando no corte de 1/3 de seus CllStOS 

operacionais não financeiros; 

- Baixa integração e coordenação entre as IFPFs. 

Ficou para uma etapa posterior a seleção do novo modelo de atuação das IFPFs, 

incorporando as visões, sugestões e críticas coletadas junto à sociedade durante a audiência 

pública. 

A Medida Provisória n° 2.155, de 22/06/2001, estabelece o Programa de 

F0I1alecimento das Instituições Financeiras Federais e autoriza a criação da Empresa 

Gestora de Ativos - EMGEA. Reza a Medida Provisória que a União está autorizada a 

adquirir, junto às empresas integrantes do Sistema BNDES, os créditos decolTentes das 

operações celebradas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador ou com outros 

recursos administrados por aquele Sistema. Outros créditos, do BB, do BASA e do BNB. 

poderão ser recebidos como dação em pagamento. 

Mais ainda, fica a União autorizada a adquirir da CEF créditos decolTentes de 

operações realizadas diretamente com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Seniço 

e do Banco Central do Brasil pelo valor de face, deduzidas as provisões efetuadas e os 

créditos contra a CEF, e os utilizar em futura capitalização desta Instituição financeira. nos 

termos da legislação vigente. 

É da União o risco de crédito nas aplicações efetuadas até 10 de junho de 200 I pelos 

demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e pelas entidades 

credenciadas pelo Banco Central do Brasil como agentes financeiros, subrogando-se nas 

garantias prestadas à Caixa Econômica Federal. 

,," V \\\\\\ faJ"endagO\ br ]1l)rtugUl'S :llldll'IlClapubllca'aprCscllta I1tml 
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o que a Medida Provisória não esclarece é que tais créditos provavelmente são de 

dificil realização, ficando o prejuízo para o Tesouro. Causa estranheza que uma medida 

como esta esteja no contexto do acordo com o FMl, por trazer elevado potencial de 

comprometimento das metas de ajuste fiscal. 

Quanto à EMGEA, esta empresa terá por objetivo adquirir bens e direitos da União 

e das demais entidades integrantes da Administração Pública Federal, podendo, em 

contrapartida, assumir obrigações destas. 

- Até o final de junho de 2000 

• Progressos adicionais no equacionamento da situação dos bancos estaduais, 

incluindo a conclusão da privatização do BANESP A e do Banco Estadual do 

Maranhão (BEM). 

A alienação do Banco do Estado de São Paulo - Banespa - foi realizada em 20 de 

novembro de 2000. O banco espanhol Santander Central Hispano adquiriu 60% do capital 

votante do Banespa por R$ 7,0 bilhões, correspondendo a um ágio de 281 % em relação ao 

preço mínimo de R$ 1,8 bilhões.65 O BEM ainda não foi privatizado. 

• Progressos substanciais na implementação dos planos de privatização para o 

ano 2000, aí incluída a privatização de empresas elétricas, do IRB-BrasilRE. 

bem como a venda da participação minoritária do tesouro em empresas. 

Segundo o BNDES, desde a criação do Programa Nacional de Desestatização-PND, 

em 1991 , foram privatizadas, 68 empresas e participações acionárias estatais federais, a 

maioria na siderurgia, química e petroquímica, fertilizantes e energia elétrica. Eis a 

listagem das empresas privatizadas até 06/06/2002, bem como das privatizações em 

andamento 66: 

65 V. www.bndes.gov.br/privatizacao/resultados/historico/history.asp 
66 V. www.bndes.gov.br/privatizacao/resultados/fedemis/federal.asp 

www.bndes.gov.br/pri vatizacao/andamento/agendalcronus.asp 
www.bndes.gov.br/privatizacao/resultados/estaduais/estadual.asp 
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Empresas Desestatizadas (federais) 

Setor Siderúrgico: Usiminas, Cosinor, Aços Finos Piratini, CST, Acesita, CSN, 

Cosipa, Açominas; 

Setor Químico e Petroquímico: Petroflex, Copesul, Nitriflex, Polisul, PPH, CBE, 

Poliolefinas, Deten, Oxiteno, PQU, Copene, Salgema, CPC, Polipropileno, Álcalis, Pronor, 

Politeno, Nitrocarbono, Coperbo, Ciquine, Polialden, Acrinor, Koppol, CQR, CBP, 

Polibrasil, EDN; 

Setor de Fertilizantes: Arafértil, Ultrafértil, Goiasfértil, Fosfértil, Indag; 

Setor Elétrico: Light, Escelsa, Gerasul; 

Setor Ferroviário: RFFSA-Malha Oeste, RFFSA-Malha Centro-Leste, RFFSA

Malha Sudeste, RFFSA-Teresa Cristina, RFFSA-Malha Sul, RFFSA- Malha Nordeste e 

Malha Paulista; 

Setor de Mineração: CVRD - Cia. Vale do Rio Doce, Caraíba; 

Setor Portuário: TECON 1 (Santos), TECON 1 (Sepetiba), Cais de Paul e Cais de 

Capuaba (CODESA), Terminal roll-on roll-oft' (CDRJ), Pano de Angra dos Reis (CDRJ) e 

Porto de Salvador (CODEBA); 

Setor Financeiro: MeridionaL Banespa, BEA, BEC;; 

Informática: Datamec; 

Outros Setores: Embraer, Mafersa, Celma, SNBP 

Im 



Empresas Desestatizadas (estaduais) 

Tabela 2.8 - Empresas Desestatizadas e Venda de Participações 

Empresa 
Receita Dívidas Resultado 

dos Leilões Transferidas Total 

Empresa 24.221 6.750 30.971 
Privatizada 

CERJ 587 364 951 
Ferroeste 25 nd 25 
Coelba 1.598 213 1.811 

Cachoeira 714 140 854 
Dourada 

CEEE-Norte- 1.486 149 1.635 
NE 

CEEE-Centro 1.372 64 1.436 
Oeste 
CEG 430 nd 430 

Riogás 146 nd 146 
Credireal 112 nd 112 

Baneri 289 nd 289 
CPF L 2.731 102 2.833 

Enersul 565 218 783 
Cia. União de 45 nd 45 

Seguros 
Gerais 
Cernat 353 461 814 

Energipe 520 40 560 
Cosem 606 112 718 
Metrô 262 nd 262 
Conerj 29 nd 29 
Coelce 868 378 1.246 

Eletropaulo 1.777 1.241 3.018 
Metropolitana 

CRT 1.018 822 1.840 
Celpa 388 116 504 

Flumitrens 240 - 240 
Elektro 1.273 428 1.701 
Bernge 494 - 494 

EBE-Empresa 860 375 1.235 
Bandeirante 
de Energia 
Terminal 67 - 67 
Garagem 
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Menezes 
Cortes 

Bandepe 153 - 153 
Comgás 988 88 1.076 
Baneb 147 - 147 
Cesp- 682 482 1.164 

Paranapanema 
Cesp - Tietê 472 668 1.140 

Gás Noroeste 143 - 143 
- SP 

Celpe 1.004 l31 1.l35 
Gás Sul 298 - 298 
Cemar 289 158 447 

Manaus 106 - 106 
Saneamento 
Banestado 869 - 869 

SaeIpa 185 - 185 
Paraiban 29 - 29 

Venda de 3.728 - 3.728 
Participações 

Coelba 28 - 28 
CopeI 87 - 87 
CRT 656 - 656 

TeIma 23 - 23 
Copel 213 - 213 
Coelba 126 - 126 
Coelce 92 - 92 
CEB 74 - 74 

Cemig 1.053 - 1.053 
Sabesp 375 - 375 
Besc 28 - 28 

Eletropaulo 427 - 427 
Sanepar 217 - 217 
CopeI 113 - 113 

EIektro 216 - 216 
Total 27.949 6.750 34.699 

199612001 
Fonte: BNDES (www.bndes.gov.br) 
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Privatizações em andamento 

Energia Elétrica 

Distribuidoras 

Cia. Energética do Piauí SI A - CEPISA 

Centrais Elétricas de Rondônia SI A - CERON 

Centrais Elétricas do Estado do Acre - ELETROACRE 

Cia. Energética de Alagoas - CEAL 

Geradoras 

Centrais Elétricas SI A - FURNAS 

Centrais Elétricas do Norte SI A - ELETRONOR TE (Tucuruí) 

Cia. Hidrelétrica do São Francisco - CHESF (Xingó) 

Concessões 

Bancos 

Exploração de 8 Aproveitamentos Hidrelétricos 12/07/02 

Construção, Operação e Manutenção de 8 lotes de Linhas de 

Transmissão /5/08/02 

Banco do Estado de Santa Catarina SI A - BESC 

Banco do Estado do Piauí SI A - BEP 

Banco do Estado do Ceará - BEC /8/07/02 

Banco do Estado do Maranhão - BEM 26/08/02 

Outros 

Cia.de Entrepostos c Armazéns Gerais do Estado de São Paulo - CEAGFSP 

Cia. de Armazéns c SIlos do Est. de Minas Gerais - CASEI'v1(J 
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Centrais de Abastecimento de Minas Gerais SI A - CEASAlMG 

Instituto de Resseguros do Brasil SI A - IRB 

Patrimônio Imobiliário da União - SPU 

Trechos de Rodovias Federais 

Concessão da Expl. de Servo de Transporte Metroviário (Linha 3) 

Empresas Estaduais 

Água e Saneamento 

Empresa Bahiana de Águas e Saneamento - EMBASA 

Cia. Pernambucana de Saneamento - COMPESA 

Cia. de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte - CAERN 

Cia. Espiritossantense de Saneamento 

Telecomunicações 

Concessões de Telefonia Celular 

Banda C 

Banda E - Regiões 2 e 3 

CESAN 

o universo das privatizações é muito amplo para se emitir opiniões generalizadas. 

Deve-se estudar caso a caso a fim de se averiguar os critérios de avaliação das empresas 

privatizadas, os custos suportados pelo governo em cada operação e o retorno à sociedade 

em termos de eficiência e qualidade no atendimento. 

Do ponto de vista das concessões, por exemplo, as tarifas aumentaram e a qualidade 

dos serviços prestados pennanece igual. Os empregados dessas empresas - demitidos -

estão recebendo menores salários nas terceirizadas. Quanto à economia como um todo, o 

indicador que consideramos adequado é a formação bruta de capital fixo (gráfico 2.l2, 

abaixo). Contudo, tendo em vista que as privatizações estaduais começaram a ocorrer a 

partir de 1996, não se pode afirmar que existe correlação entre as privatizações e a evolução 

desse indicador. 
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Gráfico 2.12 - Formação Bruta de Capital Fixo (1980=100) 
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Fonte: IPEA (v.ww.iQeadataf!o'ibr) 

Início das IGC's. 

Tiveram início em 1999.67 Na Inspeção Global Consolidada, o Banco Central constatou 

a presença expressiva, no ativo dos quatro bancos federais, de créditos de baixa 

remuneração e/ou dificil recuperação. Esses créditos correspondem a empréstimos de longo 

prazo, com elevado grau de subsídios, jamais explicitados orçamentariamente. 

Incluem-se nesse universo subsídios na área de habitação, na de saneamento, no crédito 

agrícola, empréstimos a pequenos, micro e médios produtores e financiamentos de 

programas de desenvolvimento regional, entre outros. Segundo as normas definidas pela 

Resolução CMN 2682/99, os bancos federais seriam obrigados a fazer provisões 

incompatíveis com a sua estmtura de capital, tendo em vIsta as regras dê Basiléia, que 

estabelecem o coeficiente entre ativos, ponderados pelo seu nsco, e o patrimônio líquido de 

uma Instituição financeira. 

(,7 Y. Fiscalização reforçada - OS/06. 2000, artigo elaborado pela EqUipe De Reportagem J B 
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Para adaptar o patrimônio dos bancos federais a essas exigências, o Governo está se 

valendo de três instrumentos básicos: a transferência do risco desses créditos para o 

Tesouro Nacional ou para uma empresa não fmanceira, denominada Empresa Gestora de 

Ativos (EMGEA), já citada, a ser criada; a troca de ativos de pouca liquidez e baixa 

remuneração por ativos líquidos, remunerados à taxa de mercado; e, em menor grau, o 

aumento de capital de três dessas instituições. 

A EMGEA está sendo constituída com o propósito de administrar os créditos cedidos 

pelos bancos públicos federais. Não sendo uma Instituição financeira, não está obrigada a 

fazer as correspondentes provisões. Os créditos não cedidos a essa empresa e ainda sujeitos 

a provisões não suportadas pelo capital das instituições financeiras estão sendo transferidos 

ao Tesouro Nacional. Providências adicionais aos controles hoje existentes serão tomadas 

para assegurar a transparência das operações da EMGEA.68 

Mais uma vez, causa espécie uma medida de tal natureza no contexto do acordo com o 

FMI, sendo que resta saber o montante desses créditos (provavelmente duvidosos) 

transferidos ao Tesouro. 

• Edição de normas para a implementação de um sistema de encargos sobre o 

capital sujeito a riscos com ações e com commodities. 

Pendente. 

• Apresentação no Congresso de Proposta de Emenda Constitucional, seguida de 

lei ordinária, estabelecendo um sistema explícito para taxar os produtos 

derivados de petróleo, a fim de compensar o impacto adverso na receita da 

liberalização do mercado de petróleo. A nova tributação sobre os produtos 

derivados de petróleo entrará em vigor quando da liberação do mercado de 

petróleo. 

A Emenda Constitucional n° 33, de 11/12/2001, reza que as contribuições sociais e 

de intervenção no domínio econômico poderão incidir sobre a importação de petróleo e 

seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível; e que Lei Complementar 

68 V. www.radiobras.gov.br/abrnJintegras/Ol /integra 2206 l .htrn 
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deverá definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o ICMS incidirá uma única 

vez, qualquer que seja a sua finalidade. A Lei 10.336, de 19/12/200 I, institui Contribuição 

de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização 

de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível 

(Cide). Durante o ano de 2002, será avaliada a efetiva utilização dos recursos obtidos da 

Cide, e, a partir de 2003, os critérios e diretrizes serão previstos em lei específica. 

- Até o final de dezembro de 2000 

Conclusão da I'evisão e equiparação a padrões internacionais do plano de 

contas para as instituições financeiras, das normas para registrar e avaliar o 

ativo e o passivo dessas instituições e da prestação de informações ao BCB e ao 

público em geral sobre as demonstrações financeiras dessas instituições. 

Está disponível em www.bc.gov.br o referido plano de contas. 

- Até o final de junho de 2001 

Edição de nova regulamentação destinada aos investimentos dos fundos de 

pensão complementar. 

A Resolução n° 2.967, de 03/06/2002, altera e consolida as normas que disciplinam 

a aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades 

seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de preúdência 

complementar, bem como a aceitação dos ativos con'espondentes como garantidores dos 

respectivos recursos. 

Apresentação ao Congresso de minuta de emenda constitucional com a 

finalidade de introduzir legislação uniforme aos impostos de valor agregado 

estaduais (ICMS). 

Pendente 
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Edição de regulamentação destinada a reduzir a exposição dos portfólios 

bancários a clientes específicos. 

A Resolução 2.844, de 29/06/2001, fixa em 25% (vinte e ClI1CO por cento) do 

Patrimônio de Referência (PR)69 o limite máximo de exposição por cliente a ser observado 

pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de 

desenvolvimento, Caixa Econômica Federal, sociedades de crédito, financiamento e 

investimento, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades de credito imobiliário e 

companhias hipotecárias na contratação de operações de crédito e de arrendamento 

mercantil e na prestação de garantias, bem como em relação aos créditos decorrentes de 

operações com derivativos. Fica também estabelecido em 25% (vinte e cinco por cento) do 

PR o limite máximo de exposição a ser observado pelas sociedades corretoras de títulos e 

valores mobiliários, pelas sociedades corretoras de câmbio e pelas sociedades distribuidoras 

de títulos valores mobiliários, em operações de subscrição para revenda e de garantia de 

subscrição de valores mobiliários, bem como em aplicações em títulos e valores mobiliários 

emitidos por uma mesma entidade, empresas coligadas e controladora e suas controladas. 

Como parte do desenvolvimento de um novo sistema bancário à distância, 

implementação de um novo sistema de monitoramento de mercado, incluindo 

os títulos públicos e privados, as operações de futuros de câmbio e o risco de 

taxa de câmbio. 

69 Patrimônio de Referência (PR), para fms de apuração dos limites operacionais, é o somatório dos nivels a 
seguir discriminados (Resolução BACEN nO 2.802, de 21 de dezembro de 2000) 

I - nível 1: representado pelo patrimônio líquido, acrescido do saldo das contas de resultado credoras. e 
deduzido do saldo das contas de resultado devedoras, excluídas as reservas de rea\allaçj~). as reservas para 
contingências e as reservas especiais de lucros relati\3..'i a dividendos obrigatóno~ não distribuídos e 
deduzidos os valores referentes a ações preferenciais cumulativas e J ações preferenciais resgatáveiS: 

li - nível ll: representado pelas reservas de reavaltaçào, reservas para contmgênclas. reserv-as especiais de' 
lucros relativas a dividendos obngJtonos nào dlstnbuídos. ações preferenCiais cumulatl\as. at;()cs 
preferenciais resgatáveIS, díVidas subordllladJs e Il1strumentos híbndos de capnal e diVida 
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Já disponível no site do BACEN (sistema financeiro nacional ~ registros cadastrais 

e contábeis - informações financeiras trimestrais). Não encontramos, no entanto, dados 

sobre as operações de futuros de câmbio e o risco de taxa de câmbio. 

- Até o final de setembro de 2001 

• Edição de regulamentação para permitir e desenvolver derivativos de crédito. 

A Resolução 2.933, de 28/02/2002, faculta às instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 13rasil a realização de operações 

de derivati\'os de crédito, nas modalidades, formas e condições a serem por ele 

estabelecidas. 

- Até o final de novembro de 2001 

Desenvolvimento de um sistema de classificação de risco para os bancos 

("ratings"). 

Não há informações disponíveis. 

• Implementação de metodologias e programas para a avaliação do desempenho 

dos modelos internos de mensuração de risco de mercado dos bancos. 

Não há informações disponíveis. 

Conclusão do projeto do novo sistema de supervisão bancária à distância. 

Não há informações disponíveis. 
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2.4 - Critérios de desempenho X projetos 

Conforme foi visto, alguns parâmetros estruturais referem-se à implementação de 

determinados projetos, cujos recursos se originam de outras agências multilaterias. 

Pretendemos verificar como tais projetos se ligam aos critérios de desempenho do acordo 

com o Fundo. Segue a listagem: 

FinanciaI Sector Technical Assistance Loan Project (09/04/2001); 

Fiscal and FinanciaI Management Technical Assistance Loan Project 

(05/24/2001); 

Programmatic FinanciaI Sector Adjustment Loan Project (05/24/2001); 

Programmatic Fiscal Reform Structural Acijustment Loan Project (01118/2001); 

Social Security Special Sector Adjustment Loan Project (02) (03/30/2000); 

Fiscal and Administrative Reform Special Sector Adjustment Loan Project 

(03/30/2000); 

Social Security Technical Assistance Project (02/07/2000); 

Social Protection Special Sector Aqjustment Loan Project (O 1 /07/1999); 

Social Security Special Sector Adjustment Loan Project (O 1 /07/1999) 70; 

Support for Modernization ~f Pension System Management - PROPREV (Sep. 

2001); 

National Program to Support the Administrative and Fiscal Management of 

Brazilian Municipalities (Ago. 1999); 

Social Sector Reform and Social Protection Program (Mar. 1999)71. 

Muito embora os objetivos constantes da documentação desses projetos estejam 

conformes às diretrizes de ajuste fiscal, faltam indicadores de desempenho que pennitam ao 

público conhecer os resultados esperados, bem como avaliar o andamento das ações 

propostas. Em se tratando do Plano Plurianual, cabem críticas aos seguintes programas: 

70 v. www.worldbank.com 
7\ v. www.iadb.org 
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- Programa 0772 - Administracão aduaneira: não foi apurado o indicador de 

desempenho (taxa de verificação de despachos aduaneiros); 

- Programa 0776 - Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional: faltam 

indicadores de desempenho; 

- Programa 0084 - Arrecadação de receitas previdenciárias: o indicador de 

desempenho taxa de crescimento da arrecadação previdenciária não permite avaliar se os 

resultados propostos se prestam à redução dos persistentes déficits previdenciários; além 

disso, não foi apurado o indicador de desempenho taxa de recuperação da dívida ativa da 

previdência social; 

- Programa 0753 - Divulgação dos atos oficiais: não foram apurados os indicadores 

de desempenho taxa de divulgação do diário oficial por meio eletrônico e taxa de 

reclamações de assinantes do diário oficial; 

- Programa 0774 - Fortalecimento da administração fiscal de estados e municípios: 

não foram apurados os indicadores de desempenho equilíbrio orçamentário - municípios e 

previsão e realização de gasto público - municípios; 

- Programa 0775 - Recuperação de créditos da União: não foram apurados os 

indicadores de desempenho arrecadação acumulada da dejesa da fazenda nacional e 

arrecadação acumulada da dívida ativa da União. 72 

Assim, não temos uma conexão entre essas ações chave - por estarem diretamente 

afetas à geração de receitas e algumas delas envolvendo contratos de empréstimo com o 

Banco Mundial e BID - e os critérios de desempenho do acordo com o FMI. 

2.5 - Considerações finais 

N este capítulo discorremos sobre as condicionalidades e seu atendimento (ou não) 

por parte do governo brasileiro. 

É interessante notar que nos documentos disponibilizados ao público não 

encontramos prestações de contas da aplicação dos recursos captados junto ao FMI. Por 

outro lado, os dados dos orçamentos anuais trazem mudanças de enfoque que inviabilizam 

72 V. www.planejamento.gov.br 
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um estudo consistente de séries históricas - um grave indício de quebra de continuidade nas 

ações governamentais. Além disso, não dispomos de indicadores (ou os mesmos não foram 

avaliados) que possibilitem analisar o link entre os programas do BID / Banco Mundial e os 

critérios de desempenho do FMI. 

"While it pays lip service to "transparency", the IMF offers virtually no substantive 

public documentation of its decisions, except for a few pages in press releases Ihat are 

shorn of the technical detai/s needed for a serious professional evaluation of its 

programmes. Remarkably, the international community accepts Ihis state q{ affairs as 

normal. ,,73 

"In recent years, the IMF has taken a number ofsteps to subject its own practices 

and policy advice to more externai scrutiny. Necessarily, however, progress in this area 

has to give due consideration to the varying circumstances of individual member countries 

and, in any event, is dependent on an increased willingness by member countries lo make 

these discussions publico Moreover, there are risks that greater transparency of internaI or 

bilateral policy discussions could lead to diminished candor and to a deterioration in lhe 

quality of information provided to stajf A caulious and experimental approach is therefore 

being adopted to determine appropriate modalities, with a broad presumption in favor of 

disclosure of information and publication of key decisions. ,,74 

"One ofthe challenges Ihat lhe IMF faces in becoming more transparent L'ií that its 

role as conjidential adviser to the authorities of its member countries musl nol be 

compromised, since this is essential to its effectiveness in serving its members and 

providing lhem with candid advice. ,,75 

73 Saehs, Jeffrey. IMF is a Power unto ltself. 
http://pages.stem.nvu. edu/-1lIoubin ilasia/ AsiaCrisisSaehs ViewFT1297 .htmJ 
74 Abed, George T. e AJlan, William. The IMFs Role in Promoting Transparency. 
www.transparency.on:fiacc/9thiacc!pqpers/day4/ws2/d4ws2abedallan.html 
75 Transparency. Artigo elabomdo pelo staff do FMI em abril de 200 1. 
www.imf.org/extemaVnp/exr/ibl2ool /042601b.htm#Transpareney 
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Mesmo que dificuldades de ordem prática impeçam a discussão pública das 

condicionalidades quando da formulação do programa de ajuste, é possível realizar 

avaliações ex-post, desde que estejam disponibilizados os documentos onde, além das 

condicionalidades propriamente ditas, constem as recomendações elaboradas pelo FMI e as 

avaliações realizadas pela Instituição - no caso do Brasil, não conseguimos ver uma razão 

plausível para que os documentos anteriores ao acordo de 1998 não sejam de conhecimento 

público. 

Assim, concluímos este capítulo na esperança de que a revisão do manual de 

condicionalidades do FMI, ora em curso, priorize a transparência de suas operações com os 

países-membros e a discussão pública de suas propostas para o crescimento sustentado da 

economia global. 
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3. ANÁLISE DE IMPACTOS 

3.1- Introdução 

Chegamos à parte final deste estudo, onde pretendemos avaliar os impactos das medidas 

contidas nos acordos do Brasil com o FMI no crescimento e desenvolvimento da economia 

brasileira. A idéia é testar algumas relações funcionais clássicas dos livros texto de economia do 

setor público com os dados disponíveis e, conforme exposto no capítulo lI, tais medidas dizem 

respeito a: 

- ajuste das contas públicas, por meio do estabelecimento de pisos para o resultado 

primário, de tetos para a dívida externa, de tetos para a despesa com pessoal~ elevação de 

alíquotas de impostos federais e cortes lineares no orçamento da União, além das restrições 

impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

- ajuste das contas da Previdência, por meio das várias medidas citadas no capítulo 

anterior; 

- estabilização da taxa de câmbio, por meio do estabelecimento de pisos para o montante 

de reservas internacionais, bem como do compromisso assumido pelo BACEN de não operar no 

mercado futuro e a termo de câmbio; 

- fortalecimento das instituições financeiras do país, pelo estabelecimento de regras 

prudenciais em conformidade com os Princípios Básicos da Basiléia; 

- eliminação de restrições aos pagamentos e transferências internacionais; 

- privatização de bancos e empresas estatais. 

Obviamente, essas medidas encontram-se no contexto das cOlldicionalidades do FMI e, 

muito embora não hajam documentos publicados antes de 1998, pode-se aÍlfmar que a 

preocupação do governo brasileiro com o nível de reservas internacionais é anterior ao atual 

acordo (certamente já existia tal preocupação no início dos anos noventa). O mesmo se aplica às 

NFSP - que não se constituem mais em critério de desempenho - reforma tributária, 

previdência social l
, resultado primário, endividamento externo do setor público e instituições 

1 Tendo em vista o aumento do montante de beneficios pagos em decorrência do advento da Constituição de 1988. 
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financeiras domésticas2
. Mais ainda, vimos no capítulo I que as privatizações e a abertura de 

mercados têm início no governo Collor. 

Falamos em relações funcionais clássicas porque não há dados oficiais disponíveis que 

permitam compor séries históricas de, por exemplo, inovações tecnológicas (modelo de Meade), 

nível tecnológico (modelo de Solow) ou capital humano (modelo de Barro). 

Por outro lado, também não conseguimos obter um mapeamento abrangente e atualizado 

dos setores produtivos da economia brasileira nos moldes das matrizes de relações 

intersetoriais, elaboradas pelo IBGE nos anos setenta e oitenta conforme as idéias de Albert 

Hirschman3
. Nesse particular, entendemos que o mapeamento das cadeias de produção no Brasil 

seria o ponto de partida para qualquer política séria de planejamento econômico, bem como para 

alocação de recursos (investimento direto ou financiamento) em setores chaves. Tais estudos 

poderiam inclusive detectar de forma precisa onde o mercado falha, levando em conta geração 

de empregos, impostos, renda, etc.4 

Temos então a teoria das expectativas racionais: uma abordagem fascinante e sofisticada 

do comportamento dos agentes econômicos. Todavia, a visão de mercados eficientes e 

expectativas racionais não consegue explicar de forma satisfatória os movimentos abruptos e 

voláteis das taxas de câmbio, além da magnitude do prêmio que ativos de risco pagam sobre 

ativos sem risco. 

Por fim, cabe aos novos institucionalistas a tarefa de construir modelos onde as regras 

(instituições) concebidas pela sociedade são um meio para correção das imperfeições do 

mercado - mesmo porque devem ser analisados os impactos dessas mesmas regras sobre o 

conjunto da economia.5 Repare o leitor que os parâmetros estruturais do acordo com o FMI, 

2 "Entre 1982 e 1997, vários programas resgataram os bancos estaduais - e respectivos Estados - da insolvência. 
Nenhum deles, no entanto, havia imposto de maneira efetiva e definitiva uma disciplina fiscal aos governos. A cada 
quatro anos, os bancos estaduais voltavam a quebrar, e a serem resgatados, observando o calendário eleitoral. Os 
programas de resgate eram financiados pela emissão de moedas ou de títulos. A primeira pressionava a inflação; a 
segunda embalava os juros, conforme o governo elevava suas apostas no mercado para captar novos recursos. Os 
esqueletos se escondiam de trás da inflação alta - a mesma que proporcionou polpudos rendimentos a governadores 
que aplicavam recursos dos bancos estaduais em contas particulares. Em meados da década passada, a estabilização 
os fez sair do armário. A renegociação definitiva das dívidas e a introdução da disciplina fiscal foram 
conseqüências lógicas". V. Santana, Lourival. Farra Fiscal dos Estados Custa R$ 242 Bilhões. Artigo publicado no 
jornal O Estado de São Paulo em 09/09/2001. 
3 Há urna interessante discussão sobre esse tema em Souza, Nali de Jesus de. Desenvolvimento Econômico. 43 Ed. 
São Paulo, Atlas: 1999. 
4 Agradecemos a contribuição do Prof José Antônio Puppim de Oliveira da EBAPEIFGV 
5 V North, Douglass C. Institutions, Institucional Change and Economic Performance. op.ei!. 
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particularmente a legislação previdenciária, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei que institui 

o Plano Plurianual e as regras prudenciais do BACEN são atos regulatórios que, à exceção das 

Resoluções e Circulares do Banco Central, levam algum tempo para aprovação no Congresso. 

Além disso, normalmente a legislação contém dispositivos que necessitam de regulamentação 

posterior, ou que são pouco claros, trazendo dificuldades adicionais para a análise. 

Assim, adotamos uma postura conservadora para viabilizar o presente estudo. 

3.2 - Uma primeira aproximação 

Vejamos novamente a trajetória do PIB brasileiro: 

Gráfico 3.1 - PIB (R$ de 2001) 

Var.% R$mil 

8 1.400.000.000 

6 1.200.000.000 

4 1.000.000.000 

2 800.000.000 

o 600.000.000 

-2 400.000.000 

-4 200.000.000 

_ PIB - variação % real 

- PIB-R$mil 

-6 O 

Fonte: IPEA (www.ipeadata.gov.br) 

Podemos descrever a equação do produto interno bruto desta forma : 

PIB = C + 1+ G + (X - M) (1) 

Onde: 
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c = consumo privado; 

I = investimento privado; 

G = gastos do governo; 

X-M = exportações líquidas de bens serviços não fatores (isto é, todos os serviços menos 

salários, juros, aluguéis e lucros). 

Nosso primeiro passo é testar a relação funcional acima por meio de uma regressão 

linear. Seguem os dados: 

Tabela 3.1- PIB sob a ótica da demanda (variação percentual real) 

Capital fixo Consumo final Consumo Exportações hnportações 
- formação - administração final - bens e bens e PIB -
bruta - varo pública - varo famílias - sefVl ços - var. sefV1 ços - var. varo real 

Período real (%) real (%) var. real (%) real (%) real (%) (%) 

~991 -4,72 2,33 -0,1 -4,83 11,1 1,03 

1992 -ó,62 2,84 -0,7 16,54 4,52 -0,54 

1993 6,33 2,31 4,55 11 ,68 26,78 4,92 

1994 14,25 0,33 7,5 4,01 20,35 5,85 

1995 7,29 1,34 8,71 -2,03 30,68 4,22 

1996 1,2 1,38 3,7 0,64 5,39 2,66 

1997 9,33 2,11 3,13 11,15 17,83 3,27 

1998 -0,33 2,38 -0,76 3,71 -0,28 0,13 

1999 -7 ,24 2,44 -0,4 9,25 -15,45 0,79 

2000 4,46 1,27 3,84 10,59 11 ,63 4,36 
2001 1,06 0,96 0,7 11,24 1,21 1,42 

Fonte: IPEA (www.lpeadata.gov.br) 

Os dados da tabela 3.1 são as variações reais dos agregados que entram no cômputo do 

PIB, registradas a cada ano. Estes dados são fornecidos "prontos" pelo IPEA, ou seja, depurados 

dos efeitos da inflação e câmbio. 

As únicas variáveis independentes que "explicam" a variação do PIB são a formação 

bruta de capital fixo e o consumo das famílias, conforme os resultados obtidos por meio do 

SPSS6 (na realidade, a variável consumo das famílias também é rejeitada a 0,05 de 

6 O SPSS é um dos muitos softwares utilizados em análises estatísticas. 

120 



significância). Para maior comodidade, o Gráfico 3.2 mostra a evolução do PIB, formação bruta 

de capital fixo, consumo das famílias e consumo do governo. 

A idéia é, portanto, anabsar os impactos das medidas dos acordos do Brasil com o FMI 

nos agregados macroeconômicos, particularmente no consumo e no investimento privados. 

Interessante notar que, apesar de todo o contexto de ajuste das contas governamentais, não 

observamos redução, de um ano para outro, no consumo da administração pública - em 1994 e 

em 20010 consumo do governo cresce a taxas menores que a média do período (1,79 %). 

Gráfico 3.2 - PIB sob a ótica da demanda (variação percentual reaJ) 

-PIB 
- Capital fixo 

Consumo adm. pública 
15 - Consumo famílias ~-"--,r------'-----~-----=""----~~::':-:"-:~ 

Fonte: IPEA (www.ipeadata.gov.br) 

Repare o leitor que a formação bruta de capital fixo experimenta um crescimento a taxas 

cada vez menores - ou até mesmo negativas - a partir de 1994, sendo que o mesmo se observa 

para o consumo das famílias a partir de 1995. A economia não é capaz de crescer de forma 

sustentada, como pode também ser comprovado pelo crescimento do Pffi que segue tendência 

semelhante à do consumo das famílias. 

A saída, conforme preconizado no acordo com o Fundo, seria a abertura dos mercados 

domésticos à concorrência internacional, de modo a tomar o país competitivo e capaz de auferir 

ganhos com o comércio exterior. Entretanto, é reduzida a parcela do saldo da balança comercial 
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na composição do PIB. De certo modo, é até um mito falar dos efeitos da economia globalizada 

no país como se vê na tabela 3.2 abaixo. 

Tabela 3.2 - Composição (%) do PIB 

Consumo 
Capital final -
fixo - administra Consumo 

formação ção final - Balança 
Período bruta pública famílias Comercial 
~1990 20,66% 19,29% 59,30% 2,29% 

1991 18,11 % 17,90% 61,57% 2,61% 

1992 18,42% 17,06% 61 ,52% 3,93% 
1993 19,28% 17,66% 60,08% 3,10% 
1994 20,75% 17,87% 59,64% 1,93% 
1995 20,54% 19,60% 59,88% -0,49% 
1996 19,26% 18,49% 62,50% -0,72% 
1997 19,86% 18,20% 62,67% -0,84% 

1998 19,69% 19,13% 61 ,93% -0,83% 

1999 19,10% 19,28% 61 ,98% -0,23% 
2000 19,44% 19,26% 60,62% -0,12% 
2001 19,43% 19,94% 60,12% 0,52% 

Fonte: IPEA (www.tpeadata.gov.br) 

o Brasil precisa exportar não só para gerar divisas, mas para gerar empregos. Todavia, 

gerar empregos também é um problema dos países desenvolvidos, que procuram proteger seus 

próprios mercados. Assim, a concorrência internacional não diz respeito somente à 

competitividade dos produtos, mas a uma série de barreiras impostas justamente por aqueles 

países que pregam o livre comércio: alíquotas diferenciadas em se tratando de impostos sobre as 

importações, estabelecimentos de cotas para produtos importados, subsídios aos produtos 

domésticos e medidas sanitárias, dentre outras 7. 

Procuraremos agora aprofundar nossa análise, iniciando pelas relações funcionais do 

consumo. 

7 A lista é extensa. V. www.mdic.gov.br 
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3.3 - Consumo 

Onde: 

C = consumo privado; 

yd = renda disponível; 

P = nível de preços; 

r = taxa de juros doméstica; 

y = renda total; 

t = tributos; 

c = f(yd, P, r) 

yd= y-t-rl 

t= t(y) 

ri = rl(r*, DE) 

ri = renda líquida enviada ao exterior; 

r* = taxa de juros internacional; 

DE = estoque da dívida externa total. 

Supondo: 

temos : 

ou 

Onde: 

p = carga tributária; 

to = constante. 

t= to+ py 

yd = y - to - py - ri , 

yd=(1-P)y-to -ri 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Há um estudo realizado pela Secretaria de Receita Federal acerca dos efeitos da carga 

tributária sobre o consumo e a renda8
. Segundo este estudo, para se determinar a carga fiscal 

8 V. www.receita.1àzenda.gov.br. A fonte de dados para o trabalho foi a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 
de 1995-1996 realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ffiGE, que investigou os hábitos de 
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sobre o consumo, é necessário considerar não apenas os tributos que, por sua natureza 

econômica e jurídica, são transferidos aos preços (impostos sobre valor agregado), mas também 

aqueles que, independentemente da incidência legal, findam por onerar o produto final, recaindo 

de fato sobre o consumidor. 

Contudo é elevado grau de complexidade em mensurar a tributação sobre o consumo no 

Brasil, dada a necessidade de se considerar, além dos dois impostos sobre o valor agregado 

(ICMS e IPI), contribuições sociais incidentes sobre o faturamento das empresas (PIS-PASEP e 

COFINS) e tributos sobre operações financeiras (IOF e CPMF) que penneiam toda a cadeia 

produtiva. À exceção do IPI e do ICMS, os demais tributos têm incidência cumulativa9
, o que 

praticamente inviabiliza, ao fim do processo produtivo, separar do preço da mercadoria a 

parcela relativa aos tributos efetivamente cobrados. 10 

Mais ainda, a escassez de informações e a diversidade das legislações mUlllClpalS 

impedem a obtenção de alíquotas unifonnes do ISS para aplicação nas respectivas bases 

imponíveis, o que levou à exclusão do ISS do cálculo da carga fiscal sobre o consumo. 11 

Na análise da tributação sobre a renda, considerou-se apropriado computar não apenas a 

incidência legal do imposto de renda e da parcela da contribuição para a seguridade de 

responsabilidade do empregado, como também uma provável translação para os salários 

(incidência econômica) do ônus tributário relativo às contribuições sociais incidentes sobre a 

folha de pagamentos que, embora representem obrigações de direito para os empregadores, 

podem implicar num ônus real para o empregado. Isto resulta não de um consenso entre as 

consumo, a alocação de gastos e a distribuição de rendimentos da população das principais regiões metropolitanas 
do Brasil (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, 
além de Brasília e o Município de Goiânia). 
9 O que são tributos "cumulativos"? A resposta não é dificil: "cumulativos" são os impostos indiretos, que 
decorrentes de múltiplas transações comerciais, aumentam o custo do produto em cada uma dessas transações. O 
tributo "cumulativo", portanto, incide sempre "em cascata". Assim, cada vez que o produto é comercializado, até 
chegar ao consumidor final, a incidência do tributo "cumulativo", em cada etapa, aumenta o valor do produto e 
compõe a base de cálculo de sua própria incidência para a próxima transação. Já o chamado Imposto sobre o Valor 
Agregado (IV A) não é cumulativo porque em cada fase do circuito econômico incide apenas sobre o valor 
acrescentado. 
10 ICMS - imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços; IPI - imposto sobre produtos industrializados; 
PISIP ASEP - contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor 
públíco; COFINS - contribuição social para financiamento da seguridade social; IOF - imposto sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários; CPMF - contribuição provisória sobre 
movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira. 
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partes que acordam a repartição da exação exigida do empregador, e sim resultado final da ação 

de mecanismos de mercado ao longo de determinado período de tempo (o estudo da Receita não 

especifica que mecanismos são esses). 

Calculou-se, portanto, a repercussão sobre os salários das contribuições ao INSS e ao 

FGTS, ambas legalmente imputadas ao empregador, admitindo-se um coeficiente de 

transmissão de 50% (hipótese considerada mais plausível).12 

Feitas essas considerações, da tabela 3.3 abaixo notamos que a carga fiscal sobre o 

consumo para a classe mais baixa atinge o valor máximo de 13,13%. À medida que se ascende 

nas faixas de rendimento, há uma redução contínua de pressão fiscal - 6,94% para a classe mais 

alta. Portanto, os dados obtidos mostram a regressividade da tributação indireta. 

Tabela 3.3 - Carga tributária efetiva sobre o consumo 
e o rendimento assalariado 

N° DE 
SALÁRIOS RENDA 
MÍNIMOS CONSUMO (1) TOTAL 

Até 2 13,13% 19,14% 32,27% 
2 ---13 12,80% 19,14% 31,94% 
3 ----15 12,38% 19,14% 31,52% 
5 ----16 12,15% 20,18% 32,32% 
6--18 12,03% 21,93% 33,96% 
8 ---110 11,17% 22,02% 33,18% 

10 ----115 10,69% 22,57% 33,26% 

15 ----120 9,91% 23,29% 33,20% 

20---130 9,13% 26,20% 35,32% 

Mais de 30 6,94% 30,23% 37,17% 
1(1) Imposto de renda + contrIbmção SOCIal do 
do empregado 

Fonte: Secretana da ReceIta Federal (www.recelta.fazenda.gov.br) 

II ISS - imposto sobre serviços de qualquer natureza. 
12 FGTS - fundo de garantia por tempo de serviço; INSS - instituto nacional da seguridade social. 
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Já a tributação da renda é realizada segundo o princípio da progressividade, consagrado 

relativamente ao imposto de renda pela Constituição Federal. Porém tal progressividade é pouco 

pronunciada. E como estamos falando de renda, a classe de maior poder aquisitivo, constituída 

por 9,28% da população, apropria-se de 41 ,47% da renda total. No outro extremo temos que os 

7,73% da população em estudo com os mais baixos salários detêm apenas 0,78% da renda 

agregada. Os números apresentados evidenciam que a acentuada desigualdade na distribuição de 

renda, questão maior e por longo tempo irresoluta no Brasil, encontra correspondência no 

subconjunto dos trabalhadores assalariados, e deve ser ponderada na elaboração de políticas 

fiscais e/ou tributárias (veja a tabela 3.4). 

Tbl 34 A a e a . - . - d )ropnaçao d a ren a a2re2 d a a 
CLASSE DE ":" .. ' 

RENDIMENTO RENDIMENTO NÚMERO DE 
MENSAL MÉDIO(l) FAMiLlAS RENDA AGREGADA 

N° DE 
, ,~, 

SALÁRIOS 
MíNIMOS(l) RS QUANTID. 0/. rtsMIL Y. 11 

Até 2 170,18 422.550 7~73 71.909,55 1,02 
2 ----13 304,44 467.240 8,55 142.246,54 1,51 
3-15 478,7 872.360 15,97 417.598,73 ,:' 4,25 
5 ----16 671 ,65 446.662 8,17 300.000,53 2,68 
6--18 851,48 668.864 12,24 569.524,32 5,29 
8 -----110 1.113,95 470 .476 8,61 524.086,74 4,88 

10-115 1.503,40 805.468 '.' 14,74 1.210.940,59 11,21 " 
15 -----120 2.193,04 385 .636 7,06 845.715,17 9,22 
20--130 3.157,67 417.624 7,64 1~318.718,77 

'" 
13,14 

Mais de 30 7.542,62 507.258 9,28 3.826.054,34 46,8 
TOTAIS ).4b4.U8 1UU 'J .12b:t'J),30 ,.. 100 
(1) Soma dos recehimenfos mensais das famili::ls dividid::l nelo número de f::lmilias 
contidas neste conjunto 
(2) Salário Mínimo considerado : R$ 112,00. 

Fonte: Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) 

Das equações (2) e (7), depreende-se que se a arrecadação tributária aumenta, há redução 

na renda disponível e, conseqüentemente, no consumo privado; por outro lado, se a taxa de juros 

doméstica se eleva, também há redução no consumo, o mesmo ocorrendo com a elevação do 

nível geral de preços (inflação). A renda líquida enviada ao exterior perde em magnitude 
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quando comparada à carga tributária, de modo que seu efeito sobre o consumo foi desprezado. 

Os dados da tabela 3.5 ajudarão a esclarecer essas hipóteses, desde que computados os juros 

reais e a carga tributária na forma de taxas de variação anual. A carga tributária como percentual 

do PIB isola os efeitos da inflação e câmbio. 

Tabela 3.5 - Parâmetros do consumo 

(C) 

(B) Taxa Selic (D) 
(A) IPCA- acumulada no Juros reais (E) (F) (G) 

Consumo final - acumulado mês de dezembro (percentagem) = Juros reais - Carga Carga tributária 
famílias - variação no ano anualizada «(1 +C/I 00) / variação tributária - variação 

Ano percentual real percentual (% a.a) (1 +B/I (0))-1)* 1 00 percentual (%do PIB) ! percentual anual 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

nd. 1.620,97 1.238,36 Obs.* nd. nd. 
-O 1 472 7 2.494,26 35299 nd. 2521 
-0,7 1.119,10 1.724,71 49,68 -85,93 25,85 
4,55 2.477,15 4.010,32 59,49 19,76 25,72 
7,5 916,46 53,25 Obs* nd. 29,46 
8,71 22,41 41 ,22 15,37 nd. 29,76 
3,7 9,56 23,94 13,13 -14,58 2897 

3,13 5,22 39,79 32,85 150,32 29,03 
-0,76 1,65 31,24 29,11 -11,40 29,74 
-0,4 8,94 18,99 9,23 -68,31 32,15 
3,84 5,97 16,19 9,64 4,54 32,95 
0,7 7,67 19,05 10,57 9,59 34,36 

*Obs: Os anos de 1990 e 1994 regIStram Juros reaIS negatIvos. Porém, por serem anos atípIcos 
(1990 - sequestro de ativos; 1994 - conversão para o real), ficam excluídos da análise. 

Fontes : IPEA, IBGE, BACEN e Secretaria da Receita Federal (www.ipeadata.gov.br, www.bc.gov.br, 
www.ibge.gov.br e www.receitaJazenda.gov.br) 

Obtemos os juros reais deflacionando a taxa SELIC13 pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Este índice reflete a variação dos preços das cestas de consumo das 

famílias com recebimento mensal de 1 a 40 salários mínimos, sendo utilizado pelo Banco 

Central do Brasil para o acompanhamento dos objetivos estabelecidos no sistema de metas de 

inflação - adotado a partir de julho de 1999 - para o balizamento da política monetária14
. Muito 

13 Define-se taxa SELIC como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia (SELIC) para titulos federais. 
14 Consta no Memorando Técnico de Entendimentos de 01 /06/2000 que "o BCB discutirá com os técnicos do 
FWldo sobre as medidas apropriadas a serem tomadas caso a taxa de inflação de 12 meses do IPCA exceda o limite 
superior da banda estreita especificada (. .. ). Na eventualidade de a taxa de inflação do IPCA de 12 meses exceder o 
limite superior da banda larga ( ... ) especificada as autoridades deverão consultar a Diretoria Executiva do FMI 
(doravante denominada a Diretoria) sobre as medidas a serem tomadas antes de solicitar outras parcelas no âmbito 
do programa. Este mecanismo de consulta sobre a inflação pode vir a ser complementado em avaliações futuras 
mediante a definição de condicionalidade a outros indicadores antecedentes de inflação". V. www.fuzendagov.br 

127 

nd. 
-1734 
2,54 
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embora as metas de inflação não constem no acordo como critério de desempenho, vale registrar 

que o IPCA acumulado ao ano tem ficado dentro dos limites acordados com o Fundo (banda 

larga). 

É interessante notar que as expressivas variações observadas quanto ao pagamento de 

juros reais às instituições financeiras sinalizam a necessidade de aprimoramento da política 

monetária, particularmente na determinação da taxa de juros nominal como decorrência da 

oscilação do nível de preços, de modo a reduzir a margem real das aplicações em títulos 

públicos, visto que esta última naturalmente desloca o fluxo de capitais que de outro modo 

seriam aplicados em setores produtivos da economia. 

Ademais, a taxa SELIC não está definida em Lei e o que encontramos no "site" do 

BACEN em termos de metodologia de cálculo é bastante obscuro: 

"A taxa média ajustada dos financiamentos apurados no Sistema Especial de Liquidação 

e de Custódia (SELIC) para títulos federais será expressa sob a forma anual, com 2 (duas) casas 

decimais, de acordo com a seguinte fórmula: 

252 

j=l -1 *100 % a.a 

Onde: 

Lj = fator diário correspondente à taxa da j-ésima operação; 

Vj = valor financeiro correspondente aj-ésima operação.,,15 

(8) 

Não há metodologia de cálculo publicada para o fator diário Lj - este é simplesmente 

divulgado pelo BACEN. Do ponto de vista do público, isto implica em arbítrio na determinação 

dos juros primários da economia, além de dificultar a análise dos links entre juros, inflação e 

(possivelmente) a taxa de câmbio no país. 

Observe o Gráfico 3.3, onde registramos as variações percentuais anuais do consumo 

final das famílias e da carga tributária, conforme os dados da tabela 3.5 acima. Entre os anos de 

15 Circular do BACEN n° 2.761, de 18/06/1997. 
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1992 e 1995 a carga tributária não exerce influência sobre o consumo. Isto pode ser explicado 

pela liberação dos cruzados novos confiscados no Plano Collor I, pela abertura dos mercados 

brasileiros aos produtos importados e, posteriormente, pela estabilização da moeda (Real). A 

partir de 1996 a hipótese de que a elevação (queda) da carga tributária inibe (estimula) o 

consumo se verifica. 

10 

-2 

Gráfico 3.3 - Variação percentual anual do consumo final das famílias e da carga 
tributária 

- Consumo final familias 
-Carga tributária 

Fonte: Tabela V 
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Observe agora o Gráfico 3.4, onde registramos as variações percentuais anuais do 

consumo final das famílias e dos juros reais, conforme os dados da tabela 3.5 . Da mesma forma 

que a carga tributária, a oscilação dos juros não explica o consumo privado entre 1992 e 1995. 

Entre 1996 e 1998 ocorre uma queda no consumo, porém ocorre um efeito combinado de 

elevação de juros e carga tributária. Já entre 1999 e 2001 , a alta dos juros não traz impactos ao 

consumo. 

129 



Gráfico 3.4 - Variação percentual anual do consumo final das famílias e da taxa de juros 
doméstica 

1o r-------------------------------------------~============~~ 200 
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Fonte: Tabela V 

o Gráfico 3.5 mostra as variações percentuais anuais do consumo fInal das famílias e da 

inflação, medida pelo IPCA. Aqui, a hipótese de que a elevação (queda) do nível de preços inibe 

(estimula) o consumo não se verifIca para o período 1995-1999 - o mesmo sucede com o 

período 1991-1994.16 Já no biênio 2000-2001 a hipótese parece se conftrmar. Entretanto, não há 

como separar os efeitos da inflação e da carga tributária sobre o consumo neste último período. 

Obviamente, a inflação deve ser combatida a todo custo - mesmo porque é uma das 

formas mais perversas de imposto - e os juros devem ser mantidos em níveis tais que viabilizem 

o aquecimento da economia por meio das compras a prazo e a cartão de crédito. Mas o consumo 

do brasileiro acaba por depender mesmo da renda disponível. 

16 Não incluímos no gráfico em função dos elevados níveis de inflação observados anteriormente ao Plano Real. 
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Gráfico 3.5 - Variação percentual anual do consumo final das famílias e da inflação 

10 ,----------------------------------------------------------------. 25 
- Consumo das famílias 
-IPCA 

8 
20 

6 

15 

4 

10 

2 

5 
0 T--------+--------~-----J~r_~--_.~----~--1_--------r_--~--~ 

-2 ~--------------------------------------------------------------~ 0 

Fonte: Tabela V 

Portanto, podemos identificar o primeiro impacto das medidas do acordo com o FMJ, ou 

seja, uma elevação no consumo das famílias de 4,14%, observada entre 1999 e 2001, em 

contrapartida à elevação de 14,87% na carga tributária no mesmo período. Note o leitor que este 

aumento mais que proporcional dos impostos não se traduz no deslocamento do consumo 

privado para o público, tendo em vista que o consumo do governo cresceu 4,67% no período 

considerado. 

Mas, se levarmos em conta que o governo procura ajustar suas contas desde o início dos 

anos noventa, tais percentuais passam a ser 30,17%, 15,12% e 19,69% respectivamente, no 

período compreendido entre 1991 e 2001 . 

Ou seja, não podemos falar em prejuízo para o consumo privado decorrente da 

tributação nos últimos dez anos . 
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3.4 - Investimento 

i = i(r, r*) (9) 

Onde: 

i = investimento privado; 

r = taxa de juros doméstica; 

r* = taxa de juros internacional. 

O Gráfico 3.6 mostra a formação bruta de capital fixo comparativamente à Taxa de Juros 

de Longo Prazo - TJLp17
, onde notamos a relação inversa entre os investimentos e os juros 

domésticos, particularmente a partir de 1999. É útil também mostrar (Gráfico 8) a evolução do 

investimento estrangeiro direto (IED) que, no caso brasileiro, depende de outros quesitos como 

estabilidade política, forma como o país costuma tratar o investimento estrangeiro, existência ou 

não de restrições quanto à remessa de lucros, etc. Não estamos nos referindo a capitais 

especulativos - cujo fluxo está afeto à oscilação dos juros internacionais - por não serem fonte 

de financiamento aos setores produtivos da economia. 

A partir do advento do Plano Rea1 18
, nota-se um expressivo aumento do IED no país. 

Neste particular, com os dados de que dispomos, as medidas propostas no acordo com o FMI 

(capítulo II) refletem a continuação dos esforços do país em eliminar restrições quanto aos 

pagamentos e transferências internacionais e, portanto, não há o que se falar de impactos 

negativos sobre os investimentos privados. 

17 Em novembro de 1994, o BACEN definiu as formas de cálculo e apuração da TJLP, cuja finalidade é estimular 
os investimentos nos setores de infra-estrutura e consumo e, ao mesmo tempo, ajudar a inverter a "curva de 
rendimento" que até 1994 sempre privilegiou os investimentos de curto prazo com juros maiores. V. Fortuna, 
Eduardo. Mercado Financeiro - Produtos e Serviços. Op. Cito 
18 O Art. 65 da Lei nO 9.069, de 29 de junho de 1995 - Lei do Real - não estabelece limites à movimentação de 
capitais estrangeiros. Dispõe somente que "o ingresso no País e a saída do País de moeda nacional e estrangeira 
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Gráfico 3.6 - Formação Bruta de Capital Fixo e TJLP 
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Fontes: BACEN (www.bc.gov.br) e IPEA (www.ipeadata.gov.br) 

Gráfico 3.7- Investimento Estrangeiro Direto (IED) em US$ milhões 
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serão processados exclusivamente através de transferência bancária, cabendo ao estabelecimento bancário a perfeita 
identificação do cliente ou do beneficiário." 
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Por outro lado, a participação expressiva e crescente do BNDES como fonte de recursos 

de médio e longo prazo, em comparação a outras fontes de financiamento domésticas (Gráfico 

3.8), mostra que o grande desafio para os próximos anos é o fortalecimento dos mercados 

financeiro e de capitais, de modo a tomá-los capazes de promover per se os investimentos no 

país. A título de ilustração, em dezembro de 2000 o prazo médio consolidado das operações de 

crédito era de 267 dias, sendo que em dezembro de 2001 este prazo cai para 226 dias. 19 

O fortalecimento do sistema financeiro nacional é um objetivo perseguido pelo governo 

brasileiro em épocas anteriores ao acordo de 1998 com o FMI. Lembramos que o Programa de 

Estímulo á Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), 

instituído pelo Conselho Monetário Nacional com vistas a assegurar liquidez e solvência ao 

referido Sistema, bem como resguardar os interesses de depositantes e investidores, foi 

instituído pela Medida Provisória n° 1.179, de 3 de Novembro de 1995. Portanto, as medidas 

acordadas com o Fundo também têm por meta a saúde do Sistema diante da possibilidade de 

contágios vindos de outras partes do mundo - como foi o caso da crise asiática - e representam a 

continuidade dos esforços do país nesse sentido. Em todo o caso, conforme já mencionado no 

capítulo lI, a série de normativos baixados pelo Banco Central não implicou em retração nas 

operações de crédito no Brasil. 

19 Constam no "site" do BACEN dados a partir de junho de 2000. 
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Gráfico 3.8 - Fontes de financiamento de médio e longo prazo - R$ milhões correntes 
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3.5 - Saldo líquido de exportações (X - M) 

2001 

Muito embora não haja medidas explícitas no acordo do Brasil com o FMI que digam 

respeito à regulamentação ou tributos sobre as exportações e/ou importações, a necessidade de 

obtenção de superávits primários fez com que o governo, por meio da Lei n° 9.716, de 26 de 

Novembro de 1998, estabelecesse a alíquota do imposto de exportação em 30%, facultado ao 

Poder Executivo reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos objetivos da política cambial e do 

comércio exterior - note o leitor que, conforme o Decreto-Lei n° 1.578, de 11 de Outubro de 

1977, esta alíquota era de 10%! 

Além desse óbice gerado no país, o Brasil enfrenta barreiras tarifárias (subsídios e/ou 

tributos) e técnicas (normas ou regulamentos técnicos não-transparentes ou não-embasados em 

normas internacionalmente aceitas) às exportações de seus produtos, valendo registrar que, 
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segundo os dados oficiais, a sOJa, a carne de frango e o aço brasileiro possuem custos de 

produção menores que os EUA.20 

Diante desse quadro, não é de surpreender que a economia brasileira ainda seja fechada 

(veja os dados da Tabela 3.2). 

Apesar do saldo da balança comercial guardar coerência com a taxa de câmbio a partir 

de novembro de 2000, e elevar-se para US$ 857,3 milhões em dezembro de 2001 (Gráfico 3.9), 

devemos levar em consideração os persistentes déficits na conta de serviços e de rendas, onde se 

inclui o pagamento de juros e encargos junto aos credores estrangeiros. Tais contas, em tese, 

também guardam correlação com a taxa de câmbio e acabariam por anular possíveis saldos 

positivos da balança comercial. 

Gráfico 3.9 - Balança comercial e taxa de câmbio 
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Fonte: BACEN (www.bc.gov.br) 

Portanto, falar de melhora na balança comercial devido à alta do dólar é ilusório. Na 

verdade, é imperativo que o país exporte mais e, em que pese a feição Eximbank que o governo 

pretende dar ao BNDES, entendemos que a solução para o aumento das exportações brasileiras 

20 V. www.mdic.gov.br 
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passa prioritariamente pela redução da alíquota ou até mesmo pela suspensão desse paradoxal 

imposto sobre as exportações. 

Amaral quer transformar BNDES em "Eximbank brasileiro,,21 

Rio de Janeiro - O ministro do Desenvolvimento, Sérgio Amaral, listou hoje algumas 

iniciativas que, segundo ele, deverão ser tomadas para transformar o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) "em um grande Eximbank 

brasileiro". A primeira delas é a transformação do Proex -financiamento em uma linha 

de crédito voltada para pequenas e médias empresas e operada pelo Banco do Brasil. 

Deste modo, segundo ele, as empresas desse porte poderão continuar se 

beneficiando do Proex sem necessitar competir com as grandes. 

Outra iniciativa, segundo Amaral, é a criação de um fundo de aval para exportação no 

BNDES destinado às pequenas e médias empresas e operacionalizado inicialmente 

via Internet e depois por cartão de crédito automático. O ministro listou ainda a 

manutenção do Proex para eqüalização das taxas de juros; a simplificação dos 

procedimentos de avaliação de risco e concessão de garantia e o fortalecimento dos 

mecanismos de garantia de crédito. 

3.6 - Gastos do Governo 

A maior parte das medidas do acordo com o FMI diz respeito ao gasto público, que se 

mantém na faixa dos 19% do PIB no período 1990-2001 (tabela 3.2). A evolução deste 

agregado (Gráfico 3.2) registra um crescimento menos acentuado nos anos de 1994 e 2000, mas 

não há registro de queda no período considerado (veja a tabela 3.6 a seguir) ?2 

21 Artigo publicado no jornal Estado de São Paulo em 24/10/2002. V. 
www.estadao.com.br/economia/noticias/2002/out/24/68.htm. 
22 Os dados disponíveis no "site" da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) cobrem o período de 1995 a 2001 , além 
do que tais dados encontram-se, em tese, menos distorcidos pelos efeitos da inflação. Mais ainda, a chamada 
Reforma do Aparelho do Estado tomou corpo somente a partir de 1995. 
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~ ~ . -~ - .- -.- - - - -- - -- -. - - -- - -

R$mil 

Execução Execução Execução Execução Execução Execução Execução 
Cateaorla e Grupo de Despesa 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Despesas Correntes 132.948.175 153.453.839 171.326.689 199.342.123 228.335.463 250.001.064 293.726.971 
Aplicação Direta e Transf. 
Intergovernamentais 132.948.175 153.448.109 171.326.689 199.342.123 228.335.463 250.001.064 293.726.971 
Pessoal e Encargos Sociais 37.869.174 40.900.681 44.529.739 47.946.552 51 .571.042 58.240.660 65.449.399 
Juros e Encargos da Dívida 16.766.165 19.491 .998 21 .033.226 30.812.499 45.355.564 38.834.850 52.816.428 
Juros e Encargos da Dívida Interna 12.024.446 14.682.393 15.925.684 25.432.484 37.018.367 
Juros e Encargos da Dívida Externa 4.741 .719 4.809.605 5.107.542 5.380.015 8.337.197 
Outras Despesas Correntes 78.312.836 93.055.430 105.763.724 120.583.072 131.408.857 152.925.554 175.461.144 
Transferências a Estados, DF e Municípios 21 .639.388 25.684.514 29.935.179 37.509.187 41 .919.153 51 .575.262 59.841 .192 
Benefícios Previdenciários 32.561 .676 41.486.960 46.445.327 53.510.901 58.158.637 64.710.434 74.857.373 
Outras Despesas Correntes 24.111 .772 25.883.956 29.383.218 29.562.984 31 .331 .067 36.639.858 40.762.579 
Transferências Intragovernamentais O 5.730 O 
Despesas de Capital 21.458.806 27.387.956 85.967.107 104.100.142 90.957.783 65.419.505 89.662.239 
Aplicação Direta e Transf. 
Intergovernamentals 21.458.806 25.861.127 85.967.107 104.100.142 90.957.783 65.419.505 89.662.239 
Amortização da Dívida 9.029.736 7.891 .737 13.266.551 24.410.777 27.180.921 43.899.658 54.635.704 
Amortização da Dívida Interna 5.609.061 4.125.029 8.205.519 22.144.328 23.629.752 
Amortização da Dívida Externa 3.420.675 3.766.708 5.061 .032 2.266.449 3.551 .169 
Investimentos 4.748.097 5.727.051 7.537.834 8.284.570 6.955.350 10.099.094 14.580.419 
Inversões Financeiras 7.487.620 12.075.673 65.032.611 71 .343.851 56.821 .512 11 .420.753 20.446.116 
Outras Despesas de Capital 193.353 166.666 130.111 60.944 - - -
Transferências a Estados, DF e Municípios 64.148 109.924 30.366 O - - -
Outras Despesas de Capital 129.205 56.742 99.745 60.944 - - -
Transferências Intragovernamentais O 1526829 O - - -
Total 154.406.981 180.841.795 257.293.796 303.442.265 319.293.246 315.420.569 383.389.210 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (www.stn.fazenda.gov.br) 
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Os dois maiores componentes da despesa pública são pessoal/encargos sociais e 

benefícios previdenciários. Causa perplexidade observar que nesse período, onde a 

contratação de pessoal foi bastante reduzida, a despesa com pessoal e encargos tenha se 

elevado em 72,83%. O mesmo se diga em relação aos benefícios previdenciários: aumento 

de 129,89%. 

Ocorre que o tamanho do aparelho do Estado nem aumentou nem diminuiu como 

parcela do PIB, e tomou-se recorrente (desde o início dos anos 90) o discurso sobre quais 

devem ser as funções desempenhadas pela máquina estatal. Entretanto, as medidas 

acordadas com o FMI não dizem respeito à estrutura do Estado ou às ações que o mesmo 

deve (ou não) realizar. O equacionamento destas questões ficou por conta do BID, do 

Banco Mundial e do governo brasileiro, resultando no Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, elaborado em 1995 pelo então Ministro Bresser Pereira. No acordo 

com o Fundo constam medidas que, basicamente, visam limitar as despesas de custeio e o 

déficit atuarial da Previdência. 

Nesse sentido, a criação de um regime de previdência para os servidores públicos 

está no contexto do acordo com o FMI e entendemos que, em lugar da alíquota de 11 % para 

todo o funcionalismo (ativos), devem ser adotadas alíquotas diferenciadas conforme a 

progressão das respectivas tabelas salariais, o que ainda não foi implementado. O erro 

cometido pelo governo à época do estabelecimento desta alíquota foi estender o pagamento 

da contribuição beneficiária aos inativos (Lei n° 9.783, de 28/01/1999, cujo art. 2° foi 

revogado pela Lei n° 9.988, de 19/07/2000). 

Por outro lado, a Lei n° 9.962, de 22/02/2000, ainda carece de regulamentação: 

"Art 1° O pessoal admitido para emprego público na Administração federal direta, 

autárquica e fundacional terá sua relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de l° de maio de 1943, e legislação 

trabalhista correlata, naquilo que a lei não dispuser em contrário. 

§ I ° Leis específicas disporão sobre a criação dos empregos de que trata esta Lei no 

âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, bem como 

sobre a transformação dos atuais cargos em empregos (grifo nosso)." 

Outra questão importantíssima ainda pendente de solução diz respeito à chamada 

guerra fiscal entre os estados: 
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"( ... )nós acordamos com os Estados que vamos substituir as 27 Legislações 

Estaduais de ICMS hoje existentes por uma única legislação nacional unificada e uniforme 

sobre ICMS. Esse ganho é extremamente importante preservar, e é uma das razões pelas 

quais nós estamos comprometidos em caminhar o mais rápido possível com a Reforma 

Tributária no Congresso. 

(. .. )nós somos contrários, é uma posição de governo, à constitucionalização de 

matérias que dizem respeito à administração tributária, que em qualquer país do mundo são 

matérias tratadas no âmbito de legislação infraconstitucional. ,,23 

Contudo, é interessante observar que no acordo com o FMI consta que deverá ser 

apresentada ao Congresso minuta de emenda constitucional com a finalidade de introduzir 

legislação uniforme aos impostos de valor agregado estaduais (ICMS), uma vez que não é 

possível afrontar a autonomia do estados quanto à instituição da alíquota do ICMS, nem 

quanto à deliberação sobre a concessão de isenções, incentivos e beneficios fiscais, apesar 

de ser facultado ao Senado fixar alíquotas mínima e máxima deste imposto (art. 155, V, da 

Constituição). 

A solução para este impasse tem caráter eminentemente político e reflete a questão 

central da implementação das medidas de ajuste das contas públicas: o tempo decorrido nas 

negociações. Não se pode afirmar que existiram problemas de governabilidade na gestão 

FHC e muito menos que existirão no governo Lula. Todavia, a tal "vontade política" terá 

necessariamente que ser potencializada, tendo em vista que o aval e as demonstrações de 

confiança por parte do Fundo não são o bastante para que o país obtenha credibilidade. 

Reportando-se ao capítulo II, o leitor verá que o Brasil foi rápido em elevar as receitas 

governamentais e tem sido lento na implementação de ações com vistas à racionalização 

dos gastos públicos. Assim, temos carga tributária alta, juros altos e recorrentes crises de 

confiança. 

Em todo o caso, o novo governo terá pouco tempo para compor a base parlamentar, 

pois a partir de março de 2003 tem início no Congresso a discussão sobre Plano Plurianual 

(Lei Complementar n° 3, de 7/12/1967) e de todo o arranjo institucional necessário para 

23 Transcrição do pronunciamento feito pelo Ministro da Fazenda, Pedro Malan, após reunião da Câmara de 
Política Econômica, sobre a Reforma Tributária (07/06/2000). V. www.fazenda.gov.br 
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levá-lo a efeito. De modo que pouco adianta baixar medidas que governadores, prefeitos e 

grupos de pressão contestem no Supremo - ou na mídia. 

Quanto ao aparelho do Estado propriamente dito, cabe dizer que têm ingressado 

pessoas de alto nível de capacitação por meio dos últimos concursos públicos, 

particularmente a partir de 1995. Há, portanto, que se renovar as gerências. Mais ainda, há 

que se realizar uma análise séria do que realmente viabiliza a atuação do Estado e do que é 

"inchaço administrativo", tendo em vista que a descentralização das ações governamentais 

torna questionável hoje a existência de tantos postos de direção nos órgãos centrais em 

Brasília. Assim, é necessário que o novo governo de fato estabeleça um tamanho ótimo 

para sua administração e que realize um concurso interno para o preenchimento dos cargos 

de confiança remanescentes - obviamente tal concurso deverá ser conduzido por 

instituições externas (ENAP, ESAF, CESPE, FGV, etc.) às organizações públicas objeto 

das reformas. 

Todas as sugestões desclitas aCIma - e muitas outras que venham a surgtr -

decorrem da preocupação com o dispêndio do setor público, cujo financiamento exige 

impostos e juros internos elevados, a fim de captar recursos e/ou rolar a dívida. De fato, no 

período 1995-2001 registramos uma única redução (14,38%) no pagamento de juros e 

encargos da dívida, que ocorreu de 1999 para 2000. Por outro lado, até 1999 havia 

discriminação entre juros e encargos das dívidas interna e externa nas contas do governo 

disponíveis ao público. A partir de 2000 temos uma única rubrica para englobar ambas as 

dívidas, o que prejudica a análise dessas contas no decurso do tempo. 

Há aumentos prommciados nos pagamentos do serviço da dívida tanto em 1998 

quanto em 1999 (fruto da histeria dos mercados financeiros que ainda aguarda uma 

explicação). Nesse particular, o acordo com o FMI foi eficaz no curto prazo, tendo em vista 

a redução de juros e encargos ocorrida em 2000. Porém, há um novo aumento (36%) em 

2001. Vale lembrar que os juros domésticos no país estão condicionados à performance dos 

títulos da dívida externa, como se vê no Gráfico 3.10. 
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Gráfico 3.10 - Taxa Selic e C_Bond24 spread 
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Fonte: IPEA (www.ipeadatagov.br) 

A estratégia do governo é alongar o perfil da dívida mobiliária, bem como aumentar 

a participação relativa dos titulos com taxas de juros pré-fixadas. Como vemos no Gráfico 

3.11, o prazo médio da dívida pública federal interna em mercado passa de 26,6 meses em 

fevereiro de 2000 para 39,8 meses em dezembro de 2001. Para a dívida externa, o prazo 

médio não sofre alteração significativa: 82,7 meses em fevereiro de 2000 e 80,7 meses em 

dezembro de 2001. Perceba o leitor que, apesar da melhora do perfil da dívida interna, tais 

prazos são curtos e que os resultados positivos em termos de alongamento da dívida se 

devem principalmente à credibilidade que o país for obtendo na condução de sua política 

macroeconômica, particularmente no que se refere ao setor público. Para tanto, contribuem 

as restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, fixação de limites 

para a dívida pública e estabelecimento de medidas objetivando a recondução da dívida aos 

limites fixados. 

24 Trata-se do título da dívida externa brasileira denominado Front-Loaded Interest Reduction with 
Capitalization Bond (C-Bond), emitido em 15/04/1994 com vencimento em 15/04/2014. 
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Gráfico 3.11- Prazo Médio da dívida Pública Federal em Mercado (em meses)25 

100,00 

90,00 

80,00 

70,00 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

. D1vida pÜ>líca federal irtema I 
_Dívida pÜ>lica federal externa 

~, 
[ 3 

8 ~ 

r-

I-

&: ID 

Õ '8 
o 8 

I-

r-

l 

---ê r- f r- r-

r- I- , 

r- r-

1 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (www.stn.fazenda.gov.br) 

~ 

, 

. 
I 

I 

A Lei de Responsabilidade Fiscal também veda ao Banco Central a emissão de 

títulos da dívida pública a partir de dois anos após a publicação dessa Lei; a compra de 

títulos da dívida junto ao mercado na data de sua emissão (fim da senhoriagem); e a compra 

direta de título do Tesouro que não seja para refinanciar a dívida pública mobiliária federal 

que estiver vencendo na sua carteira. Quanto ao Tesouro, fica o mesmo vedado de realizar 

operações de crédito aos demais entes da Federação, exceto nas operações com instituição 

fmanceira estatal que não se destinem a financiar despesas correntes de Estados e 

Municípios. 

Vejamos agora a conta de inversões financeiras. Há um brutal aumento em 1997 

(438,54%) que atribuímos ao processo de privatização das empresas estatais. A quebra de 

continuidade ocorre em 1998, com sucessivas reduções nos dispêndios por conta dessa 

rubrica até 2001 , quando temos uma elevação de 79,03%. Isso decorre do fato de muitas 

dessas estatais terem sido "federalizadas" antes das privatizações propriamente ditas, o que 

2S No "site" da STN Sá há dados disponíveis a partir de 2000. 
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sugere uma reflexão: o Estado não se desonerou ao ter que se desfazer dos seus ativos, pois 

haveria também que promover alguma reestruturação nessas empresas para que as mesmas 

fossem comercializáveis - ao preço mínimo. Dito de outro modo, o investidor privado não 

dispensou a assunção, por parte do Estado, do risco dessas operações. 

A conta de investimentos sofre queda em 1999 (16,04%), mas em 2000 e 2001 a 

situação se inverte - aumentos de 45,20% e 44,37%, respectivamente. Logo, o Estado 

também não deixou de investir, muito embora a formação bruta de capital fixo oriunda da 

administração pública fique em tomo de 2% do PIB entre 1995 e 200026
. 

3.7 - Indicadores de desenvolvimento 

Define-se desenvolvimento como a existência de crescimento econômico contínuo 

em ritmo superior ao crescimento demográfico, envolvendo mudanças nas estruturas 

econômicas, sociais, políticas e institucionais, com melhoria da produtividade e da renda 

média dos agentes envolvidos no processo produtivo. 27 

A teoria econômica concebeu alguns modelos de crescimento econômico, por 

exemplo, o modelo aumentado de SOlow28
: 

Onde: 

A = conhecimentos técnicos; 

Kf = capital fisico; 

Knb = capital humano; 

N( = trabalho. 

(10) 

Não temos, entretanto, dados oficiais afetos ao estoque de conhecimentos técnicos 

ou de capital humano, de modo que, para efeito do presente estudo, nos deteremos nos 

quesitos renda, emprego, saúde e educação. As citadas mudanças nas estruturas 

26 V. www.ipeadata.gov.br . Formação bruta de capital fixo é a parcela do investimento interno bruto que 
representa os gastos públicos e privados efetuados num detenninado período em construções, máquinas e 
equipamentos, matas plantadas e novas culturas permanentes. 
27 Souza, Nali de Jesus de Souza. Desenvolvimento Eronômico. op.eit. 
28 V. Leite, José Alfredo A Macroeconomia - Teoria, Modelos e lnstrumentos de Política Econômica. 2" Ed. 
São Paulo: Atlas, 2000. 
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econômicas, sociais, políticas e institucionais são objeto de pesquisa recente, cujos modelos 

e resultados ainda não estão consagrados.29 

Entre dezembro de 1999 e dezembro de 2001 houve queda no rendimento médio de 

8,06%. A taxa de desemprego caiu de 7,11% em dezembro de 1999 para 6,43% em 

dezembro de 2001. Porém, se considerarmos o período de dezembro de 1995 a dezembro 

de 2001, período esse que abarca o esforço de estabilização da moeda, há queda de 8,55% 

no rendimento médio, e a taxa de desemprego passa de 4,95% em dezembro de 1995 para 

6,43% em dezembro de 2001 (Gráfico 3.12). 

Vivemos hoje num contexto de livre negociação de salários, onde os sindicatos 

aceitam perdas reais nos salários a fim de evitar demissões, ou seja, os salários não são 

mais "rígidos para baixo". Porém, não podemos afirmar que a diminuição da renda implica 

em manutenção ou aumento de postos de trabalho. Na realidade, esta questão está também 

afeta ao aumento da produtividade nos diversos setores da economia - cuja comprovação 

empírica é algo controverso - resultando em menos empregos. 

29 Obviamente, isto não diminui em nada o esforço dos novos institucionalistas em desbravar a intrincada 
dinâmica da economia política, ao incorporar as regras (instituições) concebidas pela sociedade em suas 
análises. 
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Gráfico 3.12 - Rendimento médio real do trabalho principal e Taxa de desemprego -
aberto (%) - referência: 30 dias 
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Fonte: www.ipeadata.gov.br 

A solução apontada por muitos economistas para gerar empregos e mitigar os 

efeitos perversos da injusta distribuição de renda do país (veja a tabela 3.7 com o resultado 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios realizada pelo mGE em 2001), é produzir 

bens básicos de consumo, cujo público alvo seria a parcela da população que ganha, por 

exemplo, até dois salários mínimos.30 

30 V. Bielschowsky, Ricardo, org; Mussi, Carlos, org. Políticas pam a retomada do crescimento: reflexões de 
economistas brasileiros. Brasília: IPENCEP AL, 2002. 
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Tabela 3.7 - Distribuição de renda (PNAD 2001) 

Classes de Pessoas de 10 
%da 

rendimento anos ou mais 
população 

mensal (Pessoas) 

Até 1/2 salário 
mínimo 6.858.237 4,98% 

Mais de 1/2 a 1 
salário mínimo 19.133.064 13,90% 

Mais de 1 a 2 
salários mínimos 23 .074.840 16,76% 

Maisde2 a 3 
salários mínimos 1l.436.214 8,31% 

Mais de3 a 5 
salários mínimos 10.264.747 7,46% 

Mais de5 alO 
salários mínimos 7.608.968 5,53% 

Mais de 10 a 20 
salários mínimos 3.409.122 2,48% 

Mais de 20 
salários mínimos l.552.747 1,13% 
Sem rendimento 53 .058.454 38,54% 
Sem declaração l.290.586 0,94% 

TOTAL 137.686.979 100,00% 
Fonte: www.tbge.gov.br 

Seria esta uma proposta realista? Não temos a relação do que seriam esses bens 

básicos, mas uma boa aproximação é a cesta de itens de consumo que constitui a base de 

cálculo dos Índices de preços ao consumidor. Parte-se do pressuposto de que as micro, 

pequenas e médias empresas seriam os grandes provedores desses bens. Contudo, apesar da 

série de programas de incentivo ao empreendedor nacional, o mercado interno consome 

cada vez menos (ver Gráfico 3.2). 

Diante desse quadro, onde entra o acordo com o FMI? 

Reportando-se ao capítulo I, o leitor verá que desde os anos oitenta o Fundo sempre 

"bate na mesma tecla": exportações. O que implica em suspensão de tributos, fomento à 
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construção naval e empresas de base tecnológica, pois causa perplexidade que num país 

industrializado os produtos competitivos sejam aço, soja e frango! 

Segundo o Ministro Sérgio Amaral, wn dos maiores entraves é a "burocracia 

gigantesca para exportar", exigindo o pagamento de até 14 taxas no processamento das 

exportações. "Nossa legislação ainda não está atualizada para a urgência das nossas 

necessidades de exportação", diz o Ministro que também defende a instituição, dentro da 

reforma tributária, de um sistema único de desoneração tributária das exportações, 

substituindo o atual sistema de regimes especiais, com barreiras alfandegadas, Zonas de 

Processamento de Exportações ou Zona Franca. 31 

Por outro lado, na medida em que o ajuste das contas públicas permita que a folha 

de salários seja desonerada da carga tributária, de modo a elevar o rendimento médio da 

população, o consumo agregado aumenta e, conseqüentemente, o PIB. Como já dissemos, 

um dos parâmetros estruturais do acordo é a introdução de uma legislação uniforme aos 

impostos de valor agregado estaduais (ICMS), com vistas a eliminar o caráter regressivo da 

carga tributária sobre o consumo. Sucede, no entanto, que ainda não temos evidências de 

resultados no que diz respeito à citada legislação. 

Entendemos que os outros indicadores, afetos a saúde e educação, são objeto de 

impactos do acordo com o Fundo caso existam restrições orçamentárias nesses setores da 

atuação governamental, implicando em piora das condições de vida da população. 

Ocorre que os dados disponíveis nos "sites" oficiais não permitem construir séries 

históricas, muito embora os indicadores de saúde e educação tenham apresentado melhora 

ao longo dos anos 9032
. Todavia, ao analisar a evolução do orçamento da União por funções 

(tabela 3.8), notamos que houve queda de 26,26% nos gastos em educação entre 1999 e 

2001 , sendo que os indicadores disponibilizados pelo MEC não cobrem este período. É, 

portanto, perturbadora a insuficiência de dados para avaliar o desempenho do governo. 

31 V. "Brasil deve derrubar barreira às exportações, diz Amaral". Artigo publicado no jornal O Estado de São 
Paulo, em 18110/2001 - www.estadao.com.br/agestado/noticias/2001l0ut/18/60.htm 
32 V. estatísticas em www.mec.gov.br e http://portal.saude.gov.br/saude 
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Tabela 3.8 - Evolucão d -- I""t-.... --- -- ----- r-- ---T---da U . funcõ 
FUNÇÃO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO 115.878.052.124 146.453.895.593 228.407.470.064 317. 742.955.23~ 392.334.363.696 
AGRICULTURA 7.728.719.100 5.807.872.284 7.932.383.314 6.520.710.703 7.994.915.280 5.082.288.194 5.481.689.000 
ASSISTENCIA E 
PREVIDÊNCIA 54.417.037.404 63.956.976.975 69.990.828.750 79.688.407.813 88.844.404.939 97.849.168.701 112.842.524.000 
COMUNICAÇÕES 92.918.156 110.807.800 192.830.906 98.143.126 323.326.032 403.502.901 456.144.000 

DEFESA NACIONAL E 
SEGURANÇA PÚBLICA 8.331.855.123 8.952.599.389 9.839.025.049 10.581.379.201 11.227.561.076 12.822.725.476 14.495.798.000 
DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 18.522.067.103 22.488.737.043 25.487.343.628 26.766.726.143 28.181. 993.338 
EDUCAÇÃO E 
CULTURA 9.359.523.572 9.494.946.419 10.428.474.847 14.441.835.084 16.159.537.722 10.854.583.898 11.915.435.000 
ENERGIA E RECURSOS 
MINERAIS 483.306.750 632.700.849 864.582.815 1.005.341.499 1.098.497.296 
HABITAÇÃO E 
URBANISMO 113.775.304 344.106.654 425.616.060 303.445.045 320.491. 795 1.797.315.363 848.512.000 
INDUSTRIA, 
COMERCIO E 
SERVIÇOS 847.374.110 962.386.373 1.162.887.979 1.774.543.613 2.572.243.617 2. 186.182.963 3.258.902.000 
JUDICIARIA 2.979.931.973 3.752.911.133 5.346.316.451 6.379.881.395 6.463.406.928 6.478.450.691 6.715.564.000 
LEGISLATIVA 1.053.111.961 1.237.162.763 1.623.215.972 1.592.237.369 1.663.642.061 1. 757.003 .919 2.109.471.000 
RELAÇÕES 
EXTERIORES 377.928.507 426.969.770 442.454.121 440.683.534 696.458.708 748.364.645 925.812.000 
RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 
SAUDEE 
SANEAMENTO 14.856.791.495 14.730.519.085 17.986.176.051 16.657.059.702 19.250.307.987 20.431.208.929 23.867.276.000 
TRABALHO 5.522.292.558 6.939.890.563 7.198.845.304 7.881.349.770 8.097.025.883 6.246.394.312 7.441.119.000 
TRANSPORTE 2.393.282.994 2.934.150.937 3.738.789.935 3.916.762.676 3.307.480.588 3.289.132.524 3.961.789.000 -_ .. - - - - --- - - ---- ----- ---------- -_._--------- -

Fonte: www.stn.fazenda.gov.br 
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3.8 - Considerações finais 

Apesar de tudo o que dissemos acerca das dificuldades na obtenção de dados, um 

reparo deve ser feito. Quando comparamos os dados disponíveis hoje com aqueles do início 

dos anos noventa ou dos anos oitenta, verificamos que houve um progresso substancial em 

termos de transparência das ações governamentais. A prova é que este autor pôde colher em 

casa, via Internet, a maior parte das informações utilizadas na presente dissertação. Mas 

devemos permanecer vigilantes, pois ainda há muito que ser feito, sobretudo no que diz 

respeito ao diagnóstico das necessidades setoriais/regionais e do acompanhamento dos 

programas de governo. 

Por falta desse diagnóstico não há uma proposta de solução unificada para o país. 

Na realidade, soluções até que existem, mas dispersas nos arquivos dos políticos, 

professores e consultores. A solução é coordenar as diversas soluções, elaboradas com base 

em dados fidedignos. 

Então o primeiro passo para a solução é elaborar esse grande mapeamento das 

demandas e das potencialidades do país, por regiões, estados e municípios. Não temos 

notícia de algo realizado nesse sentido hoje, mas em outras épocas foi feito, como provam 

as matrizes de relações intersetoriais elaboradas pelo IBGE. Além deste, temos o IPEA e 

uma série de institutos privados de pesquisa. É só querer fazer. 

Já que falamos em pesquisa, qualquer agenda de desenvolvimento que desconsidere 

o papel dos centros de excelência do país está fadada ao insucesso na sua implementação. 

Mas os centros de pesquisa devem estar mais próximos da micro, pequena e média 

empresa. É claro que o atendimento aos desafios tecnológicos suscitados pelas grandes 

corporações enobrece o papel desses centros, mas as necessidades da ponta da cadeia 

produtiva têm que ser consideradas caso o país de fato queira reduzir o custo com patentes 

estrangeiras, mesmo porque tais necessidades nem sempre são facilmente atendidas. Afinal 

de contas, tecnologia é isso: aplicar o saber científico na solução de problemas concretos. 

E como falamos também em transparência, cabe lembrar que o aprendizado da 

democracia é um processo secular. No caso brasileiro esse aprendizado caminha a passos 

largos. Assim, a população deve ser informada e consultada sobre as decisões que afetam as 

suas vidas, incluindo os acordos com o FMI. Este autor desmistificou - principalmente para 

si próprio - o papel do Fundo, que não precisa ser necessariamente o bode expiatório das 

mazelas dos países, desde que tome públicos seus entendimentos e propostas. 
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Pois, a quem interessa hoje a exclusão de mercados consumidores? 

O crescimento via mercado é próprio das sociedades onde a propriedade dos meios 

de produção é democratizada pela colocação de ações em bolsa e os desníveis de renda são 

reduzidos. 

É esse estágio que devemos alcançar. Mas enquanto isso ainda não ocorre, 

continuam as agências oficiais de fomento com o papel de principais provedores 

domésticos de créditos de médio e longo prazo. Será então tabu voltar a falar em um "Plano 

Nacional de Desenvolvimento?" Não, desde que haja transparência na divulgação das 

políticas operacionais de tais agências, bem como dos critérios para concessão dos 

financiamentos. 

E quais são os impactos do acordo com o Fundo? 

Como já dissemos, houve uma elevação no consumo das famílias de 4,14%, 

observada entre 1999 e 2001, em contrapartida à elevação de 14,87% na carga tributária no 

mesmo período. Quanto aos investimentos, a elevação do IED se dá partir de 1997 - antes, 

portanto, do acordo em tela. Contudo, a formação bruta de capital fixo cresce a taxas cada 

vez menores a partir desse ano. No que se refere aos gastos do governo, estes crescem a 

taxas menores a partir do ano 2000 (1,27% em 2000 e 0,96% em 2001). 

Assim, no curto prazo, o acordo de 1998 tem sido eficaz para efeito de contenção do 

crescimento da despesa pública. Contudo, notamos uma disparidade significativa entre a 

evolução das receitas do governo e a evolução do consumo das famílias, esta última 

podendo ser considerada modesta para um período de três anos. 

Importa saber se houve acordos anteriores para analisar a atuação do Fundo ao 

longo do tempo, o que não foi possível. Este fato, talvez o principal abordado no presente 

estudo, colide com tudo o que vem sendo pregado em termos de transparência e 

accountablity neste país. 

O governo que assume em janelfO de 2003 prova que a Democracia está 

consolidada no Brasil; tem demonstrado habilidade na indicação daqueles que ocuparão os 

ministérios e na constituição da base parlamentar, além do compromisso explícito de 

erradicar a fome. De modo que gera expectativa, mas não temor, o grande projeto para o 

país: o Plano Plurianual 2004/2007 que deverá refletir as promessas de campanha. 

O Brasil honrará os contratos? Não há razão para não fazê-lo, tendo em conta a 

vinda de investimentos estrangeiros e a permanência das linhas de crédito. Do mesmo 

modo, não há motivo para a quebra da disciplina fiscal. Pelo contrário, em tempos de volta 
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do crescimento, a busca pela eficácia e eficiência da ação do Estado deve fazer parte da 

cultura do povo. 

Assim, concluímos a presente dissertação propondo a apresentação e a discussão 

dos entendimentos do FMI quanto ao crescimento sustentado da economia brasileira. 
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From : "EXR, Public Affairs" <PUBUCAFFAIRS@imf.org> 

To: 'alexandre macedo' <alexandre_macedo@hotmail.com> 

Subject: RE: Social Impact Analysis in Brazil 

Date: Fri, 22 Feb 2002 19:12:24 -0500 

Rep/y I Reply Ali Forward I 

Dear Mr. Macedo: 

Thank you for your e-mail message. 

Printer Friendly Version 

We would encourage you to browse the IMF website where you can enter search 
topics and pull up files that may assist you further. For instance search 
"social impact analysis" which produces a number of documents sorted by 
date, starting with: 
the Factsheet "Social Impact Analysis of Economic Policies" 

ht.q)://www.imf.org/external/np/exr/facts/sia.htm 
ht.q)://www.imf.org/search97cgi/s97is_eng.dll/search97cgi/inetsrcheng.ini?act 
ion=filtersearch&filter=spquery.hts&QueryText=siteng&NewQuery=social+impact+ 
analysis 

ht.q)://www.imf.org/external/oountry/BRNindex.htm 
ht.q)://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/09/gupta.htm 
http://www.imf.org/extemal/pubs/ft/fandd/1998/09/imfstafl.htm 

The IMF began posting material on our website in 1997, documents prior to 
that period are not on the externai website. Under the IMF's archives 
policy, staff reports are normally available after 5 years. (For more 
information on the IMF's archives policy, click on: 

ht.q)://www.imf.org/external/np/exr/facts/archive.htm .) Letters of Intent and 
Memorandum of Economic and FinanciaI Policies are prepared by the member 
government, it is up to their discretion as to whether they give us 
permission to post the information on the website. Brazil has done this 
since 1998 . 

Public Affairs Division 
ExternaI Relations Department 
International Monetary Fund 

ht.q):/ /www.imf.org 
E-Mail: publicaffairs@imf.org 
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Subject: Social Impact Analysis in Brazil 

Rio de Janeiro, 13/02/2002. 

Dear Sirs, 

I study in the Brazilian School of Public and Business 
Administration of 
Getúlio Vargas Foundation (Mestrado in public Administration 2001/2002), and 

my dissertation is about impacts of IMF's program of adjustment in growth 
and development of Brazilian economy in the period 1990-2001. 

Página 2 de 3 

The principal concern, I believe, is just to have a methodology able 
to 
evaluate impacts of macroeconomics policies in social indicators relating to 

health, education, security, etc. Its necessary a more accurate notion of 
such impacts, by what means the Fund's recommendations affected sustained 
growth and reduction of social inequalities in Countries. 
This methodology is being developed by the IMF/World bank staff (social 
impact analysis), and I wish to know its stage of development in order to 
share in rny work (if available). 
Moreover, its necessary to establish the measure in that Brazil's scenario 
in 80's and 90's due to IMF's program of adjustment or own actions of the 
Brazilian government. The problem is that authors (e.g. Malan: 1983 and 
Batista Jr.: 1988) don't indicate the localization of letters of intentions 
and others documents resulting Brazil/IMF negotiation. Considerate last 
agreement technical memorandum of understanding available in Treasury 
Ministry site, I ask if documents of successive accords Brazil/IMF since 
80's are available (and where) for consultation. 

Thanks for your attention. And please, forgive my English. 

Alexandre Ferreira Macedo 

Prezados Srs., 

Estou cursando o Mestrado em Administração Pública (turma 2001/2002) da 
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação 

Getúlio Vargas, e minha dissertação versa sobre os impactos das medidas 
recomendadas pelo FMI no crescimento e desenvolvimento da economia 
brasileira no período 1990 a 2001. 
A preocupação principal, creio, é justamente dispor de uma metodologia capaz 

de avaliar impactos de políticas macroeconômicas na evolução de indicadores 
sociais referentes à saúde, educação, segurança, etc. Há que se ter uma 
noção o mais precisa possível da existência e magnitude de tais impactos; de 

como as recomendações das agências multilaterais afetaram (ou não) o 
crescimento econômico sustentável e a redução das desigualdades sociais no 
Brasil no período considerado. 
Uma vez que o tema vem sendo objeto de estudos por parte do FMI e do Banco 
Mundial (o social impact analisys), gostaria de saber em que estágio se 
encontram, a fim de incorporar seus resultados (se disponíveis) na 
dissertação que ora estou elaborando. 
Além disso, é necessário estabelecer a medida em que os cenários vividos 
pelo Brasil nos anos 80 e 90 têm origem nos programas de ajustamento do 
Fundo ou nas próprias ações do governo brasileiro. Ocorre que, quando 
estudamos a literatura sobre o tema (por exemplo, Malan: 1983 e Batista Jr.: 

1988), os autores não indicam a localização das cartas de intenções e demais 

documentos resultantes das negociações entre o Brasil e o FMI para que se 
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possa aprofundar a análise. Assim, considerando que os memorandos técnicos 
de entendimentos do atual acordo (1998) estão no site do Ministério da 
Fazenda, pergunto se estão disponiveis para consulta (e onde) os documentos 
dos sucessivos acordos do Brasil com o Fundo desde o inicio dos anos 80 (a 
primeira carta de intenções é de 06/01/83). 

Desde já, agradeço vossa atenção. 

Alexandre Ferreira Macedo 

MSN Photos is the easiest way to share and print your photos: 

http://photos.msn.com/support/worldwide.aspx 
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From : SECRE/GTRJA <gtJja.secre@bcb.gov.br> 

To: "'alexandre macedo@hotrnail.com'" <alexandre macedo@hotrnail.com> 

Subject: RES: Dívida Extema com Garantia Pública 

Date : Wed, 12 Jun 2002 11:20:31 -0300 

Reply J R~ · Forward I Detete I Put in FoIder... Printer Friendly Version 

Sr. Alexandre, 

A Central de Atendimento do BC existe para atender aos usuários do Sistema Financeiro, 
esclarecer suas dúvidas relacionadas à legislação bancária e averiguar denúncias e reclamações 
sobre matérias de competência do BC, além de intermediar a solução de problemas entre o diente 
e as instituições. Atendimento a estudantes, pesquisadores e/ou consultorias não faz parte de 
nossas atribuições. 

As informações disponibilizadas pelo BACEN estão em nossa página www.bcb.gov.br > 
Informações Econômicas e Financeiras. 

Além dela, o Sr(a) pode pesquisar também em www.ibge.gov.br.Háainda.comoopção.as 
bibliotecas do IBMEC (Av. Rio Branco, 108 - 14° andar - tel: 2509-3117) ou da ANDIMA (Av. Olile, 
230 - 130 andar - tel: 3814-3894/3895). 

David de Brito Paiva 

Banco Central do Brasil 
Central de Atendimento no Rio de Janeiro 
Tel: (21) 3805-5158 

-----Mensagem original----
De: alexandre_macedo@hotmail.com [mailto:alexandre_macedo@hotmail.com] 
Enviada em: terça-feira, 11 de junho de 2002 22:43 
Para: SECRE/GTRJA 
Assunto: Dívida Externa com Garantia Pública 

Nome: Alexandre Ferreira Macedo 
E-mail: alexandre_macedo@hotmail.com 
Telefone: (21) 22055936 
Cidade: Rio de Janeiro 
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Estado: RJ 
País: Brasil 
Mensagem: 
"Prezados 51'5., 

Sou aluno do curso de Mestrado em Administração Pública da EBAPE/FGV e 
estou escrevendo sobre os programas de ajuste do FMI. 
Um dos critérios de desempenho do acordo de 1998 é o teto para a dívida 
externa privada com aval do setor público. Consegui dados anuais (1998, 
1999 e 2000) no relatório do BACEN (2000). 
Porém, nos Boletins do BACEN estes dados não estão discriminados (pelo 
menos eu não consegui identificá-los). 
Assim, gostaria de obter - se possível- os dados trimestrais da dívida 
externa privada com aval do setor público para o período 1999-2001, para 
efeito de comparação com as metas acordadas com o FMI. 

Atenciosamente, 

Alexandre Ferrreira Macedo" 

MSN - More Useful Everyday 
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From : jeffrey sachs@harvard.edu 

To : alexandre macedo@hotmail.rom 

Subject : Re: Social lmpact Analysis in Brazil 

Date: Wed, 13 Feb 2002 20:49:13 -0500 

Reply I ' Reply Ali I Forward I ~I Put in FoIder ... Printer Friendly Version 

This is a very interesting project. I would suggest that vou ask the Executive Director of the IMF who 
represents Brazil to get vou the program dOOJrnents at least during 1980-1995. (They may not accept to 
release more recent documents, but many of those are publicly available anyway). A1so, the IMF website, of 
course, has many things. 

During most of the period 1980-2000 the IMF was completely oblivious of the social expenditure budget. They 
put debt service ahead of urgent sodal needs, no matter the rhetoric. Only now are things BEGINNING to 
change, but we'lI still have to be vigilant ... 

Unfortunately, I do not have a specific rnethodology to recommend, but I invite vou to stay in touch as you 
pursue your study. 

Best regards, 

Prof. Sachs 

alexandre_maceclo@hotmail.com 
02/13/2002 10:48 PM NST 

To: jeffrey-sachs@harvard.edu 
cc: 
bcc: 
Subject: Social Impact Analysis in Brazil 

DearMr. Sachs, 

I study in the Brazilian Schoolof Publicand Business 
Administration of Getúlio Vargas Foundation (Mestrado in Public 
Administration 2001/2002), and my dissertation is about impacts of IMF's 
program of adjustment in growth and development of Brazilian economy 
in the period 1990-2001. 

The principal concern, I believe, is just to have a methodology 
able to evaluate impacts of macroeconomics policies in social indicators 
relating to health, education, security, etc. !t'S necessary a more accurate 
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notion of such impacts- by what means the Fund's recommendations 
affected sustained growth and reduction of social inequalities in 
Countries. 

Página 2 de 2 

This methodology is being developed by the IMFjWorld bank staff (social 
impact analysis), and I wish to know if CAER I1develops a similar work in 
order to share in my task(if available). 

Moreover, its necessary to establish the measure in that Brazil's scenario 
in 80's and 90'sis due to IMPs program of adjustment or own actions of 
the Brazilian government. The problem is that authors (e.g. Malan: 1983 
and Batista Jr.: 1988) don't indicate the localization of letters of intentions 
and others documentsthat resulting BraziljIMF negotiation. Considerate 
last agreement technical memorandum of understanding available 
in Ministryof Treasury site, I ask if documents of successive accords 
BraziljIMF since 80's are available (and where) for consultation. 

Thanks for your attention. And please, forgive my English. 

Alexandre Ferreira Macedo( alexandre_macedO@hotmail.com) 
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