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RESUMO

NEVES, Hélio Ramiro Marques.  Os fluxos internacionais de capitais para
investimentos em portfólio no mercado financeiro doméstico: uma análise do
caso brasileiro de 1994 a 2000.  2004. f. Dissertação (Mestrado em Gestão
Empresarial) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2000.

Esta dissertação procura avaliar, dentro de um contexto de economia

globalizada, o comportamento dos fluxos de capitais estrangeiros para investimentos

nas economias emergentes, com foco no Brasil e nos investimentos em portfólio.

Considera que os fluxos desses capitais têm crescido, dramaticamente, nos últimos

anos e que as propostas de reformulações do sistema financeiro internacional  e a

adoção de controles desses capitais não estão totalmente claras, merecendo maiores

estudos.

Por meio de comparação  entre os fluxos para investimentos em portfólio e  os

direcionados para investimentos diretos, o texto, aborda e questiona também, conceitos

que, geralmente,  relacionam esses capitais à incidência de crises, enquanto que os

fluxos de capitais para investimentos diretos são associados ao crescimento de alguns

países.

- Palavras-chaves: Investidores não-residentes, Sistema Financeiro Internacional,

Investimentos Diretos, Investimentos em Portfólio,  Riscos,  Taxa Cambial,

Especulação  e Controles de Fluxos de Capitais.



ABSTRACT

NEVES, Hélio Ramiro Marques. Os fluxos internacionais de capitais para
investimentos em portfólio no mercado financeiro doméstico: uma análise do
caso brasileiro de 1994 a 2000. 2004. f. Dissertação (Mestrado em Gestão
Empresarial) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2000.

This paper analyses the effect of International capital flows and their behavior for

emergent countries, focused in Brazilian financial market. It considers that capital flows

had dramatically increased, however their impact, proposals on changes in international

market and capital controls has not been clear.

Considering capital flows In comparison to portfolio investments and to direct

investments, this paper, also aims to discuss and highlight questions whether the

concepts that capital flows generally associated to portfolio investments are frequently

connected with incidence of crises meanwhile the second have been associated with

growth in some countries.

- Key words: Non Resident Investors, International Financial System, Direct

Investments, Portfolio Investments, Risks, Exchange Rate, Speculation and Capital

Flow Controls.
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1 – INTRODUÇÃO

Com a globalização dos mercados, cada vez mais as empresas deixam de

operar em seus países de origem e passam a olhar o mundo como sendo um grande

mercado, cheio de oportunidades, de um lado, e com riscos maiores de outro.

Esse fenômeno gerou mudanças significativas a partir da década de 1980,

alterando a dinâmica monetária e financeira internacional, dentre as quais se destacam

a expansão do mercado de dívida direta ante o mercado de crédito bancário, o aumento

da participação dos investidores institucionais e o desenvolvimento do mercado de

derivativos financeiros.

Essas transformações, motivadas pela globalização financeira, tiveram como

conseqüências o aumento significativo dos fluxos internacionais e mudanças em sua

natureza.  A década de 1990 foi caracterizada por um período de sucessivas crises

financeiras em várias das economias dos grupos dos ‘’emergentes’’.

Os benefícios desses fluxos de capitais, tais como o aumento de investimentos e

consumo, que afetam positivamente as economias desses países, começaram a ser

discutidos devido aos malefícios que também podem gerar, como a expansão

monetária, pressões sobre a inflação e apreciação excessiva da taxa de câmbio.

Esses efeitos díspares e suas conseqüências motivaram diversos estudos

acadêmicos que buscam a cada dia medir a viabilidade do uso de recursos externos

com o menor risco possível, sendo analisados do ponto de vista de sua

‘’desejabilidade’’.

Capitais de curto prazo e de investimentos em portfólio passaram a ser

execrados a partir de meados da década de 1990, no rastro de crises iniciadas com o

México, em 1995.
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Diversos argumentos podem e devem ser considerados quando existe a

necessidade de se buscar viabilizar esses movimentos de capitais de forma positiva

para as economias que, desde o fenômeno da globalização, parecem reagir pouco aos

controles adotados ou mesmo a propostas efetuadas. Verifica-se, porém, a existência

de posições radicais que se opõem a qualquer tipo de flexibilização ou de posições que

só buscam conseguir benefícios pessoais ou locais.

Nesse contexto, diversas dúvidas merecem e devem ser analisadas. Os

controles, se necessários, devem ser quantitativos ou qualitativos? Por quais

motivações devem ser adotados: em função do desequilíbrio do balanço de

pagamentos?

Existem mesmo diferenças significativas entre a qualidade e os efeitos que os

fluxos para investimentos em portfólio e para investimentos diretos podem gerar para as

economias nacionais?

A necessidade  de melhorar o conhecimento do funcionamento desses fluxos de

capitais tem movimentado economias nacionais no sentido de compreender suas

dimensões e adotar políticas que lhes permitam aproveitar oportunidades e/ou evitar

problemas.

O papel desses fluxos de capitais estrangeiros na economia brasileira também

vem despertando discussões de compreensível interesse.  Mesmo com a abertura

econômica observada nos últimos 10 anos e da alta taxa de juros reais paga pelo

governo brasileiro, não houve incremento no ingresso de capitais para investimentos

em portfólio e os questionamentos sobre esse tipo de investimento continuam em

debate. De um lado economistas que defendem a liberalização desses capitais; e de

outro, aqueles que consideram ser necessário um controle total ou parcial.

Está claro que crises econômicas afetam diretamente os mercados de países

como o Brasil, uma vez que o país ainda tem fragilidades em alguns fundamentos
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macroeconômicos.

O Brasil, assim como outros países considerados emergentes, ainda possui uma

dependência de capital estrangeiro para financiar o desenvolvimento. Um exemplo claro

dessa dependência é a situação do próprio país, que possui um nível de poupança

interna de apenas 17,6% do PIB (2000 - IBGE). Esse dado demonstra o tamanho da

importância que investimentos estrangeiros representam para a saúde financeira. Outro

fator determinante é a falta de controle das contas, que acaba exigindo recursos

externos para cobrir o déficit interno.

Os investimentos de portfólio – aquisição de títulos de renda fixa e ações –

constituem, atualmente, o principal componente dos fluxos de capitais globais e

daqueles direcionados aos países em desenvolvimento, em comparação com os

empréstimos bancários sindicalizados que predominavam nos anos de 1970.

A partir dos anos de 1980, os fluxos de portfólio foram direcionados, de forma

crescente, para as economias latino-americanas, estimuladas por um conjunto de

fatores. Alguns autores, dentre eles El-Erian (1992), enfatizam a importância  dos

fatores internos, tais como: os programas de estabilização e ajuste nos moldes

recomendados pelos organismos multilaterais, os acordos de renegociação de dívida

externa. Enquanto outros, como Calvo, Leiderman e Reinhart (1993) interpretam os

fatores externos, tais como: o ciclo de endividamento, a queda da taxa de juros e a

recessão nos países centrais.

Os impactos da abertura financeira e da absorção de recursos externos sobre os

sistemas financeiros latino-americanos não foram homogêneos e dependeram da

interação de vários elementos. Os impactos gerados com a abertura e o movimento dos

fluxos de capitais no mercado brasileiro serão analisado na segunda parte deste

trabalho.
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Além da composição do fluxo de capitais  (investimentos diretos ou em portfólio)

e da estrutura dos sistemas financeiros domésticos, fator fundamental foi a resposta da

política econômica a esses fluxos, que envolveu tanto o grau de abertura financeira,

quanto a gestão macroeconômica de recursos externos (Prates, 1997). Não consta

essa data na bibliografia

Este trabalho não tem a intenção de definir se é benéfico ou não o ingresso

desses capitais, até mesmo porque remeteria à discussão de diversas teorias

econômicas, que dificilmente seriam solucionadas.

Apesar do debate acerca dos controles de capitais ter ressurgido nos anos 90

como política de resposta aos efeitos das crises financeiras, várias são as razões pelas

quais um país decide implementar medidas de controles de capitais, as quais não se

restringem a momentos de crises.

Assim, após uma revisão da literatura sobre o tema, escolhemos algumas

justificativas para o uso dos controles de capitais e das diferenças que possam

apresentar os fluxos para investimentos diretos ou para investimentos em portfólio.

O foco principal será dado à análise dos fatores que envolvem a captação

externa por meio de investimentos em portfólio no país. Serão levantados

questionamentos sobre a diferença de qualidade entre os investimentos externos em

portfólio e os I.D.E. – Investimentos Diretos Estrangeiros – com o apontamento, de

forma comparativa, das vantagens e desvantagens que esses capitais podem gerar

para a economia nacional.

Serão, assim, apresentadas as seguintes hipóteses:

a) os recursos para investimentos em portfólio não precisam ser,

necessariamente, de curtíssimo prazo, voláteis ou especulativos, diante de uma visão

crítica entre investimentos em portfólio e  I.D.E., caso sejam adotadas estratégias claras



13

em relação a esse tipo de captação;

b) a preocupação em distinguir os investimentos em portfólio dos I.D.E. podem

ser nulas se considerarmos que ambos podem apresentar a mesma volatilidade ou

prazo de permanência;

c) a observação da real validade da criação de barreiras a esses capitais diante

da globalização financeira que limita a atuação governamental;

d) a importância que esses capitais podem gerar para países emergentes,

considerando que a entrada de divisas cambiais nesses países, por meio de

investimentos em portfólio, podem  trazer benefícios à economia do país (geração de

empregos, desenvolvimento do mercado de capitais, inserção do país numa economia

moderna e globalizada etc.), como, por exemplo, o caso brasileiro;

e) a volatilidade de investimentos em portfólio podem ser minimizadas, caso haja

algum tipo de estratégia para controle desses capitais ou outra forma que garantam a

estabilidade desses fluxos, evitando que os mesmos causem problemas para economia

do país;

f) a existência de uma relação inversamente proporcional entre a melhora do

risco país e a atratividade de capitais externos.

A análise deste estudo se dará num ambiente dos atuais fenômenos de

globalização e de regionalização da economia mundial, já que os mesmos se

caracterizam não somente pelo aumento no volume de exportação mundial de

mercadorias e serviços, mas também pelo crescimento dos investimentos externos

diretos e em portfólio, que excedem tanto o da produção mundial quanto o do comércio

de bens e serviços (UNCTAD, WIR, 2000).
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De acordo com Barreto Filho (1999), uma das possíveis explicações pela menor

atenção dada aos investimentos em relação ao comércio está no fato de que, ao

negociarem regras para o comércio, os países estão negociando o ingresso de

produtos, sem abrir mão do poder de exercer controles na fronteira. Esse poder deve

ser exercido em menor escala, mesmo quanto a serviço, exceto os prestados fora do

território do país. Já ao negociarem regras sobre investimentos, os países temem abrir

mão de sua soberania no que diz respeito à jurisdição sobre empresas dentro de seus

próprios territórios

Diversas têm sido as tentativas de regulamentação ou de liberação de

investimentos estrangeiros. Dos instrumentos internacionais resultantes constam, em

geral, cláusulas a respeito do tratamento internacional divididos em quatro tópicos:

- admissão do investimento;

- tratamento a ser-lhe dado no país receptor;

- nacionalização e conseqüentes indenizações; e

- método para solução de controvérsias.

Atualmente, a maioria dos países admite, isto é, acolhe capital estrangeiro e, em

muitos casos, até disputam com outros a preferência dos investidores.

O estudo e análise do fluxo desses capitais, no Brasil,  ficarão limitados à década

de 1990, com foco central entre o período de 1994 a 2000. A escolha desse período

deveu-se ao inicio da estabilização econômica (Plano Real), que fez parte do primeiro e

do segundo mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, marcado por

grandes movimentos de fluxos de capitais, devido tanto às altas taxas de juros pagas

pelo país, como pelo processo de privatização, culminando com a edição da Resolução

nº. 2.689 do CMN, que igualou os investidores não residentes aos residentes para

aplicações em portfólio no mercado doméstico.
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Além desta introdução e da conclusão, esta dissertação se divide, ainda, em

quatro partes. Na segunda, será avaliada a natureza do fenômeno globalização no

sistema financeiro mundial, os riscos e os impactos nos fluxos internacionais de

capitais, com foco no sistema financeiro brasileiro e suas conseqüências na

administração financeira internacional. Na terceira, serão descritas as mudanças no

marco regulatório que ampliaram o acesso dos investidores não residentes no mercado

financeiro doméstico, as características do sistema financeiro nacional e internacional,

focado no mercado denominado ‘’emergente’’ e na concentração econômico-financeira

conhecida como a “Tríade”. Na quarta parte, serão examinados a discussão e os

aspectos que envolvem os investimentos diretos e os investimentos em portfólio por

não-residentes no Brasil. Na quinta serão analisadas as causas dos ataques

especulativos e sua influência sobre os regimes cambiais, a reforma do sistema

financeiro internacional e as formas de controle de capitais.

O entendimento do fenômeno globalização financeira e o conhecimento mais

profundo dos fatores que influenciam o fluxo de capitais internacionais para o  Brasil e

seus impactos na economia nacional podem favorecer a formalização de políticas (se é

que devem existir) e estratégias específicas de captação ou controle desses capitais.

A ampliação das informações existentes sobre o assunto pode contribuir com

subsídios que levem a um melhor entendimento sobre a importância do mercado de

capitais em nível internacional, os quais se tornaram umas das principais fontes de

financiamentos externos para as chamadas economias emergentes e que ainda é um

paradigma quando se considera que esses capitais possam ser de má qualidade ou

especulativos, quando comparados aos investimentos estrangeiros diretos.
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2 – A NATUREZA DA GLOBALIZAÇÃO

Nas últimas décadas houve importantes transformações em escala mundial que

atingiram as esferas econômicas, demográficas, militar e geopolítica.  No entanto,

somente a partir de meados da década de 1990, do século XX, a palavra ‘’globalização’’

passou a ser difundida para descrever as transformações. A difusão da palavra tem

sido tamanha que é usada para definir qualquer mudança que possa ocorrer.

Alguns autores afirmam ter ela se iniciado no início dos anos 80, quando a

tecnologia da informação foi associada às telecomunicações. Outros acreditam que

tenha tido início anterior, quando acontecem as primeiras quedas de barreiras

comerciais.

Podemos dizer que o termo ‘‘globalização’‘ foi vulgarizado, ganhando

numerosos adeptos no universo político-ideológico. Alguns acadêmicos imaginaram

que o mundo econômico sem fronteiras resultaria de uma suposta queda generalizada

das barreiras comerciais e não-comerciais no intercâmbio internacional. O evidente

conteúdo ideológico emprestado ao termo ‘‘globalização’‘ – fatalidade a qual todos os

países deveriam se submeter, abrindo incondicionalmente suas fronteiras econômicas –

provocou, sem dúvida, grande rejeição no meio científico.

Sem pretender responder se o termo globalização pode especificamente

corresponder a fenômenos genuinamente novos, dentro da evolução do capitalismo

pós-80, ou se deveria ser tratado apenas como mais um artifício ideológico, preferiu-se

considerar, aqui, que a globalização seja mais uma etapa no processo histórico de

internacionalização.

Freqüentemente, a globalização, que vem gerando o aprofundamento na

internacionalização das relações sociais é associada, principalmente, a mudanças que

passam a se verificar e a repercutir em todas as esferas da vida social: econômica,
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psicológica, cultural e, sem dúvida, sobre a vida pessoal de cada um.

Não existe uma definição única para o termo ‘’globalização’’, aceito por todos.

Pode-se referir à rápida interligação dos mercados nacionais, que possibilita a

movimentação financeira de bilhões de dólares, via computadores, chamada de

‘’terceira revolução tecnológica’’ (processamento, difusão e transmissão de informação).

Alguns entusiastas acreditam que a globalização pode ser definida como uma nova era

da história da humanidade. Além de polêmico, o termo é vastíssimo e o assunto presta-

se a diversas abordagens. Procurar-se-á uma abordagem geral sobre o fenômeno,

privilegiando-se o enfoque econômico, uma vez que seria difícil examinar o assunto

sem cuidar de questões que envolvem esse tema, no qual, afinal, se inclui o fluxo

internacional de capitais.

No mundo todo está ocorrendo uma verdadeira crise de paradigmas. O imenso

poder nas mãos do sistema financeiro internacional provoca rupturas no sistema

produtivo capitalista.

A falência do socialismo real  deu origem àquilo que ainda se denomina de "nova

ordem mundial". Essa denominação relaciona-se especialmente com o novo quadro

político que teria surgido com o fim da Guerra Fria. Provavelmente a primeira vez na

história moderna em que uma nova ordem política se constituiu sem ter sido precedida

por um conflito bélico entre as forças mais poderosas do sistema internacional. A

chamada “velha ordem” estava baseada no sempre instável equilíbrio entre os EUA e a

antiga URSS.

Órgãos vinculados à ONU, mas que sempre agiram com total independência,

continuam a ter prestígio e influência na redefinição da denominada nova ordem. Trata-

se do Fundo Monetário Internacional – FMI – e do Banco Mundial. Este, aliás, tem sua

sede em Washington, por coincidência sede do governo dos EUA; enquanto a sede da

ONU, nos EUA, se localiza em Nova Iorque.
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A alusão à expressão “ordem mundial” poderia suscitar comparações entre a

velha e a nova ordem. As forças políticas e econômicas que possuem hegemonia no

meio da mídia passaram a veicular outra designação para a realidade mundial

presente, que é tratada como “globalização”. A palavra globalização esteve,

originariamente, vinculada à globalização financeira, ou seja, o capital financeiro

internacional nos últimos anos passou a circular com total desembaraço pelo mundo,

sem regulamentação e alheio ao controle dos bancos centrais dos países.

Para se ter uma idéia acerca do volume do capital que circula

internacionalmente, considere-se que, em 1990, por volta de 500 operadores

americanos e europeus concentravam em suas mãos a soma de 8 trilhões de dólares,

boa parte da qual destinada à especulação financeira.1

Depois da globalização financeira passou-se a falar de globalização econômica.

Atualmente é compreendida como algo que não se cinge ao econômico. Essa palavra

evoca idéias como harmonia, equilíbrio, ausência de tensões, etc. Talvez por isso as

forças hegemônicas busquem – e têm conseguido – subsumir neste conceito temas

como a cultura, a política, o consumo, e assim por diante.

A outra nota ruim da globalização está no desaparecimento das fronteiras

nacionais. Os governos não conseguem mais deter os movimento do capital

internacional. Por isso, seu controle sobre a política econômica interna está se

fragilizando. Os governos também estão perdendo a capacidade de proteger o emprego

e a renda. Se um país estabelece uma legislação que protege e encarece o trabalho, é

provavelmente excluído da lista de muitos projetos de investimento.

Há, enfim, uma perda de controle sobre a produção e comercialização de

tecnologia, o que nos tempos da Guerra Fria, seria impensável. Naquela época, a

tecnologia estava ligada à soberania dos países.

                                           
1 Cf. Intervenção da Associação Americana de Juristas ante o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais da ONU. Relatório publicado em 15-05-95, Nova Iorque – EUA.
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O fenômeno limita, de fato, a ação dos estados nacionais, impondo limites em

suas ações referentes a políticas  e leis, criando aumento da interdependência entre

países e mercados. De modo geral, o Estado nacional perde a importância e o poder.

Há tendência a um estado mínimo que se contrapõe ao estado regulador, cuja função

seria intervir a fim de evitar crise sistêmica com desigualdades e injustiças sociais.

A idéia de globalização tem expressado uma sensação de ruptura entre o

momento atual e o passado recente.

Algumas idéias sobre a globalização:

Enquanto o capital, por um lado, deve tender para arrasar toda barreira espacial
oposta ao tráfico, isto é, ao intercâmbio, e a conquista de toda a Terra como
seu mercado, por outro lado, tende a anular o espaço por meio do tempo, isto é,
reduzir a um mínimo o tempo que toma o movimento de um lugar a outro.
(Ianni, 1995, p. 134)

A Globalização tornou-se uma espécie de palavra da moda. Muitas vezes dita,
mas raramente com o mesmo significado. Trata-se, na verdade de uma
daqueles conceitos tão amplos, que é empregado por diferentes pessoas para
explicar fatos de natureza completamente diversa. Mesmo quando classificada
como ‘’econômica’’, a globalização ainda pode ser associada a uma grande
variedade de fenômenos (Fernando Henrique Cardoso, 1996, página A22)

O fenômeno da globalização nas últimas duas ou três décadas foi determinado

pela onda de liberalização e desregulamentação que atingiu tanto os países

desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento.

A liberalização e a desregulamentação representam maior liberdade para os

fluxos internacionais de capitais. Isso, juntamente com os novos instrumentos

financeiros e as inovações tecnológicas, tem significado maior volatilidade dos fluxos

financeiros internacionais (Singer, 2000). Diariamente, bilhões de dólares são

movimentados no sistema financeiro internacional. A maior volatilidade dos capitais

internacionais tem aumentado os riscos e as incertezas de crises econômicas nacionais

e internacionais.
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A globalização, ao exigir maior abertura das economias, principalmente, as dos

países em desenvolvimento, provoca vulnerabilidade externa e, portanto, crises

cambiais recorrentes.  Vulnerabilidade é a baixa capacidade de resistência às pressões,

fatores desestabilizadores e choques externos, e decorre do grau e das formas de

abertura dessas economias. Abarca os custos negativos da resistência aos efeitos

negativos da volatilidade dos fluxos financeiros, do investimento e do comércio

internacionais. A resistência geralmente é exercida com o uso de políticas

macroeconômicas tradicionais (políticas monetárias, cambiais e fiscais). Mas os

governos podem usar tanto controles diretos sobre os fluxos de capital quanto uma

política comercial para enfrentar os problemas criados pela volatilidade, principalmente,

dos fluxos internacionais.

De modo geral, os países em desenvolvimento têm como atributo a

vulnerabilidade externa, que, de fato, tem sido parte do processo histórico desses

países; inclusive aqueles que se livraram fortemente, há mais de um século, de laços

coloniais.

Depois da ruptura do sistema Bretton Woods e da liberalização e

desregulamentação financeira internacional, aumentaram os riscos e as incertezas. Os

ciclos de desalinhamento das principais moedas do sistema financeiro internacional

foram determinantes do processo de globalização financeira. A globalização tem se

caracterizado pela criação de novos instrumentos financeiros de proteção frente a

riscos e incertezas. Ademais,  políticas restritivas  para combater a inflação provocaram

aumentos nas taxas de juros reais nos países desenvolvidos, criando, portanto, um

estímulo a aplicações financeiras.

Houve ainda mudanças importantes nas estratégias de empresas e investidores

internacionais no sentido de dar maior diversificação geográfica aos seus

investimentos. A diversificação de portfólio em escala global também tem sido um

estímulo à globalização financeira.
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O fato que será estudado com maior profundidade neste trabalho é o

crescimento, em escala mundial, da interligação e interdependência física e financeira

dos mercados.

Para restringir o fenômeno globalização dentro da esfera econômica, podemos

entendê-la como a ocorrência simultânea de três processos (Gonçalves, 2003): (1) O

aumento extraordinário  dos fluxos internacionais de bens, serviços e capital (no

período de 1982 a 2000, a renda mundial  – preços correntes – cresceu a uma taxa

média anual da ordem de 6,3%, enquanto as exportações de bens e serviços

cresceram 6,8% e o estoque de investimento externo direto cresceu 12,8% – UNCTAD,

WIR, 2001, p. 10); (2) O acirramento da concorrência internacional; (3) A crescente

interdependência entre agentes econômicos e sistemas econômicos nacionais.

2.1 - A Globalização Financeira e os Fluxos Internacionais de Capitais

A globalização tem como uma de suas características mais marcantes a

volatilidade dos fluxos internacionais. Essa volatilidade decorre das facilidades criadas

pelo desenvolvimento da informática, telecomunicações e de novos instrumentos

financeiros.

Porém, o fator determinante para a volatilidade financeira internacional tem sido

o processo de liberalização e desregulamentação. A redução de barreiras à entrada e à

saída de capitais externos e o afrouxamento das normas reguladoras foram fatores

determinantes do sobreendividamento, da fragilidade financeira e da vulnerabilidade

externa, que atingiram grandes empresas e inúmeros países.

Os efeitos da globalização podem, ainda, ser vislumbrados pelo aumento do

volume e de diversificação dos recursos transacionados em nível internacional.  Os

movimentos financeiros reduzem o grau de liberdade da política monetária e cambial
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das nações e aumentam o risco de taxas de inflação elevadas. Estes fatos influenciam

a execução de políticas monetárias austeras, inibindo o crescimento econômico.

O debate teórico, atualmente em maior evidência, sobre o controle de fluxos de

capitais, tem sido discutido no contexto de crises financeiras. Em 1978, James Tobin

defendeu a idéia de uma taxa global que incidiria sobre todas as transações em moeda

estrangeira, com o objetivo de reduzir a especulação nos mercados financeiros

internacionais, principalmente os especulativos. Tal proposta ficou conhecida como

‘’taxa Tobin’’, que voltou a ser discutida em 1990, devido ao contexto internacional das

crises financeiras, não sendo, no entanto, implementada.

Os recursos obtidos com a taxa Tobin seriam utilizados para financiar projetos

sociais. O problema de implementação principal dessa taxa se dá devido à falta de

interesse de diversos países, principalmente os paraísos fiscais, que seriam

prejudicados. Os países desenvolvidos, também,  não demonstram interesse pela

adoção da taxa, uma vez que as operações financeiras de seus bancos e empresas

transnacionais  seriam oneradas.

Um dos motivos da não implementação da taxa Tobin seria o problema de que

sua eficiência depende da implementação da mesma por todos os países

simultaneamente, o que a torna técnica e politicamente inviável. Atualmente, a

implementação de políticas de controle de capitais tem sido recomendada,

principalmente, para os países emergentes.

Um dos fatores que distinguem a rápida integração econômica internacional dos

anos 80 daquela que se deu no século anterior é que, no caso presente, o setor

financeiro representa a força predominante do processo de globalização. Não é

exagerado se falar em um mercado de capitais global, em atividade 24 horas por dia, e

em provedores de serviços financeiros dos principais países desenvolvidos e em

desenvolvimento operando nesse mercado, de forma mais ou menos ininterrupta.

Em termos microeconômicos, as empresas têm se estruturado
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organizacionalmente e estrategicamente em escala de competição mundial,

especializando seus investimentos diretos em áreas geográficas de atuação. Esses

investimentos estão criando novos modelos organizacionais, buscados na difusão de

redes horizontais e verticais de coordenação e integração de inovações tecnológicas e

estratégias de produção. Ao tentar reduzir a crise micro ao nível das empresas,

provoca-se a expansão da crise macro em nível dos indicadores globais.

O fenômeno da globalização resulta de três forças poderosas:

1) a terceira revolução (tecnologia de pesquisas, processamento, difusão da

transmissão da informação, inteligência artificial e engenharia genética);

2) a criação de áreas de livre comércio e integração de blocos econômicos;

3) o crescimento, em escala mundial, da interligação e interdependência física e

financeira dos mercados.

A disputa para atrair capitais externos para investimentos é acirradíssima no

mundo. A maioria dos países utiliza-se de órgãos especiais que são responsáveis pela

captação desses recursos, bem como a promoção de seus países por intermédio de

marketing.

Em 2000 houve um fluxo de capitais no mundo de US$ 1,3 trilhão, e o Brasil

atraiu 3% do total desse capital em investimentos diretos e indiretos (Gráfico 1).
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GRÁFICO 1
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Fonte: Banco central do Brasil e SOBEET.
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Ante o último problema, isto é, a eventualidade de uma crise causada por uma

mudança repentina nas condições de financiamento externo, os governos contam com

o trunfo de terem elevados níveis de reservas.

O Brasil pode ser um exemplo da volatilidade desses capitais. O Gráfico 2

mostra a composição de financiamento externo líquido (%) em relação a crises vividas

no mesmo período, em que se pode observar que esses capitais procuram um porto

seguro sempre que adversidades externas acontecem.

Gráfico 2
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Gráfico 2

Fonte: FMI   - Estatísticas Financeiras Internacionais – Fevereiro de 1985 e maio de 1996
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2.2 – O Histórico Recente da Liberalização dos Fluxos Internacionais de Capitais

Durante o período em estudo se pode observar também que o fluxo de capitais

de curto prazo ou de investimentos em portfólio foram os grandes financiadores do

déficit em conta corrente (Gráfico 3). Em suma, as mudanças que vêm sendo

observadas no quadro do financiamento externo do país representam uma melhoria do

seu perfil de endividamento, na medida em que se observa um aumento da participação

do investimento direto líquido de um lado, e o desaparecimento do financiamento por

capitais especulativos de curto prazo, de outro. Porém esta mudança de composição

está longe de ter retirado a economia de uma situação de vulnerabilidade em relação

ao financiamento externo.

Quando da observação dos números apresentados no Gráfico 3, não se deve

deixar de notar uma grande participação do processo de privatização que fez com que

os investimentos diretos no país aumentassem nos últimos anos.

GRÁFICO 3
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Faremos aqui um breve relato do comportamento e do histórico da liberalização

dos fluxos de capitais em alguns países.

Na Alemanha, até meados dos anos de 1970, havia controles de capitais,

quando se deu início à desregulamentação de forma gradativa. O direito de investir em

bônus doméstico e nos instrumentos do mercado monetário era restrito para

estrangeiros, bem como o pagamento de juros sobre depósitos bancários para não

residentes.

Na França, a desregulamentação das transações internacionais ganhou força na

segunda metade da década de 1980, quando as restrições à repatriação de lucros

foram abolidas, os controles cambiais reduzidos e o mercado de títulos reaberto a

investidores não residentes e isento do imposto de 10%, normalmente cobrado até

então.

A Inglaterra passou à liberalização internacional financeira em 1979, quando

foram removidos os controles cambiais sobre transações internacionais. Os mercados

financeiros domésticos começaram a ser desregulamentados na primeira metade da

década de 1980, atingindo seu pico em 1986. Uma liberalização geral dos mercados de

capitais, chamada ‘’Big Bang’’, ocorreu nessa mesma época e foi complementada pelo

FSA – Financial Service Act.

Após todo esse movimento verificaram-se importantes mudanças no mercado

acionário, com a permissão para que empresas  estrangeiras expandissem suas

atividades no mercado financeiro londrino.

O Japão promoveu duas amplas liberalizações financeiras, a primeira entre

1970-1980, e a segunda a partir de 1984. Até o fim  dos anos de 1970, os fluxos

internacionais de capitais ainda encontravam muitas barreiras. Em 1973, uma profunda

mudança política permitiu que não residentes naquele país mantivessem ativos

financeiros japoneses nominados em ienes, incluindo bônus, certificados de depósitos e
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títulos de curto prazo (Gensaki). Em 1984 as novas mudanças visaram a saída de

capitais em vez de sua entrada. Essas novas medidas incluíram a redução das

restrições às empresas estrangeiras que necessitavam ou queriam financiamentos em

ienes no mercado japonês e, também, a liberalização dos investimentos estrangeiros

por investidores institucionais japoneses, como fundos de pensão e companhia de

seguros.

Estados Unidos e Canadá firmaram acordo comercial a partir de janeiro de 1990,

criando uma liberalização financeira entre os dois países. O Canadá comprometeu-se a

eliminar diversos tetos sobre a propriedade, crescimento de ativos e participação

acionária aplicadas a empresas estrangeiras, em especial as do setor financeiro. Por

exemplo, os bancos comerciais dos Estados Unidos não ficariam mais restritos ao limite

geral de 16%, que os bancos estrangeiros podiam ter até então, sobre a participação

dos ativos totais do sistema bancário canadense.

Muitos países em desenvolvimento também tomaram parte no impulso para a

liberalização do mercado de capitais. O principal incentivo utilizado por esses países foi

a permissão para que não residentes pudessem investir nas bolsas de valores locais. A

forma mais comum em bolsas de valores nesses países em desenvolvimento era de

investimentos em fundos de ações, que foram os primeiros instrumentos utilizados para

permitir que investidores não residentes pudessem participar desses mercados.

Depois do sucesso da criação do ‘’Fundo Coréia’’, em meados dos anos de

1980, que oferecia uma participação diversificada em ações de empresas coreanas,

vários outros fundos, com a mesma característica de investimento em ações, foram

lançados até o fim dessa mesma década na Indonésia, Malásia, Filipinas e Tailândia.

O início da década de 1990 foi, certamente, o momento mais importante para o

impulso da total integração do mercado de capitais, devido ao contexto da  meta

européia de criar um mercado comum em 1992. Diversas outras medidas globalizantes

abrangeram o comércio de mercadoria e serviços, além da mobilidade de capital como
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parte do projeto da integração européia.

O Projeto de 1992 estabelecia o objetivo de remover os controles de capitais

entre os membros da então Comunidade Européia (CE), reduzindo significativamente

as restrições a atividades financeiras dentro do bloco econômico. Contudo, uma

provisão específica permitia aos países membros a imposição temporária de controle

de capital, se surgissem problemas no mercado financeiro local ou no balanço de

pagamentos. Para atingir a série de objetivos definidos para as  transações financeiras

internacionais, a CE estabeleceu dois princípios: (1) reconhecimento mútuo, pelo qual

cada país deve aceitar o que os outros fazem em seus mercados domésticos,

especialmente na autorização, reorganização e supervisão das empresas financeiras

do país de origem (e não do país hóspede); e (2) harmonização mínima de

regulamentos, de modo que o controle de origem não colida com as regulamentações

do país hóspede.

Todas as restrições aos fluxos de capitais foram eliminadas, em julho de 1990,

até mesmo as de conta corrente e comércio de títulos. Em conseqüência, um agente do

bloco econômico poderia abrir um depósito em qualquer país e comprar ou vender

títulos em qualquer outro lugar. Certos países, como Grécia, Irlanda, Portugal e

Espanha, tiveram licença para só atingir a total liberalização em 1992.  Uma das

principais preocupações, nesse caso, era saber como evitar a evasão fiscal, dadas as

diferenças dos sistemas tributários nacionais. Assim, várias propostas a esse respeito

foram discutidas na época.

2.3 – Riscos e Implicações da Globalização Financeira para as Economias

A presença de não-residentes no mercado de capitais tende a aumentar a

volatilidade dos preços dos ativos. O aumento extraordinário desses preços pode gerar

um efeito de riqueza que se manifesta, por exemplo, no aumento do consumo e das

importações, além de repercutir sobre os preços de outros ativos financeiros ou reais na
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economia. A volatilidade dos fluxos financeiros internacionais aumenta a volatilidade

dos preços dos ativos financeiros e reais na economia doméstica.

A vulnerabilidade externa se manifesta também quando o sistema financeiro

doméstico fica com ativos e passivos denominados em moeda estrangeira. Dessa

forma, aumenta a fragilidade do sistema financeiro nacional, que, além das mudanças

internas, passa a sofrer a influência e o impacto das mudanças dos investimentos

internacionais.

O impacto direto e imediato da volatilidade do investimento internacional também

é decorrente do aumento do passivo externo de curto prazo. Esse aumento reflete a

importância crescente dos fluxos de investimento de portfólio, com horizonte de curto

prazo ou de natureza especulativa. Dentre esses fluxos destacam-se os investimentos

em bolsas de valores e títulos de renda fixa com maturidade reduzida. As aplicações

em títulos negociáveis no mercado doméstico de capitais com títulos do governo e

debêntures também caracterizam o fenômeno de vulnerabilidade financeira externa.

Nesse sentido, parte substantiva dos ativos monetários das reservas internacionais fica

comprometida com aplicações especulativas que se beneficiam de elevados

diferenciais de taxas de juros, de retorno e de curto prazo.

Uma das características dos distúrbios e das crises econômico-financeiras,

freqüentemente, é a conexão internacional provocada pela globalização financeira, o

que demonstra a internacionalização dos mercados financeiros.

Em muitos  aspectos, entretanto, estamos somente tentando retomar ao mundo

global que existia antes de 1914, quando a correlação entre investimentos internos e

coeficientes de poupança, os fluxos de capital e os déficits/superávits correntes, a eles

associados, eram mais elevados, como percentagem do PIB, do que são atualmente

para a maioria dos países do mundo. A migração fácil de pessoas, particularmente do

antigo para o novo mundo, atingiu, até 1914, níveis jamais verificados posteriormente.

Inversamente, as transferências internacionais de capitais tiveram restaurada sua
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posição pré-1914 somente com a remoção dos controles cambiais. A diferença é que,

até 1914, os sistemas financeiros estavam conectados pelo padrão ouro e, atualmente,

por taxas de câmbio flutuantes. Como alguns autores documentaram, o padrão ouro

condicionava as taxas de juros nacionais de curto prazo a uma interdependência muito

maior que agora.

À época, a maior inovação técnica interligando os mercados financeiros

internacionais era o telégrafo (transoceânico). Quando ocorriam distúrbios e crises

financeiras em um país – como, por exemplo, na Argentina, em 1890; na Austrália, em

1893 e em Nova Iorque em 1907 –, eram rapidamente transmitidas ao resto do mundo,

freqüentemente por meio de Londres.

Pode ser questionável considerar o fato específico e retrógrado, o insulamento

das diferentes economias nacionais por barreiras à mobilidade de produtos e de

capitais, como ocorreu entre 1914 e os anos de 1960. Mas, se assim foi, o retorno a

mercados financeiros globalizados é parte de uma tendência em curso e desejável.

Outra tendência atual, detectável por diversas mudanças estruturais e contínuas

nas instituições e nos mercados financeiros, é a expansão dos produtos derivativos,

que ocorre tanto nos mercados organizados como nas operações de balcão,

evidenciando-se em termos absolutos e relativos quando comparada a dos mercados à

vista e constituindo-se na característica mais observável e temível do presente

desenvolvimento dos mercados financeiros. Possivelmente, uma mudança estrutural

tão importante tenha decorrido do aumento da concorrência (internacional), quebrando

barreiras artificiais entre mercados e instituições financeiras, tanto nos países quanto

entre eles. Em parte, tais barreiras eram determinadas, ou no mínimo facilitadas, pela

regulação e supervisão financeira das autoridades nacionais no âmbito de seus países.

Mas tais barreiras e as distinções entre mercados e instituições erodiram-se e tornaram-

se imprecisas, apresentando desafios às autoridades, de difícil enfrentamento,

principalmente no campo regulatório.
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2.3.1 – Os Efeitos da Alta Volatilidade dos Fluxos de Capitais

A tese de que o mercado tende sempre ao equilíbrio
pode se aplicar a bens e serviços comuns, mas não
funciona para os mercados financeiros, que são
inerentemente instáveis. (George Soros, 1999)

- A alta mobilidade  de capitais faz com que as taxas de juros tornem-se

menos estáveis e com alto custo de manutenção.

- Uma alta integração global aumenta os riscos de regimes de taxas

puramente flutuantes.

- Países desenvolvidos com características de mercado aberto não são

muito simpáticos em relação aos sistemas de grau de flutuação.

O FMI mudou dramaticamente sua missão em 1990, saindo da posição de

gerenciamento do sistema monetário internacional de taxas de câmbio fixas e de

provedor de liquidez de curto prazo para países que, temporariamente, podem estar

sofrendo déficits em conta-corrente, devido à campanha de integração no novo modelo

financeiro  global. O FMI tem trabalhado na preparação de reformas das economias

nacionais em caminho direcionado para uma nova ordem financeira liberal de ajustes

estruturais para promover a nova estrutura da globalização financeira.

A nova missão do FMI tem sido buscar a conversibilidade dos capitais. As

economias nacionais têm que estar preparadas para aceitar e promover a livre

circulação de capitais e para receber fluxos de capitais internacionais de forma

ordenada. De acordo com o FMI também existe a necessidade da criação de políticas

transparentes e boas práticas de governança, que minimizariam os efeitos reversos dos

fluxos. Os mercados precisam ser mais flexíveis e responsáveis pelas ofertas e

demandas por capitais. A remoção de excessos regulatórios pode ajudar na melhor
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alocação dos fluxos de capitais, evitando tensões que podem ser  prevenidas pela boa

relação com investidores financeiros, que, no futuro, não teriam razões para transferir,

de forma abrupta, suas finanças para outras economias.

A volatilidade dos fluxos de I.D.E. é evidente no próprio caso brasileiro. Os

cálculos do coeficiente de sua variação, no período de 1992 a 1997, mostram, por

exemplo, alta volatilidade (UNCTAD, WIR, 1985, p. 15), verificando-se, ainda, ter sido

maior do que a do investimento em portfólio.

Em 1995 iniciou-se um processo de aceleração da entrada de fluxos de I.D.E. no

Brasil de forma extraordinária e representando uma ruptura de tendência observada

nos quinze anos precedentes.

Ao longo da década de 1990, as restrições ao I.D.E. na economia brasileira

foram sendo gradualmente abolidas. É importante notar que as alterações na legislação

básica, ocorridas no período de 1991-93, estavam orientadas para a criação de

melhores condições para a saída do capital estrangeiro, principalmente no que se

refere às restrições quanto à remessa de lucros e pagamentos por tecnologia.

Não há dúvida de que a mudança no aparato regulatório, principalmente a

desregulamentação, a abertura de setores ao capital estrangeiro e a liberalização

financeira têm sido fatores determinantes para a entrada de I.D.E. na economia

brasileira nos últimos anos. Esse fenômeno aplica-se, fundamentalmente, ao setor

primário e secundário.
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2.4 –  Gestão Financeira Internacional

Nas últimas duas décadas, o euromercado tem crescido rapidamente,

possibilitando a realização de operações de financiamentos entre dois países, em duas

moedas.

Esse crescimento ocorreu desde a década de 1960, quando os russos queriam

manter seus rendimentos em dólar fora dos Estados Unidos. Constantes déficits no

balanço de pagamento dos Estados Unidos contribuíram, também, de forma

significativa para a expansão do euromercado. Esse mercado foi estimado pelo Banco

de Compensações Internacionais (B.I.S.) e pelo Banco Mundial (BIRD) em 4,0 trilhões

de empréstimos líquidos internacionais.

Outro aspecto a ser considerado é a diversidade de instrumentos financeiros nos

mercados internacionais, dentre eles o swap de taxas de juros e de moedas, contratos

de opções e a termo em diversas moedas, bônus e títulos, juntamente com uma versão

internacional do Commercial Paper americano, com características flexíveis em termos

de moedas, vencimentos e juros.

A taxa de juros deverá ser composta pela expectativa do investidor em receber

uma remuneração que, aliada ao risco do investimento, represente uma recompensa do

sacrifício que ele estará fazendo em poupar um recurso em lugar de consumir.

Irving Fisher, em “The Theory of Interest: As Determined by Impatience to Spend

Income and Opportunity to Invest It"  explica que a taxa de juros real é aquela que irá

equilibrar a oferta e a demanda de capital.

A oferta depende da propensão das pessoas para poupar, isto é, adiar o

consumo. A demanda depende das oportunidades de investimentos produtivos. A teoria

de Fisher diz que a taxa de juros real depende de fenômenos reais. Uma elevada

propensão agregada para a poupança pode estar associada a fatores tais como: um
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elevado grau de riqueza agregada (porque pessoas ricas normalmente poupam mais);

uma distribuição não eqüitativa de riqueza; e uma elevada proporção de pessoas de

meia idade (os novos não querem poupar, e os velhos também não, uma vez que têm

sua expectativa de vida diminuída).

Além disso, Fisher entende que a inflação prevista para o período está

intimamente ligada à formação de sua taxa nominal, ou seja, quanto maior a inflação,

maior deverá ser a taxa nominal de juros para se manter um certo nível de rendimento

real ao investidor.

Um investidor, ao avaliar uma alternativa de investimento, deve acrescentar

fatores de risco, tais como: risco operacional, risco financeiro, risco país (político).

De uma maneira resumida, podemos expressar a taxa de juros através da

seguinte equação:

Do ponto de vista do investidor estrangeiro, a análise de risco levará em conta a

paridade das moedas entre os dois países e a expectativa de ajustamento futuro das

moedas. Entretanto, a remuneração de um investidor não deve ser maior do que a

remuneração que as oportunidades de negócio podem oferecer através das atividades

operacionais.

Se uma empresa consegue remunerar seus ativos totais a uma taxa de 20% ao

ano, o custo de captação não poderia ser superior a 20% . Caso contrário, a empresa

JN = JF + I + RO + RF + RP, onde:

JN     = Juros Nominais;
JF     = Juros Livres de Risco;
I        = Inflação;

RO    = Risco Operacional;
RF    = Risco Financeiro; Riscos
RP    = Risco Político.
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estaria lentamente se descapitalizando até sua morte.

Idealmente todos os países deveriam estar trabalhando com taxas de juros reais

semelhantes. Mas na prática sabemos que isto é impossível e que o mercado mundial

também não é único. Uma vez que os governos não podem controlar todas as taxas de

juros do mercado internacional, o controle fica restrito ao mercado doméstico, que

ajusta sua taxa a um nível maior ou menor, de acordo com sua dependência da

poupança externa para financiar suas contas (investimentos e déficits operacionais).

As empresas que efetuam transações entre dois ou mais países estarão sempre

sujeitas aos riscos inerentes de uma flutuação de uma das duas moedas, que poderá

impactar negativamente nos resultados.

Para uma grande empresa que possui subsidiárias em diversos países, a gestão

do risco de câmbio é fundamental, uma vez que esta empresa estará lidando com

diversas moedas simultaneamente. É provável que a variação de alguma taxa beneficie

alguma subsidiária e prejudique outra. O efeito líquido para a empresa como um todo

dependerá de sua exposição cambial líquida.

Desde meados da década de 1970, as principais moedas do mundo têm

apresentado flutuações entre si. Entre as moedas consideradas como principais ou

fortes podemos incluir a libra esterlina britânica, o iene japonês, o dólar canadense e o

dólar americano, e o euro. As flutuações entre as moedas fortes são chamadas de

apreciação ou de depreciação.

Para um outro grupo de moedas, que não são consideradas fortes, o que

normalmente se adota é uma política de moeda fixa, ou seja, adota-se uma paridade

fixa em relação a uma moeda forte (normalmente dólar americano) ou uma cesta de

moedas. Nas moedas fixas, as variações nos valores são chamadas de valorizações ou

desvalorizações.

Para amenizar os riscos dessas variações, as empresas podem adotar
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mecanismos de hedging (proteção). Na administração internacional de caixa, essas

estratégias incluem ações tais como: tomar empréstimos ou investir em diferentes

moedas, fechar contratos nos mercados de futuros, forward e ou de opções, e também

realizar swaps (troca) de ativos/passivos com outras partes. Os derivativos mais usados

para atingir esses objetivos são:

1) contrato forward: feitos com a finalidade de comprar ou vender uma moeda em

um prazo determinado, com taxas fixas;

2) contrato futuro: mesmo mecanismo dos contratos forward, porém, com

maiores limitações por serem padronizados. A vantagem é que são oferecidos em bolsa

com maior disponibilidade;

3) opções: dá o direito de compra ou venda de um montante de moeda a um

determinado preço. O custo inicial são os prêmios que são pagos;

4) swap de taxa de juros: permite a troca de um fluxo de taxas de juros por um

outro com taxa flutuante em dólar. Com isso, permite a empresas mudar a estrutura da

taxa de juros de seus ativos/passivos e conseguir economia de custos;

5) swap de moedas: duas partes trocam, inicialmente, os montantes de duas

moedas diferentes; elas pagam as prestações de juros uma pela outra; depois,

revertem os montantes principais a uma taxa de câmbio preestabelecida no

vencimento. Permite, também, à empresa mudar a estrutura de moeda de seus ativos e

passivos.

Toda análise de investimentos de um projeto, negócio, quer seja nacional ou

estrangeiro, deve ser feito sob a luz do retorno que irá propiciar aos investidores, versus

o risco envolvido no investimento.

O retorno de qualquer ativo, normalmente, é calculado através da estimativa de
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fluxo de caixa futuro, trazidos a valor presente por uma taxa que represente o custo de

capital do investidor mais o prêmio pelo risco do investimento.

Os riscos de um investimento internacional estão associados a três fatores

básicos: risco operacional e financeiro, risco inflacionário e cambial e risco político.

Quanto maior for a percepção de risco por parte dos investidores, maior será o spread

(prêmio) associado à remuneração desejada.

Entretanto, toda vez que o investidor verifica vulnerabilidade no país, em função

de desestruturação no campo político ou econômico, a decisão poderá ser de aumentar

a taxa de risco ou procurar um país alternativo.

Aumentar a taxa de risco é possível até um limite, pois se a opção do investidor

for de aplicar em uma atividade operacional, a remuneração do investimento poderá ser

inferior ao custo de capital (taxa mínima que o investidor estará disposto a receber para

investir em um negócio em determinado país).

Por outro lado, caso o país tenha uma forte dependência de capital externo para

financiar sua expansão ou déficit interno, o governo só terá duas saídas: desvalorizar a

moeda, para diminuir o déficit no balanço de pagamentos, ou subir a taxa de juros.

A hipótese de subir a taxa de juros faz com que o governo consiga equilibrar as

contas externas, mas aumenta o investimento especulativo de curto prazo. Nesta

hipótese cresce a volatilidade da movimentação dos recursos, trazendo, de novo, maior

intranqüilidade para os agentes econômicos do cenário mundial.

Assim, todo investidor que visa aplicar seus recursos no longo prazo, precisa

conseguir vislumbrar um cenário que permita que a remuneração que ele irá receber,

associada ao risco, seja atraente. Para tanto, quando se fala em investimento

internacional, a primeira análise de risco sempre será a do risco do país. Este risco só

será minimizado se o país oferecer condições macro-econômicas estáveis.
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A gestão financeira, tanto a nacional, como a internacional, parte do princípio de

que os principais aspectos a serem analisados e considerados são risco e retorno.

Todo investidor visa, e é uma missão de qualquer gestor financeiro, a maximização da

riqueza.

Maximizar riqueza significa não apenas investir naquele projeto de maior retorno,

mas naquele que concilie o retorno com um risco suportável.

Com a globalização dos mercados, todo gestor financeiro deve analisar não

apenas os riscos inerentes ao negócio, mas o risco referente ao país. A análise de um

país deve ser feita à luz de princípios e de lógicas políticas e econômicas de longo

prazo. Movimentos de especulação sempre existirão; entretanto, o investidor que está

analisando um projeto de longo prazo jamais deve mudar seus planos por

especulações momentâneas.

Entretanto, se na percepção do investidor o risco do país A for duas vezes o

risco do país B, e o país B oferecer as mesmas oportunidades de investimentos, sem

dúvida os recursos serão direcionados para o país B.

Dentro de condições normais, procuramos mostrar neste artigo as principais

ferramentas que o gestor financeiro possui para administrar os recursos em um

mercado global.
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3 – SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL

3.1  – História

Inicia-se a partir do padrão ouro, em aproximadamente 1870, passando pelas

grandes guerras, pelo acordo de Bretton Woods, em 1944,  pelas crises internacionais,

alcançando, por fim, a passagem de regimes cambiais de taxas fixas para taxas

flutuantes e ao gradual movimento no sentido de unificação monetária, sobretudo na

Europa.

Para Eichengreen 2002, compreender a evolução do sistema monetário

internacional passa necessariamente pela análise do desenvolvimento do mercado

internacional de capitais.

O papel do sistema financeiro internacional é dar ordem e estabilidade aos

mercados cambiais, promover a eliminação de problemas de balanço de pagamentos e

proporcionar acesso a créditos internacionais em caso de abalos desestruturados.

Antes da primeira guerra mundial não havia controle das transações financeiras

internacionais e os fluxos de capitais alcançavam níveis elevados. O período entre as

guerras mundiais assistiu ao colapso desse sistema, à imposição generalizada de

controles de capitais e ao declínio do movimento internacional desses fluxos.

O momento pós-segunda guerra mundial foi marcado pelo progressivo

afrouxamento dos controles de fluxos de capitais, que começavam a dar sinais de

recuperação. Em um período mais recente – a partir dos anos 70 – acontece uma nova

fase de elevada mobilidade do capital.

O padrão em forma de U descrito ao longo do tempo pelo nível de mobilidade de

capital internacional está em clara contradição com a explicação predominante  para a

mudança de taxas de câmbio fixas para taxas de câmbio flexíveis, ocorrida após 1971.
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De 1945 a 1971, com a manutenção do acordo de Bretton Woods, os  fluxos de

capitais tinham mobilidade limitada.  Com o fim do acordo, houve um afrouxamento no

controle de capitais, proporcionando o alívio necessário para promover,

controladamente, mudanças nas taxas de câmbio.

Eichegreen (2002) defende que a manutenção das taxas de câmbio fixas se

deve ao fato de que os governos preferiram estar protegidos mesmo que isso

significasse o sacrifício da estabilidade das taxas de câmbio por outros objetivos.

No cenário do padrão ouro no século XIX, a fonte de tal proteção era a

imunidade das políticas domésticas, em virtude de o direito ao voto ser limitado, não

encontrando oposição política para o aumento das taxas de juros adotadas pelos

bancos centrais.

Com a chegada do século XX, essas circunstâncias mudaram. Deixou de existir

a certeza de que, quando houvesse um conflito entre estabilidade da moeda e do pleno

emprego, as autoridades optariam pela defesa do emprego. A ascensão do estado de

bem-estar social e o compromisso para com o pleno emprego no período que se seguiu

à segunda guerra mundial deram maior peso ao conflito entre o equilíbrio interno e

externo. Essa passagem do liberalismo clássico do século XIX para o liberalismo

intrínseco do século XX enfraqueceu a credibilidade  do empenho das autoridades da

defesa do câmbio fixo. É nesse momento que surgem os controles de capital, que com

o passar do tempo apresentam maior dificuldade de aplicação.

O desenvolvimento do sistema monetário internacional constitui,

fundamentalmente, um processo histórico. O atual estado de coisas, como as

perspectivas futuras dessa ordem em evolução, não pode ser compreendido

adequadamente sem uma apreciação de sua evolução histórica.
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3.2 – Histórico

�O padrão-ouro (1816-1933)

– Sistema de câmbio fixo, mercadoria padrão: ouro.  Os  países participantes

fixavam uma certa massa de ouro pela qual sua moeda  podia ser livremente

convertida, sendo o banco central obrigado a trocar por ouro as cédulas por

ele emitidas.

�O sistema Bretton Woods (1944-1973)

–  Desenhado no  pós-guerra como forma de construir um novo sistema

financeiro internacional que pudesse evitar a ocorrência da depressão dos

anos 30 e promover o crescimento econômico e a prosperidade.

Era um sistema de N-1 taxas de câmbio, tendo o dólar como moeda-chave.

Seus traços fundamentais eram:

1) papel fundamental do dólar americano como moeda-pivô;

2) taxas de câmbio fixas mas ajustáveis;

3) Fundo Monetário Internacional – FMI;

4) Banco Mundial – BIRD.

�Décadas de 1940 e 1950

– No fim da guerra os EUA estavam se expandindo enquanto a Europa

estava devastada. Como forma de sanar as dificuldades européias, o governo

americano criou um pacote maciço de créditos e doações entre os anos de

1948 e  1952 (Plano Marshall).

. 1949

– O  Reino Unido, a França e alguns países escandinavos desvalorizam suas

moedas e o FMI reconhece que as paridades fixadas, em 1944, eram então

muito elevadas. O ajustamento das taxas de câmbio foi, então, preferível a
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uma profunda deflação.

. 1958

– Os países da Europa restauram simultaneamente a conversibilidade de

suas moedas, abolindo as restrições ao uso e câmbio de suas moedas.

�Década de 1960

– O déficit no balanço de pagamentos dos EUA torna-se um problema: umas

das razões estava nas despesas com a Guerra do Vietnã e nas exportações

de dólares para financiar, no exterior, o crescimento de suas multinacionais.

. 1967

–   A  libra  esterlina  sofre  substanciais  desvalorizações, seguidas pela do

franco francês no ano seguinte. Isso demonstrou que as desvalorizações

podiam ser fontes de ganhos e que o dólar norte-americano estava

sobrevalorizado.

. 1968

–  O FMI cria o direito a saque especial que dava direito de países membros

sacarem moedas. A intenção era reduzir o saque em ouro e,

conseqüentemente, a pressão sobre o metal.

�Década de 1970

. 1971

– Os EUA suspendem a venda de ouro para os bancos centrais de outros

países ante a ameaça da França de converter suas  reservas em ouro.

– Os  bancos centrais, ante a  necessidade de manter suas  taxas de câmbio

fixas, ficam sem a conversibilidade do dólar frente ao ouro.
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– O dólar americano perde sua conversibilidade e se desvaloriza frente a

outras moedas devido à procura geral por livrar-se de dólares.

– Dá-se o acordo de Smithsonian, com a participação do  grupo dos 10, que,

numa tentativa de salvar o acordo de Bretton Woods, concorda em aumentar

o preço da onça do ouro (desvalorização de 8,6%) e alargar a banda de

flutuação de 1% para mais ou menos 2,5%. O  acordo teve  pouco impacto

no déficit do balanço de pagamentos dos EUA.

• 1972

– O  Reino  Unido   torna  a   libra   esterlina   flutuante   em conseqüência

de seu déficit.

• 1973

–  Fim da história de Bretton Woods, sendo a primeira ocasião em que as

taxas de câmbio ficam livres para flutuar sem limitação de tempo.

�Década de 1980

– Fase do dólar americano valorizado (primeira metade da década). Como

forma de diminuir a valorização do dólar frente a outras moedas, acontece o

acordo PLAZA, quando representantes de sete países (G-7) se reúnem para

tentar fazer uma nova política econômica americana.

– A crise da dívida – O impacto causado por choques externos sobre o

endividamento  dos países  menos desenvolvidos – PMD – dá início a uma

seqüência de moratórias, iniciada pelo México em 1982.

– Plano Baker (1985) – Programa trienal destinado a promover o

crescimento das quinze maiores nações devedoras, envolvendo a liberação

das economias – privatizações –, abertura comercial e cortes nas despesas

dos governos, além de injeção de novos empréstimos externos. O resultado

foi decepcionante, pois, não alcançava a escala desejada pelos países
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menos desenvolvidos.

– Plano Brady  (1989)  – Ampliou, caso a caso, o suporte e acordos previstos

no Plano Baker.  Os governos ocidentais e os bancos já haviam acordado

que a redução da dívida seria a solução para o problema. O mecanismo

adotado foi a troca da dívida bancária pendente por títulos garantidos pelo

tesouro dos EUA.

�Década de 1990

– O primeiro estágio do EMU acontece com liberalização dos fluxos de

capitais internacionais e com o aumento de cooperação entre os bancos

centrais europeus.

• 1992

– O Tratado de Maastricht é assinado, após negociações ocorridas no final

de 1991, estipulando a entrada da moeda única para janeiro de 1999.

• 1993

– O ERM (mecanismo de taxas de câmbio do sistema monetário europeu) é

suspenso em agosto e relançado com afrouxamento das bandas cambiais.

Acontece a renegociação das dívidas de países em desenvolvimento

previstas no Plano Brady.

3.3 –  A Experiência Brasileira

As relações brasileiras com o mercado internacional de capitais são tão antigas

quanto a história do país como nação independente. Data de 1824 a primeira operação

de captação de recursos externos, sob a forma de lançamento de obrigações pelo país,

no então florescente mercado de capitais londrino. A performance brasileira, durante o

século XIX, pode ser considerada exemplar quando comparada a outros países latino-
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americanos, tendo como causa principal a estabilidade política do império.

Em 1850, o Brasil já se mantinha numa alta posição no ranking dos países

devedores.

Ao final do século XIX, o país tem suas primeiras dificuldades com o serviço da

dívida externa, devido à instabilidade da política interna e da queda do preço do café no

mercado internacional.

O crash da bolsa de Nova Iorque, em 1929, põe fim ao novo ciclo da inserção do

país no mercado de capitais internacionais, inclusive com o default de títulos brasileiros.

O acesso ao mercado internacional só foi retomado após a segunda guerra

mundial, e, mesmo assim, sob a forma de créditos de governos, agências multilaterais

ou de empréstimos bancários ‘‘compensatórios’’ para financiamento dos desequilíbrios

do balanço de pagamentos do país.

A partir do início da década de 1950, os desequilíbrios nas contas externas foram

contornados através de rígidos controles quantitativos de importações, tarifas nominais

elevadas, barreiras não tarifárias ao comércio e, sobretudo, taxas múltiplas de câmbio e

mercado paralelo de dólar. Apesar de desvalorizações cambiais não serem freqüentes,

se davam em magnitudes elevadas.

O retorno do país ao mercado internacional de capitais só se dará a partir da

segunda metade da década de 60, desta vez sob a forma de levantamento de

empréstimos no sistema bancário internacional privado. Essa política de endividamento

como a forma de financiar o crescimento econômico fez com que o país se tornasse o

maior devedor dos bancos privados entre os países em desenvolvimento.

A posição de liderança entre os países devedores foi acentuada após o primeiro

choque do petróleo, quando o governo brasileiro optou pelo financiamento do
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desequilíbrio externo em detrimento do ajustamento.  Entretanto, as sucessivas crises

de 1979, como o segundo choque do petróleo, a brusca elevação da taxa internacional

de juros e a recessão nos países desenvolvidos, além da taxa da moratória mexicana

em 1982, encerraram esta fase de financiamento bancário voluntário, com o abrupto

corte de financiamento pelos credores.  Iniciou-se então um longo e desgastante

processo de negociação com os bancos privados.

Em 1986, o congelamento da taxa de câmbio, durante o Plano Cruzado,

associado às políticas macroeconômicas fortemente expansionistas, provocaram a

evaporação das reservas cambiais do país e levaram à decretação da moratória da

dívida externa em fevereiro de 1987.

Após 1991, o Brasil iniciou um terceiro ciclo de endividamento, levantando

recursos com credores privados internacionais por meio da emissão de bônus

soberanos e privados, aproveitando-se a liquidez no mercado internacional e a baixa

taxa de juros nos Estados Unidos.

As diretrizes do Plano Brady – que possibilitaram a renegociação da dívida

externa – e o sucesso do Plano Real, em 1994, normalizaram as relações

internacionais do país.

A crise mexicana no final de 1994 levou o Brasil a introduzir o sistema de bandas

cambiais em março de 1995, juntamente com o controle de fluxos de capitais de curto

prazo.  A partir de 1997, a taxa de câmbio passou a funcionar como âncora do Plano

Real, com uma característica local: funcionava de maneira que a política monetária do

país fosse conduzida de forma que gerasse uma taxa interna de juros suficientemente

alta para atrair capitais externos, os quais permitiam a manutenção da taxa de câmbio

dentro do intervalo de flutuação fixado.

Entre agosto de 1988 e fevereiro de 1999, o Brasil perdeu US$ 31 bilhões de

reservas cambiais, o que equivalia a 62% do saldo existente no final de 1997.  Em 15
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de janeiro de 1999, embora contasse com um substancial volume de recursos da

comunidade financeira internacional para a sustentação do regime cambial, o país

levado a adotar o sistema de taxa de câmbio flutuante, encerrando-se assim a curta

experiência com a taxa de câmbio flexível.

O Brasil é um país que teve, historicamente, uma economia fechada e fama de

ineficiente. A legislação brasileira sempre foi altamente reguladora e restritiva em

relação ao ingresso desses capitais, que somente passou a ser discutido, com maior

ênfase, nas últimas três décadas, com a publicação do decreto-lei n.º 1401, de 1975.

A abertura da economia financeira brasileira na década de 1990 reduziu, de

forma significativa, as barreiras até então existentes aos investimentos estrangeiros de

portfólio no mercado financeiro doméstico.  Convém mencionar que também foram

ampliados, em menor intensidade, o segundo e o terceiro níveis de abertura financeira.

Em março de 2000, a edição da Resolução 2.689 pelo CMN – Conselho

Monetário Nacional – deu continuidade e amplitude ao processo de abertura da

economia brasileira,  promovendo uma ampla reformulação das regras que regem o

ingresso de capitais de não-residentes para investimentos no mercado financeiro e de

capitais do país, diminuindo as restrições e procedimentos altamente burocráticos das

regras anteriores.

Entre janeiro e setembro de 1995 o volume desses capitais, considerados de

curtíssimo prazo, representava US$ 16,5 bilhões do balanço de pagamento do país,  e

em dezembro de 2001, não ultrapassava o volume de US$ 1,1 bilhão.

Ayüz (1994) define que o grau de abertura financeira de uma economia depende

da facilidade com que os residentes podem adquirir ativos e passivos denominados em

moeda estrangeira e do acesso de não-residentes ao mercado doméstico e que

existem, basicamente, três níveis:
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1) primeiro: quando são permitidas as transações denominadas inward transactions

– entrada de não não-residentes –, que implicam ingresso de capitais;

2) segundo: a abertura abrange as transações denominadas outward transactions,

que envolvem, por um lado, a posse de ativos externos e a transferência de

capital por parte de residentes e, por outro lado, a emissão de passivos e o

endividamento de não-residentes no mercado doméstico. Nesse nível de

abertura, existe total conversibilidade da conta capital;

3) terceiro: a abertura refere-se à conversibilidade  interna da moeda, ou seja, à

liberdade de posse e de relação de débito e crédito entre residentes em moeda

estrangeira.

Vale ressaltar que não existe uma ordem hierárquica entre os três níveis de

abertura. Um país pode manter restrições sobre os movimentos de capitais e, ao

mesmo tempo, permitir transações realizadas em moeda estrangeira no espaço

nacional.

O breve histórico da experiência brasileira sugere que as várias mudanças

cambiais ocorridas no país estiveram associadas às alterações na disponibilidade de

recursos financeiros internacionais para financiamento de desequilíbrio nas contas

externas.

3.4 – Mercados Emergentes

O Brasil é considerado pelo mercado internacional um país emergente, e é esse

o fator que torna de grande importância o conhecimento desse mercado, tanto pelo fato

de que é o mercado onde estão seus principais concorrentes, como pelo fato de que

esse conhecimento possibilita a comparação histórica e presente da atuação desses

países na atração de capitais estrangeiros para investimentos em portfólio.
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O termo “mercado emergente”, utilizado em relação aos mercados acionários,

aparentemente foi introduzido por executivos da Corporação Financeira Internacional

do Banco Mundial, quando começaram a se preocupar com o conceito de fundos de

países e com desenvolvimento do mercado de capitais nas regiões menos

desenvolvidas do  mundo. Não existia uma definição operacional que fosse aceita

universalmente. O termo era entendido com o significado de ‘’em desenvolvimento‘’ ou

“subdesenvolvido”, mas não havia uma determinação que desse a certeza de qual seria

a linha divisória de mercados emergentes versus desenvolvidos.

A classificação desses países pelo Banco Mundial em função de sua renda ser

elevada, média ou baixa foi um bom início. Os países de baixa ou média rendas que

faziam parte dessa lista, calculada com base na renda per capita,  se enquadraram na

definição de ‘’mercados emergentes’’.  Desde 1987, quando a lista original foi

compilada a partir de dados do Banco Mundial, ocorreram algumas mudanças na

classificação dos países com base na renda per capita, tendo alguns países deixado as

categorias de baixa e média rendas e outros saídos da categoria de renda elevada.  A

dissolução da União Soviética e o rompimento dos países do Leste Europeu com o

império soviético resultaram em novas possibilidades de inclusão na lista de mercados

emergentes. A lista de países emergentes do Banco Mundial de 1990 continha 123

países, seja porque (1) possuíam renda per capita baixa ou média, (2) possuíam

mercados de capitais não-desenvolvidos, de maneira que, por exemplo, a capitalização

de mercado de ações representasse uma pequena porção de seu produto nacional

bruto (PNB); ou (3) não eram industrializados.

A evolução dos investimentos globais, de uma maneira geral, desdobrou-se

durante um longo período de tempo. O desenvolvimento dos investimentos

internacionais feitos pelos administradores de fundos foi progressivo até a criação

específica de investimentos em mercados emergente.

Nos idos de 1800, os escoceses deram início à aquisição de terras para a

agricultura no oeste americano. A idéia orientava-se na direção de oportunidades para
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criação de riquezas em um mercado, então, primitivo e emergente – a América.

A visão dos investidores em carteiras internacionais era, no entanto, bem

limitado no início dos investimentos em carteiras globais. Na década de 1960, a

iniciativa de aplicar no Japão foi considerada uma aventura arriscada e pioneira, de tal

maneira que, se o conceito de ‘’mercado emergente’’ fosse corrente na época, o Japão

teria sido classificado nessa categoria.  O país era conhecido como exportador de

produtos baratos e de baixa qualidade, possuidor de moeda fraca e de um futuro

político instável.

Somente em 1986, quando a Corporação Financeira Internacional – IFC

(International Financial Corporation) – subsidiária do Banco Mundial, começou a dirigir

esforços para promover o desenvolvimento dos mercados de capitais em países menos

desenvolvidos, dando início à criação efetiva da categoria de investimentos de carteiras

em mercados emergentes.  Os esforços do IFC foram iniciados a partir do estudo de

fundamentos teóricos, como os de Raymond Goldsmith, da Universidade de Yale, que

escreveu a respeito da relação entre crescimento real e intermediação financeira.

O estudo do IFC focalizou atenção nos países-membros do Banco Mundial para

importância dos mercados de valores mobiliários como um meio de se mobilizar a

poupança interna e atrair capital estrangeiro, tendo em vista direcionar recursos

financeiros para fins mais produtivos em um sistema de mercado competitivo.

3.5 –  A Concentração na Tríade

Em 1992, o estoque de I.D.E. no mundo atingiu o volume aproximado de 2

bilhões de dólares, após ter crescido 15% em média por ano entre 1985-1991. Em

1992, o I.D.E. passa a ser, essencialmente, um modo de relação econômica entre os

países desenvolvidos.
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Os fluxos de I.D.E. que saíram de todos os países investidores tiveram um

crescimento acelerado de 1978 a 1981 (11% em média por ano), e mais ainda de 1986

a 1999 (28% ao ano). A desaceleração verificada no modelo da ONU, (WIR, UNCTAD,

1993) sensibilidade do I.D.E. ao ciclo econômico em 1982, demonstra desvio na

tendência que os fluxos de I.D.E. vinham demonstrando até então.

No curso dos anos 90, os Estados Unidos perderam sua posição de país

dominante para tornarem-se o principal país hospedeiro. Essa multiplicação dos países

de origem, generalizando a internacionalização dos capitais a todos os países

desenvolvidos, foi qualificada de pluralismo das multinacionais, pondo fim à era do

‘’desafio americano’’ dos anos 60, na qual os Estados Unidos detinham a metade dos

I.D.E. no mundo.

As multinacionais são grandes exportadoras e importadoras nos países de

origem e nos países hospedeiros. Nos países em desenvolvimento, as multinacionais

(estrangeiras) importam freqüentemente mais (insumos) do que exportam. A

implantação de uma multinacional traduz-se pela entrada de capitais no país de origem.

Mais tarde, os I.D.E. acarretam saídas de rendimentos do país hospedeiro: lucros,

royalties e honorários são repatriados para o país de origem ou para um paraíso fiscal,

onde, geralmente, a tributação é evitada.  As multinacionais, também, costumam ser os

maiores contribuintes, ou seja, são importantes fontes de renda para os Estados, daí

sua tendência de utilização de paraísos fiscais para manutenção de seus capitais.

Com a globalização, as multinacionais, que  em sua maioria tem sua sede na

Tríade (EUA, Europa e Japão), não fazem mais distinção entre os mercados internos do

país de origem e dos diversos países hospedeiros. Ao mesmo tempo, elas influenciam

fortemente a competitividade dos países e das empresas nacionais e,

conseqüentemente as rendas que são distribuídas nesses países.

A globalização levantou, também, debates a respeito do tamanho do impacto dos
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I.D.E. sobre os balanços externos. Na ótica de uma multinacional global, pouco importa

que seus resultados consolidados sejam  efeito de suas exportações ou das vendas de

suas filiais implantadas no estrangeiro. Para julgar o resultado de uma economia

nacional, convém, de mesmo modo, juntar às receitas de exportação e às despesas

das filiais das multinacionais desse país e das multinacionais estrangeiras. Os balanços

comerciais e de pagamentos deveriam ser recalculados de maneira a identificar

completamente a atividade das multinacionais.

Segundo Krugman (1991), nenhum estudo conseguiu precisar uma metodologia

que demonstrasse sistematicamente a predominância de efeitos positivos ou negativos,

ou que os efeitos sobre o emprego do I.D.E. que entra possam compensar os fluxos de

I.D.E. que saem para um determinado país. A única certeza é a de que esses efeitos

são fracos, até mesmo nulos, quando comparados aos efeitos dos fatores

macroeconômicos que determinam a atividade de cada país. Segundo as estimativas

conhecidas, o emprego das multinacionais cresce com menor rapidez do que o estoque

de I.D.E.

Apesar da globalização, o Estado de um país de origem mantém uma influência,

importante segundo Porter (1993), sobre suas multinacionais. Por sua política

econômica, o Estado pode criar, modificar ou destruir vantagens concorrenciais,

externalidades e efeitos de impulso para as multinacionais. Os países da OCDE não

mais impõem muita restrição ao I.D.E. que sai e tendem a apoiá-lo.
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4 – O BRASIL E OS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS

O tratamento nacional aos investimentos estrangeiros tem sido objeto de  análise

em diversos foros, ou seja, a análise da evolução das regras tem caminhado de forma

rápida, principalmente, na última década, quando significativas alterações na

Constituição Federal e na legislação ordinária contribuíram para assegurar o

“tratamento nacional” de investimentos estrangeiros no país.

Diante de uma perspectiva histórica, percebemos que a  inserção internacional

do Brasil tem sido, historicamente, ampla e profunda. O padrão de internacionalização

da economia brasileira tem mudado ao longo do tempo em conseqüência do quadro

político-econômico  interno  e da evolução do sistema mundial. Não obstante essas

mudanças, o capital internacional tem tido sempre um papel de destaque na história

econômica do país desde o período colonial. Esse capital tem sido determinante na

evolução econômica do país, seja na forma de empréstimos ou financiamentos, seja de

investimento de portfólio ou investimento direto.

As relações do Brasil com o capital internacional foram intensas tanto no ciclo de

expansão holandês (final do século XVI até o século XX), como no ciclo britânico

(século XIX até o início do século XX), e continuaram se ampliando e aprofundando no

período de hegemonia norte-americana. Deve-se notar a existência de quatro ciclos

longos de expansão do capitalismo em escala global: ciclos genovês, holandês,

britânico e norte-americano.

A mais importante alteração, talvez, tenha sido a eliminação da diferenciação

entre empresas de capital estrangeiro e nacional prevista no Artigo 171 da Constituição

Federal – emenda constitucional nº 6, de 15 de agosto de 1995 e da edição da

Resolução nº 2689 do CMN em 26 de janeiro de 2000, retirando a diferenciação entre

investimentos em portfólio efetuados por não residentes no país em relação aos

brasileiros.
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Diante dessa recente evolução legislativa nacional, uma negociação de regras

internacionais para investimentos por parte do Brasil envolveria menor número de

reservas ou exceções à cláusula de tratamento nacional do que aquele previsto

anteriormente.

De 1983 a 1990, os investimentos privados internacionais cresceram quatro

vezes mais rapidamente do que a produção mundial e três vezes mais rápido do que o

comércio internacional.

Esse crescimento sem precedentes tem várias causas. Nos países

desenvolvidos, as privatizações e desregulamentações ocorridas na década de oitenta

permitiram investimentos privados em áreas como energia elétrica, telecomunicações,

água, transporte aéreo, bancos e seguros – antes monopólios estatais ou restritos a

empresas nacionais.

Nos demais países, o crescimento tem origem nas rápidas transformações da

economia internacional ocorridas após a modificação na política econômica de países

como a China, Índia e, em outras partes da Ásia, no Leste Europeu e na América

Latina.2

O crescimento de investimentos em escala mundial no mesmo período não se

refletiu no Brasil. Em termos absolutos, esse período corresponde exatamente ao

menor ingresso de investimentos diretos no país. A partir de 1991, tem início forte

crescimento do ingresso de investimentos estrangeiros no Brasil. Esse recente aumento

decorre, na sua maior parte, das aplicações estrangeiras em portfólio, fenômeno

atribuído às elevadas taxas de juros no país e à desregulamentação ocorrida na

legislação sobre movimentação do capital estrangeiro.

                                           
2 ‘’A Survey of Multinationals’’ The economist, 5 e 8.
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A dinâmica monetária e financeira internacional sofre mudanças significativas a

partir dos anos 80, dentre as quais se destacam o processo de globalização financeira,

a expansão do mercado de dívida direta ante o mercado de crédito bancário, o aumento

da participação dos investidores institucionais e o desenvolvimento do mercado de

derivativos financeiros.

Essas transformações tiveram como conseqüências o aumento significativo dos

fluxos financeiros internacionais e mudanças em sua natureza. Os investimentos de

portfólio – aquisição de títulos de renda fixa e ações – constituem, atualmente, o

principal componente dos fluxos de capitais globais e daqueles direcionados aos países

em desenvolvimento, ante os empréstimos bancários sindicalizados, que

predominavam nos anos 70.

A partir do final dos anos 80, os fluxos de portfólio foram direcionados, de forma

crescente, para as economias latino-americanas, estimuladas por um conjunto de

fatores, entre eles: internos – os programas de estabilização e ajuste nos moldes

recomendados por organismos multilaterais e os acordos de renegociação de dívida

externa – e externos, o ciclo recente de endividamento que, em última instância,

influenciou, especialmente, a queda da taxa de juros e a recessão nos países centrais.

Os impactos  da abertura financeira e da absorção de recursos externos sobre os

sistemas latino-americanos não foram homogêneos e dependeram da interação de

vários  elementos. Além da composição dos fluxos de capitais  (investimento direto ou

de portfólio) e da estrutura dos sistemas financeiros domésticos, fator fundamental foi a

resposta da política econômica a esses fluxos – que envolve tanto o grau de abertura

financeira, quanto à gestão macroeconômica, o que resultou em diferentes graus de

receptividade ao ingresso de recursos externos.

As captações por parte das empresas brasileiras no exterior no período

compreendido entre 1994 a 2000, bem como o prazo médio em meses, demonstram

uma volatilidade desses recursos (Gráficos 4 e 5).
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GRÁFICO 4

GRÁFICO 5

4.1 - Evolução da Legislação Brasileira (1994 – 2000)
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Um dos eixos centrais da abertura financeira na década de 1990 foi a

flexibilização das regras de entrada dos investidores estrangeiros no mercado

financeiro brasileiro, o que constituiu uma dimensão de inward transactions. Essa

flexibilização, no entanto, foi efetuada de forma heterogênea, nos seus diversos

segmentos – mercados monetário, de renda-fixa e acionário.

O primeiro passo rumo à abertura do mercado financeiro brasileiro na década de

90 foi a edição da Resolução nº 1.832/91 do CMN – Conselho Monetário Nacional

– (Anexo IV a Resolução nº 1.289/87), a qual disciplinava os investimentos estrangeiros

em títulos e valores mobiliários de companhias abertas, culminando com a edição da

Resolução nº 2.689 em janeiro de 2000.

Além das modalidades de aplicações integrantes do mercado de câmbio

comercial, os investidores estrangeiros também podiam ter acesso ao mercado

financeiro doméstico, por meio das contas de não-residentes do mercado de câmbio

flutuante, também conhecidas como contas CC-5 (Carta Circular nº 5). Os

investimentos de portfólio efetuados por meio dessa conta não estavam sujeitos a

restrições quanto ao tipo de aplicação, tal como na modalidade de câmbio comercial,

mas, em contrapartida, incorriam em maior risco cambial – já que as operações deviam

ser realizadas mediante o mercado de taxas flutuantes. Essas contas são constituídas

em moeda nacional.

Em 1994, as contas CC5 passaram a ser utilizadas como canal de ingresso de

fluxos de hot money no país. Como forma de evitar a utilização dessas contas para

remessas ilegais de recursos ao exterior, o Banco Central editou a Circular nº 2.677/96,

vinculando maior burocracia às  instituições financeiras autorizadas a funcionar no país.

A despeito do maior risco cambial e da tributação mais elevada, os fluxos de

capitais que ingressavam mediante as contas CC5 eram mais voláteis do que os

investimentos em portfólio cursados no mercado de câmbio comercial. O perfil de curto

prazo desses fluxos tornou-se explícito na crise de outubro de 1997. No último trimestre
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daquele ano, as saídas de divisas pelo mercado de taxas flutuantes, essencialmente

devido aos resgates das contas CC5, foram responsáveis por 85% da perda de

reservas cambiais no período – US$ 10,9 bilhões saíram pelo mercado de taxas

flutuantes, contra US$ 1,9 bilhão  pelo mercado de câmbio livre (Carta da Sobeet,

1998).

A criação do segmento de taxas de câmbio flutuante em 1989 e a instituição do

mercado de taxas comercial tiveram a intenção de evitar a intervenção do  Banco

Central, com tentativas de equilibrar a oferta e a demanda das divisas,

conseqüentemente, o ajuste da taxa de câmbio foi desvirtuado.

O fato das duas taxas de câmbio não terem sido unificadas ampliou o raio de

manobra do governo num momento de crise cambial, facilitando a adoção de controles

cambiais apenas sobre as operações cursadas no segmento de taxas flutuantes (CC5).

Em 1999, os dois segmentos foram unificados e, apesar de as taxas já estarem,

na prática, unificadas, eliminou-se, com isso, importante ‘’válvula de escape’’ que as

autoridades monetárias possuíam na legislação anterior e que poderia ser utilizada em

momentos de crise cambial, uma vez que as contas de não-residentes das instituições

financeiras, além de concederem mobilidade quase total aos capitais de investidores

não-residentes, também são utilizadas por pessoas físicas e jurídicas para remessa de

recursos ao exterior.

A partir de 1992, diante da intensificação da entrada de recursos externos, o IOF

– Imposto Sobre Operações Financeiras – foi utilizado, recorrentemente, para regular

os fluxos de capitais (Tabela 1) e, assim, auxiliar a política macroeconômica interna, o

que amenizou o “dilema da trindade impossível”. Este consiste na impossibilidade de

manter o controle da política cambial e monetária num ambiente de abertura financeira,

sem exercer pressões sobre as contas fiscais.  Isso porque a atuação do BACEN no

mercado de câmbio  – com o objetivo de evitar a valorização da moeda doméstica

provocada pela entrada de capitais – gera um impacto monetário expansionista e
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pressões baixistas sobre a taxa de juros. Se essa pressão não é desejável – em razão,

por exemplo, das metas da política antiinflacionária doméstica –, a autoridade

monetária realiza operações de “esterilização” mediante venda de títulos públicos, as

quais têm impactos negativos do ponto de vista fiscal, devido ao diferencial entre juros

que incidem sobre esses títulos e os que remuneram as reservas internacionais. A

adoção de medidas que afetam o grau de abertura financeira – imposição de controles

sobre o ingresso de recursos externos e/ou estímulos à saída de divisas – atenua o

dilema da trindade impossível, ao reduzir o fluxo líquido de capitais.

Tabela 1

A alíquota de IOF até o ano de 2000 estava estabelecida em 25%, porém, na

prática só foi utilizada a alíquota ‘’zero’’.

Apesar de todas as mudanças efetuadas na legislação brasileira, com o intuito

de liberalizar o mercado financeiro aos capitais externos, a legislação brasileira é mais

burocrática e restritiva que a existente em outros países latino-americanos, como

Argentina e México. O antigo anexo IV e a atual Resolução 2.689/2000, envolvem

BRASIL
MUDANÇAS SOBRE OS INVESTIMENTOS EM PORTFÓLIO ESTRANGEIROS

MODALIDADES DE out/94 mar/95 ago/95 fev/96 abr/97
INVESTIMENTOS % % % % %
Anexos I, II, III e IV 1 0 0 0 0

FIRCE 9 5 7 7 2

Contas CC5 0 0 7 7 2
(não residentes)
Fundos de Privatização 0 0 0 5 0

Fonte: ANDIMA
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diversos procedimentos burocráticos e operacionais, que acabam elevando os custos

para os investidores. As incertezas, no terreno de normas, no Brasil, podem afastar

investimentos produtivos. Além disso, a falta de clareza das regras definidas pelos

contratos é outro fator que pode afastar esses investidores.

FIGURA 1

A figura acima mostra foi desenhado como forma de mostrar a ‘’trindade impossível’’ ou

seja, a impossibilidade de adoção das políticas monetárias, cambiais em conjunto com a livre

movimentação de capitais.

Um fator relevante que merece ser mencionado é a adesão brasileira ao modelo

de Tributação Universal da Renda – até 31 de dezembro de 1995, as pessoas jurídicas

domiciliadas no Brasil foram tributadas em bases territoriais, ou seja, os lucros

rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior até aquela data, ainda que

posteriormente disponibilizados, não sofreram incidência de imposto de renda no país.

A integração ao movimento de globalização dos mercados levou o governo brasileiro a

adotar, a partir de 1º de janeiro de 1996, o regime de tributação universal de renda.

Devido à importância que a evolução da legislação representa para o maior

entendimento desse trabalho, dar-se-á ênfase, em maiores detalhes, a essa evolução,

no Anexo I, que faz um sumário da legislação referente a investimentos externos de

1994 a 2000.

Mobilidade de
Fluxos de Capitais

Mobilidade

Globalização Padrão ouro

Autonomia Estabilidade

Política Política 
Monetária Bretton Woods Cambial
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4.2  – A Década de 1990 e os Fluxos Internacionais para Investimentos em
Portfólio no Brasil

Passada uma década de isolamento dos fluxos internacionais de capitais, em

conseqüência da crise da dívida externa brasileira no início dos anos de 1980; já a

década de 1990 marcou a volta dos recursos externos para o Brasil.

No caso brasileiro, dentre os fatores determinantes para o retorno desses

recursos está a renegociação da dívida externa, iniciada no final dos anos de 1980 e

finalizada em 1993 por meio do plano Brady. Este plano, que estabeleceu a troca da

dívida antiga por uma nova mais longa, criou a expectativa de estabilidade de longo

prazo e possibilitou a retomada da confiança por parte de instituições financeiras e

organismos internacionais.

O retorno dos fluxos internacionais de capitais na década de 1990, com sua

conseqüente absorção pelo Brasil, significou não só à volta da poupança externa como

fonte de financiamento de investimentos mas também possibilitou a implementação de

um plano de estabilização econômica baseado em um sistema de âncora cambial.

Ao contrário de tentativas anteriores, o Plano Real mostrou-se eficiente como

mecanismo de controle de preços. Além do plano, a abertura comercial da economia

brasileira e a diminuição das tarifas de importação possibilitaram um aumento no

diferencial da taxas de juros internas e das taxas de juros americanas, aumentando os

influxos de capitais que buscavam ganhos com arbitragem.
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O crescimento dos influxos se deu de forma ininterrupta desde o início dos anos

de 1990 e, apesar de uma pequena queda no ano de 1999, mantiveram-se em um alto

patamar até o final da década (Quadro 1).

QUADRO 1

Entretanto, a composição da conta capital não se manteve constante ao longo

dos anos e seus componentes, investimentos externos diretos, investimentos de

portfólio e empréstimos em moeda, apresentaram diferentes trajetórias no decorrer

desta década (Gráfico 6).

GRÁFICO 6

Ingresso de Capitais Externos no Brasil 1994-2000
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Fonte: Banco Central do Brasil

INGRESSO DE RECURSOS NO BRASIL DE 1994 A 2000 (US$ milhões)
     Investimentos Diretos + Investimentosd em Portfólio e Empréstimos

Ano Volume Líquido
1994 12,981
1995 15,791
1996 30,756
1997 29,545
1998 52,159
1999 32,310
2000 44,575

Fonte: Banco Central do Brasil
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É importante ressaltar, nesse contexto, que não se pode analisar os influxos de

investimento externo direto ao Brasil, nesse período, dissociado do processo de

privatização das empresas brasileiras.

QUADRO 2

Vale dizer que a privatização assumiu um papel macroeconômico relevante a

partir de 1996.

Outro fator de relevância é o arcabouço legal, que também necessita ser

estudado como um dos fatores relevantes de atuar como obstáculo legal e econômico

aos fluxos de capitais.

Os influxos de investimentos em portfólio, por sua vez, apresentaram até o ano

de 1998, maior volume que os diretos, apesar de uma trajetória mais irregular.

Aumentos nas saídas de recursos periódicos de crise dos mercados financeiros

internacionais conferiram a esses fluxos um comportamento mais instável, evidenciando

uma maior influência do cenário externo sobre os mesmos (Quadro 3).

 INVESTIMENTO EXTERNO EM PORTFOLIO ENTRADAS -  US$ milhões
Ano Entradas Saídas Líquido
1994 25,141 17,682 7,297
1995 24,838 22,544 2,294
1996 26,077 20,038 6,039
1997 39,551 34,252 5,3
1998 31,83 33,681 -1,851
1999 18,293 16,943 1,35
2000 19,635 17,097 2,537

Fonte: Banco Central do Brasil
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QUADRO 3

4.3 – O I.D.E. – Investimento Direto Estrangeiro

O I.D.E. é todo fluxo de capital com o intuito de controlar a empresa receptora de

investimento. O principal agente de realização do I.D.E. é a empresa transnacional –

empresa de grande porte que controla ativos em pelo menos dois países. Essas

empresas têm, geralmente, a sua matriz localizada nos países desenvolvidos e, por

intermédio de investimento externo direto, controlam subsidiárias e filiais em outros

países (Gonçalves, 1984).

As empresas tornam-se multinacionais investindo no estrangeiro. Na história

econômica, observa-se que o I.D.E. não é de fácil identificação nem de medição com as

estatísticas existentes. No período recente, ele se polariza nos países PDEM – Países

desenvolvidos com Economia de Mercado da Tríade (Europa, América do Norte e

Japão) – em alguns PVD – Países em Via de Desenvolvimento – e nos PET – Países

em Transição (ex-socialistas).   

O I.D.E. é um capital investido na propriedade de ativos reais para implantar uma

filial no estrangeiro (greenfield investment) ou para assumir o controle de uma empresa

estrangeira existente; visa estabelecer relações econômicas duráveis com uma unidade

Investimento Externo em Portfólio Entradas - US$ milhões

Ano Entradas Saídas Líquido
1994 25.141 17.862 7.297
1995 24.838 22.544 2.294
1996 26.077 20.038 6.039
1997 39.551 34.252 5.300
1998 31.830 33.681 -1.851
1999 18.293 16.943 1.350
2000 19.635 17.097 2.537

Fonte: BACEN
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estabelecida no estrangeiro. O limiar de controle não pode ser definido sem

arbitrariedade: é de 10% nas estatísticas dos Estados Unidos e Brasil, de 20% na

França, de 25% ou 50% em outros países.

Pode-se deter menos que 10% do capital de uma empresa para controlá-la.

Logo, a distinção entre aplicação em portfólio no estrangeiro e I.D.E., embora

necessária, é difícil. A aplicação em portfólio corresponde à compra de títulos privados

ou estatais visando rendimento, sem intenção de adquirir um controle durável. A

passagem de uma aplicação de 11% para 9% não significa necessariamente uma

mudança de estratégia, o que entretanto as estatísticas do I.D.E. definido no limiar de

10% traduz. A volatilidade das aplicações em portfólio é mais significativa quando

comparada com o I.D.E.

O greenfield investment  pode ocasionar uma entrada no país de acolhida de um

montante igual ao capital da filial criada. Assumir o controle de capital de uma empresa

estrangeira não desloca senão o capital de montante inferior ao valor dos ativos dessa

empresa, exceto no caso de uma compra total (de 100% do capital). Um caso particular

de controle é denominado empresa mista (joint venture), quando dois parceiros de

nacionalidade diferente partilham de maneira quase igualitária (50/50 ou 49/51) o

capital de uma filial. Em todos os casos, o I.D.E. pode ser realizado graças a diversas

fontes de financiamento, tornando difícil sua medida exata.

Os I.D.E’s são fluxos de difícil medida. Esses fluxos (saídas e entradas anuais de

capitais a título de I.D.E.) são registrados, em moeda nacional, no balanço de

pagamentos de cada país. Esses dados acabam fornecendo valores truncados de

I.D.E., uma vez que, além das entradas e saídas, também, são realizadas estatísticas

por meio dos dados de reinvestimento de lucros das filiais estrangeiras, por meio de

seus pedidos de fundos nos mercados financeiros internacionais e junto nos sistemas

bancários estrangeiros.

O total dos fluxos de entrada de I.D.E. em nível mundial deveria ser igual ao
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montante de saídas, o que não é demonstrado nas estatísticas disponíveis.  Esse

problema estatístico se deve ao tipo de definição que cada país dá a esses

investimentos e aos tipos de controles de entrada e saída, bem como o tratamento

dado aos lucros distribuídos, aos ganhos e às perdas de capital, aos I.D.E.’s

imobiliários, assim como os I.D.E.’s oriundos de paraísos fiscais e dos centros

bancários offshore.

Ouro fator que influencia a difícil medida do I.D.E. é a taxa de câmbio e suas

variações que influenciam a conversão do I.D.E. (fluxos e estoques) numa moeda

comum, realizada para fins de compilação ou de comparação internacional, quando

geralmente utiliza-se o dólar americano como moeda padrão.

Os estoques de I.D.E. são uma grandeza mais estável que os fluxos anuais de

I.D.E. e mais representativa da presença das multinacionais em cada país. As

estimativas de estoques efetuadas pela ONU e a OCDE justapõem os estoques

nacionais, sem os cruzar entre os países de origem e países de recepção para torná-los

mais coerentes. Assim, por exemplo, o valor de I.D.E. inglês nos Estados Unidos é

diferente segundo os dados ingleses e americanos.

Além disso, a maioria dos países não leva em conta os I.D.E.’s realizados pelas

filiais estrangeiras de suas multinacionais num terceiro país (exemplo: O I.D.E.  na

Tailândia da filial coreana de uma empresa americana que será contado como um

I.D.E. coreano e não americano).

4.4 – O Investimento Estrangeiro em Portfólio

A abertura financeira da economia brasileira na década de 1990 – por meio da

liberalização da conta de capital do balanço de pagamentos, ou seja, dos movimentos

de capitais – e a permissão de transações monetárias e financeiras, em moeda

estrangeira no espaço nacional,  liberalizaram, de forma significativa, os movimentos de

capitais e entre o país e o exterior, ao reduzir as barreiras até então existentes aos
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investimentos estrangeiros de portfólio no mercado financeiro doméstico e viabilizar o

acesso dos residentes às novas modalidades de financiamento externo (emissão de

títulos e ações no mercado internacional de capitais, cuja contrapartida são os

investimentos de portfólio dos investidores não residentes no mercado financeiro

internacional).

A predominância de financiamento mediante a emissão de securities (papéis de

dívidas e outros ativos) não significa que os empréstimos sindicalizados para países em

desenvolvimento foram insignificantes nos anos de 1990. Segundo dados do Bank for

International Settlement – BIS (2001a) – esses empréstimos foram direcionados,

principalmente, para os países asiáticos e, em menor volume, para os latino-

americanos, até a crise do sudoeste asiático em 1997. Após essa crise, houve uma

inversão da participação relativa das regiões.

Contudo, somente em 2000, o processo de liberalização, no Brasil, e a

desregulamentação da conta de capital do balanço de pagamentos foram finalizados,

com a edição da Resolução 2689/2000 do CMN – Conselho Monetário Nacional. Uma

vez ser esta resolução a diretriz legal ao tratamento dado aos investimentos de não

residentes no mercado brasileiro. Por tratar-se da principal legislação sobre o assunto,

até a presente data, foi incluída no anexo IV a íntegra do conteúdo editado pela CMN

em janeiro de 2000.

4.5 – Investimentos Estrangeiros em Portfólio versus I.D.E. – Investimentos
Estrangeiros Diretos.

A idéia de que o portfólio privado e o investimento direto estrangeiro (I.D.E.) são

preferíveis ao empréstimo bancário vem sendo amplamente discutida, pois eles não

incluem cobrança de juros fixos denominados em moeda estrangeira, determinada por

taxa de juros de mercado internacional de capitais.
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A experiência recente com a volatilidade de fluxos de portfólio lançou dúvida

sobre os benefícios desse tipo de empréstimo relativo ao I.D.E., atualmente

considerada a alternativa preferencial de apoio de capital estrangeiro para o processo

de crescimento interno. O processo de desenvolvimento asiático parece fortalecer essa

impressão, tendo-se apresentado, em certa medida, livre dos problemas relativos a

fluxos de capital excessivos. Desenvolveu-se, assim, a noção de que o I.D.E. é a forma

de empréstimo mais apropriada, pois ele não possui o elemento de juros fixos da dívida

bancária e nem a volatilidade associada com o investimento de portfólio. Conforme

Gonçalves (1998), o I.D.E., basicamente, é considerado um investimento em tijolos e

argamassa, que não pode ser movido com facilidade.

Esse parece ser um outro exemplo da diferença entre a análise dos fatores reais

e dos fatores financeiros da economia. Em primeiro lugar, considere-se a distinção

entre o portfólio e o investimento direto estrangeiro. A distinção foi criada, inicialmente,

para que se pudesse diferenciar o controle interno do controle  estrangeiro de ativos

produtivos. A pressuposição é de que o investimento com propósito de controle terá

uma natureza mais ou menos permanente. A preocupação sobre I.D.E. excessivo era

relacionada a políticas do tipo: se forem impostas restrições de política interna para

remediar a crise do balanço de pagamentos, irão os investidores estrangeiros

simplesmente optar por encerrar suas atividades e ir-se embora para evitá-las?

Preocupações dessa natureza eram comuns na Europa dos anos 60. Mas são

muito distintas das preocupações atuais da maioria dos países em desenvolvimento. As

definições oficiais do I.D.E. nada têm a ver, portanto, com sua permanência, mobilidade

ou sua volatilidade. Na verdade, elas parecem ignorar a facilidade com que os

investidores de países desenvolvidos assumem e abandonam o controle de

companhias através de fusões e aquisições. Nos mercados financeiros atuais, as

companhias parecem ter-se transformado em commodities negociadas diariamente em

mercados de controle corporativo.

Mas mesmo se o I.D.E. fosse redefinido no sentido de incluir apenas
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investimentos imóveis em tijolos e argamassa, de natureza supostamente permanente,

isso significaria que ele teria um impacto diferente no gerenciamento de taxas de

câmbio e fluxo de capitais? Talvez a resposta para isso seja não. E isso também está

relacionado à globalização financeira.

As recentes inovações nos mercados financeiros têm contribuído para eliminar o

conceito de investimento permanente, ou do ‘’vencimento’’ de um investimento. Um

investidor em um título de 30 anos costumava ser considerado de longo prazo ou

permanente, de posse de um ativo de longo prazo até seu vencimento. Mas a

engenharia financeira tem mostrado como um título de 30 anos pode chegar a produzir

(um mínimo de) 61 títulos com taxa de juros zero, com vencimento variando de 6 meses

a 30 anos. Pode-se ser um comprador de algum deles ou de todos, ou comprar-se e

vender componentes para produzir um investimento que tenha um sem-número de

fluxos de caixa e vencimento possíveis. Para reduzir a posição de longo prazo e,

portanto, a permanência do investimento, certamente não é necessário vender o título

original.

Além disso, a disponibilidade de contratos de opções e futuros oferece

alternativas que permitem reter a posse do título, reduzindo, no entanto, a permanência

do investimento, bem como a exposição a riscos de mercado, tais como mudanças em

taxas de juros de 30 anos não serão diferentes para investimentos de portfólio – nem

no caso do investimento direto estrangeiro. Pode-se continuar de posse dos tijolos e

argamassa sem permanecer exposto aos riscos de um país estrangeiro, aos riscos de

câmbio e demais riscos associados à sua natureza permanente.3

Um estudo recente do Banco Mundial observa que ‘’dado que os investidores

diretos possuem fábricas e outros ativos que não podem ser movidos, algumas vezes,

se toma por certo que um afluxo de investimento direto é mais estável que em outras

                                           
3 O exemplo clássico que tem sido usado pelos professores de teoria monetária internacional é a
transação internacional de um título de 30 anos, com um ano de validade, que é classificada como um
fluxo de longo prazo.
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formas de fluxo de capital’’. Nem sempre é esse o caso. Embora um investidor direto

normalmente possua alguns ativos fixos, não há, em princípio, razão alguma pela qual

esses não possam ser inteiramente compensados por passivos domésticos.

Evidentemente, um investidor direto pode tomar empréstimos para exportar capital e,

dessa forma, gerar saídas de capital rápidas.

Normalmente os métodos de hedging disponíveis para os riscos de qualquer

investimento, inclusive do investimento direto estrangeiro em tijolo e argamassa, não

levam o investidor a envolver-se em nenhuma operação cambial direta nem em

qualquer transação do mercado de capital. Quase sempre, entretanto, exigem que o

intermediador financeiro o faça em algum momento. E esses fluxos serão normalmente

maiores quando a incerteza acerca da taxa de câmbio ou das condições financeiras

internas for maior. Portanto, simplesmente, não é verdade que, por ser difícil encontrar

de imediato um comprador para um I.D.E.  em tijolos e argamassa,  esse investimento

não produzirá os mesmos tipos de fluxos financeiros que os investimentos de portfólio.

As empresas de um país mantêm seus balancetes em moeda doméstica, e

investimentos estrangeiros representam riscos monetários da mesma forma que

qualquer outro uso de reserva monetária da companhia. Isso significa que eles também

se aplicarão mecanismos de hedging. O simples fato de os investimentos

representarem ativos reais e produtivos não significa que os riscos de câmbio e de

funding serão ignorados. Estando os riscos cobertos, serão produzidos fluxos

transfronteiras que, por sua vez, produzirão pressão no mercado de câmbio ou no

mercado monetário interno.

De fato, isso é apontado de uma maneira ligeiramente diferente pelo estudo do

Banco Mundial mencionado acima, que observa que ‘’fluxos de longo prazo são

freqüentemente tão voláteis quanto fluxos de curto prazo, e o tempo necessário para

que um choque inesperado em fluxo se extinga é similar para ambos’’  (Claessesns;

Dooley & Warner, 1995). O estudo conclui ser, em geral, impossível diferenciar

estatisticamente entre fluxos de capital relacionados ao portfólio e os relacionados ao
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I.D.E. Parte desse efeito deve-se, evidentemente, à forma de classificação do I.D.E.,

que pode incluir uma vasta gama de investimentos financeiros de forma alguma

relacionados a investimentos em tijolos e argamassa. Mas, tal efeito também chama

atenção para o fato de que, ante a globalização financeira, todos os investimentos,

tornaram-se líquidos e todo investimento implicará certo grau de hedging.

Há um outro aspecto do I.D.E. que costuma ser esquecido quando se argumenta

que ele é preferível aos empréstimos bancários por não gerar fluxos de juros. É a

suposição de que, não havendo combinação prévia sobre pagamentos de juros, não

serão efetuados quaisquer pagamentos a estrangeiros. Entretanto, os investidores

diretos estrangeiros não agem sem a expectativa de retorno, e retorno lucrativo. O

I.D.E. não representa um presente generoso para um país em desenvolvimento; trata-

se de um empréstimo realizado na expectativa de obtenção de lucros e da possibilidade

de repatriação.

Do ponto de vista de prestamista dos fundos, os riscos associados ao

empréstimo bancário consorciado soberano são os mais baixos possíveis, os riscos do

investimento em portfólio são maiores e aqueles associados ao I.D.E., os mais altos.

Isso, sem dúvida, se relaciona em parte ao fato de que esses investimentos são

considerados como permanentes e, portanto, menos facilmente salvaguardados. Mas,

deve-se também à informação menos que perfeita de que as dificuldades  de operar-se

em culturas estrangeiras e ao simples fato, observado tanto por Smith como por

Ricardo, de que os investidores tendem a preferir manter seus investimentos em casa,

onde podem vigiá-los.

A  experiência, no entanto, mostra que a incerteza imaginária ou real do capital
quando não acessível ao controle direto de seu possuidor, juntamente com a
relutância natural que todo homem tem em desligar-se de seu país de origem e
sociedade, e lançar-se, com todos os seus hábitos arraigados, a um governo
estranho e a novas leis, refreia a emigração do capital. Esses sentimentos, que
não me agradaria ver enfraquecidos, levam a maioria dos homens de capital a
satisfazer-se com baixas taxas de lucro em seus próprios países, ao invés de
buscar em emprego mais vantajoso para suas fortunas em nações estrangeiras.
(Ricardo, S.D.)
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Portanto, os prêmios de risco a serem incorporados aos retornos do empréstimo

serão maiores para o I.D.E. Isso significa que, para um país em desenvolvimento, o

I.D.E. pode ser o mais custoso dos métodos de empréstimo de capital. De fato, a

maioria das companhias internacionais que efetuam investimento direto estrangeiro tem

taxas de patamares mínimos para retorno na faixa de 15% a 25%. É paradoxal que seja

dito aos países em desenvolvimento que o I.D.E. é a forma menos arriscada de tomar

empréstimo estrangeiro, quando do ponto de vista do prestamista estrangeiro é

considerada a mais arriscada. Se o prestamista estrangeiro arca inteiramente com o

risco, então há de se esperar uma compensação, na forma de uma taxa de retorno alta

condizente.

Isso leva a um outro aspecto do I.D.E., freqüentemente tratado com descuido.

Como parece evidente, por estatísticas, na maioria dos países que se beneficiaram do

investimento estrangeiro, a maior parte do I.D.E. consiste no reinvestimento dos lucros

sobre investimentos estrangeiros. Uma das razões pelas quais o I.D.E. é considerado

uma forma mais atraente de empréstimo estrangeiro do que, digamos, o empréstimo

bancário, é que ele não acarreta ônus fixo ou imediato sobre reservas de moeda

estrangeira. Todavia, os lucros, por sua vez, representam um ônus direto sobre as

reservas, pois são registrados como saídas da conta corrente, contrabalançadas por um

lançamento simétrico automático na conta de capitais, representando os ganhos

reinvestidos como uma entrada de capital de I.D.E.

Em certo sentido, isso equivale a capitalizar os juros de um empréstimo e,

simplesmente, transferir o passivo sobre as reservas de moeda estrangeira para o

futuro. Conquanto o país receptor possa considerá-los como sendo equivalentes a

investimento direto, esses fluxos de reinvestimento podem ser considerados, pelo

investidor, como um retorno tardio sobre o investimento original, que não precisa

necessariamente ser reinvestido em empreendimentos produtivos, podendo ser,

facilmente, investidos pela subsidiária de propriedade estrangeira em ativos financeiros

domésticos líquidos. Portanto, embora sejam registrados como fluxos de I.D.E., tais

fluxos são equivalentes a investimentos de portfólio de curto prazo, tanto de fato como
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na intenção. Isso pode tornar muito difícil a avaliação da condição real da balança de

pagamentos de um país, pois pode criar a aglomeração dos ganhos de repatriação,

causando perturbações no mercado de câmbio.

As condições verdadeiras do balanço de pagamentos podem se complicar,

ainda, complicadas, se os fluxos de I.D.E. financiarem investimento em unidades

produtivas que exijam uma grande proporção de bens de capital especializados e de

bens semi-elaborados especializados, para montagem doméstica. Embora essas

importações possam ser contrabalançadas pela criação de exportação adicional ou pela

re-exportação dos bens acabados montados, ou pelo reinvestimento registrado dos

lucros, elas podem ocasionar uma redução líquida das reservas, já que as receitas

estrangeiras podem ser usadas para saldar obrigações dos investidores estrangeiros,

enquanto que as importações sempre representarão um passivo sobre as reservas em

moeda estrangeira.

Como é evidente, o aspecto mais importante é aquele relacionado ao

reinvestimento dos ganhos obtidos com I.D.E. Assim, como qualquer esquema tipo

Ponzi, funciona enquanto continuar o reinvestimento e os investidores estrangeiros

estiverem dispostos a obter seus lucros na forma de investimento doméstico

aumentado. Os problemas ocorrem quando os afluxos não são suficientes, ou quando o

investidor estrangeiro decide realocar capital para um outro destino de investimento. É

aqui que o prodígio do juro composto tem papel crucial. A uma taxa de retorno

composta anual de 10%, o valor do investimento dobra em pouco mais de 7 anos; a

15%, dobra em menos de 5 anos; a 25%, dobra em pouco mais de 3 anos. Um país

com uma taxa de crescimento como a de um tigre asiático, de 10% ao ano e entrada

líquida inicial de I.D.E. de 10% da renda nacional, ver-se-ia com um estoque acumulado

de I.D.E. equivalente à renda nacional em menos de 18 anos, se os ganhos

estrangeiros forem de 25% (ganhos de 20%, o tempo cai para 15 anos). Isso, sem que

haja I.D.E. algum além do reinvestimento dos ganhos sobre o fundo original. Portanto,

ao fim do período de 18 anos, os direitos estrangeiros em relação aos lucros

equivaleriam a 25% do PIB.
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Por outro lado, se novos I.D.E.’s  permanecerem a 10% do PIB, de forma que os

dois cresçam em compasso, então o estoque acumulado de I.D.E. atinge 100% do PIB

em cerca de 10 anos. Essa taxa de acumulação é, aproximadamente, equivalente ao

aumento anual de estoques de I.D.E. registrado na Malásia entre 1983 e 1994.

Independentemente de quaisquer outras questões, mesmo se supondo que o

país tenha estabilizado suas contas externas a ponto de poder acomodar esse afluxo

de I.D.E., uma instabilidade estrutural irá estabelecer-se no sistema. Isso pode ser

observado a partir de dois cenários distintos.

No primeiro,  é possível que uma crise seja gerada sem necessidade alguma de

saídas de capital através da venda e da expatriação do capital investido em tijolo e

argamassa. Basta um evento de mercado de capitais doméstico ou internacional para

levar investidores estrangeiros a interromper seus afluxos de I.D.E. (lembremos as

fugas de capitais japoneses dos EUA após o fim da bolha, no final dos anos 1980).

Assim como em uma corrida bancária moderna, que ocorre não porque os correntistas

sacam seus fundos, mas porque os prestamistas se recusam a renovar seus

empréstimos para o banco, um país em desenvolvimento que se tenha ajustado à

permanência das entradas de I.D.E. estará crescentemente exposto à sua interrupção

fortuita, que é  completamente independente da permanência dos fluxos anteriores

contidos no estoque existente de I.D.E.

No segundo cenário, suponhamos que os investidores estrangeiros decidam que,

quando a proporção do I.D.E. em relação ao PIB atingir 100%, será prudente começar a

reduzir seu comprometimento e iniciar a repatriação de 50% dos fluxos anuais de

lucros. Novamente, sem necessidade alguma de liquidar capital presente, isso

significaria que, para manter o serviço do empréstimo estrangeiro, seriam necessários

ganhos adicionais em exportação da ordem de 12,5% do PIB, sem considerar as

importações. Significaria também que o excedente de exportação teria que se expandir

mais rapidamente que a taxa de crescimento interna, para que se pudesse evitar uma



76

crise cambial. Isso é evidentemente insustentável, tanto em termos da proporção

quanto das taxas envolvidas.  A proporção e a taxa do aumento excedente de

exportação que seriam necessárias para sustentar até mesmo a repatriação de 25%

dos lucros tornar-se-iam insustentáveis, a menos que a contribuição líquida do

investimento em I.D.E. para as exportações fosse equivalente à repatriação dos lucros.

São esses os tipos de impacto estrutural que a confiança excessiva em fluxos de

I.D.E. pode produzir nos fluxos de pagamentos da economia, chamam atenção para a

similaridade dos fluxos de I.D.E. baseados em alto reinvestimento de lucros com um

esquema Ponzi.4 A instabilidade estrutural provocada é independente de qualquer

instabilidade de curto prazo de fluxos de I.D.E. devido às inovações financeiras

mencionadas acima, e surgiria mesmo se o I.D.E. tivesse o grau de permanência que

lhe é atribuído tradicionalmente.

A menos que os fluxos de I.D.E. sejam verdadeiramente permanentes – no

sentido de que nem os lucros nem o principal sejam repatriados – quanto mais I.D.E.

um país atrair, e quanto mais retorno esse I.D.E. vier a gerar, tanto mais  frágil será a

posição da conta corrente desse país e, portanto, sua taxa de câmbio. Entretanto,

esses dois fatores aumentarão o risco monetário do I.D.E. e levarão à crescente

probabilidade de repatriação ou de hedging através do mercado de câmbio. Se o

sucesso também trouxer renda e custos domésticos, reduzindo assim as taxas de

retorno domésticas, isso diminuirá o volume de fluxo de reinvestimento de I.D.E. e

aliviará a pressão sobre a conta corrente, mas tornará também mais atraente a

transferência dos investimentos para outros lugares, levando, portanto, a

deslocamentos muito mais pesados de capital investido.

                                           
4 O esquema Ponzi foi nomeado em função de Charles Ponzi, que defraudou pessoas nos anos vinte,
usando o método que envolve convencer pessoas a investir em algo a uma taxa de retorno garantida
usando o dinheiro dos que chegam mais tarde para pagar os primeiros.
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Dessa forma, os países em desenvolvimento podem vir a encontrar-se em uma

posição que lembra aquela dos Estados Unidos, nos anos 60, em relação a suas

reservas de ouro. Os países europeus haviam acumulado em grande volume de

investimentos em reservas em dólar, entendendo que essas poderiam ser convertidas

em ouro. Mas o notável volume de passivos em dólar logo excedeu o estoque de ouro

dos estados Unidos. As contas do balanço de pagamentos dos Estados Unidos foram

redefinidas diversas vezes, para que pudessem melhor refletir a pressão potencial

sobre valor ouro do dólar, tentando-se avaliar a “permanência” dos títulos em posse de

estrangeiros e, portanto, a probabilidade de que pudessem ser convertidos em ouro ou

moeda estrangeira ocasionando um colapso do dólar.

Para um país em desenvolvimento, o problema é avaliar que proporção dos

fluxos de I.D.E. é de fato permanente, e qual será seu impacto em curto prazo no fluxo

dos negócios. Provavelmente, quanto mais altos forem os retornos dos investimentos e

a proporção dos ganhos reinvestidos sobre o estoque total de I.D.E., tanto menos

permanente será seu estoque de I.D.E. e, conseqüentemente, tanto maior a ameaça ao

balanço de pagamento e à estabilidade da taxa de câmbio.  Nesse aspecto, a escolha

entre o I.D.E. e outros tipos de empréstimos estrangeiros é uma questão de intensidade

e não de diferença, e a quantidade de investimento estrangeiro, de qualquer natureza,

não pode ser alvo da indiferença das políticas governamentais.

Assim, enquanto os fluxos de portfólio podem ter um impacto mais direto no

gerenciamento de reservas e nas políticas de taxas de câmbio de curto prazo, o I.D.E.

pode tanto ter uma influência de curto quanto de longo prazo, estrutural,  sobre a

composição dos fluxos de pagamento externo de um país. Conquanto as inovações

financeiras tornem o impacto de curto prazo do I.D.E. cada vez mais similar aos fluxos

de portfólio em termos de volatilidade, o aspecto mais importante é o modo como a

posição verdadeira do balanço de pagamentos de um país e a sua sustentabilidade de

qualquer combinação específica de políticas podem ser encobertas.

Da mesma forma que o acúmulo de títulos em dólar convertidos em ouro



78

representou uma espada de Dâmocles pendendo sobre a taxa de câmbio ouro-dólar,

títulos estrangeiros acumulados na forma de lucros reinvestidos podem criar uma força

potencialmente perturbadora, que pode compensar quaisquer metas de políticas

internas ou externas.  Nos anos de 1960 e 1970, era comum em países como

Alemanha o controle fluxos de capital de forma direta, para prevenir a perturbação da

estabilidade da taxa de câmbio, assim como era comum que os Estados Unidos, a

Suíça, a Holanda e outros países desenvolvidos regulassem o aumento do capital em

seus mercados internos. Nas condições atuais, nada leva a crer que os países em

desenvolvimento devam ser impedidos de usar o mesmo tipo de medida para proteger

suas estabilidades externas e internas.

4.6 – Fatores Determinantes para os Investimentos no Exterior

Diferentes métodos são utilizados pela empresas para decidir investir no exterior.

O mais rudimentar, do tipo go-no go, reflete a hipótese keynesiana de um empresário

de temperamento sanguíneo reagindo a seus ‘’impulsos animais’’.  Nas grandes

empresas, os métodos são mais elaborados: avaliação de um incentivo de risco, próprio

de cada país hospedeiro potencial, vindo majorar a rentabilidade esperada do I.D.E.;

escolha de uma localização minimizando os custos; análise do clima de investimento,

podendo ir de uma lista de critérios  até o estabelecimento de um modelo de simulação

macroeconômica e política do país hospedeiro.

A atratividade de um país hospedeiro refere-se, além disso, aos dispositivos

instalados pelo Estado para atrair o I.D.E. para seu território: leis ou códigos de

investimento,  regime de amortização, regime fiscal, avaliação de estoque, ajudas e

subvenções às implantações estrangeiras, tarifas públicas e preço da energia, infra-

estrutura, serviços públicos.

Poderíamos dizer que o maior peso na decisão de investir no exterior é a
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projeção futura de lucros e os estudos entre risco e retorno do investimento,  porém o

processo de decisão pode  abrir caminho de coalizões e conflitos internos. Podemos

enumerar o  processo de abandono da decisão de investir no exterior conforme

seqüência abaixo (Andreff, 1995:52).

o Seqüência 1: decisão de se abrir ao estrangeiro – motivos de

abandono da decisão: persuasão fraca demais dos dirigentes; fracas

estimulações exteriores; fraca possibilidade de explorar sua tecnologia

ou de decompor seu processo de produção.

o Seqüência 2: pesquisa de oportunidade – motivos de abandono da

decisão: riscos políticos e econômicos elevados demais; fracas

facilidades de implantação; bloqueio da hierarquia.

o Seqüência 3: compromisso de investir – motivos de abandono da

decisão: insuficiência dos meios financeiros previstos; bloqueios

governamentais; mudanças dos dirigentes; falência da empresa.

o Seqüência 4: extensão do I.D.E. – motivos de abandono da decisão:

porte pequeno demais da empresa; primeiras experiências negativas.

Os fatores que induziriam ao investimento estrangeiro na Brasil teriam algumas

razões clássicas:

a) a busca de mão-de-obra barata;

b) a transposição de tarifas altas através de estabelecimento de produção local;

c) taxas de juros atraentes;

d) diversificação de risco e portfólio.
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Estudos mais recentes incluem os vários fatores determinantes de decisão de

uma empresa em investir no exterior, com considerações sobre os seguintes elementos

no país receptor: a capacidade de pesquisa e desenvolvimento, de publicidade, de

gerenciamento, de organização, das vantagens de localização (os custos, as

possibilidades de economia de escala, os salários, o transporte), os incentivos e os

riscos políticos. (UNTC, 1992)5  Esses elementos explicariam a alta concentração de

investimentos externos nos países desenvolvidos.

Fenômenos recentes constituem elementos adicionais para análise comparativa

das causas de ingresso de investimentos estrangeiros, tais como: a conversão da

dívida externa em capital de empresas, as privatizações e os acordos regionais.

O Brasil foi afetado positivamente pela sua inclusão, pelo IFC – International

Finance Corporation – do Banco Mundial, como um dos países que dispõem de

‘’padrões contábeis de qualidade internacional aceitável’’.6

Em termos absolutos, tem-se a impressão de que a legislação brasileira sobre

investimentos estrangeiros não teve influência determinante sobre a decisão de investir

no Brasil. As regras da Lei do Capital Estrangeiro do início da década de 1960 (Lei

4.131 de 1962, alterada em 1964) permaneceram estáveis por cerca de trinta anos,

apesar das variações em sua interpretação, por parte dos órgãos executores da

legislação, que mediante atos tais como: resoluções, decisões ou instruções

normativas, passaram a tentar dar novas interpretações a Lei.

Tampouco, poder-se-ia, em princípio, atribuir a queda de investimentos às regras

restritivas ao capital estrangeiro constante da Constituição de 1988, pois, quando de

sua promulgação, o ingresso anual de investimentos estrangeiros no Brasil já havia

decrescido, em virtude de outros fatores tais como a crise da dívida externa e a

inflação. Alguns estudos, entretanto, indicam que a nova Carta Magna teria acentuado

                                           
5 UNTC. The Determinants of Foreign Direct Investment. New York, 1992. p. 55-63.
6 ‘’A Survey of Third World Finance’’, 20.
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essa tendência, deixando o país de receber em média, US$ 7 bilhões por ano, desde

então. (Bulhões, 1994)

A constituição brasileira de 1988 expressamente determina exceções ao

tratamento nacional de empresas estrangeiras. Diferentemente das empresas

brasileiras de capital nacional, as empresas resultantes de investimentos estrangeiros

não gozam de certos privilégios e não podem exercer certas atividades.

O gozo de igualdade perante a Lei para pessoas físicas ou jurídicas, brasileiras

ou estrangeiras integrava a tradição jurídica brasileira até a Constituição de 1988. A Lei

4.131, no seu Artigo 2º, garantia ao capital estrangeiro o mesmo tratamento jurídico

concedido ao capital nacional sob as mesmas circunstâncias,  sendo proibida qualquer

diferenciação não expressamente prevista naquela Lei.

A discussão em torno da constitucionalidade das leis, regulamentos ou atos

administrativos que concedessem tratamento preferencial a empresas de capital

nacional, desde a promulgação da Constituição aponta para o rompimento da tradição

de isonomia e as dificuldades trazidas ao capital estrangeiro.

Celso Ribeiro Bastos, em comentários ao Artigo 171 da Constituição de 1988,

afirmava ser a ‘’constitucionalização’’ da distinção entre empresas  nacionais e não-

nacionais, ’’uma discriminação, pois somente teria o ‘’condão de afugentar o capital

estrangeiro que o país tanto carece’’, condenando à empresa de capital nacional,

proteção que ’’na maioria das vezes se traduz num privilégio para seus titulares, sem

que daí resulte algum benefício para a coletividade’’. (Bastos; Gandra, 1990:47)

Da análise da legislação brasileira referente a investimentos estrangeiros, pode-

se concluir que numerosas restrições continuam vigentes, a maior parte das quais com

base na Constituição de 1988. Entretanto, durante o período da promulgação da

Constituição até o ano 2000, houve liberalizações das regras para remessas e

propostas ao Congresso para alterações da legislação.
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Em conclusão, poder-se-ia afirmar que as numerosas restrições aos investidores

estrangeiros constantes da legislação brasileira não impossibilitarão a negociação de

acordos bilaterais ou multilaterais pelo Brasil, mas exigirão a obtenção de numerosas

reservas ou exceções ao tratamento nacional. A evolução da legislação pode ser

avaliada no Anexo I deste trabalho.

4.6.1 –  Mercado e Ativos Financeiros no Brasil

O mercado de capitais brasileiro precisava ultrapassar o crescimento do país, daí

o Governo começou a incentivar os investimentos estrangeiros, como forma de atrair

recursos que pudessem acelerar o crescimento desse mercado.

Em 1988 o Congresso nacional aprovou a última constituição da república, que

deixou de lado alguns aspectos anteriores altamente nacionalistas e que impediam a

entrada desses capitais no país. Desde então o tratamento aos investidores

estrangeiros tem progredido consideravelmente. Outras mudanças foram feitas

posteriormente por intermédio de leis complementares, resoluções, etc.

O sucesso do programa de estabilização da economia brasileira, de 1994, a

implantação de reformas econômicas e a flexibilização do investimento estrangeiro no

país propiciaram o ingresso de volumosos recursos no país, inserindo o país no

mercado de capitais internacional.

A integração desses fatores: liberação e incentivos legais, estabilização

econômica e a alta capacidade operacional do sistema bancário financeiro do país,

proporcionou aos investidores estrangeiros uma gama enorme de produtos financeiros,

que também são oferecidos nos mercados financeiros mais desenvolvidos do mundo.
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4.6.2 – Riscos Associados aos Investimentos em Portfólio no Brasil.

A teoria técnica define risco como sendo a variância, medida pelo coeficiente de

correlação dos rendimentos históricos de uma carteira. Portanto, mesmo uma carteira

que esteja produzindo excelentes rendimentos para um investidor pode ter um perfil de

risco devido à variância elevada dos rendimentos históricos. A idéia é investir em países

que apresentem um baixo coeficiente de correlação como reflexo das interações de

mercado que realizam entre si.  O risco da carteira é reduzido pelo investimento em

ações de países que possuam baixos coeficientes de correlação entre si.

Para os investidores estrangeiros existem outros aspectos e definições de risco

necessários e considerados no momento de decidir investir ou não em um determinado

país.  Podem ser  resumidos de maneira a incluir o seguinte:

1. Riscos políticos. Emanam de uma conjuntura política que poderia

estabelecer uma regulamentação desfavorável ou inadequada,

instabilidade política, expropriação ou confisco de ativos,

nacionalização de controles cambiais que tornem impossível a remessa

ao exterior de capital, lucros, juros e dividendos.

2. Riscos associados à moeda. Resultantes de uma alteração no valor da

moeda do país.

3. Riscos associados à empresa ou ao investimento. Qualquer um

decorrente de investimento em uma dada empresa, tais como a falta

de informações, informações incorretas, mudança na administração ou

controle acionário da empresa, que poderiam afetar a condução dos

negócios ou causar a diminuição da capacidade de atuação de uma

empresa, a recessão em um setor industrial específico ou uma súbita

variação de preços.
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4. Riscos associados à corretagem. Associados à atuação de uma

sociedade corretora que poderia prejudicar o investimento, tais como

perda de solvência ou falta de eficiência, que resultariam na compra de

ações no mercado a preços desfavoráveis.

5. Riscos associados à liquidação. Associados a problemas na liquidação

de operações, tais como atrasos excessivos no registro das ações por

parte dos agentes de registro, transferências de recursos financeiros

sujeitas a complicações ou erros, ou então problemas quando se

efetivarem operações de entrega contra pagamentos (ECP).

6. Riscos associados à custódia. Resultantes do relacionamento com

agentes de custódia (custodiantes) locais que possam não estar

atuando corretamente e não ter condições de proteger de forma

adequada os valores mobiliários em nome de seus clientes.

7. Riscos operacionais. Resultam de procedimentos ou padrões de

auditoria inadequados.

Porém o maior risco observado pelo investidor estrangeiro é o risco-país ou

risco-soberano, que equivale ao risco que um país credor incorre quando, ao ter o

direito de receber capitais do exterior em função dos créditos que realizou, vê-los

recusados (não reconhecidos) e, portanto, não saldados. O país devedor soberano

pode recusar o crédito reclamado contra ele em seu próprio território (Kasznar, 1990).

Atualmente o risco-país é medido por instituições  especializadas, tais como

Moodys, Fitch e Standard Poor, entre outras. Os rankings são demonstrados de formas

diferentes, que poderá ser por conceito em letra, ou seja de AAA a EEE, incluindo-se

também os sinais negativo ou positivo, sendo que quanto mais próximo de AAA menor

será o risco. Também pode ser utilizado o critério de notas (1 a 10) ou de Bps (pontos

bases), sobre a taxa de juros do tesouro norte-americano, considerado a de menor

risco.
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As seguir é apresentado o Quadro 4, com a proposição de um critério que pode

ser utilizado para analisar e atribuir grau de risco a um país.

QUADRO 4
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4.6.3 - Fatores  que Influenciam a Decisão de Investir no Exterior.

Existem fatores relevantes na hora de se tomar a decisão de investir no exterior,

que podem ser favoráveis ou não. Os fatores que mais inibem os investimentos

estrangeiros no país, de acordo com pesquisa efetuada pela Simonsen Associados em

2002, é a estrutura tributária nacional e o chamado custo Brasil, conceito que reúne

variáveis que vão dos prejuízos causados pela corrupção e a burocracia ao custo das

taxas de juros internos.

A pesquisa foi efetuada com 132 executivos de empresas com assento nos

conselhos da Câmara Americana de Comércio (Amcham). A pesquisa já tinha sido

efetuada nos anos de 2000 e 2001 e selecionou 28 aspectos importantes nas decisões

de investimentos. Os impostos e o custo Brasil, nessa ordem, já tinham sido apontados

como as variáveis mais desestimuladoras para os investidores estrangeiros nas

pesquisas anteriores. O critério utilizado na pesquisa foi o de menção livre, por esse

motivo não atinge 100% na finalização percentual.

TABELA 2

PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIAM A DECISÃO DE
INVESTIMENTOS NA AMÉRICA LATINA (Inclusive BRASIL)

Reforma Política e Econômica 78%
Instabilidade Política e Violência 62%
Instabilidade Social 57%
Recuperação da Economia Americana 46%
Privatizações de Indústrias-Chave 29%
Transição de Governo 13%
Volatilidade dos Preços de Energia 7%
Outros Fatores 3%

Fonte: A.T. Kearney – Setembro 2002.
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A pesquisa foi efetuada com os CEO e CFO (Presidentes e Diretores

Financeiros) das 1000 maiores empresas globais. Desde que a A.T. Kearney iniciou

essa pesquisa, o Brasil tem se mantido entre as quatro primeiras posições do ranking

dos países escolhidos para receber esses investimentos.

A Tabela 3 mostra o ranking mundial das posições ocupadas pelos principais

países, em desenvolvimento, receptores, e o volume e percentual de participação de

cada país. Mostra também que as posições dos países líderes vêm se mantendo

inalteradas, apenas mudando as posições no ranking.  Outro dado importante é que o

percentual de participação desses investimentos em nível mundial, também mantém

coerência, ou seja, não existem grandes diferenças percentuais, quando observada a

média percentual de participação global. A pesquisa da A.T. Kearney teve início em

1998.

TABELA 3

PRINCIPAIS PAÍSES EMERGENTES RECEPTORES DE
INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS NO MUNDO

         VOLUME - FLUXO ANUAL EM US$ bilhões
Ano Ano
1999 2000

China 40,3 Hong Kong 61,9
Brasil 31,4 China 40,8
Hong Kong 24,6 Brasil 32,8
México 24,1 México 14,7

    PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO TOTAL (%mundo)
China 3,7 China 5,5
Brasil 2,9 Brasil 2,2
Hong Kong 2,3 Hong Kong 4,2
Argentina 2,2 Argentina 0,7
México 1,1 México 2,0
Fonte: UNCTAD – WIR 2002 – World Investment Report
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4.7  – Comparação com Procedimentos e Leis de Outros Países

Conforme observado no capítulo 1.3, os países desenvolvidos deram início à

liberalização de seus mercados aos fluxos internacionais de capitais muito antes dos

países em desenvolvimento ou emergentes.

A maioria desses países (emergentes) vem alterando seus procedimentos e leis

de acordo com a necessidade imediata de suas economias, da mesma forma que o

Brasil, que possui uma enorme lista de leis que tratam do assunto (Anexo I).

A atuação desses países, geralmente, se refere a medidas impostas por seus

governos para dificultar o ingresso de recursos de curto prazo.  Os instrumentos mais

usados têm sido: a taxação de aplicações de curto prazo e a quarentena (quando se

exige que os recursos permaneçam investidos no país por um período mínimo).  Já os

procedimentos que controlam a saída de capitais têm sido vistos como estratégias

radicais que podem deixar o país fora do fluxo internacional desses capitais por longos

períodos.

Entre as recentes estratégias utilizadas por alguns países no que tange a

procedimentos e leis, podemos observar exemplos diferentes conforme abaixo:

o Chile – Entre 1991 e 1998, o país exigia que o investidor informasse  por quanto

tempo os recursos seriam mantidos no país e fizesse depósito de um percentual

do recurso investido no banco central chileno. Se o capital saísse do país antes

de um determinado prazo, a quantia depositada no banco central não era

devolvida.

o Argentina – Em julho de 2003, o país decidiu taxar os recursos que ficassem

naquele país por prazo inferior a seis meses.

o Malásia – Em 1998, para estancar a fuga de capitais desencadeada pela crise
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asiática, a Malásia centralizou o câmbio, ou seja, impediu a saída de recursos do

país. A regra exigia a permanência do capital por pelo menos seis meses.

o China – O país tem câmbio fixo, não conversível, e faz um rígido controle sobre a

remessa de lucros e dividendos. Há restrições também para o ingresso de

recursos no país.

Podemos reparar que, embora a maioria dos países tenha interesse em atrair

investimentos estrangeiros, seja como forma de aumentar investimentos ou como forma

de fechar seus balanços de pagamentos, os procedimentos e leis costumam variar de

acordo com o período (geralmente em períodos de crises) e a necessidade de cada

país, não existindo padrão próprio.
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5 – DESEQUILÍBRIOS E INSTABILIDADES
DO SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL

A expressão ‘’padrão ouro’’ é, em si mesma, uma falácia,
uma das mais caras que já iludiu o mundo. O engano
está em que ela sugere existir um determinado padrão
ouro. Assumir que sejam idênticos padrões monetários a
amplamente divergentes, todos sob um rótulo comum – o
padrão ouro -, levou, recentemente, o mundo à beira da
ruína.

Sir Charles Morgan-Webb (1934)

Desde o fim do Acordo de Bretton Woods, o  mundo vem sofrendo diversas

transformações  econômico-financeiras. O sistema de câmbio fixo cedeu lugar à

flutuação das principais  moedas internacionais, não se conseguindo  ancorar

firmemente as expectativas sobre as taxas de câmbio futuro. Extrapolações de

expectativas voláteis em ambiente de incerteza vêm amplificando prolongando

desalinhamentos ao longo do tempo.

Os controles de capitais cederam lugar à liberalização dos mercados financeiros.

A globalização das finanças transformando economias de crédito em economias de

títulos negociáveis. Desintermediação, desregulamentação e descompartimentalização

dos mercados financeiros constituem as bases da transformação do regime monetário-

financeiro internacional.

Volatilidade cambial, mobilidade de capitais e inovações financeiras colocam,

freqüentemente, as políticas macroeconômicas nacionais, função-objetivo da política

doméstica, diante da necessidade de manter a estabilidade dos mercados de ativos

(cambial, acionário, de títulos e imobiliário). A evolução desses mercados tornou-se

pontuada por variações extremadas em seus preços, via de regra, não explicáveis

pelos comportamentos das variáveis macroecômicas fundamentais: o crash da bolsa de

Nova Iorque, em outubro de 1987; a bolha do setor imobiliário japonês; a falência das

Savings and Loans (poupanças e empréstimos) dos Estados Unidos; os eventos do

mercado cambial europeu de 1992 e 1993; a oscilação do mercado de títulos; e as
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crises dos chamados ‘‘mercados emergentes’‘, questionando suas viabilidades na

década de 1990.

Tais mudanças requerem um reexame profundo do sistema monetário

internacional (SMI) objetivando esclarecer suas conexões com os mercados de ativos

reais e financeiros e com as políticas econômicas nacionais; alinhar suas fragilidades

atuais e potencialidades futuras; e pensar os requisitos indispensáveis à sua

reformulação. A busca desses objetivos deve ser realizada sob a premissa prudente de

que o sistema monetário internacional continue a operar em um mundo de incertezas,

de mercados imperfeitos e de políticas econômicas sub-ótimas. Ao contrário, pode-se

correr o risco de planos grandiosos mais infactíveis.

5.1 – Ataques Especulativos e Regimes Cambiais

No início da década de 1980, boa parte dos economistas transmitia uma

mensagem otimista e simples a respeito do sistema financeiro internacional. Segundo

eles, havia uma forte correlação entre o crescimento das transações financeiras e o

desenvolvimento da produção de bens e serviços; a ‘’ elasticidade’’ entre essas duas

variáveis era positiva e maior que a unidade (significando que a cada 1% de acréscimo

do PIB, o saldo de ativos financeiros crescia mais de 1%), e, o mais importante, o

‘’aprofundamento financeiro’’ estimulava o desenvolvimento da produção.

Portanto, taxas de juros controladas, seletividade e subsídios de crédito,

barreiras à entrada de intermediários, controle sobre divisas e fluxos de capitais etc.

eram liminarmente contra-indicados. Eles interferiam na plena liberdade de

funcionamento dos mercados e prejudicavam o ‘’aprofundamento financeiro’’ e,

conseqüentemente, o desenvolvimento econômico.

Após várias crises cambiais e bancárias no Brasil e no resto do mundo, esse

otimismo foi substituído por grande desconfiança em relação ao potencial de
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instabilidade dos mercados financeiros, em especial aos mercados não-regulados.

Contudo uma volta ao passado, de regulação estrita e restrições variadas, também

parece de difícil aceitação.

Nos últimos 30 anos, o mundo experimentou um processo de liberação financeira

que derrubou diversas restrições ao funcionamento dos mercados domésticos e cujo

principal resultado, no caso dos países em desenvolvimento, foi um fantástico

crescimento dos fluxos de capitais externos neles investidos.

Partindo de uma situação de economia fechada ao exterior, a abertura financeira

equalizaria as taxas de juros internas às que prevalecem nos mercados internacionais.

Os países que tivessem taxas de juros superiores às internacionais seriam

beneficiados, pois, com a subseqüente queda da taxa, o investimento seria estimulado,

o estoque de capital aumentaria e o mesmo ocorreria com a produção de bens e

serviços. Os países que estivessem na situação inversa, com taxas de juros baixas,

também, pois os residentes teriam acesso a taxas de retorno sobre ativos financeiras

superiores às que obteriam em seus mercados domésticos. Além disso, em condições

de risco, a liberalização financeira possibilitaria a diversificação internacional de ativos,

o que aumentaria o bem-estar dos residentes.

A experiência prática legitimava a teoria. Porém, com a virada dos anos 80, o

inusitado aparece: a emergência de virulentas crises financeiras e cambiais, com alto

poder de contágio, ameaçava acabar com os ganhos obtidos anteriormente e, no limite,

com toda a estabilidade e prosperidade da economia mundial.

De longa data a teoria do comércio internacional de ativos financeiros foi

contestada em vários aspectos. Primeiro, se um país tem poder  de  mercado como

tomador ou emprestador de recursos, o livre comércio não conduz à equalização da

taxa de juros – portanto, não pode ser ‘’ótimo’’. Segundo, o setor financeiro está sujeito

a maiores riscos que o setor real, pois transacionam fluxos descontados de renda

futura, e o futuro é essencialmente, imponderável. A inesperada reversão dos fluxos de
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capitais, impactando negativamente o mercado de câmbio, é uma possibilidade sempre

real. Os intermediários financeiros devem, pois, estar sujeitos à regulação prudente e à

fiscalização. Controles sobre capitais externos podem ser também necessários, embora

a experiência demonstre que não são efetivos no longo prazo. Terceiro, a liberalização

financeira pode provocar a apreciação do câmbio quando o país está engajado em

processos de combate à inflação ou com altos déficits fiscais e, conseqüentemente,

com taxas internas de juros elevadas. A entrada de capitais e a sobrevalorização

cambial levam a problemas de déficits em transações correntes e de acumulação de

dívida externa. Quarto, se o país está atrasado ou no meio de um processo de abertura

comercial, a liberalização financeira pode induzir à entrada de recursos em atividades

inadequadas, do ponto de vista do balanço de pagamentos e do futuro da economia

(como por exemplo, a produção de bens não-transacionáveis com o exterior).

A tipologia das crises recentes tem um pouco de todos esses elementos. O

cenário típico após a liberalização financeira é uma explosão do crédito, financiado por

empréstimos externos e garantido por uma taxa de câmbio fixa bastante estável. Então,

depois de assumido o endividamento, e com os preços dos ativos domésticos inflados,

surge uma perturbação no horizonte.  Os investimentos externos, fortemente

aquecidos, decepcionam, dando lugar ao dilema entre manter a dívida financiada a

taxas de juros altas ou privilegiar os bancos e as empresas nacionais com juros baixos.

Se os juros caem, a moeda pode se desvalorizar; se sobem, os bancos e as empresas

podem quebrar. A experiência mostra que, no final, todos são prejudicados, porque os

financiadores estrangeiros percebem que a situação é inviável, e que o melhor é retirar

os recursos do país. O contágio tem um papel importante. Como nos casos das corridas

bancárias, a vulnerabilidade é um dado objetivo, mas depende também de

expectativas. Se for constatado que a situação do endividamento ou dos bancos está

insustentável em determinado país, logo surgem especulações sobre qual será o

próximo país a ser afetado.

A atividade financeira é notadamente de difícil regulação. O dinheiro tem certas
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características de bem público: as pessoas estão sempre procurando (e conseguindo)

meios de aumentar sua utilização, a despeito das restrições dos bancos centrais, do

mesmo modo que os advogados procuram (e acham) brechas na legislação ou doentes

utilizam exageradamente serviços médicos gratuitos. No frigir dos ovos, crises

financeiras periódicas talvez sejam inevitáveis, pela própria natureza da atividade e

dado o amplíssimo escopo das medidas que seriam necessárias para revertê-las.

Todos os esforços nessa direção (ou seja, políticas macroeconômicas sadias,

regulação prudencial, controles e fiscalização) são positivos, mas, se assim for, a

questão essencial é poder contar com emprestadores de última instância efetivos,

sejam eles instituições nacionais (bancos centrais), estrangeiras ou supranacionais.

As crises do capitalismo são periódicas não devido à mais-valia ou a qualquer
outro conceito obscuro, mas porque, a cada período, as pessoas simplesmente
esquecem os equívocos que foram cometidos anteriormente e voltam a fazê-
los. Então, se isso for verdade, há  o consolo de que, nos próximos 30 anos,
podemos torcer por um ambiente econômico e financeiro de maior
tranqüilidade. (Simonsen, 1991:89)

5. 1.1 - Tipologia de Crises Cambiais

a) Modelos Canônicos

       

 Explica crises como  resultado de  inconsistências  ou  desequilíbrios estruturais

nos fundamentos econômicos e fiscais.

b) Modelos de Segunda Geração

 O que fornece o  ‘’combustível’’  para  essas crises é  a  fixação de alguma

variável nominal como, por exemplo, o déficit público ou salários nominais. Ingredientes:

uma razão para defender ou abandonar a taxa de câmbio é o mecanismo que explica o

custo de defender a taxa de câmbio, o qual deve ser crescente quando as pessoas

esperam que a taxa vai ser abandonada.
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c) Modelos de Terceira Geração:

Os modelos  de  terceira  geração  trazem  como  diferença  diversos aspectos,

tais como: profecias auto-realizáveis, contágio e efeito manada.  A principal diferença

entre este modelo e os demais é que os de 3ª geração provocam a crise, enquanto os

outros agem naturalmente percebendo as inconsistências.

5.1.2 - Ataques Especulativos e Crises Financeiras

A principal  característica para  definir uma crise cambial é quando o investidor

perde a confiança na moeda local,  exercendo pressão sobre a mesma  com a

expectativa de desvalorização.

Principais Características:

(1) foram precedidas por grandes fluxos de entrada de capitais;

(2) desenvolveram-se através de uma complicada interação entre setores

financeiros, domésticos e não-financeiros investidores e bancos

internacionais e governos soberanos;

(3) poucas pessoas foram capazes de prevê-las;

(4) levaram a uma acentuada redução do crescimento econômico, quase levando

a um colapso da produção.

O Diagrama 1, apresenta um fluxo de movimentos capaz de induzir um paÍs a

uma crise de instabilidade financeira ou depressão. O diagrama demonstra os

caminhos que podem ser tomados, dependendo da direção das políticas econômicas e

quais os impactos que essas medidas trazem para a economia de um país. O mais
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interessante é que, mesmo com políticas econômicas diferentes no início de uma

instabilidade financeira, chega-se ao mesmo ponto, que o autor do diagrama chamou

de engrenagem infernal.

Diagrama1

A engrenagem infernal ou como as políticas liberais conduziam
à instabilidade e à depressão financeira.

        Virada de direção nas políticas econômicas

     Rigor Salarial     Rigor Monetário

     Desaceleração      Desaceleração     Alta nas taxas
     do Consumo        da Inflação   de Juros Nominais

     Desaceleração    Alta das taxas
    do Crescimento    de Juros Reais

Crescimentos dos
Déficits Públicos Crescimento da 

Dívida Pública

Amplificação da Libe-
ralização financeria Manutenção de Taxas

Juros Reais Elevadas

Crescimento da Crescimento da Insta-
Finança Especulativa bildade Financeira

Desregulamentação da Acumulação
do Capital Produtivo

Fonte: Plion Dominique, Movimento de Capiatis e Instabilidade Monetária. Paris, Syros, 1998.
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5.2 – A Reforma do Sistema Financeiro Internacional

Existem inúmeras propostas de reforma do atual sistema financeiro internacional,

cujas bases foram criadas em uma reunião internacional na cidade de Bretton Woods,

em 1944. O chamado sistema de Bretton Woods definiu a arquitetura  financeira e

monetária internacional pós-Segunda Guerra Mundial. Esse sistema definiu como

regras básicas a conversibilidade das moedas em ouro e o regime de câmbio fixo. O

objetivo era encontrar um sistema de taxas de câmbio estáveis com a definição de

paridades via câmbio fixo. Tendo em vista o preço oficial do ouro, as moedas seriam

então convertidas em ouro a uma taxa de câmbio fixo.

A ruptura do sistema Bretton Woods ocorreu em 1971, quando os Estados

Unidos declararam a não conversibilidade do dólar em ouro, ao mesmo tempo em que

acabava o regime de câmbio fixo. Como resultado, o FMI e o Banco Mundial

reordenaram suas atividades para os países em desenvolvimento.

Desde agosto de 1971 – quando se rompeu o Acordo de Bretton Woods – e

principalmente após março de 1973 – quando foram abandonados os esforços

sistemáticos de reordenamento das taxas de câmbio para se chegar a uma nova

estrutura de paridades fixas, a economia mundial opera na ausência de um regime

monetário internacional. Como esta situação já se prolonga por um tempo razoável e

como, apesar de instabilidade na área monetário-financeira e dos desajustes

comerciais, a economia mundial não incorreu em crises profundas, surge a dúvida

quanto à necessidade de se alcançar uma nova ordem e qual deve ser sua natureza.

Ultimamente, no entanto, houve uma relativa ativação do debate em torno do

Sistema Monetário Internacional (SMI), associado basicamente a três aspectos. Em

primeiro lugar, nos últimos anos, vêm se acumulando críticas de distintas ordens aos

organismos financeiros internacionais, principalmente ao FMI, e ao Banco  Mundial, que

monopolizam questões com a efetividade de suas políticas, sua estrutura de poder e

processo decisório, o destino de seus financiamentos e até o excessivo
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comprometimento de recursos dos países desenvolvidos com estas agências

multilaterais. Em segundo lugar, o processo de globalização financeira dos capitais

privados, ainda que facilite o financiamento de importantes desajustes de balanço de

pagamentos, também traz a preocupação de mercados financeiros crescentemente

integrados, com interrupções de crises ainda localizadas, mas que podem ter um efeito

de contaminação fora de controle dos bancos centrais, ampliando assim o problema do

risco sistêmico. E, em último, o qüinquagésimo aniversário de Bretton Woods, em 1994,

constituiu-se num marco que incentivou um debate renovado em torno do sistema

financeiro internacional.

Pode-se dizer que é praticamente consensual a preocupação com as flutuações

das taxas de câmbio entre as principais moedas do sistema,  principalmente no que diz

respeito a suas conseqüências sobre a estabilidade do sistema financeiro internacional.

A expansão dos derivativos financeiros, por outro lado, permite aos agentes

aderir a instrumentos que resguardem individualmente contra riscos. Por outro lado, no

entanto, aumenta o risco sistêmico, pois faz com que haja um número crescente de

operadores desinformados ou mal informados atuando, implicando problemas de

transparência e de interpretação de sinais emitidos nos mercados.

Com a crescente globalização financeira, as relações monetário-creditícias

internacionais passaram a ser predominantemente de natureza privada e se

desenvolvem num espaço de concorrência entre as três principais moedas. Isso torna a

capacidade de intervenção das autoridades nos mercados monetário-creditícios

bastante limitada. Assim, para prevenir situações de risco maior, seria necessário

avançar na direção de uma colaboração sistemática e institucionalizada entre

autoridades monetárias, idéia que ainda provoca grandes resistências internas na

maioria dos países.

Uma última preocupação central quando ao risco sistêmico diz respeito ao pouco

entendimento que se tem dos mecanismos de transmissão de distúrbios financeiros.
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Devido a esta dificuldade, existem grandes incertezas quanto ao efeito de alastramento

de uma crise localizada para o conjunto do sistema.

A partir desta preocupação central de risco sistêmico, reflexões sobre um

reordenamento futuro e seus obstáculos estão bastante ativas. Desde 1987, após a

experiência de coordenação ad hoc de política econômica entre os estados Unidos,

Japão e Alemanha para desvalorizar ordenadamente o dólar, o debate se concentra na

proposta das bandas de flutuação para as taxas de câmbio (flexible target zones for

exchange rates), elaborada por Williamson (International Finance, 1998).

Cabe ressaltar que esta proposta se baseia numa estrutura de paridades

cambiais entre o iene, o dólar e o marco alemão que refletiria uma taxa de câmbio real

efetiva de equilíbrio, revista de tempos em tempos.

Em discussão a respeito do sistema monetário internacional, Henning (1989)

ponderou que não havia maiores obstáculos à formalização desta proposta, pois, em

sua opinião algo muito parecido, de fato, já vinha sendo praticado, pelo menos

‘’unilateralmente’’, pelos EUA. Esta opinião não era compartilhada por outros três

especialistas internacionais, que consideraram que a restituição de um regime de

câmbio fixo, ou uma variante menos rígida como a das bandas de flutuação, não

resolveriam a questão monetária internacional. O ceticismo em relação a esta proposta

decorre basicamente de dois argumentos. Primeiro, garantir a estabilidade da taxa de

câmbio sempre foi uma tarefa difícil, tornando-se, ainda mais, em função do processo

de globalização financeira e dos desafios que as inovações financeiras colocam à

gestão da política monetária. Segundo, a determinação de uma taxa de câmbio de

equilíbrio a partir dos fundamentos parece uma tarefa dificilmente exeqüível diante da

crescente interferência de variáveis financeiras na determinação das taxas de câmbio e

da pouca clareza que se tem deste processo de determinação.

Existe algum consenso em torno da necessidade de avançar-se pelo menos na

direção de uma maior coordenação da política econômica entre os principais países
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industrializados, que inclusive vá além de esforços ad hoc. No entanto, mesmo neste

âmbito mais limitado, os problemas são considerados enormes, essencialmente porque

predominam diferentes visões políticas quanto aos ajustes que se devem empreender e

ao grau de sacrifício exigido de cada uma destas economias em favor de uma melhora

do conjunto dos países.

Embora, em termos concretos, no âmbito financeiro opere a globalização, na

discussão em torno do regime monetário os países/regiões relevantes se restringem

aos EUA, ao Japão e à Europa. Considera-se que qualquer definição do rearranjo

monetário internacional deve partir deste grupo (também conhecido como a Tríade),

cabendo aos países restantes somente aderir a eventuais novas regras. Em outras

palavras, praticamente os países em desenvolvimento estão excluídos do debate em

torno da reforma do sistema monetário internacional.

Também cabe destacar que a problemática do desenvolvimento não está

presente na discussão mais ampla em torno do reordenamento monetário-financeiro

internacional. Como foi assinalado, com relação à estabilização das taxas de câmbio,

supõe-se uma adesão automática às regras monetárias por parte dos países em

desenvolvimento, uma vez que estas regras tenham sido constituídas pelo selecionado

grupo de países industrializados.

A discussão em torno de uma maior convergência entre as economias

industrializadas e as em desenvolvimento não existe, ainda que esta fosse uma

condição básica para que as regras monetárias internacionais pudessem ser

efetivamente cumpridas por estas últimas, cujas moedas tendem a ser mais fracas.

Vale dizer, a redução da assimetria entre as economias que integram o sistema,

aspecto central no processo de ordenamento monetário no âmbito da região européia,

está totalmente ausente do debate em torno do sistema monetário internacional.

A problemática dos países em desenvolvimento só aparece quando se discutem

as instituições de Bretton Woods, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.
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5.3 – Controle de Capitais

Com  os mercados financeiros mais integrados em conseqüência das novas

tecnologias e da globalização, os problemas dos fluxos de capitais internacionais têm

gerado desequilíbrios no balanço de pagamentos de diversos países e, com isso, a

discussão em torno da necessidade de maior regulação tem sido cada vez mais

discutida.

Com  o Acordo de Bretton Woods, que determinou a regra das taxas de câmbio

fixas, o controle do fluxo de capitais era severamente controlado. Por meados dos anos

1960, a criação dos Euromercados provocou uma espécie de fuga desse controle com

a permissão de que bancos de um país pudessem receber e efetuar depósitos em

moedas de outros países. Só na década seguinte – quando o Acordo de Bretton Woods

foi abandonado e as moedas passaram a flutuar, uma em relação à outra – foram

criadas as condições para o renascimento do mercado internacional de capitais.

Sucessivamente Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha e Japão levantaram os

controles no tocante à saída e entrada de capitais, seguidos de Itália e França. A

extinção de restrições ao movimento de capitais estendeu-se nessa última década ao

grande número de países em desenvolvimento, agora denominados mercados

emergentes.

Depois de um período de prosperidade do mercado internacional de capitais, na

década de 1960 e 1970,  aconteceram crises desencadeadas pelo mau gerenciamento,

por influência política, competição crescente e pela implementação de uma política

econômica desarmoniosa, fazendo com que o temor de contaminação dessas crises

implementasse medidas de controle à entrada e saída de recursos  externos.

Os principais objetivos desses controles são:

- diminuir o volume de capital que ingressa no país;
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- reduzir a apreciação cambial que poderia ser gerada com esses fluxos ;

- permitir que os bancos centrais mantenham um diferencial entre taxa de

juros interna e externa, podendo conduzir uma política monetária

independente;

- desestimular a entrada maciça de capital de curto prazo e estimular o

influxo de recursos de longos prazos;

- conter a especulação da moeda e estabilizar os fluxos de curto prazo,

evitando os efeitos de suas flutuações sobre a economia real;

- propiciar a recuperação da economia e limitar o efeito de contágio

proveniente de choques externos;

- assegurar a estabilidade dos preços domésticos e da taxa de câmbio;

- criar um ambiente propício para que tanto o investidor externo quanto o

consumidor doméstico retomem a confiança da economia.

As principais medidas adotadas são:

- proibir a entrada de recursos para investimentos de curto prazo;

- limitar o tempo mínimo de permanência dos recursos no país;

- promover a  cobrança de impostos sobre esses capitais;

- limitar, percentualmente,  o destino dos investimentos;

- restringir as remessas de lucros para o exterior;
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- restringir a remessa de capitais para o exterior;

- criar entraves burocráticos para admitir o ingresso e/ou saída desses

recursos;

- criar limite percentual de ganho por tempo de permanência dos

investimentos;

- taxar os investimentos inversamente relacionados ao período de

permanência no país.

O debate sobre o controle de capitais ganha força. O problema é que esse

capital, predominantemente, de curto prazo (o chamado hot money), pode afetar a

cotação do dólar e, conseqüentemente, afetar as exportações do país, devido ao maior

custo dos produtos nacionais em moeda estrangeira (geralmente os dólares dos

Estados Unidos). A diminuição das vendas ao exterior e o conseqüente impacto na

balança comercial pode afetar as contas do país.

O líder do governo no senado, senador Aloízio Mercadante (PT-SP), declarou ao

Jornal O Globo (11.05.2003, p. 37): ‘’O risco é que a gente troque o capital seguro das

exportações pelo Capital Motel, que entra  de manhã e sai à noite’’, referindo-se aos

capitais estrangeiros de curto prazo e a necessidade de se abrir um debate no país

sobre as restrições a entradas desses capitais voláteis.

Em declaração sobre o mesmo assunto o Deputado Antônio Delfim Netto (PP-

SP), ex-ministro da fazenda (1967/74), da agricultura (1979) e do Planejamento

(1979/85), declarou que “A janela aberta pode trazer Morte Súbita – O Capital de curto

prazo que entra no país pode estar provocando flutuações gigantescas no dólar. Alega

que no Brasil, até as reservas internacionais são emprestadas e que a enxurrada de

capital externo não tem prazo para entrar e também não tem prazo para sair e, ainda,

que não tem o que fazer aqui dentro do País, a não ser ganhar dinheiro com os papéis
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do governo’’ (Gazeta Mercantil – 12.05.2003, A-4).

Até mesmo a Igreja Católica, por meio da CNBB – Confederação Nacional dos

Bispos do Brasil – criticava a dependência do país aos capitais especulativos (Gazeta

Mercantil – 13.05.2003, A-5).



105

6 – CONCLUSÃO

A globalização econômica acabou criando estratégias nacionais liberalizantes, o

que  deu início a um processo desnacionalizador que subordina a economia brasileira

às estratégias e ao comportamento do capital internacional, dando sequência à

desnacionalização do final do século XIX, quando a infra-estrutura econômica do Brasil

dependia, sobremaneira, do capital internacional.

O Brasil ainda depende desses capitais externos para fechar as contas. Por isso,

qualquer adoção de restrições a esses capitais, seja por meio de controles de entrada

ou saída, bem como de quarentena, deve ter seus efeitos levados em conta, inclusive

sobre os fluxos comerciais.

Inserida na globalização econômica, a questão financeira internacional, não

resolvida em Bretton Woods, começa a dar sinais de exaustão, no início dos anos 1960,

com o esgotamento da dinâmica de crescimento dos EUA e, notadamente, com seu

grande endividamento internacional. Já nesse momento, suas principais empresas e

bancos se transformam em efetivos financiadores de grande parte dessa dívida.

O fim da conversibilidade do dólar em ouro, no início dos anos de 1970, nada

mais foi do que um ato de confissão da crise vivida por aquele país. Essa crise

aumentou ainda mais o endividamento público nos países desenvolvidos, gerando

crises fiscais estruturais na maioria deles, culminando com um ato unilateral da política

de juros altos dos EUA (passaram de 7% para 21,5% entre 1979 e 1981),

acompanhados, em seguida, pelos demais países.

Durante esse período, esses bancos e empresas estimularam os países em

desenvolvimento ao endividamento ‘’fácil’’, processo que culminou entre 1979 e 1982,

com a chamada ‘’crise da dívida externa’’. Esse processo repete, principalmente, nos

países emergentes, o fenômeno da ‘’fragilização financeira’’ dos Estados endividados,
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originando a necessidade de ajustes macroeconômicos. Por outro lado, esses

financiadores promovem, nesse longo transcurso, o chamado processo de

‘’financeirização’’, que consistiu nessa desmedida acumulação financeira e na

necessidade de implantação de alterações institucionais e operacionais no mercado

financeiro internacional.

Com o excesso financeiro criado por esse processo, deu-se início  ao

renascimento das idéias de liberdade de mercado, disseminando princípios neoliberais.

Esses princípios neoliberais, no Brasil, fomentam a desregulamentação na

legislação sobre movimentações do capital estrangeiro, levando a partir de 1991, ao

início de um forte crescimento no ingresso de investimentos estrangeiros em portfólio

no país. Além da desregulamentação, esse aumento do fluxo de capitais também foi

atribuído às elevadas taxas de juros no país, ou ainda, ao resultado de movimentos de

arbitragens entre os mercados de câmbio flutuante e comercial.

O fenômeno da globalização tem diversas formas ou dimensões.  A dimensão

financeira abrange os fluxos internacionais de capital de empréstimo, financiamento e

investimento externo em portfólio. Este último abarca transações com ativos financeiros

(ações, quotas de empresas ou fundos de investimentos, títulos soberanos, privados

etc.) que dispensam o controle sobre o agente econômico receptor do investimento.

A substituição dos fluxos de investimento de portfólio por I.D.E., como fonte de

recursos externos, pode representar uma menor volatilidade e vulnerabilidade no curto

prazo. Entretanto, no médio e longo prazo, deve-se levar em conta o comportamento

cíclico ou errático dos fluxos de I.D.E. Nesse sentido, mantém-se a situação de

vulnerabilidade externa de países – como no caso do Brasil, que acaba enredado em

uma armadilha de trajetória crônica de instabilidade e crise.

Tomar a expansão do I.D.E. no final dos anos de 1990, como indicador de

‘’confiança’’ dos  investidores internacionais na política governamental pode ser um
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equívoco. Políticas consideradas altamente inapropriadas – como foi o caso do Brasil, a

partir de 1995 – podem até induzir à expansão extraordinária do I.D.E. durante um certo

período. Entretanto, essa expansão torna-se insustentável com o passar do tempo.

O fluxos de I.D.E. em escala global apresentam ciclos marcantes, com flutuações

que dependem da situação econômica dos países desenvolvidos, da política

macroeconômica desses países e das estratégias das empresas internacionais. A

volatilidade desses fluxos é ainda mais evidente quando se consideram os processos

de fusões e aquisições transnacionais ocorridos na segunda metade dos anos de 1980,

interrompida no final dessa década, cuja origem esteve, principalmente, na revitalização

do projeto de integração européia e no ajuste estrutural da economia norte-americana

ante os desafios da competitividade asiática. Somente em 1994 surgiram sinais de uma

nova onda de fusões e aquisições, cuja amplitude é incerta, mas que provavelmente foi

interrompida na virada do século XX.

Nesse sentido, contar com os fluxos de entrada de I.D.E., como uma fonte de

financiamento de déficits de balanço de pagamentos no longo prazo, pode significar um

erro grave de estratégia. Outro equívoco, é a idéia, freqüentemente encontrada em

debate, de utilização de um cenário de tendência que possa prever a evolução futura

dos fluxos de I.D.E..

A experiência histórica mostra claramente que esses fluxos têm um

comportamento cíclico e, por vezes, errático.

Outro ponto que precisa ser mais discutido e até mesmo desmistificado é a

qualidade dos investimentos em portfólio, ou seja, a definição de que esses capitais são

preferíveis aos I.D.E.’s, uma vez observado que sua volatilidade pode ser maior que os

capitais direcionados para os investimentos em portfólio. Além da volatilidade,  as

recentes estatísticas desmistificam essa crença, como no caso brasileiro. Ademais,

insistir na defesa de um impacto positivo do capital estrangeiro, na forma de I.D.E.

sobre as contas externas da economia brasileira – independentemente da influência de
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políticas e estratégias governamentais e de outras variáveis – pode ser igualmente uma

defesa errática.

Mesmo considerando que pode não haver diferença de qualidade nos diferentes

tipos de investimentos externos, observa-se que esses capitais podem trazer problemas

para os estados nacionais e que a discussão sobre a criação de controles também é

válida.

O Brasil já adota controles de capitais, que, no entanto, ou são muito frouxos ou

são efetuados por meio de burocracia, dificultando ao máximo a facilidade de transição

desses fluxos. Caso seja necessário criar condições (regras) para a entrada, para a

saída e para a permanência desses capitais, elas não deveriam afetar os já ingressos,

o que, certamente, poderia criar maior aversão ao país e conseqüente aumento do

custo-país.

Qualquer adoção de controles de capitais deve levar em consideração as

políticas econômicas do país.  Nem sempre o modelo adotado por alguns países pode

ser bom para a economia nacional, bem como fórmulas prontas podem trazer

malefícios imediatos. As ‘’regras do jogo’’ devem ser subordinadas a uma lógica

econômica do país e ser transparente para o mercado. Nem sempre o lema de que o

que é bom para o capital internacional é bom para o Brasil.

Propostas como a taxa Tobin, extinção dos paraísos fiscais e a quebra de sigilo

bancário enfrentam poderosos grupos de interesses, que não são somente os bancos,

empresas transacionais ou os governos dos países desenvolvidos, mas, também, pelo

crime organizado e pela máfia, que são beneficiados diretamente pela globalização

financeira.

O Acordo da Basiléia sobre padrões de adequação de capitais é inadequado

para capturar os riscos de crédito associados à globalização financeira. Há um forte

sentimento de que as agências internacionais de risco não são eficientes na avaliação
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de risco de países e empresas. Ademais muitas instituições financeiras com alto nível

de alavancagem, como os hedge funds, não são cobertas pelo Acordo da Basiléia. Vale

notar que os paraísos fiscais não adotam as normas desse acordo. Portanto, há

necessidade urgente de criar novos mecanismos para maior regulação das operações

internacionais de bancos e empresas financeiras. Ademais, é necessário desenvolver

esquemas de regulação mais robustos para os fundos de investimento internacional.

A liberalização da conta de capital do balanço de pagamentos é uma diretriz

básica do FMI e um componente principal da política externa dos governos dos países

desenvolvidos. Contudo, as crises financeiras recorrentes, tanto nos países

emergentes, quanto nos desenvolvidos, têm levado ao crescente questionamento da

influência dos fluxos internacionais de capitais, geradas pelo fenômeno da globalização,

além do mau funcionamento do sistema monetário internacional. Os problemas

causados pela globalização financeira exigem não somente o reestudo dos processos

de liberalização e desregulamentação, mas também da estrutura financeira

internacional.

A chamada nova arquitetura financeira internacional refere-se ao debate que

trata de propostas para a reconfiguração do sistema monetário e financeiro

internacional. Na ausência de consenso no âmbito dos países desenvolvidos, a ONU

opera sem o balizamento necessário para chegar a resoluções e decisões.

Embora os países desenvolvidos percam lucros e juros relativos às operações

financeiras internacionais, a menor instabilidade da economia mundial poderia trazer

benefícios globais. Maiores controles sobre os fluxos internacionais de capitais

poderiam reduzir a volatilidade do sistema financeiro internacional ou minimizar casos

de crises isoladas.

Observar a necessidade de capitais estrangeiros e o fluxo de caixa do país,

estipulando alíquotas diferenciadas de impostos de acordo com o prazo  desejado

desses investidores poderia ser o primeiro passo para dar início a um controle mais
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eficiente desses fluxos, sem, com isso, criar quebra de contratos e conseqüentes

políticas de aversão ao país.

Em síntese, a causa básica da globalização econômica é a necessidade das

economias desenvolvidas de expandir seus mercados. As economias emergentes e

outras sub-desenvolvidas ainda precisam desses fluxos de capitais. Porém, devido à

falta de uma política internacional, cada país deve adotar procedimentos que possam

gerar benefícios locais sem efeitos colaterais futuros, ou seja, manter-se no mercado

internacional globalizado, com políticas claramente definidas.

O alto índice de alterações observadas na legislação durante o período estudado

poderia afetar qualquer conclusão futura, da mesma forma que, após o período

encerrado no ano de 2000, observamos grandes modificações nos fluxos de capitais

internacionais, cabendo uma extensão da atual análise para uma futura, com maiores

detalhamentos e observações.
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1994 a 2000
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Anexo I - Evolução da Legislação que Envolve Recursos Externos de 1994 a 2000.

Ano - 1994
Resolução CMN.  2.042 - Janeiro - Autoriza a realização, no  mercado de balcão, de operações de  swap
referenciadas  em  ouro, taxas de câmbio,  taxas  de juros  e  índices  de  preços, por  parte  das instituições 
que especifica.
Resolução CMN. 2.046-Janeiro-Altera dispositivos dos regulamentos anexos à Resolução que especifica.
nº 1289, de 20/03/1987, que disciplinam a constituição, o funcionamento e a administração de Sociedades de 
Investimento  –  Capital Estrangeiro, Carteira de Títulos e  Valores  Mobiliários  mantidos no país por entidades 
mencionadas no Decreto –  lei  nº 2285,  de 23/07/86, e Carteiras de Valores Mobiliários mantidas no país por
investidores institucionais estrangeiros.
Circular B.C. 2.410  - março - Altera as disposições que regem a autorização prévia  e  registro de créditos
externos mediante lançamento de títulos no mercado internacional.
Circular  BC. 2.411 -  março - Admite  que  o  depósito  em  moeda  estrangeira  por excesso de posição de
câmbio comprada seja efetuado em espécie.
Portaria n° 111 - março -  Cria o IOF para  o  ingresso  de recursos via anexos I  a IV sendo que a tarifa foi
inicialmente estabelecida em 0%.
Circular BC 2.415 - março - Dispõe  sobre a remessa das demonstrações contábeis dos fundos de investi-
mento em commodities e dos fundos de renda fixa – capital estrangeiro.
Resolução CMN 2.079 - junho - Altera dispositivos dos Regulamentos Anexos, I,II,III e IV à Resolução 1289 
de 20/03/87, que disciplina a constituição, o funcionamento e administração de Sociedade de Investimento –
Capital Estrangeiro e Carteira de Títulos e Valores Imobiliários.
Circular BC 2.438  -  junho -   Altera  disposições da  Circular nº  1979,  de 27/06/1991, que dispõe sobre a 
sobre a captação de recursos externos, com estabelecimento de vínculos a exportações (Resolução nº1834
de 26/06/1991).
Circular BC 2.439  - junho - Veda o ingresso de recursos a título de Adiantamento para Futuro aumento de
Capital e de Investimento - ponte, em antecipação a futuras conversões de dívida em investimento.
Circular BC 2.449 -  julho - Altera o valor acima do qual o excedente da posição de câmbio comprada deve
ser objeto de depósito em moeda estrangeira no Banco Central do Brasil.
Resolução CMN. 2.105 - agosto -  Faculta  a  liquidação  antecipada de empréstimos externos em moeda e
financiamentos à importação.
Resolução CMN. 2.111 - setembro -  Autoriza a constituição e o funcionamento de fundos de investimento
no exterior.
Circular BC 2.485 - setembro - Regulamenta a constituição e o funcionamento de fundos deinvestimento no
exterior e autoriza a  aplicação de  recursos dos condomínios que especifica na aquisição de quotas desses 
fundos.
Circular BC 2.487 - outubro - Veda o ingresso de recursos a título de adiantamento para futuro aumento de
Capital e de Investimento – ponte, em antecipação a futuras conversões de dívida em investimento.
Circular BC 2.489 - outubro - Altera a sistemática de cálculo, colocação e resgate de quotas de Fundos de
Investimento  no  Exterior  e estabelece procedimentos para o registro e a avaliação dos títulos integrantes da 
carteira desses  condomínios.
Resolução CMN. 2.115 - outubro -  Altera  dispositivos dos regulamentos anexos I, II, III e  IV  à  Resolução
nº1289, de 20/03/1087,  que  disciplinam, respectivamente, a constituição, o funcionamento e a administração 
de Sociedades de Investimento  - Capital  Estrangeiro, Fundos de Investimento –  Capital  Estrangeiro, Carteira
de Títulos e Valores Mobiliários mantidos no país por entidades mencionadas no artigo  2º do Decreto –  lei nº 
2285  de  23/07/86,   e  Carteiras  de  Valores  Mobiliários  mantidas  no  país   por  investidores  institucionais 
estrangeiros.
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Circular B.C. 2.490 - outubro - Suspende  por  tempo indeterminado o ingresso de recursos novos no país,
a título de pagamento antecipado de exportação, de que trata o artigo 7º da Circular nº1979, de 27/06/1991.
Circular BC 2.491 - outubro -  Determina  que  a  autorização  prévia  do  Banco  Central  do  Brasil para as
contratações de operações de crédito externo, de que trata o ítem I, da Resolução nº125/69, sob qualquer 
modalidade, terá validade de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua expedição.
Circular B.C. 2.492  - outubro -  Amplia de 90 ( noventa)  para 540 (quinhentos e quarenta) dias o prazo
mínimo de repasse dos recursos oriundos de captações externas ao amparo da Resolução nº 63/67.
Portaria n° 534 - outubro -  Institui  alterações  nas  alíquotas  de  IOF no  ingresso  de  recursos  externos. 
Aumento de  3%   para   7%  nos empréstimos em moeda, de 5% para 9% nos fundos de renda fixa e de 0% 
para 1% nos recursos dos anexos de I a IV.

Ano - 1995
Circular B.C. 2538 - janeiro -  Revoga as circulares nº2438 de 30/06/94, e 2490 de 19/10/94, que tratam do 
ingresso de recursos por intermédio de operações de pagamento antecipado de exportação.
Circular BC 2545 - março - Reduz para 90 dias o prazo mínimo de cada repasse do contravalor em moeda
nacional,referente a empréstimos externos de que trata a Resolução n.63/67.Pela circular n.180 de 29/05/72, 
o prazo mínimo era de seis meses nos bancos comerciais e de um ano nos bancos de investimento e BNDES.
Circular BC 2546 - março -  Estabelece  prazo  médio  de  amortização de,  no mínimo,  24  meses,  para a 
a contratação de empréstimos externos.
Circular BC 2547 - março - Estabelece prazos mínimos para as renovações ou prorrogações de operações
de  créditos  externos  mediante  lançamento de  títulos  no exterior e para efeito  de  redução  do  imposto de 
renda sobre as remessas de juros, comissões e despesas.
Portaria n° 95 - março - Altera o valor da alíquota de IOF incidente no câmbio de recursos externos. Diminui 
de 7% para 0 % a alíquota sobre empréstimos em moeda, de 9% para 5% nos fundos de renda fixa – capital
estrangeiro e de 1% para 0% sobre a entrada de recursos nos anexos I a IV.
Resolução CMN. 2.148 - março - Faculta a captação de recursos externos para financiamento de custeio,
investimento e comercialização da produção agropecuária.
Resolução CMN.  2.151  - março  -  Revoga o inciso  II  do artigo  5º  da Resolução  nº  2148,  de 16/03/95.
Referido  inciso  estabelecia  limites,   por  instituição  financeira,  para captação de  recursos  externos para 
financiamento da produção agrícola.
Circular BC 2559 - abril -  Estabelece prazos mínimos para as renovações ou prorrogações de operações
de crédito externo, mediante lançamento de títulos no exterior, e para efeito de redução do  imposto de renda 
sobre as remessas de juros, comissões e despesas.
Circular B.C. 2560 - abril -   Dá  nova  redação ao  parágrafo  único  do  artigo  1º  da  Circular nº 2389  de
17/12/93,  que  dispõe sobre  o encerramento das posições em valores mobiliários de renda fixa,  detidas por 
investidores estrangeiros.
Resolução   C.M.N.   2.152   - abril  -   Permite  aos   bancos  de  desenvolvimento  financiar   projetos  de
desenvolvimento no país, empreendidos por empresas estrangeiras, com recursos captados no exterior.
Circular B.C. 2564 - abril -  Esclarece  que as operações de que trata a Resolução nº 2148  de 16/03/95, - 
recursos externos para financiamento de custeio, investimento e comercialização da produção agropecuária 
–   quando   efetuadas   por    instituições   financeiras  integrantes  do  Sistema  Nacional  de  Crédito   Rural
não  autorizadas  a operar  em  câmbio,  terão  as  respectivas  compras  e  vendas  de   moeda estrangeira 
processadas por intermédio de banco autorizado a operar em câmbio.
Circular B.C. 2566 - abril - Estabelece novos limites para a posição de câmbio vendida e mantém as demais 
disposições em vigor.
Circular  B.C. 2569 -  maio -  Dispõe  sobre a  gestão e  administração da carteira  de títulos dos Fundos de
Investimento no Exterior.
Resolução C.M.N. 2.170  - junho -  Faculta às instituições financeiras a captação de recursos no mercado
externo,  a  serem  repassados a pessoas físicas  ou jurídicas com a finalidade de financiar a construção ou 
aquisição de imóveis novos.
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Resolução C.M.N. 2.188 - agosto -  Altera  disposições  dos  regulamentos  que disciplina a constituição, o
funcionamento e a administração de Sociedade de Investimento  –  Capital Estrangeiro, Fundo de Investimento 
–  Capital  Estrangeiro e Carteira de Títulos e Valores Mobiliários mantidos no país por  entidades mencionadas
no artigo 2º do Decreto nº 2285/86.
Portaria n° 202 - agosto - Dispõe sobre alterações na alíquota de IOF incidente sobre o câmbio de recursos
ingressados para empréstimos externos e fundos de renda fixa – capital estrangeiro.
Circular BC 2607 - agosto - Regulamenta o disposto na Resolução nº 2170 de 30/06/95, quanto à aplicação
de recursos externos no financiamento ao setor imobiliário.
Portaria  nº  228  - setembro -   Institui  um  reescalonamento  para  as  alíquotas de I.O.F. sobre câmbio de
recursos externos em empréstimos externos, favorecendo os empréstimos de prazos mais longos.
Resolução C.M.N. nº 2203 - setembro - Dispõe sobre a conversão em investimento no âmbito do Programa
Nacional  de  Desestatização, de  créditos externos correspondentes a dívidas de entidades do setor público 
federal.

Ano - 1996
Resolução CMN. 2.235 - janeiro - Estende às parcelas de principal e juros vencidas até 31/12/90, relativas
relativas  à  dívida  do  setor  privado, a  autorização  para  remessa concedida  pela  Resolução nº 1838,  de 
26/06/91. A referida resolução estabelece as condições nas quais as remessas devem ser feitas.
Resolução C.M.N. 2.246  - fevereiro -  Estabelece que os investidores estrangeiros nos anexos I  a  IV da
Resolução nº 1289  não poderão direcionar recursos para aplicações estabelece as condições nas quais as 
remessas devem ser feitas em Títulos da Dívida Agrária, Fundo Nacional de Desenvolvimento e debêntures da
Siderbrás.  As  posições  desses  ativos  detidos  pelos  investidores  poderão  permanecer nas respectivas 
carteiras  até  o  seu vencimento ou utilização,  conforme o caso, vedada a renovação ou transferência para 
outras sociedades, fundos e carteiras da espécie.
Resolução CMN 2.247 - fevereiro- Estabelece que pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas
domiciliadas  no  exterior,  fundos  e  outras entidades  de investimento coletivo  estrangeiros  podem adquirir 
quotas de Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes.
Resolução CMN 2.248 - fevereiro- Estabelece que pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas
domiciliadas  no  exterior,  fundos  e  outras  entidades de  investimento  coletivo estrangeiros podem adquirir 
quotas de Fundos de Investimento Imobiliário.
Circular B.C. 2660 - fevereiro - Limita as alternativas de inversão de recursos captados via Resolução  63 
enquanto  não  repassados  ao  tomador  final.  (Aplicação em  NTN-D,  nos  casos de empréstimos externos
autorizados ou registrados pelo Banco Central até  08/02/96,  exclusivamente pelos  prazos  estipulados nos 
respectivos registros e autorizações).
Circular B.C. 2661 - fevereiro -. Eleva.de 24 .para. 36 meses, o prazo médio mínimo de amortização para a 
contratação, renovação ou prorrogação de operações de créditos externos.
Circular B.C. 2662 - fevereiro -  Estabelece condições  para  registro de capitais estrangeiros aplicados no 
país  por  pessoas  físicas ou  jurídicas  domiciliadas ou com  sede no exterior, fundos e outras entidades de 
investimento coletivo estrangeiros em fundos mútuos de investimento em empresas emergentes.
Circular B.C. 2663  - fevereiro -  Estabelece condições  para registro de capitais estrangeiros aplicados em
fundos de investimento imobiliário.
Portaria  nº  28  - fevereiro - Institui novo reescalonamento das alíquotas de I.O.F.,  sendo favorecidas por  
alíquotas menores as  operações de prazo mais longo e institui o I.O..F sobre câmbio de recursos destinados 
a fundos de privatização.
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Circular 2670 - março -  Estabelece limites para as alternativas de investimentos dos recursos captados no
exterior, nos termos da Resolução  63, enquanto não empregados em operações de repasses de que trata o 
normativo.  Determina  a  constituição de  depósitos não-remunerados no Banco Central,  em moeda nacional, 
dos  valores  não  repassados ou  não  aplicados nas modalidades  previstas,  impondo  custo financeiro por
atraso em sua composição.
Resolução C.M.N. 2.266  - março -  Dá nova redação ao  art.1º  da Resolução nº  2148, de 16/03/95,  que
faculta  às   instituições   financeiras   a  captação  de recursos   externos,   destinados  a  empréstimos  ou 
financiamentos a produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas)e a empresas, agroindústrias e exportadores.
Circular BC 2677 - abril -  Determina as características das contas de depósito em moeda nacional, no país,
de pessoas físicas, jurídicas domiciliadas ou com sede no exterior.
Resolução C.M.N. 2.271 - abril -  Estabelece critérios a serem observados pelo Banco Central do Brasil no
credenciamento de operações de crédito externo de interesse do governo.
Resolução CMN 2.275 - abril -Dispõe sobre a aplicação de penalidades para irregularidades apuradas nos 
fluxos  de  capitais  com  o  exterior.   Passa  a ser penalizado o descumprimento de exigências,  tais como  o 
registro de  investimento e  reinvestimento de lucros  no  prazo previsto;  o  investimento e  reinvestimento de 
lucros  no  prazo  previsto; o destaque, no balanço das empresas,  das obrigações e créditos relacionados a 
não-residentes;  e  a  prestação de  informações  ao  censo  de  capitais  estrangeiros  realizado  pelo Banco 
Central.
Resolução C.M.N. 2280 - maio - Estabelece critérios a serem observados pelo Banco Central do Brasil no 
credenciamento de operações de crédito externo no interesse do governo.
Circular B.C. 2687 - maio - Regulamenta o disposto na Resolução nº2280, de 28/05/96, quanto aos critérios
para credenciamento de operações de crédito externo de interesse do governo.
Circular B.C. 2692 - junho - Estabelece procedimentos para a realização do censo de capitais estrangeiros 
no país.
Circular B.C. 2694  - junho -  Estabelece condições para  o  registro de capitais estrangeiros aplicados em 
Fundos de Investimento Imobiliário.
Circular   B.C.  2710  -  agosto  -   Prorroga  o  prazo  de  entrega  de  declarações  do  Censo  de  Capitais
Estrangeiros para 30/08/96.
Resolução  C.M.N. 2312 - setembro -  Faculta  aos  bancos  autorizados  a operar  em câmbio  no  país,  a
captação de recursos no mercado externo destinados a repasses a empresas exportadoras.
Circular B.C.  2718 - setembro - Regulamenta  disposições da Resolução nº  2312 de  05/09/96 que faculta
faculta a captação de recursos no mercado externo, pelos bancos autorizados  a  operar em câmbio no país. 
Os recursos serão destinados a repasses a empresas exportadoras.
Portaria  n°  212 - setembro - Revoga a Portaria  n°  28 de  08/02/1996, mantendo,  entretanto,  as mesmas 
alíquotas e incidências.
Circular BC 2722 - setembro - Estabelece condições para remessa de juros a titular, sócios ou acionistas
estrangeiros, a título de remuneração do capital próprio, calculado sobre as contas do patrimônio líquido, bem 
como  para  registro  de  participações estrangeiras nas  capitalizações  desses juros. ( medida de incentivo 
fiscal  à realização de investimentos diretos, cabendo ao  Banco  Central  regulamentar  os aspectos relativos
ao capital externo).
Resolução C.M.N. 2.330 -  outubro  -  Faculta a aplicação de recursos das sociedades, dos fundos e das
carteiras de investimento, instituídos pelos Regulamentos Anexos I,II,III e IV à Resolução 1289, em debêntures
conversíveis  em  ações  de  distribuição  pública, desde  que  emitidas  a  partir da data  da entrada em vigor 
desta  Resolução,  com  prazo  de  vencimento igual  ou  superior  a  três anos.  Revoga a Resolução  n. 2246
de 08/02/1996.
Circular B.C. 2726  - outubro -  Estabelece as modalidades de aplicação de recursos captados no  exterior,
nos termos da Resolução 63,enquanto não empregados em operações de repasses de que trata o normativo.
Revoga  a  Circular nº  2670,  de  08/02  e estabelece que os recursos  possam ser aplicados  em  contas de 
depósito  remunerado do Banco Central junto a banqueiro no exterior.
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Resolução C.M.N.  2337 - novembro -  Autoriza  a  instituição do registro declaratório eletrônico do  Banco
Central do Brasil e altera dispositivos relacionados a investimentos externos em portfólio.
Circular  B.C.  2728 - novembro - Institui e regulamenta o registro declaratório eletrônico dos investimentos 
externos de portfólio.
Circular B.C.  2731  - dezembro -  Institui  e  regulamenta o  registro  declaratório  eletrônico  de operações 
financeiras de que trata a Resolução nº2337, de 28/11/96. (Inclui a regulamentação do registro de operações 
de importação financiada e de arrendamento mercantil externo e simples).
Resolução C.M.N. 2344 - dezembro  - Faculta a aplicação de recursos das sociedades, dos fundos e das
carteiras instituídas pelos regulamentos anexos I, II, III e IV  à Resolução nº 1289, na aquisição de ações sem 
direito a voto de emissão de instituições financeiras com sede no país, com ações negociadas em bolsas de 
valores.
Resolução  C.M.N.  2345 - dezembro -  Autoriza  o  lançamento,  no exterior,  de programas de depositary
receipts  lastreados  em  ações  sem  direito a voto de emissão de instituições financeiras com sede no país, 
com ações negociadas em bolsas de valores.
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Ano - 1997
Circular  B.C.  2751 - abril - Dispõe sobre a comprovação da aplicação de créditos obtidos no exterior no 
financiamento de exportações brasileiras.
Portaria  nº  85 M.F.  - abril -  Dispõe sobre alterações na alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF).
Resolução C.M.N. 2383 - maio - Estabelece critérios para credenciamento e autorização de operações de
crédito  externo  de  interesse  do  governo,   bem  como  para  captação  de  recursos  externos por bancos 
estaduais.
Resolução C.M.N. 2384 - maio -  Dispõe sobre a aplicação de recursos de sociedades, dos  fundos e das
carteiras de investimento instituídas pelos Regulamentos Anexos I, II, III e IV à Resolução 1289, de 20/03/1987,
em  debêntures  conversíveis  em ações de distribuição pública e na realização de operações com derivados 
em  mercados organizados.
Resolução C.M.N.  2755  - maio - Regulamenta o disposto na Resolução nº 2383, de 22/05/97, quanto aos
critérios para credenciamento e autorização de operações de crédito externo de interesse do governo.
Resolução   C.M.N.  2395  - junho -  Facultou-se  a  aplicação  dos  recursos  captados  no  exterior  para
financiamento  agropecuário,  construção ou aquisição de imóveis e para empréstimos a exportadores, ainda 
não repassados, em NTN- D.
Circular  B.C.  2764 - junho -   Estabelece  as  modalidades de aplicação de recursos captados ao amparo
da Resolução 63/67.
Resolução  C.M.N. 2406 - junho - Autoriza a constituição e o financiamento de fundos de investimento em
empresas emergentes – capital estrangeiro, destinados à captação de recursos externos para aplicação em 
carteira diversificada de valores mobiliários de emissão de empresas emergentes, sediadas no país.
Resolução   C.M.N. 2440   - novembro -   Faculta  a  aplicação  de  recursos captados no exterior,  para 
financiamento agropecuário, construção ou aquisição de imóveis e para empréstimos a exportadores ainda 
não repassados, ( Resoluções nº 2148 de 16/03/95, nº 2170 de 30/06/95 e nº 2312 de 05/09/96 ) em Notas 
do Banco Central do Brasil – Série especial ( NBC – E ) e  em Notas do Tesouro Nacional  –  exclusivamente 
pelos prazos estipulados nos respectivos registros e autorizações.
Circular B.C. 2781 - novembro - Estabelece as modalidades de aplicação de recursos captados ao amparo
da Resolução  63.  Recursos não repassados foram autorizados a aplicação em  Notas do Banco Central do 
Brasil  –  Série especial ( NBC – E ) e  em  Notas do Tesouro  Nacional  –  Série  I ( NTN – I ),  outros títulos de 
correção cambial.
Circular  B.C. 2783 - novembro -  Estabelece prazo mínimo para a contratação,  renovação e prorrogação
de operações de empréstimo externo.
Circular  B.C. 2785 - novembro - Dispõe acerca da atuação de fundos de investimento financeiro e fundos
de renda fixa – capital estrangeiro nos mercados de derivativos.
Circular  B.C. 2795  - dezembro - Altera as disposições que regem a autorização e registro das operações
de empréstimos externo.
Circular  B.C.  2798 - dezembro -  Dispõe  acerca da  atuação de  fundos de investimento  financeiro  e de
fundos  de  renda  fixa-capital  estrangeiro nos  mercados  de  derivativos, bem como prorroga o prazo  para 
adaptação ao disposto na Circular nº2786 de 27/11/97.
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Ano - 1998
Circular B.C. 2807 - fevereiro - Estabelece prazos mínimos para a contratação, renovação e prorrogação  
de operações de empréstimo externo.
Circular   B.C.  2812   - março -  Altera  e  consolida  as  normas  que  regulamentam  a  constituição  e  o
funcionamento de fundos de renda fixa – capital estrangeiro.
Circular   B.C.  2813  - março -   Faculta  a  aplicação de recursos  resgatados de fundos  de  investimento
financeiro, cujas cotas sejam de titularidade de investidores estrangeiros representando interesses coletivos,
em fundos de renda fixa – capital estrangeiro.
Resolução  C.M.N.  2483 - março -  Altera  e  consolida regulamentação  acerca  de recursos no mercado
externo para concessão de empréstimos ou financiamentos a atividades rurais e agroindustriais.
Circular B.C. 2815 - abril - Prorroga, até o dia 29/05/98, o prazo para a utilização da faculdade de aplicação
de recursos resgatados de fundos de investimento financeiro em fundos de renda fixa - capital estrangeiro.
Resolução C.M.N.  2500  - maio -  Altera a  regulamentação acerca  da captação de recursos no mercado
externo para concessão de empréstimos ou financiamentos a atividades rurais e agroindustriais, de que trata
a Resolução CMN 2483 de 26/03/98 (Resolução nº63 rural).
Circular  B.C.   2822  - junho -  Dispõe  sobre  mecanismos de  acompanhamento de recursos captados no
no mercado externo para concessão de empréstimos ou financiamentos a atividades rurais e agroindustriais.
Resolução  C.M.N.  2505  - junho -  Veda  a  aplicação  de recursos das entidades abertas e fechadas de
previdência   privada,   das  sociedades  seguradoras,   das  sociedades  de  capitalização, dos  fundos   de 
investimento  constituídos  nas  modalidades  regulamentadas pelo  Banco Central do Brasil  e pela Comissão 
de Valores Mobiliários e das modalidades de investimento regulamentadas nos termos da Resolução nº 1289 
de 20/03/1987, na aquisição de  debêntures de  emissão de entidades do setor público referidas no art 1º da 
Resolução nº2461, de 26/12/97.
Resolução C.M.N. 2515 - junho - Estabelece critérios para credenciamento e autorização de operações de
crédito externo  de  interesse  do  governo,  bem  como  para  captação  de  recursos  externos  por  bancos 
estaduais.
Circular   B.C.  2826  - junho -  Regulamenta  o disposto na Resolução nº 2515,  de  29/06/98,  quanto aos
critérios  para  credenciamento e autorização de  operações  de  crédito externos de interesse do governo,
e dá nova redação ao art. 4º da Circular 2384, de 26/11/93.
Resolução  C.M.N.  2524  - julho -  Estabelece normas para declaração de porte e de transporte de moeda
nacional e estrangeira. Impõe condições para o ingresso ou saída de importância superior a R$ 10.000,00 ou 
seu equivalente em outras moedas.
Circular  B.C.  2832  - agosto -  Permite o ingresso de recursos no País a título de adiantamento para futuro
aumento  de  capital  com  o  objetivo  exclusivo  de participação em processos de privatização da União e de 
concessão de serviços públicos.
Circular  B.C.  2833   - agosto -   Estabelece  condições  para  aplicação  em títulos públicos nos casos de
contratação, renovação e prorrogação de empréstimos de que trata a Resolução nº2483, de 26/03/98.
Circular B.C. 2834 - agosto - Estabelece prazos mínimos para a contratação, renovação e prorrogação de
operações de empréstimo externo. Prevista para vigorar até 02/12/98.
Circular  B.C.  2848  - novembro -  Altera  e  consolida as normas aplicáveis a repasses interbancários de
recursos captados nos termos da Resolução nº63, de 21/08/67.
Circular  B.C.  2850  - novembro -   Fixa em doze meses, no mínimo, o prazo médio de autorização para as
operações  de  empréstimos  externo  e  em,  no mínimo,  seis  meses  o  prazo  médio de autorização para a 
renovação ou a prorrogação dessas operações.
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Ano - 1999
Resolução  C.M.N. 2590  - janeiro -  Altera  o  prazo mínimo de amortização das operações de que trata a
Resolução nº2483, de 26/03/98. Refere-se à captação de recursos no mercado externo para concessão de 
empréstimos ou financiamentos a atividades rurais e agroindustriais.
Resolução CMN 2591 - janeiro - Dispões sobre a aplicação de recursos disciplinados pelos Regulamentos
Anexos  I  a  IV da Resolução n. 1289/1987 em títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou Banco Central do 
Brasil.
Circular  B.C.  2859  - janeiro -   Estabelece prazos mínimos para a contratação, renovação e prorrogação
de operações de empréstimo externo.
Portaria  n° 56  - março -  Alteração na alíquota de IOF incidente sobre a entrada de recursos externos em
fundos de renda fixa capital – estrangeiro de 2% para 0,5%.
Circular  B.C.  2880  - abril -  Dispõe  sobre  a aplicação  de  recursos  de Fundos de Renda Fixa  –  Capital
Estrangeiro (FRF- CE)  em títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e em títulos 
de renda fixa de emissão ou aceite de instituições financeiras.
Circular B.C. 2882 - abril -  Altera e consolida as normas aplicáveis a repasses interbancários de recursos
captados nos termos da Resolução nº63, de 1967.
Circular  B.C.  2913  - julho -  Dispõe  sobre  a  aplicação  de  recursos  captados  no exterior e estabelece
procedimentos para registro e avaliação de títulos adquiridos com base nesses recursos.
Resolução C.M.N. 2622 - julho - Dispões sobre a aplicação de recursos disciplinados pelos Regulamentos
Dispõe  sobre  a  realização  de  operações  de  não-residentes  no  país  em  contratos  futuros de produtos 
agropecuários.
Resolução C.M.N. 2625 - julho - Dispõe sobre o livre direcionamento de recursos captados no exterior.

Resolução CMN 2628 - agosto- Dispõe sobre a aplicação de recursos das sociedades, fundos e carteiras
de investimento instituídos pelos Regulamentos Anexos I a IV da Resolução  1289/1987, em ativos financeiros
financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa.
Portaria  n°  306 - agosto - Alterações nas alíquotas de IOF incidente sobre o câmbio de recursos externos
para empréstimos em moeda e fundos de renda fixa – capital estrangeiro.
Resolução C.M.N. 2683 -dezembro- Dispõe sobre a captação de recursos no exterior para livre aplicação 
no mercado doméstico e elimina a exigência de prazo mínimo nas operações de empréstimos externo.
Circular  B.C.  2956 - dezembro -  Altera a sistemática e a forma de instrução de pedidos de autorização e
de registro de empréstimos externos.
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Ano - 2000
Resolução  C.M.N.  2687 - janeiro -  Admite a realização de operações com contratos a termo, futuro e de
opções de produtos agropecuários por não residentes no país.
Resolução  C.M.N.  2689  - janeiro -  Dispõe  sobre  aplicações  de investidor não-residentes nos mercados
financeiros e de capitais.
Circular   B.C.  2963  - janeiro -  Estabelece  condições  para  o registro  declaratório  eletrônico  e para as
aplicações de investidor não-residente previstas na resolução nº2689, de 26 de janeiro de 2000.
Circular  B.C.  2971 - março -  Regulamenta  as  Resoluções  nº 2644, de 1999, nº 2694 e nº 2695,  ambas
de 2000, e divulga o Regulamento sobre Contas de Moedas Estrangeiras no País.
Resolução  C.M.N.  2741  - abril -   Dispõe sobre o repasse de recursos externos por parte de instituições
financeiras e de sociedades de arrendamento mercantil.
Resolução  C.M.N.  2742  - junho -  Dispõe  sobre  o prazo para adaptação da modalidade de investimento
Dispõe sobre o prazo para adaptação da modalidade de investimento  Dispõe  sobre o prazo  para adaptação 
da modalidade de investimento estrangeiro mencionada no Regulamento  Anexo  IV  à  Resolução nº 1289, de 
1987, às disposições da Resolução nº2689, de 2000.
Circular   B.C.  2997  - agosto -  Institui e regulamenta o Registro Declaratório  Eletrônico de  investimentos 
Externos Diretos – Módulo RDE – IED.
Circular  B.C. 3003 - agosto - Estabelece critérios para as operações de empréstimo externo.

Circular  B.C. 3004 - agosto -  Dispõe    sobre   a   remessa   de   informações   relativas  aos   fundos   de
investimento  –  capital estramgeiro,  fundos de conversão  –  capital estrangeiro,  fundos de investimento em 
títulos  e  valores  mobiliários,  fundos   mútuos  de  privatização  –  FGTS  e  fundos  mútuos  de privatização 
– FGTS carteira livre.
Resolução  C.M.N.  2786  - outubro -  Dispõe  sobre aplicações  de  investidor  não-residente  no mercado
acionário.Autoriza que as contratações de câmbio de que tratam a Resolução nº2689 possam ser realizadas 
diretamente pela CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação Custódia).
Circular  B.C.  3021  - dezembro - Investimento Externo Direto – Registro Declaratório Eletrônico (RDE– IED) 
Alteração de prazo.
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Anexo II

Resolução 2.689/2000
Conselho Monetário Nacional
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RESOLUÇÃO 2.689

Dispõe sobre aplicações de investidor

não residente  nos mercados  financeiro

e de capitais.

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9. da Lei n. 4.595, de 31 de

dezembro de 1964, torna publico que o CONSELHO MONETARIO NACIONAL, em

sessão realizada em 26 de janeiro de 2000, tendo em vista o disposto nas Leis n.s

4.595, de 31 de dezembro de 1964, 4.728, de 14 de julho de 1965, e 6.385, de 7 de

dezembro de 1976, nos Decretos-lei n.s 1.986, de 28 de dezembro de 1982, e 2.285, de

23 de julho de 1986, e na Medida Provisória n. 1.990-27, de 13 de janeiro de 2000,

R E S O L V E U:

Art. 1. Estabelecer que a aplicação dos recursos externos ingressados no Pais

por parte de investidor não residente, por meio do mercado de cambio de taxas livres,

nos mercados financeiro e de capitais, deve obedecer ao disposto nesta Resolução.

Parágrafo 1. Para fins do disposto nesta Resolução, consideram-se investidor

não residente, individual ou coletivo, as pessoas físicas ou jurídicas, os fundos ou

outras entidades de investimento coletivo, com residência, sede ou domicilio no exterior.

Parágrafo 2. Os recursos de que trata este artigo devem ser aplicados nos

instrumentos e modalidades operacionais dos mercados financeiros e de capitais

disponíveis ao investidor residente.

Art. 2. As movimentações financeiras com o exterior, decorrentes das aplicações

de que trata esta Resolução, somente podem ser efetuadas mediante contratação de
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cambio, na forma da regulamentação em vigor.

Art. 3. Previamente ao inicio de suas operações, o investidor não residente deve:

I _ constituir um ou mais representantes no País;

II - preencher formulário, cujo modelo constitui o Anexo a esta Resolução;

III - obter registro junto a Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo 1. O representante de que trata o inciso I deste artigo não se

confunde, necessariamente, com aquele exigido pela legislação tributaria.

Parágrafo 2. Quando o representante de que trata o inciso I deste artigo for

pessoa física ou jurídica não financeira, o investidor deve nomear instituição autorizada

a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que será co-responsável pelo cumprimento

das obrigações de que trata o art. 5..

Parágrafo 3. O formulário a que se refere o inciso II deste artigo poderá ser

alterado por Decisão-Conjunta do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores

Mobiliários.

Art. 4. Os recursos ingressados no País nos termos desta Resolução sujeitam-se

a registro no Banco Central do Brasil, na forma da regulamentação em vigor.

Art. 5 . Compete ao representante, a que se refere o inciso I do art. 3. desta

Resolução:

I - manter sob sua guarda e apresentar ao Banco Central do Brasil e a Comissão

de Valores Mobiliários, sempre que solicitado, o formulário mencionado no inciso II do

art. 3. desta Resolução, bem como contrato de representação firmado com o investidor
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não residente;

II - efetuar e manter atualizados os registros de que tratam o inciso III do art. 3. e

art. 4. desta Resolução;

III - prestar ao Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários as

informações solicitadas;

IV - abonar a assinatura do investidor não residente contida no formulário de que

trata o inciso II do art. 3. desta Resolução;

V - comunicar imediatamente ao Banco Central do Brasil e a Comissão de

Valores Mobiliários o cancelamento do contrato de representação a que se refere o

inciso I deste artigo bem como, observadas as respectivas competências, a ocorrência

de qualquer irregularidade de seu conhecimento.

Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento das obrigações previstas neste

artigo, o representante esta sujeito ao impedimento do exercício de suas funções,

devendo o investidor não residente indicar seu substituto.

Art. 6. Os ativos financeiros e os valores Mobiliários negociados, bem como as

demais modalidades de operações financeiras realizadas por investidor não residente

decorrentes das aplicações de que trata esta Resolução devem, de acordo com sua

natureza:

I - ser registrados, custodiados ou mantidos em conta de deposito em instituição

ou entidade autorizada à prestação desses serviços pelo Banco Central do Brasil ou

pela Comissão de Valores Mobiliários; ou

II - estar devidamente registrados em sistemas de registro, liquidação e custódia

reconhecidos pelo Banco Central do Brasil ou autorizados pela Comissão de Valores
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Mobiliários, em suas respectivas esferas de competência.

Parágrafo único. As operações de investidor não residente em mercados de

derivativos ou demais mercados de liquidação futura somente podem ser realizadas ou

registradas em bolsas de valores, bolsas de mercadorias e de futuros, mercado de

balcão organizado por entidade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, ou

registradas em sistemas de registro, liquidação e custódia referidos no inciso II deste

artigo.

Art. 7. As instituições depositárias e entidades prestadoras de serviço de

custodia e de registro devem disponibilizar, quando solicitados, ao Banco Central do

Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, de forma individualizada, por investidor não

residente, os registros referentes as aplicações de que trata esta Resolução.

Art. 8. E vedada a utilização dos recursos ingressados no Pais ao amparo desta

Resolução em operações no mercado de valores Mobiliários decorrentes de aquisição

ou alienação:

I - fora de pregão das bolsas de valores, de sistemas eletrônicos, ou de mercado

de balcão organizado por entidade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, de

valores Mobiliários de companhias abertas registradas para negociação nestes

mercados;

II - de valores Mobiliários negociados em mercado de balcão não organizado ou

organizado por entidades não autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo as hipóteses de

subscrição, bonificação, conversão de debêntures em ações, índices referenciados em

valores Mobiliários, aquisição e alienação de cotas de fundos abertos de investimento

em títulos e valores Mobiliários e, desde que previamente autorizados pela Comissão

de Valores Mobiliários, os casos de fechamento de capital, cancelamento ou suspensão
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de negociação.

Art. 9. Ficam vedadas quaisquer transferências ou cessões de titularidade, no

exterior, de investimentos ou de títulos e valores Mobiliários pertencentes a investidor

não residente, e no País, nas formas não previstas nesta Resolução.

Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo os casos de transferência

decorrentes de fusão, incorporação, cisão e demais alterações societárias efetuadas no

exterior, bem assim os casos de sucessão hereditária, observada a regulamentação

editada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

Art. 10. Alem da sistemática prevista nesta Resolução, somente serão acolhidos

novos investimentos nos mercados financeiros e de capitais na forma prevista no

Regulamento Anexo II a Resolução n. 1.289, de 20 de marco de 1987, ou em casos

expressamente aprovados pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores

Mobiliários.

Parágrafo 1. A modalidade de investimento estrangeiro mencionada no

Regulamento Anexo IV a Resolução n. 1.289, de 1987, deve, ate 30 de junho de 2000,

estar adaptada as disposições desta Resolução, sob pena de suspensão do registro de

capital estrangeiro e demais sanções legais cabíveis.

Parágrafo 2. As transferências das posições detidas por investidor não residente

na modalidade citada no Parágrafo anterior devem ser efetuadas guardando-se estrita

conformidade com as posições da conta de custodia titulada pelo investidor não

residente, observadas as condições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e pela

Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo 3. Para fins do disposto no Parágrafo anterior, a Comissão de Valores

Mobiliários informara, ao Banco Central do Brasil, as posições individuais detidas por

investidor não residente.
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Parágrafo 4. O Banco Central do Brasil, em conjunto com a Comissão de Valores

Mobiliários, divulgara normas complementares dispondo sobre a transferência, para a

sistemática prevista nesta Resolução, dos investimentos registrados nos Fundos de

Conversão _ Capital Estrangeiro, Fundos de Privatização _ Capital Estrangeiro, Fundos

Mútuos de Investimentos em Empresas Emergentes _ Capital Estrangeiro, e os

investimentos de capitais efetuados entre os países signatários do Tratado

MERCOSUL.

Art. 11. Vedar a emissão e colocação, a partir da entrada em vigor desta

Resolução, de cotas de Fundos de Renda Fixa _ Capital Estrangeiro, constituídos na

forma da Resolução n. 2.034, de 17 de dezembro de 1993, de ações de Sociedades de

Investimento _ Capital Estrangeiro, constituídos na forma do Anexo I a Resolução n.

1.289, de 1987 e de cotas de Fundos de Investimento _ Capital Estrangeiro,

constituídos na forma do Anexo II a Resolução n. 1.289, de 1987, os quais devem, ate

31 de marco de 2001, estar adaptados as disposições desta Resolução, podendo:

I _ no caso de Fundos de Renda Fixa _ Capital Estrangeiro, ser transformados

em fundos de investimento financeiro ou a esses incorporados;

II _ no caso de Sociedades de Investimento _ Capital Estrangeiro, ser

transformadas em fundos ou sociedades de investimentos em títulos e valores

Mobiliários ou a estes incorporados;

III - no caso de Fundos de Investimento _ Capital Estrangeiro, ser transformados

em fundos de investimentos em títulos e valores Mobiliários ou a estes incorporados.

Parágrafo 1. As transformações e incorporações previstas nos incisos deste

artigo poderão ocorrer, desde que os valores Mobiliários, demais ativos financeiros,

bem como as modalidades operacionais integrantes das respectivas carteiras sejam

objeto de avaliação a preços de mercado.

Parágrafo 2. Os fundos e sociedades de investimento mencionados no caput
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deste artigo podem, também, ser liquidados, com aprovação de suas contas pela

assembléia geral de condôminos ou acionistas.

Parágrafo 3. As transformações e incorporações de que trata o caput deste artigo

realizadas ate 30 de junho de 2000, podem ser efetuadas sem necessidade de

contratação de cambio.

Art. 12. O investimento estrangeiro registrado no Banco Central do Brasil ao

amparo do Regulamento Anexo V a Resolução n. 1.289, de 1987, pode ser transferido

para a sistemática prevista nesta Resolução e vice-versa, observadas as condições

estabelecidas pelo

Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

Art. 13. Excluem-se do disposto nesta Resolução as aplicações de que trata a

Resolução n. 2.687, de 26 de janeiro de 2000.

Art. 14. Ficam o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários,

cada qual dentro de sua esfera de competência, autorizados a adotar as medidas e a

baixar as normas complementares que se fizerem necessárias a execução do disposto

nesta Resolução.

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor em 31 de março de 2000.

Art. 16. Ficam revogadas a partir de 30 de junho de 2000 a Resolução n. 1.832,

de 31 de maio de 1991 e, a partir de 31 de marco de 2001, a Resolução n. 2.034, de

1993 e os Anexos I e II a Resolução n. 1.289, de 1987.

Brasília, 26 de janeiro de 2000

Armínio Fraga Neto

Presidente.
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GLOSSÁRIO

Balança Comercial – Constitui a diferença entre o volume de exportações e

importações de produtos e serviços de uma economia num dado período de tempo. Se

o volume de importações supera o de exportações dizemos que o país teve um déficit

na balança comercial. Se ocorre o contrário, dizemos que o país teve um superávit.

Balanço de Pagamentos – Demonstrativo das contas externas de um país. Pelo

balanço de pagamentos, ficamos conhecendo de que forma podemos dividir o fluxo de

câmbio de um país, durante o ano, entre as contas comerciais; o serviço da dívida;

gastos com fretes e fluxo de capitais, como empréstimos e investimentos diretos.

Balanço de transações correntes – É um item da balança de pagamentos.

Resultado da diferença entre exportações e importações, somada ao saldo líquido de

serviços e transferências de rendas dos fatores produtivos.

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, órgão internacional de ajuda a

países subdesenvolvidos e em desenvolvimento na América Latina.

BIRD – Órgão Internacional de ajuda a países subdesenvolvidos e em

desenvolvimento no mundo. Também conhecido como Banco Mundial, o BIRD foi

criado após a Segunda Guerra Mundial para ajudar a Europa Ocidental.

BIS – Bank for International Sattlement, Banco de Liquidações Internacionais.

Atua como banco central dos bancos centrais. Tem por objetivo promover a cooperação

entre os bancos centrais e prover facilidades para as operações financeiras

internacionais. É responsável pela compensação de operações entre os países, ou

seja, quando um país faz um empréstimo a outro país.

BOND –Título da dívida pública ou privada, ao portador ou nominal, em séries,
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que obriga o emissor a pagar ao portador do título uma quantia de dinheiro (juros)

usualmente em épocas predeterminadas e o principal no vencimento.

Bônus Estrangeiro – Títulos de renda fixa lançados no mercado internacional e

direcionados aos residentes no país emissor da moeda na qual o papel emissor da

moeda na qual o papel está denominado. Por exemplo, títulos lançados por empresas

estrangeiras no mercado norte-americano.

Bônus Global – Bônus lançados simultaneamente em vários mercados

mundiais, como EUA, Europa e Japão.

Brady Bonds - O termo aplica-se a uma série de bônus emitidos por países

emergentes (Argentina, Brasil, Bulgária, Costa Rica, República Dominicana, Equador,

México, Nigéria, Filipinas, Polônia, Uruguai e Venezuela), em troca de suas dívidas com

os bancos, que haviam sido objeto de reestruturações prévias. O termo em si vem de

uma iniciativa lançada pelo governo americano após um discurso feito em 10 de março

de 1989, pelo então secretário do Tesouro, Nicholas Brady, visando resolver a crise da

dívida dos países em desenvolvimento. Brady ofereceu suporte do governo americano

para que esses países obtivessem ajuda dos bancos comerciais estrangeiros, e

conseguiu programas de ajuste estrutural com sucesso e com aval do Fundo Monetário

Mundial e do Banco Mundial.

Câmbio Flutuante (política) – É o tipo de política cambial em que o Banco

Central não interfere (ou interfere muito pouco) nas cotações da moeda. O BC deixa a

cotação flutuar livremente, sem estabelecer oficialmente uma taxa como parâmetro para

o mercado. Com essa política, na maioria das vezes, o BC só atua para evitar que a

taxa sofra oscilações muito acentuadas.

Capital Especulativo – Diz-se do capital que só procura obter vantagens de

uma determinada situação, não trazendo benefícios para a economia ou setor no qual

se acha investido.
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Capital Volátil – É o dinheiro de investimentos que buscam retorno imediato e

elevado. O capital volátil tem esse nome porque desaparece de um país ao menor sinal

de crise.

CC5 – Sigla utilizada pelo mercado para referir-se à Carta Circular nº. 5 do

Banco Central do Brasil, que regulamenta a movimentação de recursos através da

conta de não-residentes no país, mantida por estrangeiros junto a uma instituição

financeira no Brasil. A Circular nº 5 foi substituída pela Resolução nº. 2677, mas o

mercado continua chamando as contas de não-residentes de contas CC5.

CMN – Abreviação para Conselho Monetário Nacional. É um órgão de

competência normativa, responsável pela fixação das diretrizes das políticas monetária,

cambial e creditícia do Brasil.

Commodities – Expressão da língua inglesa para produtos agrícolas, minerais e

vegetais produzidos para exportação. Soja, café e algodão, por exemplo, são

commodities comuns na cesta de exportações do Brasil.

Conta de Reservas Bancárias – Contas que as instituições bancárias mantêm

junto às autoridades monetárias, por onde transitam todos os débitos e créditos das

operações. Estas contas, não podem apresentar saldo devedor. O não nivelamento

destas contas pode ter como conseqüência a intervenção do Banco Central e a

decretação da insolvência.

Cupom Cambial - Diferença entre a taxa de juros interna e a desvalorização da

taxa de câmbio do país.

CVM - Sigla de Comissão de Valores Mobiliários. A CVM é o órgão regulador dos

mercados de bolsa e de balcão, especificamente voltada para o desenvolvimento, a

disciplina e a fiscalização desses mercados. Equivalente à SEC, criado com base no

modelo da sua congênere norte-americana.
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Déficit Público - Valor que o Governo gasta acima do que arrecada, durante um

período de tempo, considerando-se os valores nominais, ou seja, somando a inflação e

a correção monetária do período. Geralmente a expressão diz respeito ao Governo

Federal, mas pode ser aplicada também a governos estaduais.

Derivativo – É um ativo derivado de outro ativo, ou seja, com valor baseado em

outro ativo. Pode ser uma opção, um futuro ou um forward. Pode ser utilizado para

alavancar a rentabilidade do fundo, fazer operações de arbitragem no mercado ou

proteger fundos de investimentos de perdas.

Desvalorização da Taxa de Câmbio - Perda de valor da taxa de câmbio. Ex: a

frase "o real se desvalorizou frente ao dólar" quer dizer que agora deveremos gastar

mais reais para cada dólar comprado.

Diversificação da Carteira -"Não devemos colocar todos os ovos numa mesma

cesta". Este é o princípio da diversificação da carteira. O administrador diversifica a

carteira de investimentos para diminuir o risco, comprando uma variedade de papéis e

títulos, de tal forma que o risco associado a cada um desses componentes individuais

da carteira é atenuado pelo conjunto.

Dívida de Curto Prazo - Dívidas que terão que ser pagas em um prazo menor

do que um ano. A expressão "curto prazo" é genérica, e pode ser usada para períodos

que variam de um, dois meses, até um ano, dependendo da situação.

Dívida de Longo Prazo - Dívidas que terão que ser pagas em um prazo superior

a um ano. Longo prazo é uma expressão genérica e o período de tempo à qual se

refere pode variar muito, dependendo da situação. Ex.: Dívidas de longo prazo de um

país, pode significar prazos de cinco ou trinta anos.

Dívida Externa Privada - Dívida das empresas sediadas no Brasil com credores
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estrangeiros, sejam governos, empresas ou pessoas fora do país.

Dívida Externa Pública - Dívida do governo brasileiro com credores

estrangeiros, sejam outros governos, empresas ou pessoas fora do país.

Empresas Offshore – Empresas constituídas nos paraísos fiscais para

beneficiar-se das vantagens fiscais oferecidas nestes países. Estas empresas não

produzem e nem se instalam fisicamente nos paraísos fiscais, apenas são empresas no

papel.

Especulação – É uma aposta de curto prazo com a tentativa de obter ganhos no

mercado financeiro, baseada em informações obtidas sobre algum ativo.

Estabilização - Estabilização significa reduzir ou diminuir a variação das taxas

de algum indicador econômico para os níveis de países desenvolvidos. Ex: estabilizar a

inflação é reduzir a taxa de inflação para níveis equivalentes à dos países

desenvolvidos.

Estratégias de Portifólio – As teorias que grandes corporações com múltiplas

atividades usam para decidir quais as empresas que devem comprar, vender ou

manter.

Eurobonds/Eurobônus - Terminologia genérica usual para referir-se a títulos

emitidos por empresas, bancos e governos de países para captações no mercado

internacional. Denominações como Euro-CD, Euro-Commercial Paper, Euro-Notes

também são utilizadas para designar estruturações semelhantes mas com

características diferentes às de EuroBonds. A denominação Euro se deve à primeira

operação ter sido realizada na Europa por volta dos anos 50. Hoje, esta denominação é

utilizada em qualquer parte do mundo.

FMI – Abreviação para Fundo Monetário Internacional. Órgão supervisor do
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sistema monetário internacional e também das políticas monetária e cambial dos países

membro. Recomenda alternativas para países em crise e intermedia concessões de

crédito entre países para auxiliar países em dificuldades. Congrega 182 países. O FMI

tem como finalidade básica emprestar recursos aos países membros que estejam com

dificuldades de cumprir com seus pagamentos a outros membros.

G7 – É o grupo formado por ministros de finanças e chefes de Banco Central de

Estados Unidos, Canadá, Japão, Grã-Bretanha, França, Alemanha e Itália. Tem como

objetivo assegurar a coordenação efetiva das políticas monetária e orçamentária e

discutir a situação do mercado de moedas estrangeiras.

Hedge – Sinônimo de ‘’cerca’’ guarnecer ou proteger’’. Portanto, ‘’hedgiar’’ ou

efetuar o Hedge de uma posição significa proteger uma determinada posição contra

oscilação desfavorável de preços ou taxas futuras.

IFC – International Finance Corporation – Braço financeiro do Banco Mundial.

Institucional (investidor) - Instituição que dispõe de vultosos recursos mantidos

em certa estabilidade e destinados à reserva de risco ou à renda patrimonial e que

investe parte dos mesmos no mercado de capitais.

IOF - Sigla para Imposto sobre Operações Financeiras.

Lei 4.131 – Lei maior da década de 60 que guarnece os procedimentos e

controles de entrada e saída de capital estrangeiro no Brasil. Na prática, emprestou

nome a uma operação financeira em que uma empresa brasileira toma um empréstimo

em moeda estrangeira diretamente do exterior.

Longo prazo – Período longo de tempo, suficiente para que o equilíbrio da

economia seja alcançado.
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Mercado de Capitais – Conjunto de operações de transferência de recursos

financeiros de prazo médio, longo ou indefinido, efetuadas entre agentes poupadores e

investidores, por meio de intermediários financeiros.

Mercado Financeiro – Mercado voltado para a transferência de recursos entre

os poupadores e os investidores. No mercado financeiro são efetuadas transações com

títulos de prazos médios, longos e indeterminado, geralmente dirigidas ao

financiamento dos capitais de giro e fixo.

Operação de Câmbio – Uma operação de câmbio envolve a negociação de

moeda estrangeira através da troca da moeda de um país pela de outro. Uma pessoa

que pretende viajar para o exterior precisa fazer uma operação de câmbio, trocando

seus reais pela moeda do país a ser visitado.

Países emergentes – Países da Europa Oriental, Ásia, América Latina e

América Central com alto nível de endividamento externo no passado, mas com boas

perspectivas de crescimento para o futuro.

Paraísos Fiscais – Países onde se instalam as chamadas empresas offshore

que tem como principal atrativo a carga tributária reduzida ou nula para certas

atividades. Os paraísos fiscais são países com diminuta extensão territorial, afastados

dos grandes centros de produção, cuja principal receita advém das taxas de serviços

cobradas das empresas offshore. Os principais paraísos fiscais conhecidos são: Ilhas

Cayman, Bahamas, Panamá, Uruguai, Luxemburgo, Ilha da Madeira e Ilhas Virgens.

PDEM – Países desenvolvidos com economia de mercado.

PDV – Países em via de desenvolvimento.

PET –  Países em transição (ex-socialistas).
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PIB – Abreviação para Produto Interno Bruto e compreende o conjunto de todos

os bens e serviços produzidos em uma região, usualmente um país. O PIB é o PNB

somado à renda líquida enviada ao exterior pelos indivíduos.

PNB – Abreviação para Produto Nacional Bruto. Representa todas as despesas

de consumo pessoal, formação bruta de capital fixo, exportações líquidas e compras

governamentais de bens e serviços. Constitui o produto total de uma nação, sem dupla

contagem.

Política Cambial – Conjunto de medidas tomadas pelo governo que afetam a

formação da taxa de câmbio. É diferente da política monetária por atuar mais

diretamente sobre todas os fatores relacionados às transações econômicas do país

com o exterior.

Política de Investimento – Estratégia adotada pelo governo no sentido de

priorizar algum segmento econômico na destinação de seus investimentos, de modo a

obter maior retorno para a sociedade. Na administração de recursos, política de

investimentos é a definição das regras e da forma de atuação de como determinado

fundo seria administrado.

Política de Rendas – É a que o governo exerce, estabelecendo controles diretos

sobre a remuneração dos fatores diretos de produção envolvidos na economia, tais

como salários, depreciações, lucros, dividendos e preços dos produtos intermediários e

finais.

Política Fiscal – A política de despesas de um governo, a forma de atuação em

relação ao que ele gasta e ao que arrecada em tributos.

Política Monetária – A política de um governo para controlar a oferta de moeda

e das taxas de juros. Quanto maior a taxa de juros, menos dinheiro circulará na

economia e a atividade econômica tenderá a diminuir. Quanto menor a taxa, maior é a
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possibilidade de crescimento econômico.

Pontos Base (BPS - Base Points) – Pontos centesimais na rentabilidade de um

título. Se um título de 5% de juros ao ano passa para 6% ao ano, sua rentabilidade

subiu 100 pontos básicos (1%).

Portfólio – É o conjunto de ações, títulos e contratos que compõem um fundo de

investimento e a participação de cada um desses ativos no patrimônio total do fundo.

Pode ser chamado também de carteira de investimentos.

RATING (classificação de risco) – Agências privadas e independentes em

mercados maduros, como o americano, classificam o grau de risco de títulos de renda

fixa. É um guia importantíssimo para o investidor norte-americano. Rating –

Classificação, nota, pontuação. Rating de risco de crédito é mais do que a simples nota,

classificação ou pontuação, porque sua importância deriva mais do processo e do

sistema em que se insere, no qual a nota é conseqüência desse processo.

Recessão – Um país está em recessão quando seu PIB diminui de um período

de tempo para o outro. É sinônimo de depressão.

Resolução - Norma legal reguladora do mercado financeiro, emitida por

agências federais como, por exemplo, o Banco Central e CVM.

Risco - Grau de incerteza da rentabilidade (retorno) de um investimento. Ex.:

afirmar que um investimento é de alto risco significa que temos pouca chance de prever

com precisão a rentabilidade deste investimento. Em contrapartida, esse investimento

oferece possibilidade de retorno superior a um investimento conservador. No jargão

financeiro, a palavra "risco" está sempre associada à probabilidade de ganhos ou

perdas acima ou abaixo da média de mercado. O investidor deve estar atento a essa

diferença, porque na linguagem cotidiana a palavra "risco" muitas vezes é usada para

indicar a possibilidade de perda/diminuição ou manutenção do estado atual, excluindo a
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possibilidade de ganho/retorno/crescimento.

Risk Rating – Ao pleitear um empréstimo em uma instituição financeira, o cliente

é classificado de acordo com as chances que ele tem de saldar ou não aquela dívida

que está adquirindo. Cada instituição tem os seus parâmetros para fazer essa

avaliação. O sistema de risk-rating mais usado no mercado é denominado Credit

Scoring (ou Classificação de Crédito).

Spread – O termo, considerado genericamente como a diferença entre o custo

da captação e de empréstimo, tem um significado específico no mercado internacional

de títulos de renda fixa. Aí, o spread refere-se à diferença entre pontos básicos entre a

rentabilidade de um papel e o título do tesouro norte-americano de prazo equivalente.

No caso de um título em marcos no mercado alemão, o spread é calculado em relação

ao título do tesouro alemão; no mercado japonês, do título em relação ao tesouro

japonês, e assim por diante.

Teoria Keynesiana – Despesa e consumo são os principais impulsionadores de

uma economia.

Teoria Monetarista – O tamanho e o crescimento do meio circulante

determinam o crescimento da economia. O dinheiro faz o mundo girar.

Tesouro Nacional – Tem a função de captar recursos no mercado financeiro

através da emissão primária de títulos, para execução e financiamento das dívidas do

governo, para o qual atua como caixa.

Títulos da Dívida Externa - O Governo Federal, visando obter dinheiro no

exterior para financiar sua operação, pode vender títulos da dívida externa a

investidores estrangeiros que emprestam seu dinheiro em troca de uma taxa de juros

definida.
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Transfer Pricing – Denominação utilizada para o preço de transferência de bens

ou direitos entre pessoas jurídicas sediadas no Brasil e pessoas físicas ou jurídicas

residentes, domiciliadas ou sediadas no exterior vinculadas às primeiras, para evitar a

distribuição disfarçada de lucro.

Tributação – Cobrança de impostos devidos.


