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Sumário 

Analisam-se neste trabalho alguns aspectos macro e microeconômicos da economia 
brasileira Pós-Real. Do ponto de vista macroeconômico, aborda-se a troca de imposto 
inflacionário por poupança externa no fInanciamento do défIcit operacional do setor 
público, a evolução da denominação da dívida pública federal, bem como a pertinência 
de diferentes regimes cambiais em um ambiente de instabilidade de funções 
macroeconômicas. Inclui-se também nesta seção uma breve e simplifIcada simulação da 
evolução da renda per-capta em caso de elevação do nível de investimentos de 20% para 
25% do PIB. Do ponto de vista microeconômico, apresentam-se algumas reflexões 
pertinentes às áreas de privatização, regulação e defesa da concorrência. 
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Aspectos Macro e Microeconômicos da Economia Brasileira pós-Real.1 
1 

Rubens Penha Cysne3 

Junho de 1998 

1.1- A Substituição de Imposto Inflacionário por Poupança Externa 

Certa vez, em um discurso para trabalhadores argentinos, o Presidente Domingo 

Peron afirmou que, até aquele momento, os salários subiam pelas escadas, e os preços 

pelo elevador. E que a partir de então, com ele no poder, seria o contrário. Os preços 

passariam a subir pelas escadas e os salários pelo elevador. Ao olhar para seu Ministro da 

Fazenda e perceber que talvez tivesse ido longe demais, emendou: por outro lado, com 

tantos trabalhadores no elevador, ele terá que subir mais devagarinho ... 

Em junho de 1994, com a introdução do Real, o Brasil trocou, com eficiência, o 

imposto inflacionário sobre a moeda (na verdade, um confisco, pois não é votado ou 

aprovado pelo Congresso) por aumento da dívida pública. Os excessos da oferta sobre a 

demanda por moeda passaram a subir pela escada, e a dívida pública pelo elevador. 

O Plano Real, implementado desde março de 1994 (com a URV), e em sua forma 

final ao final de junho de 1994, teve impacto sobre todas as reformas em curso na 

economia brasileira. 

A abertura comercial teve o seu primeiro grande estímulo em 1990, quando foram 

eliminadas as barreiras não tarifárias às importações e anunciado um cronograma de 

reduções tarifárias que se estendia, em sua versão final, de fevereiro de 1991 a julho de 

1993. Com isto, as importações, que se encontravam praticamente estagnadas entre 1990 

e 1992, cresceram em tomo de 25% em 1993,31% em 1994 e 51% em 1995. Ou seja, 

embora o estimulo mensal à abertura tenha se dado em 1990, o efetivo crescimento das 

I Parte deste texto deriva de uma seção de trabalho preparado para a Cepal. 
2 O autor agradece a Ricardo Wyllie pela assistência na elaboração dos dados. 

3 Diretor de Pesquisas e Diretor do Centro de Estudos de Refonna de Estado da Escola de Pós-Graduação 
em Economia da Fundação Getulio Vargas. 
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importações apenas ocorreu de 1993 em diante, particularmente nos anos de 1994 e 1995. 

De 1995 a 1997, o crescimento médio anual das importações regrediu para 11 %. 

O fomento, ao processo de abertura a partir de 1994 facilitou a estabilização de 

preços. Tratava-se da estratégia de proceder, no financiamento do déficit operacional do 

setor público, a troca do imposto inflacionário por poupança externa. Em adição, havia a 

necessidade de acomodar o crescimento do déficit público ocorrido a partir de 1994. 

Neste sentido, utilizaram-se não apenas reduções tarifárias, como também valorização do 

câmbio nominal e real. Em adição, antecipou-se em três meses a tarifa externa comum 

do Mercosul. 

Este processo apresentou alguns sobressaltos ao longo dos três anos e melO 

subsequentes. Mas nada que fizesse regredir substancialmente o fomento às importações 

ao que ocorria anteriormente à 1990, quando havia sérios óbices às importações que 

competiam com a produção doméstica. O primeiro retrocesso ocorreu ao fmal de 1994, 

quando se manifestou um certo nervosismo dos mercados internacionais de capitais. 

Instituíram-se então restrições às importações através de aumentos de tarifas de um grupo 

selecionado de produtos, bem como de restrições não tarifárias, expediente que não mais 

se utilizava desde 1990. 

O segundo retrocesso se deu ao final de 1997, quando da crise asiática, que 

reduziu novamente a liquidez internacional à disposição do Brasil. 

Cabe avaliar os números que traduzem a troca de imposto inflacionário por 

poupança externa no fmanciamento do déficit operacional do setor público. Para isto, 

definimos aqui como imposto inflacionário não apenas os ganhos do Banco Central com 

a inflação, mas também as transferências inflacionárias para os bancos públicos. Neste 

caso, o ganho para o governo (apenas com os juros reais negativos pagos pela base 

monetária e pelo excesso dos depósitos à vista sobre as reservas fracionárias dos bancos 

públicos), girava em tomo de US$ 16,5 bilhões ao ano, nos 12 meses antes do Real. Nos 

36 meses após o Real, esta estatística situou-se em tomo de US$ 2,4 bilhões ao ano. 

Suponhamos que o déficit público operacional tivesse se mantido constante após 

o Real. Neste caso, uma queda do imposto inflacionário de US$ 14,1 bilhões ao ano 

deveria implicar um aumento adicional do passivo líquido real do setor público, em 

relação à situação pré-Real, também da ordem de US$ 14,1 bilhões. Ou seja, se antes o 

poder aquisitivo do passivo líquido do setor público crescia um certo montante de reais 
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ao ano, agora passaria a crescer este mesmo montante acrescido de US$ 14,1 bilhões. 

Este fato se depreende diretamente da tautologia que iguala o déficit real (calculado com 

juros reais) ao aumento do valor real do passivo público, e da definição de déficit 

operacional como déficit real mais imposto inflacionário arrecadado pelo Banco Central e 

pelos bancos oficiais (estas e outras tautologias aqui utilizadas são definidas e deduzidas 

em Simonsen e Cysne (1992 e 1995)): 

Dgo = b.Z + 11, 

onde D go denota o déficit público operacional, b.Z a variação do valor real do 

passivo líquido do setor público e 11 o imposto inflacionário. 

Na verdade, entretanto, sabemos que o déficit operacional se elevou após o Real, 

o que significa que a variação do passivo do governo, em relação à situação pré-Real, 

deve superar a queda do imposto inflacionário. Este fato é fato corroborado pelos dados. 

Uma pergunta interessante a ser efetuada, entretanto, é a seguinte: quanto do 

aumento da dívida líquida do setor público após o Real se deve à queda do imposto 

inflacionário? 

A estatística fiscal que mais se aproxima da variável Z acima é dada pela dívida 

fiscal líquida do setor público, publicada pelo Banco Central. Esta variável é construída 

de fonna que sua variação reflita as necessidades de financiamento do setor público, 

diferindo da dívida líquida do setor público por não incluir ajustes patrimoniais e, em 

particular, os resultados das privatizações. Observe-se ainda que a sua utilização nos 

obriga a adotar como definição de governo, na análise efetuada ao longo de toda esta 

seção, aquela utilizada pelo FMI e pelo Banco Central, incluindo não apenas as esferas da 

administração direta federal, estadual e municipal, como no conceito das Contas 

Nacionais, mas também as empresas estatais. 

Esta dívida fiscal líquida do setor público passou de R$ 145,7 bilhões emjunho 

de 1994 para R$ 271,0 bilhões em junho de 1997, apresentando pois uma variação de R$ 

125,3 bilhões no período de 36 meses após o Real. 

Comparando-se os números da dívida fiscal líquida com os números do imposto 

inflacionário antes e nos 36 meses após o Real, supondo-se uma taxa média cambial 

real/dólar próxima à unidade, pode-se dizer que aproximadamente um terço (423/1253) 
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do aumento da dívida líquida fiscal do setor público ocorrida após o Real pode ser 

explicada pela redução do imposto inflacionário. 

Esta parte do endividamento público representa a contrapartida da redução de um 

confisco incidente sobre as camadas menos aquinhoadas da população. É claro que o 

ideal teria sido trocar o imposto inflacionário por redução de despesas, e não por dívidas 

a serem pagas no futuro. Mas este primeiro melhor ainda não foi alcançado. 

No arrazoado acima, comparamos a variação de um passivo líquido com um 

fluxo acumulado, ambos durante um prazo de 36 meses, efetuando as extrapolações 

necessárias. Uma outra possível comparação, esta entre fluxos, baseada no prazo de 36 

meses após e doze meses antes do Real, pode ser efetuada, também com base em 

extrapolações, dividindo-se a economia nos setores governamental, privado e externo. 

Sob esta ótica, o déficit operacional se financia, como se sabe, pelo excesso da 

poupança privada operacional sobre o investimento privado, pela poupança externa 

operacional e pelo imposto inflacionário, de acordo com a equação 

onde Spr e Ip, denotam, respectivamente a poupança privada real (calculada com 

juros reais) e o investimento privado, e Ser a poupança externa real (aqui suposta igual à 

poupança externa nominal, tendo em vista a baixa inflação em dólar). 

Da mesma forma que no exercício anterior, pode-se dizer que, se mantido 

constante após o Real o total dado pelo déficit público operacional mais o investimento 

privado menos a poupança bruta (real) do setor privado, (Dgo + Ip - Spr = II + Se), O déficit 

em conta corrente do balanço de pagamentos (poupança externa) deveria aumentar 

anualmente, relativamente à situação anterior, em algo da ordem de US$ 14,1 bilhões. 

Os dados disponíveis mostram que a poupança externa aumentou, em termos 

anualizados, e extrapolando-se os valores ocorridos nos 12 meses anteriores ao Real para 

os 36 meses posteriores ao Real, algo em tomo de US$ 21,2 bilhões. A dissensão se dá, 

tautologicamente, devido ao aumento, no período, do total dado pelo déficit operacional 

mais a soma do excesso do investimento privado sobre a poupança privada. Se se 

desconsidera a desigualdade entre a poupança privada real e o investimento privado ao 

longo de todo este período de 48 meses, pode-se ir além, dizendo-se que após o Real a 

parcela do déficit público operacional, antes financiada por imposto inflacionário passou 

5 



a se [manciar por poupança externa, ou equivalentemente, por endividamento externo. A 

elevação da poupança externa mais do que compensou a queda do imposto inflacionário, 

em parte devido à elevação do déficit público. 

A grosso modo, pode-se dizer que o Plano Real levou a economia brasileira a um 

outro equilíbrio, onde um imposto não aprovado pelo Congresso efetuado no presente se 

soma a novas despesas não cobertas pelo orçamento, para ser trocado por taxação futura 

(a alternativas de redução de gastos é remota), sendo tal troca [manciada por não 

residentes. 

Uma outra forma de visualizar esta questão pode ser efetuada utilizando-se o 

arcabouço dos modelos de crescimento que endogeneizam a taxa de poupança, tais como 

Ramsey (1928), Cass (1965) e Kopmans (1965). Embora tais modelos (para uma 

exposição sucinta veja por exemplo Ramsey (1996) ou Simonsen e Cysne (1995, seção 

9.10» se prestem mais à análise de longo prazo, uma perspectiva interessante da 

evolução macroeconômica brasileira a partir de 1994 pode ser obtida a partir de suas 

conclusões, quando o governo eleva temporariamente seus gastos, de forma não 

antecipada. Nestes casos, o consumo privado cai, inicialmente, e volta ao patamar 

original uma vez que a elevação do gasto do governo tenha sido revertida. 

Temporariamente, ao contrário do caso em que a elevação do gasto público é permanente 

(e também a queda do consumo privado), a taxa de juros se eleva de forma a corroborar 

uma estrutura crescente do consumo privado. 

Este, entretanto, é o resultado de um modelo de economia fechada. Quando a 

economia é aberta ao exterior não se estabelece esta simetria entre a elevação do 

consumo público e a queda do consumo privado, tendo em vista que os não residentes 

podem vir a financiar tal excesso de absorção sobre o produto nacional bruto. 

Esta foi a válvula utilizada no Plano Real. Se o objetivo fosse estabilizar a 

inflação sem apelo à poupança externa, como se fez no Brasil entre 1964 e 1966, com o 

P AEG, os gastos públicos deveriam cair após o final de junho de 1994. Esta queda 

deveria ser suficiente para fazer frente à queda do imposto inflacionário (que fomenta o 

consumo privado através da elevação da renda disponível do setor privado), bem como à 

posterior elevação do consumo privado decorrente da valorização cambial e do maior 

acesso ao crédito. 

6 



r
I 

l 

o que se viu, entretanto, foi uma elevação adicional do gasto público, com um 

déficit que se elevou, a despeito do aumento da taxação sobre o setor privado. O 

resultado passou a ser uma necessidade anual de captação de poupança externa 

perigosamente elevada, tomando a economia brasileira demasiadamente vulnerável às 

oscilações dos fluxos de financiamento externo. 

Voltando especificamente à troca de imposto inflacionário por poupança externa, 

pode-se dizer que a operação apresenta vantagens e desvantagens, sendo seu saldo final 

função do que se conseguir fazer neste período Pós-Real. 

A primeira vantagem, como já salientamos, é que a troca de imposto inflacionário 

por taxação futura traduz um certo respeito à cidadania, pelo fato de que impostos, ao 

contrário de confiscos, são ao menos votados no Congresso Nacional. 

Outra vantagem é que impostos futuros poderão melhor identificar quem paga, 

abrindo-se, desta forma, uma redução dos mecanismos de concentração de renda na 

economia brasileira. 

Uma terceira vantagem, talvez a mais importante delas, é o aumento de eficiência 

e produtividade produzida pela estabilidade de preços. A arrecadação de imposto 

inflacionário gerava, historicamente, custos de bem estar da inflação da ordem de 3,1 % 

do PIB, para arrecadar algo em tomo de 2,2 % do PIB (Simonsen, M.H. e Cysne, R.P., 

1994 e 1995). O primeiro número, 3,1% do PIB, representa a má alocação de recursos de 

uma sociedade que destinava mais de 12 por cento de seu PIB ao sistema fmanceiro, 

fundamentalmente para apressar as liquidações monetárias. O segundo número, de 2,2% 

do PIB, eqüivale ao valor médio histórico das perdas do setor não bancário da 

economia, diretamente decorrentes da inflação, com o qual o Banco Central fechava as 

contas públicas. 

Uma quarta vantagem reside no fato de este novo equilíbrio acarretar, pelo menos 

durante um certo tempo, uma clareza maior do investidor externo, permitindo financiar 

parte relevante do déficit em conta corrente com investimentos diretos. Particularmente 

para o governo, isto abre maiores possibilidades, embora mantendo constante seu passivo 

líquido, de reduzir sua dívida líquida, através de privatizações. 

Passemos agora às desvantagens. A primeira não representa exatamente uma 

desvantagem, mas sim um sinal de alerta. Trata-se da possibilidade de que da troca de 

imposto presente por taxação futura decorra, devido ao fato de esta taxação futura não ser 
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plenamente percebida hoje, leve a uma queda na base política para a redução de despesas 

públicas. Representa este um conhecido problema, já ocorrido várias vezes no Brasil, 

desde 1986, do doente febril que aproveita o efeito do analgésico para ir à praia. Sendo 

que agora, além dos investimentos diretos estrangeiros e das baixas taxas de juros 

internacionais, há ainda os analgésicos, de oferta limitada, das receitas decorrentes das 

privatização e das concessões (sobre este ponto voltaremos a falar na próxima seção). 

A segunda desvantagem, esta do ponto de vista fiscal, é que endividamento, ao 

contrário de confisco, tem que ser pago no futuro. Há que se pagar o principal, a 

desconfiança do credor (que não é pequena no caso do governo brasileiro) e o seu custo 

do tempo (os juros). Trata-se, pois, de um tempo caro que precisa ser muito bem 

aproveitado. Coisa que o Brasil precisa aprender a fazer em ambiente democrático. 

1.2 - Dívida Pública e Aspectos Fiscais da Privatização 

1.2.1- A Composição da Dívida Pública no Período Pós-Real 

Dada a substituição de imposto inflacionário por endividamento interno e externo 

mencionada no item anterior, cabe uma ligeira digressão sobre a dívida pública interna. 

Em particular, cabe observar a variação nos indexadores dos títulos da dívida pública 

mobiliária ocorrida antes e depois do Real. 

Comparando-se a posição no período de seis meses antes do Real (dezembro de 

1993) com a posição de maio de 1997 e de janeiro de 1998 (neste último caso segundo os 

dados da Nota para a Imprensa do Banco Central de 28.02.98), observa-se uma severa 

redução da indexação da dívida pública pelo IGP-M (de 42,1% em dezembro de 1993 

para 2,6% em maio de 1997 e 0,3% em janeiro de 1998), contrabalançada por uma 

grande elevação relativa dos títulos prefixados (de 26,4% em dezembro de 1993 para 

59,4% em maio de 1997 ou 41,3% em janeiro de 1998), ou dos títulos indexados à taxa 

Over-Selic (de 3,8% em dezembro de 1993 para 19,3% em maio de 1997 ou 35,0% em 

janeiro de 1998). Os títulos indexados ao câmbio apresentaram pequena variação na 

participação total. Eles representaram 17,3% do total em dezembro de 1993 e 15,7% do 

total em janeiro de 19984
• 

4 A variação absoluta, entretanto, foi razoável. Para isto, basta observar-se que em dezembro de 1993 o 
total dos títulos públicos federais era de R$ 4,9 bilhões, enquanto que em janeiro de 1998 este total 
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Estes números mostram que neste período a composição percentual da indexação 

aos preços foi basicamente substituída por indexação ao juro (Over-Selic) e pela dívida 

com remuneração prefixada, majoritariamente de curto prazo. Cabe ressaltar que tanto a 

indexação ao juro quanto a pré-fixação de curto prazo dificultam a eficácia da política 

monetária. A indexação aos juros, através de seu efeito positivo sobre a renda disponível 

do setor privado, e conseqüentemente sobre a demanda, sempre que a política monetária 

contracionista implica em elevação dos mesmos. A dívida de curto prazo com 

remuneração prefixada, por aproximar-se bastante de uma dívida indexada aos juros (a 

este respeito, observar Simonsen, (1991), Simonsen e Cysne, (1985), ou Pastore (1994). 

Isto posto, cabe avaliar, tendo em vista a necessidade do governo de financiar seu 

desequilíbrio fiscal, bem como seu intento de aumentar a maturidade da dívida interna, 

qual seria a melhor estratégia de denominação da dívida, se em dólar, TR, Selic, IGP-M, 

ou simplesmente com rendimento pré-fixado. 

A questão não comporta uma resposta simples e precisa, mas diversos prós e 

contras que precisam ser devidamente analisados. Do ponto de vista de um governo 

sujeito a problemas de desequilíbrio fiscal, uma dívida com duração (maturidade) mais 

elevada seria mais adequada. O problema consiste em estabelecer precisamente a 

fronteira da relação custo - beneficio de tal empreitada, tendo em vista que os credores 

costumam exigir maiores retornos para títulos cujo resgate se encontra mais distante no 

tempo. Há de otimizar-se a relação custo - beneficio em função da composição de 

denominação (indexação) da dívida. 

Do ponto de vista teórico, há diversos elementos a serem levados em 

consideração, como a existência de uma variedade de títulos suficiente para satisfazer aos 

diferentes agentes econômicos (completamento de mercado); possível assimetria de 

informação entre o governo (que teria maiores informações) e o setor privado; no caso de 

indexação ao câmbio, solvência do governo na dívida indexada à moeda estrangeira em 

caso de crise externa que exija elevadas desvalorizações cambiais; possível perigo de 

extensão da indexação da dívida pública a outros ativos e passivos privados, bem como, 

em última instância, aos salários (o que seria ruim, evidentemente) etc. 

alcançou a marca de R$ 266,3 bilhões. Trata-se, pois, de uma elevação dos títulos indexados ao câmbio da 
ordem de R$ 40,9 bilhões. 
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Do ponto de vista empírico, há de se avaliar, dado o prazo da dívida: a) qual a 

redução de custo de colocação proporcionado por cada um dos indexadores possíveis, em 

relação a uma colocação de títulos prefixados, bem como b) a magnitude, para efeitos da 

condução de política monetária, do efeito sobre o consumo privado de uma elevação da 

taxa de juros. Sabe-se que este último fator não é muito relevante nos Estados Unidos, 

onde a riqueza fmanceira é ofuscada pela riqueza em capital humano. Mas pode ser 

importante no Brasil, o que sugeriria uma vantagem adicional (além do alívio de caixa) 

de se aumentar o prazo médio de maturação da dívida e não indexá-la ao juro de curto 

prazo. 

Pragmaticamente, é preciso reconhecer que a necessidade de cláusulas de 

indexação de dívidas é particularmente importante no Brasil, frente a outros países, no 

período mais recente, devido ao conhecido problema de inconsistência intertemporal, no 

qual a administração pública tem sido bastante pródiga. Trata-se este do problema de que 

promessas feitas na data t a respeito de comportamento na data t+ 1 podem não 

representar o ótimo (na verdade, um ótimo míope, tendo em vista a repetição do jogo no 

futuro) na data t+ 1, levando a um comportamento intertemporalmente inconsistente. 

Exemplos neste sentido são vários no Brasil, no que diz respeito à condução de 

política econômica. Alguns, apenas surpreendendo o setor privado (como quando da 

introdução da acidentalidade no cálculo da correção monetária, na década de 70, ou de 

súbitas elevações da inflação que reduziram o valor real da dívida pública em poder do 

setor privado), outros agredindo frontalmente atos jurídicos perfeitos. 

Incluem-se também como exemplos de inconsistência intertemporal nociva os 

casos que beneficiam devedores do setor privado, como por exemplo as súbitas anistias 

fiscais5
, parciais ou integrais, e os descontos inusitados para quitação de débitos junto ao 

Sistema Financeiro da Habitação. As anistias podem gerar a perspectiva de perdões 

futuros para os inadimplentes, o que acaba por estimular a sonegação, reduzindo-se a 

receita total ao longo do tempo, ainda que o governo que a introduz possa ter ganhos 

temporários de receita. 

5 Um exemplo pitoresco e recente de inconsistência intertemporal, este no nível estadual, no Rio de 
Janeiro, foi a anistia para multas na Linha Vermelha, o que revoltou aqueles que estavam quites com suas 
respectivas obrigações fiscais e certamente não contribuirá no longo prazo para a educação dos motoristas 
cariocas. 
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No que diz respeito à dívida pública, um importante exemplo de inconsistência 

intertemporal (sem entrar no mérito se o saldo foi positivo ou negativo) do governo, no 

veio no seio do próprio Plano Real, com o polêmico artigo 38 da M. P. que o introduziu. 

Esta medida modificou a remuneração dos títulos indexados ao IGP-M e gerou disputas 

judiciais de alguns bancos com o governo. 

A inconsistência intertemporal no Brasil tem sido tão constante que mesmo as 

cláusulas de indexação não são capazes de possibilitar, a custos razoáveis, uma 

maturidade da dívida compatível com aquela de países industrializados. Em particular, 

observe-se que a mudança das regras do jogo na utilização de um indexador pode acabar 

por afetar a credibilidade dos credores em todos os demais indexadores. 

A saída para os credores está em antever as possíveis mudanças de 

comportamento do governo, o que só é possível em um curto espaço de tempo. Este fato, 

por sua vez, leva a uma dívida pré-fixada de curta maturação, com prejuízo para a 

eficácia da condução de política monetária (reduzido efeito riqueza). 

É devido a esta constante necessidade de poder de alteração de seus portfólios 

que os credores passam a exigir da dívida pública não apenas indexadores, mas, 

fundamentalmente, remunerações demasiado crescentes com a sua maturidade efetiva 

(referimo-nos à maturidade efetiva para incluir também possíveis operações de acordos 

de recompra). O setor privado se considera muito mais capaz, com um prazo de um ou 

dois meses, de antecipar inconsistências intertemporais da parte do governo, do que no 

prazo de um ou dois anos. É claro que este fato ocorre com qualquer devedor em 

qualquer país. A diferença é que no Brasil isto ocorre com maior intensidade. Dado o 

conjunto de informações disponível em certa data, o crescimento do risco no tempo é 

mais elevado. 

Em particular, com a dificuldade de captação de longo prazo fica prejudicada a 

oferta privada de crédito de longo prazo, levando o governo, através de bancos de 

fomento (BNDES, por exemplo) a intervir no setor na perigosa categoria de ofertante 

substituto. 

Qual a solução então, se o objetivo é alongar o prazo da dívida? 

A melhor solução leva tempo para se conseguir. Tratar-se-ia de criarem-se 

instituições estáveis e críveis: um sistema legislativo e jurídico eficiente, um Orçamento 

da União eficientemente discutido e um Banco Central que garantisse o valor da moeda 
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em qualquer circunstância, e que fosse percebido como tal. A dotação de um mínimo de 

estabilidade institucional, com regras não susceptíveis aos ciclos políticos, livraria o país 

desta assimetria em relação a países de maior estabilidade institucional. Evidentemente, 

este primeiro melhor, que se convencionou associar a uma segunda geração de reformas 

só se tomaria factível com o simultâneo encaminhamento dos problemas atuais de origem 

fiscal. 

1.2.2 - Relações entre a Privatização e a Política Fiscal 

As privatizações claramente afetam a política econômica de médio e longo prazos 

através de seus efeitos em geral benéficos sobre a alocação de recursos, sobre o déficit 

público (tendo em vista que os dividendos decorrentes da propriedade de participações 

acionárias da parte do governo costumam se situar bem abaixo dos pagamentos de juros 

sobre a dívida pública), bem como sobre a arrecadação de impostos. 

No curto prazo, entretanto, é importante observar a possibilidade, ocorrida 

efetivamente no Brasil, de que a privatização dê origem a uma elevação do déficit 

público. 

O problema é específico de entidades econômicas, como no caso dos estados 

brasileiros, cuja despesa se regula pelas restrições de crédito. Tais restrições podem se 

dar por motivos de reputação (mercado) ou por motivos institucionais (controles de 

crédito da parte do governo federal). Para tais agentes sujeitos a restrições de crédito, a 

obtenção de receitas de privatização costuma dar origem ao aumento de despesas, seja de 

novos investimentos ou custeio, elevando o déficit público. 

Isto posto, o processo de privatização de estatais estaduais deve ser acompanhado 

de severo controle para que os recursos daí advindos sejam direcionados à quitação dos 

débitos dos estados, inicialmente junto à União e em seguida junto aos demais credores. 

Para que tal procedimento não gere um total desincentivo político às privatizações, pode

se até mesmo liberar-se um reduzido percentual do total arrecadado para a gerência dos 

Executivos estaduais. Mas não uma parte relevante das receitas. O motivo é simples. Isto 

eleva o déficit público, o que, como demonstram a taxa de juros brasileira, o déficit em 

conta corrente, as recentes taxas de crescimento do PIB e a estrutura da dívida pública, 

não deve ocorrer. 
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Os recursos utilizados pelo BNDES como adiantamento pelas privatizações 

estaduais poderiam ser utilizados no fomento aos projetos de infra-estrutura capitaneados 

pelo setor privado. Isto poderia se dar através da utilização ativa, da parte dos estados, 

dos mecanismos de concessão atualmente existentes. Este procedimento permitiria o 

empréstimo privilegiado para infra-estrutura, que gera externalidades positivas, sem 

implicar em deslocamento do setor privado (crowding out) ou em desincentivo à correção 

dos déficits públicos estaduais. Haveria também a vantagem de premiar os estados mais 

eficientes nas políticas de concessões. 

1.3- Regime Cambial na Presença De Instabilidade da Demanda Por Moeda 

e do Fluxo de Capitais 

Não resta dúvida que, mantido o atual desequilíbrio das contas públicas, não 

teríamos condições de adotar um sistema de câmbio flutuante com sucesso. E no caso de 

se terem encaminhado positivamente as reformas, com o encaminhamento do problemas 

fiscal? Qual seria melhor, o sistema fixo ou o flexível? 

A resposta a esta pergunta, do ponto de vista teórico, ainda não foi dada pela 

teoria econômica, e não será neste curto espaço que conseguiremos qualquer veredicto a 

respeito. Pretendemos aqui apenas analisar os prós e contras dos diferentes regimes 

cambiais em função de duas particularidades de ordem empírica pertinentes ao caso 

brasileiro. 

A primeira diz respeito à possível instabilidade da demanda por meios de 

pagamento. Tal instabilidade pode ser colocada como importante argumento a favor de 

um sistema de câmbio fixo. A segunda observação de ordem empírica diz respeito à atual 

instabilidade do fluxo de capitais externos. No que se segue, todas as análises se baseiam 

na hipótese de perfeita mobilidade de capitais entre países. 

A instabilidade da demanda por moeda em ambiente de mobilidade de capitais 

tende a favorecer a utilização de câmbio fixo. De fato, sob este regime, as oscilações da 

função de demanda por moeda têm como contrapartida uma igual e automática elevação 

de sua oferta. Por exemplo, se a demanda por moeda se elevar, os juros subirão, 

ocasionando aumento de reservas e conseqüente aumento da base monetária e dos meios 

de pagamento. O oposto se daria no caso de queda da demanda por moeda. Se o câmbio 
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fosse flexível, variações da demanda por moeda poderiam ter como contrapartida 

oscilações do produto e do emprego. 

Por exemplo, se a demanda por moeda se elevasse, os juros tenderiam a 

aumentar, com conseqüente influxo de capitais externos e valorização do câmbio. Com 

isso, reduzir-se-ia a competitividade das exportações, desempregando os trabalhadores 

neste setor. Da mesma forma, um real mais valorizado implicaria em elevação de 

importações, gerando desemprego adicional nas empresas domésticas que concorrem 

com os produtos fabricados no exterior. 

Ou seja, um país onde a única fonte de instabilidade fosse a demanda por moeda 

teria algumas vantagens em utilizar câmbio fixo, pois o produto e o emprego 

apresentariam menor variância. 

Ocorre que o Brasil, além de ocasionalmente sujeito oscilações da curva de 

demanda por moeda (o caso mais recente tendo se dado quando da introdução do CPMF

Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira), também é sujeito à 

instabilidade de outras funções macroeconômicas. Deter-nos-emos aqui apenas na 

instabilidade do fluxo internacional de capitais. 

As sístoles e diástoles do fluxo internacional de capitais implicam em 

instabilização do produto e do emprego tanto no caso de câmbio fixo como no caso de 

câmbio flexível. Ocorre que tal instabilização pode trabalhar em sentido contrário à 

instabilização do produto e do emprego decorrente das variações da demanda por moeda. 

Segue daí que o câmbio fixo não é necessariamente o mais adequado quando há ao 

mesmo tempo oscilações da demanda por moeda e oscilações do fluxo de capitais. 

A título de exemplo, tomemos os reflexos no Brasil da recente contração de 

liquidez internacional ocasionada pela crise asiática, em outubro de 1997. Como o país 

mantinha um regime em que o câmbio não era determinado pelo mercado (o que 

chamamos aqui de câmbio fixo), as reservas caíram até o ponto no qual a taxa de juros 

interna, em sua trajetória ascendente, igualasse a taxa de juros externa corrigida pela 

expectativas de desvalorização cambial e pelo risco. Na verdade, o próprio Banco Central 

antecipou este movimento, ao colocar os juros em 43% ao ano. A conseqüência, como 

não poderia deixar de ser, foi uma redução dos investimentos, dos estoques e do 

emprego. Basta ver as elevadas taxas de desemprego que começaram a se instalar no país 

já no primeiro trimestre de 1998. 
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Se o câmbio fosse flexível, a redução da liquidez internacional teria implicado 

em retração do fluxo de capitais externos para o Brasil, com conseqüente desvalorização 

cambial e aumento da competitividade, seja para exportações, seja para substituir 

importações. No caso de flutuação limpa, as reservas teriam permanecido constantes, 

pois o Banco Central não teria efetuado qualquer intervenção no mercado. Se 

devidamente encaminhado o problema fiscal, a desvalorização cambial teria significado, 

sem traumas adicionais e decorrido o tempo necessário, mais emprego, mais produto e 

maior arrecadação de impostos para o governo. Se neste meio tempo a demanda por 

moeda, por exemplo, tivesse aumentado, o câmbio flexível teria sido mais apropriado do 

que o câmbio fixo para impedir oscilações de produto e emprego. De fato, um efeito se 

contraporia ao outro. 

É claro também que os dois efeitos poderiam se somar na mesma direção, 

potencializando as oscilações. Mas o que pretendemos aqui não é defender qualquer 

superioridade do câmbio flexível sobre o câmbio fixo, discussão até hoje não resolvida 

pela teoria econômica, principalmente na existência de expectativas voláteis quanto à 

solvência interna e externa. Mas apenas mostrar que a instabilidade da demanda por 

moeda que caracteriza a economia brasileira após o Real não pode ser utilizada como 

condição suficiente para que se conclua pela superioridade do câmbio fixo sobre o 

câmbio flutuante. 

11- Aspectos Microeconômicos da Economia Brasileira Pós-Real 

11.1- Da Dificuldade de se Imporem Normas Concorrenciais ao Setor 

Estatal 

Há pelo menos duas formas pelas quais as firmas com poder de mercado podem 

penalizar os consumidores: pela elevação dos preços ou pela má qualidade dos bens 

vendidos e/ou serviços prestados. Um mínimo de observação deixa claro, no caso 

brasileiro, que o consumidor tem sido muito mais prejudicado pelo poder de mercado 

oriundo de serviços públicos ou de empresas governamentais ineficientes do que de 

empresas privadas. 

Em adição, no caso dos serviços públicos o consumidor contribuinte já é 

penalizado através de uma demanda compulsória, atrelada ao pagamento de impostos, 

cuja contrapartida em bens e serviços simplesmente não atende aos seus anseios. O 
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resultado é que o contribuinte acaba pagando duas vezes por previdência, saúde, 

educação e segurança, para citar apenas alguns serviços. A primeira através de impostos e 

a segunda adquirindo-os no mercado, para suprir as ineficiências na prestação destes 

serviços da parte do Estado. 

No caso das empresas estatais, um evidente exemplo de abuso de mercado, dentre 

inúmeros possíveis, fica por conta da telefonia. A reconhecida (pelo Ministro das 

Comunicações) ineficiência da Telerj na prestação de seus serviços, por exemplo, não 

tem sido menos nociva para o consumidor brasileiro do que qualquer possível 

concentração de mercado no setor de pasta de dentes, cervejas ou de aços planos, apenas 

para citar casos já julgados pelo Cade. A queda à metade das tarifas de telefonia celular 

em Brasília, quando da introdução de um novo provedor, na Banda B, é um exemplo 

peremptório das perdas para o consumidor decorrente de estruturas estatais 

monopolizadas (o mesmo devendo ocorrer no Rio de Janeiro). 

A relação de restrições à entrada ou de reservas de mercado criadas 

artificialmente no Brasil, no setor estatal, é muito extensa para ser aqui enumerada. O 

mais curioso exemplo se inicia pela própria Constituição de 1988, que em seu artigo 177 

defme "Monopólios da União", que na prática têm implicado em monopólios de 

empresas estatais. Da mesma forma o artigo 164 da Constituição destina exclusivamente 

ao Banco Central os depósitos da União, e a instituições financeiras oficiais as 

disponibilidades de caixa dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos 

do poder público e das empresas por ele controladas. Em outros países tais tarefas 

costumam ser divididas com os bancos privados. 

Porque, então, o Cade se concentra em casos que obviamente teriam menor 

impacto sobre o consumidor? 

A despeito dos monopólios criados pela própria Constituição, a que nos referimos 

em parágrafo anterior, a maior concentração do CADE nos processos produtivos 

envolvendo o setor privado não tem como explicação falhas legislativas, seguir atos 

constitucionais, complementares ou ordinárias. Curiosamente, a mesma Constituição que 

cria reservas de mercado no sistema fmanceiro e defme monopólios da União, em seu 

artigo 170 coloca como um dos princípios da ordem econômica a livre concorrência. Em 

adição, no seu artigo 173, parágrafo 4°, deixa claro que" A Lei reprimirá o abuso de 

poder econômico que vise à eliminação da concorrência e do aumento abusivo de lucros" 
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e, em seu parágrafo 1°, determina que "a empresa pública, a sociedade de economia mista 

e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas". 

O problema também não reside na Lei 8884/94, que regula a defesa da 

concorrência. De fato, seu artigo 15 a toma aplicável "a pessoas fisicas ou jurídicas de 

direito público ou privado". Em adição, seu artigo 7° menciona que cabe ao plenário do 

CADE "requisitar aos órgãos do Poder Executivo Federal e solicitar das autoridades dos 

Estados, Municípios, Distrito Federal as medidas necessárias ao cumprimento desta Lei". 

Seria então esta concentração de ações no setor privado falta de percepção do 

Cade? Documentos internos de autoria dos próprios funcionários do Cade deixam claro 

que não. O problema, evidentemente, reside em fatores políticos. Falta poder suficiente 

para esta autarquia questionar práticas sedimentadas pelo tempo no seio do próprio setor 

público. 

Embora particularmente nocivo no caso brasileiro, devido às diversas reservas de 

mercado criadas pelo setor estatal, este problema não é exclusivo do Brasil. Uma 

declaração neste sentido de Russel Pittman, do Departamento de Justiça Americano, 

transcrita de Mattos (1997) é bastante elucidativa : "embora muitas leis de defesa da 

concorrência em vários países concedam ao respectivo órgão regulador competência para 

questionar as ações do governo que causam danos à competição, costuma haver uma 

cautela muito grande na ação deste poder, pelos possíveis embaraços que seriam 

causados, no seio do próprio governo, incluindo-se até mesmo a possibilidade de a 

agência de defesa da concorrência ser completamente ignorada". 

O Cade não questiona ainda os monopólios estatais provavelmente pelo mesmo 

motivo que o Banco Central não conseguiu fazer com o Banespa o que tem desejado 

desde 1996, privatizá-lo ou liquidá-lo. Ou pelo mesmo fato pelo qual a Secretaria da 

Previdência Complementar não consegue enquadrar as Entidades Fechadas de 

Previdência Privada estatais. Ou pelas mesmas razões que a CVM muitas vezes dita 

normas que não consegue fazer cumprir. 

Apenas a sociedade, conscientizando-se da necessidade e utilidade destas 

instituições, pode conferir-lhes autonomia de fato. A autonomia que já existe na Lei, 

como vemos, não é suficiente. 
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11.2- Da Possibilidade de que os Processos de Privatização em Curso 

Restrinjam o Grau de Concorrência no Futuro 

o governo federal já pagou juros reais de até 40% ao ano em sua dívida. Esta 

inusitada demanda por tempo se deve à continuada falta de solução do problema fiscal. 

Um dos reflexos de se postergarem indefinidamente as mazelas fiscais se dá no 

endividamento público interno e no endividamento externo. Outro, de conexão pouco 

comentada com o problema fiscal, tem se dado na percepção negativa que pode se 

associar ao processo de privatização. 

A premente necessidade de consecução de receitas de privatização, e de se 

repassarem ao setor privado investimentos que não podem ser feitos pelo governo, por 

falta de caixa, tem gerado dois tipos de problemas. Primeiro, uma relativa perda de 

competitividade do produtor e exportador nacional e de satisfação para os consumidores 

finais. Estes poderiam contar com um melhor binômio preço/qualidade se algumas 

privatizações e concessões tivessem se baseado mais nos preços mínimos e na qualidade 

dos bens e serviços a serem oferecidos. E menos nas receitas a serem geradas para o 

Tesouro. 

Segundo, ao antecipar a privatização ao efetivo desenvolvimento das agências 

regulatórias (veja por exemplo o caso da Light, privatizada um ano antes da instalação da 

ANEEL, quando o ideal teria sido a criação da agência regulatória com razoável 

antecedência), bem como a um compromisso prévio efetivo com o sistema brasileiro de 

defesa da concorrência (SDE/SEAE/CADE), tudo se passa como se o governo tivesse, 

em alguns casos específicos, inflado suas receitas de privatização concedendo um certo 

poder de monopólio não regulado ao setor privado, o adquirente dos ativos vendidos. 

Como se estivesse exercendo uma nova forma de taxação indireta incidente sobre os bens 

e serviços providos pelos setores privatizados. 

Com isso, perdem os consumidores, os produtores e, em particular, os 

exportadores (a relação de preços entre não transacionáveis e transacionáveis se eleva 

quando os preços de telefonia local ou eletricidade são relativamente mais elevados; isto 

eqüivale a uma valorização do câmbio real). É claro que isto pode também implicar em 

redução de salários em alguns setores prejudicados. 
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Tomemos por exemplo o caso da Light e da CERJ no Rio de Janeiro. A diferença 

entre o preço pago por um serviço eficiente e o preço do serviço efetivamente recebido 

pelos consumidores pode ser visualizado como um imposto para o cidadão. Para o 

governo, o recebimento deste imposto pode ser visualizado como a diferença entre o 

montante recebido pelo leilão de privatização e aquele que teria sido recebido tivesse este 

sido efetuado com as devidas amarras geradas pela regulação de defesa da concorrência e 

da agência responsável pela regulação do novo monopólio privado. 

Para a Light e a CERJ o efeito líquido pode ser positivo. Em parte, pode-se 

visualizar tais empresas agindo como transferindo recursos do setor privado para o 

governo: o que pagaram a mais nos leilões, relativamente a uma privatização pré

regulada, os adquirentes dos ativos públicos subtraem temporariamente, dos cidadãos, 

através de deterioração na qualidade dos serviços ou elevações de preços. 

Neste contexto, a ANEEL, órgão regulador da área de energia elétrica, pode ser 

visualizada como o lava-mãos oficial: "o problema agora não é do Ministério das Minas e 

Energia, mas sim da ANEEL", reportava o porta-voz presidencial em O Globo (3/2/98), 

referindo-se aos problemas causados pela Light e pela CERJ. A declaração eqüivale a 

nomear o bebê recém-nascido como responsável pela maternidade. 

Boa parte da regulação do setor de telecomunicações, para citar um segundo 

exemplo, onde há um extraordinário dinamismo tecnológico, pode interessar muito mais 

aos provedores de tais serviços do que aos consumidores. Aqueles que hoje participam 

dos leilões de concessão e repassam seus bilhões de dólares ao governo poderão, amanhã, 

ser exatamente os que se oporão à introdução de progressos técnicos que reduzam suas 

margens de lucro. Para isto, poderão lançar mão de seu maior poder de coalizão, 

relativamente aos consumidores, que são mais dispersos, para se fazer representar mais 

eficientemente junto à agência regulatória. Em adição, poderão fazer valer cláusulas dos 

contratos atualmente assinados que poderão se mostrar restritivas no futuro, em função de 

inovações tecnológicas. 

A contrapartida dos óbices contratuais à competição futura poderá implicar em 

redução de nossa competitividade externa, bem como do valor real dos salários (pela 

queda de produtividade) e do bem estar dos consumidores. 

A idéia de se obterem receitas de concessões não é reprovável no caso de 

monopólios naturais. Trata-se de uma variação da proposta efetuada em 1968 por Harold 
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Demsetz, do franchise bidding, em que os possíveis pretendentes à concessão competem 

não apenas através do preço (mínimo) de suprimento dos serviços, mas também de uma 

taxa de franquia. Ocorre que a necessidade premente de receitas da parte do governo pode 

estar implicando na delimitação de um peso excessivo, nos leilões, para a receita de 

franquia, em detrimento do preço mínimo. Isto pode implicar em queda de bem estar. 

Em adição, não é claro que alguns produtos hoje em dia sujeitos a tais leilões se 

constituam em monopólios naturais. Pelo contrário, os avanços recentes da tecnologia 

(tome-se ainda o exemplo das telecomunicações) têm permitido uma contínua ampliação 

do número de supridores de tais serviços. 

As regras que estão sendo delineadas no momento podem comprometer novas 

entradas no futuro, particularmente nos mercados onde os progressos técnicos se dão de 

forma relativamente célere. Tecnologicamente, não há hoje em dia, por exemplo, porque 

haver apenas dois provedores de telefonia celular, A e B, em cada região geográfica. 

Entretanto, a telefonia brasileira estará sujeita a esta estrutura durante um bom tempo. 

Saliente-se que este problema não é restrito apenas à questão das 

telecomunicações ou às privatizações federais. Há outros setores, inclusive nas 

concessões estaduais e municipais, onde o mesmo problema poderá surgir no futuro. 

11.3- Abertura, Produtividade e Defesa da Concorrência 

Dois trabalhos publicados recentemente pelo National Bureau of Economic 

Research (NBER) apresentam interessantes conclusões que, embora baseadas no estudo 

de outros países, podem servir de subsídio à análise atual da economia brasileira. Os 

números apresentados podem ser questionados, mas o que importa aqui é o aspecto 

qualitativo da informação. 

O artigo Trade and Transmission of Technology, (Keller, 1997), baseia-se em 

resultados empíricos utilizando dados de treze indústrias em oito diferentes países da 

OECD, durante o período de 1970 a 1991. Suas conclusões mais interessantes 

apresentam duas vertentes. Primeiro, que, através do comércio internacional, o beneficio 

derivado de gastos em pesquisa e desenvolvimento no exterior, para uma dada indústria, 

pode apresentar um efeito de acréscimo de produtividade da ordem de 50% a 95% 

daquele que seria obtido no caso de a própria indústria realizar tais gastos. 
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Segundo, no que diz respeito ao fluxo de tecnologia entre indústrias no mesmo 

país, os resultados do trabalho mostram que não é apenas o comércio internacional que 

interessa para transmissão de tecnologia. De fato, estima-se que gastos em pesquisas e 

desenvolvimento em outras indústrias domésticas sejam de 20% a 50% tão eficientes 

para os acréscimos de produtividade quanto os gastos em pesquisa e desenvolvimento 

feitos na própria indústria. 

O comércio internacional aumenta a produtividade através da tecnologia 

embutida nos produtos importados, através da elevada demanda por qualidade 

característica dos mercados internacionais, bem como por permitir uma maior otimização 

na alocação doméstica de insumos e recursos no processo produtivo. O segundo resultado 

empírico apresentado ratifica a expectativa de que, se as externalidades positivas da 

pesquisa em tecnologia se dão entre indústrias de diferentes países, podem também se 

dar, ainda que em menor montante, através do comércio entre indústrias de um mesmo 

país. 

Ambos os resultados podem também servir de subsídio àqueles que defendem 

políticas públicas de fomento à geração de tecnologia, sejam estas de iniciativa nacional 

ou supranacional. De fato, fica clara a externalidade dos gastos em pesquisa e 

desenvolvimento, na medida em que os empresários que investem seus recursos neste 

sentido não se apropriarão privadamente de todas as conseqüências positivas de seu ato. 

Havendo esta falha de mercado, governos ou agências supranacionais podem sempre 

intervir para melhorar a alocação de recursos. Se esta possibilidade, na prática, se reflete 

em efetiva consecução, é um outro problema. 

Conclui-se também pela cautela que deve permear as atitudes do governo no 

sentido de dificultar as importações, principalmente os bens de capital. É certamente 

contraproducente para o desejado processo de ganho de produtividade, com o qual 

desejamos compensar eventuais defasagens cambiais, por exemplo, a elevação média da 

Tarifa Externa Comum do Mercosul incidente sobre bens de capital ocorrida ao fmal de 

1997. Esta se elevou de 17% para 20% em geral, e especificamente de 20% para 23% 

para bens de capital no setor automotivo e de 30% para 33% para bens de capital no 

setor de telecomunicações e informática. Tal incentivo oficial a importações de 

máquinas e equipamentos do Paraguai, Uruguai e Argentina, relativamente aos demais 

países como um todo, pode não ser compatível com uma política de fomento de 
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produtividade. Observe-se que o mesmo raciocínio se aplica para tais países, em relação 

ao Brasil. A possível perda é mútua. 

O segundo trabalho citado, "Openness Specialization and Productivity Growth in 

Less Developed Countries" , (Weinhold and Rauch, 1997), apresenta considerações 

particularmente pertinentes à atual legislação e operacionalização da Defesa da 

Concorrência no Brasil. Este trabalho utiliza uma amostra de 39 países e técnicas de 

regressões dinâmicas com dados em painel. O trabalho apresenta um quarto mecanismo 

pelo qual o aumento da abertura, e conseqüente aumento do comércio internacional, pode 

levar a um aumento de produtividade: a possibilidade de maior especialização das 

indústrias. 

Esta maior especialização toma-se possível devido ao alargamento de mercados 

propiciado pela disputa de mercados externos. Ela leva a uma aceleração do crescimento 

da produtividade pela incorporação de economias de escala de ordem dinâmica. O 

aumento dos gastos em pesquisa obtidos através de fusões e aquisições de capital 

nacional e internacional, uma das contrapartidas da abertura ao exterior, é também 

fundamental neste processo. 

É claro que um subproduto dessa maior especialização é a elevação, no mercado 

doméstico, do grau de concentração industrial. Pode-se, em alguns casos, dependendo do 

grau de especialização na produção, chegar-se a uma concentração da ordem de 100%. 

Observe-se, entretanto, que este grau de concentração elevado não deverá 

necessariamente ser coibido, uma vez que pode representar o resultado de um processo 

dinâmico de ganho de produtividade, com ganhos para os consumidores como um todo. 

O perfeito entendimento desta associação entre elevação dos graus de 

concentração industrial (em alguns setores) e ganhos de eficiência em mercados 

globalizados é fundamental para a prática da política de defesa da concorrência. A 

observação se aplica com pertinência ao Brasil. 

Alguns pareceres oficiais recentes de nossa análise antitruste basearam-se em 

valores da jurisprudência estrangeira para o índice de Herfmdahl6
, sem levar em conta 

que o mercado relevante em nossa análise pode ser, para alguns produtos, de escala 

totalmente diversa do mercado relevante relativo à jurisprudência em questão. Uma vez 

6 O índice de Herfindahl corresponde à soma dos quadrados das participações relativas na indústria, de 
cada um dos produtores. 
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detenninado O tamanho ótimo da firma pela tecnologia disponível (que pode ser o 

mesmo nacional ou internacionalmente), países com maior escala de produção tenderão a 

apresentar índices de Herfindahl evidentemente mais baixos. Segue daí que a extensão 

da jurisprudência estrangeira (quase sempre americana) ao Brasil, se levada ao limite, 

poderia condenar o país a subdividir seus parques industriais em uma série de fábricas 

sem competitividade, operando abaixo de seu tamanho ótimo. 

Fica também clara a necessidade de se adequar continuamente a legislação e a 

prática da Defesa da Concorrência, aumentando-se a ênfase na contestabilidade de 

mercados e reduzindo-se a ênfase no grau de concentração do mercado (principalmente, 

como costuma acontecer no Brasil, quando o mercado doméstico é considerado o 

mercado relevante na análise jurídica). Em termos empíricos, isto pode implicar em 

ascensão da relevância das estatísticas de elasticidade sobre as estatísticas de 

concentração industrial. 

111- Poupança, Investimento e Crescimento 

Os Números dos Investimentos e da Participação dos Rendimentos do 

Trabalho na Renda 

A Tabela 1 apresenta os novos valores das taxas de investimento a preços 

correntes e a preços constantes, oriundos do novo Sistema de Contas Nacionais, 

divulgado em dezembro de 1997, pelo IBGE. 

Tabela 1 

Novo Sistema de Contas Nacionais: Taxa de Investimento (FBCFIPIB) a Preços Correntes e Constantes -
1990/97, em ./. do PIB 

Preços Constantes Preços correntes Preços do Ano Anterior 

1990 1995 1996 

1990 20,7 20,6 19,3 20,7 

1991 19,5 19,4 18,2 18,1 

1992 18,3 18,2 17,1 18,4 

1993 18,5 18,5 17,3 19,3 

1994 20,0 20,0 18,7 20,8 

1995 20,6 20,5 19,2 20,5 

1996 20,5 20,4 19,1 19,1 

1997 21,9 21,1 19,8 n.d. 

Fonte: BoletIm Conjuntural do IPEA, JaneIro de 1998 (Dados BásICOS do IBGE. EstImatIvas 
IPEAlDIPES/GAC, n.d. = não-disponível). 

n.d. 

19,5 

17,0 

18,7 

20,8 

21,4 

20,4 

19,8 
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Sobre tais séries cabem algumas observações. Em primeiro lugar, a conhecida 

crítica, que remonta ao século passado, com o trabalho de Marshall (1890), passando por 

Friedman e Kuznets (1945), Becker (1964), Mincer (1974) e Schultz (1961), dentre 

outros, a respeito do restrito conceito de capital utilizado pelas contas nacionais. 

Segundo, como se sabe, a série de investimentos a preços correntes, como 

percentual do PIB, apresenta o inconveniente de não levar em consideração a evolução 

dos preços relativos dos bens de capital. Assim, para um dado país, se a relação entre 

investimentos e PIB se mantém constante mas o preço dos bens de capital é decrescente, 

a avaliação do impacto dos investimentos sobre o crescimento pode estar sendo 

subestimada, e vice-versa. Para evitar prejuízos à análise decorrentes de variações 

temporais dos preços dos bens de capital, apresentamos acima séries a preços correntes e 

constantes. 

Terceiro, há ainda a questão, na série a preços constantes, de qual ano base 

considerar. Para isto, reportamos na tabela acima valores referentes a diferentes anos

base. 

Na Tabela 1 pode-se observar, em qualquer das três colunas iniciais à esquerda, a 

preços constantes, que os investimentos apresentam um padrão de queda entre 1990 e 

1992, seguido por uma recuperação entre 1993 e 1997. Em adição, pode-se depreender de 

tais dados que o nível de investimento no Brasil gira hoje em dia em tomo de 20% do 

PIB. 

Um exercício interessante consiste em avaliar o reflexo do aumento de 

investimentos sobre a renda per-capta. Para isto, cabe avaliar, preliminarmente, a 

participação, no Brasil, dos salários e do capital no total da renda. 

Uma avaliação incorreta deste número, vez por outra apresentada na literatura 

nacional, divide os salários pagos e as contribuições sociais pelo PIB a preços de 

mercado. Utilizando-se os dados da Tabela de Recursos e Usos do IBGE de 1996, chega

se através desta metodologia a um valor em tomo de 38,3% (298/778). 

A participação dos salários, a rigor, deveria se obter a partir de dois números. No 

numerador, a soma dos componentes do valor adicionado, pago a residentes, dos 

salários, das contribuições sociais efetivas (Previdência Oficial, Previdência Privada e 

FGTS), contribuições sociais imputadas e rendimento de autônomos. No denominador, o 
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produto nacional líquido a custo de fatores, que se obtém do PIB deduzindo-se a 

depreciação, a renda líquida enviada par o exterior e o excesso de impostos indiretos 

sobre subsídios. 

Ocorre que a conta de Componentes do Valor Adicionado do IBGE inclui 

remunerações pagas a residentes e não residentes, e o excedente operacional considerado 

é o bruto, e não o líquido. Isto posto, considerando-se no denominador o PIB (e não a 

Renda Nacional Líquida) a custo de fatores, de 1996, obtém-se uma participação da mão 

de obra na renda de 52,1% (3433/6590) e uma participação residual do capital na renda 

(excedente operacional bruto), residual, de 47,9%. Observe-se que, em grande parte dos 

países, a participação da mão de obra na apropriação da renda costuma superar os 65%. 

Os dados acima permitem a execução do exercício que relaciona o acréscimo 

percentual de investimentos ao acréscimo percentual da renda per-capta efetiva, em 

relação a sua trajetória original de longo prazo. A relação entre tais variáveis se obtém a 

partir da derivação implícita da equação básica do modelo de crescimento de Solow, que 

iguala o investimento por unidade de trabalho efetiva ao investimento de break-even, 

aquele que deve ser efetuado para manter constante o valor da relação capital/mão de 

obra efetiva. No que se segue nesta seção, utilizaremos resultados teóricos do modelo e 

Solow da forma como apresentados em Mankiw, Romer e Weil (1992). 

Neste modelo, a elevação permanente do nível de investimentos altera 

transitoriamente a taxa de crescimento da renda per-capta, implicando em uma elevação 

de seu nível em relação à trajetória anterior. Supõem-se retornos constantes de escala, 

ausência de externalidades, igualdade ex-ante entre investimento e poupança e mercados 

competitivos. Supõe-se também que os únicos insumos importantes para a produção 

sejam mão-de-obra e capital. O conhecimento se incorpora ao trabalho, de forma 

multiplicativa, na definição de trabalho efetivo. 

Chega-se neste modelo à relação 

e=a/(l-a) 

onde a representa a participação do capital na renda e "e" a elasticidade do 

produto efetivo de longo prazo com relação à parcela do produto destinada aos 

investimentos. 
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Com a assumindo o valor 0,479, e supondo-se elevações do investimento como 

percentual do PIB de 20% para 22%, de 20% para 25% e de 20% para 28%, obtêm-se a 

partir da relação anterior as seguintes majorações das taxas de crescimento da renda per

capta efetiva de longo prazo ( y% ): 

Tabela 2 

a=0,479 ::::) e= 0,919 

Elevaçlo do Investimento c:om Perc:entual do PIB 

20"10 para 22% 20"/0 para 25% 20"10 para 28% 

Elevação da 
Renda 

( y"1o ) 
9,1% 22,8% 36,2% 

Observam-se na Tabela acima as elevadas variações da renda per-capta de longo 

prazo, em relação à trajetória anterior, que seriam possíveis em caso de se obter uma 

majoração da taxa investimentos no Brasil. Particularmente, o novo valor de 25% do PIB 

para a taxa de investimentos brasileira é bastante palatável. Dados à página 6 do Boletim 

Conjuntural do IPEA de abril de 1998, mostram que, no novo sistema de contas nacionais 

(1990/96), o mesmo que reportamos aqui ao início desta seção, os investimentos com 

percentual do PIB, que têm se apresentado na casa dos 20% do PIB nos anos 1990-1997, 

perfaziam 25,5% do PIB na década de 80. Portanto, ao trabalharmos com a hipótese de 

uma elevação dos investimentos de 20% para 25% do PIB (coluna 2 da Tabela 2), 

estamos somente supondo um retomo aos níveis já existentes no Brasil na década de 80. 

Com esta elevação, a trajetória da renda per-capta efetiva poderia sofrer um 

acréscimo de 22,8%. 

A dinâmica deste processo pode ser facilmente aproximada utilizando-se 

expansão de Taylor de primeira ordem em tomo do ponto de equilíbrio. 

Fazendo-se n representar a taxa de crescimento da mão de obra, g a taxa de 

crescimento do progresso tecnológico (ou efetividade da mão de obra), Ô a taxa de 

depreciação do capital, tem-se para n + g + Ô =:: 0,06 e a = 0,479, uma elevação da renda 

per-capta efetiva, em cada período, em tomo de 3,1% da distância remanescente em 

direção à nova renda per-capta efetiva de longo prazo. 
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Com uma elevação da taxa de investimento de 20% para 25% do PIB, por 

exemplo, no primeiro ano o aumento da renda per-capta, em relação a seu caminho 

anterior (dado pela taxa de crescimento g), giraria em tomo de 0,031 x 22,8% = 0,71 %. 

Dada a meia vida de 0,69 / 0,031 = 22,2 anos, ao final deste período a renda per-capta 

teria aumentado, relativamente a sua trajetória anterior, 11,4% . E assim por diante. 

Segundo dados do IPEA, do quarto trimestre de 1990 ao quarto trimestre de 1997 

o PIB per-capta cresceu 11,1 %, ou 1,5% ao ano. Se considerarmos esta como a trajetória 

alternativa da renda per-capta dada pelo progresso tecnológico exógeno, podemos ilustrar 

a nova trajetória da renda per-capta quando se mantém o progresso tecnológico exógeno 

e se aumenta o nível de investimentos para 25% do PIB. 

Tabela 3 

Ano Renda per-capita sem Renda per-capita cem 
elevação dos investimentos elevação dos investimentos 

1997 5.040,00 5.040,00 

2007 5.849,13 6.203,04 

2017 6.788,15 7.500,14 

2027 7.877,92 8.960,64 

2037 9.142,65 10.617,45 

2044 10.146,93 11.913,75 

Obs. Dados monetários expressos em reais de (poder aquisitivo de) 1997 

Resultados da Modelagem com Capital Humano 

A modelagem de Solow certamente apresenta as vantagens da simplicidade, mas 

apresenta pelo menos um grave problema. Sua única explicação endógena para as 

diferenças de renda per capta entre países, ou, para um mesmo país, entre diferentes 

pontos no tempo, a relação capital/trabalho, tem impactos demasiado modestos sobre o 

produto para explicar os dados empíricos observados. 

o problema se resolve com a incorporação de capital humano na função de 

produção (novamente, utilzaremos os resultados teóricos apresentados em Mankiw, D. 

Romer e Weil (1992». Neste caso, 

e=a/(I-a-~) 
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------------------------------------------------------------------ --_. 

onde, ~ reflete a participação da renda apropriada pelo capital humano no total da 

renda, e se supõem constantes o investimento em capital humano, a taxa de crescimento 

populacional ( n ) e a taxa de crescimento da efetividade do trabalho (g). 

Para se utilizar a fónnula acima, há de obter-se, inicialmente, para o caso 

brasileiro, o valor de~. Nos Estados Unidos, trabalha-se usualmente com um valor em 

tomo de 0,4 para ~ e 0,35 para a. Ou seja, supõe-se que o capital humano represente 

40/65 avos da renda total apropriada pelo trabalho. Se mantida tal proporção, no Brasil, 

chegaríamos a um valor de ~ em tomo de 0,321. A princípio, entretanto, não há porque 

supor que a relação para os Estados Unidos se repita para o Brasil. 

Alternativamente, pode-se tomar a linha de raciocínio originalmente assumida por 

Romer (1996) na obtenção do valor de ~ acima reportado. No Brasil, do ponto de vista do 

empregado, o salário mínimo mensal, vigente em 1997/98 (maio a maio), incluindo-se 

todas as vantagens e auxílios diretamente apropriadas pelo assalariado, girou em tomo 

de R$ 171,00 (171 = 110 x 2,04/1,31 ). Este valor representa algo da ordem de 37% da 

renda per-capta média mensal de R$ 455,00. Se supusennos, arbitrariamente, que o 

salário mínimo defme a fronteira a partir da qual se remunera o'capital humano, temos 

que em tomo de 62,4% da renda do trabalho remuneram este insumo. Trabalhando-se 

com uma renda do trabalho de 52,1% do PIB, tem-se um valor de ~ em tomo de 0,325. O 

resultado, como se vê, praticamente repete a estimativa anterior efetuado com base nos 

valores para os Estados Unidos. 

Agindo de fonna conservadora, tomaremos o menor valor de ~ dentre os dois 

acima, o que implica nas menores elasticidades do produto com relação ao investimento 

em capital fisico. Neste caso, temos a Tabela 4 abaixo: 

Tabela 4 

Estimativas de Crescimento na Modelagem com Capital Humano 

a = 0,479, ~ = 0,321 ::::) e = 2,39 

Elevação Adicional 

Da Renda 

(y%) 

Elevaçio do Investimento com Percentual do PIB 

20010 para 22% 20010 para 25% 

25,6% 70,4% 

20010 para 28% 

123,5% 
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Tem-se agora uma elevação prevista em tomo de 70,0% da renda per-capta 

efetiva, em relação à trajetória anterior, no caso de elevarem os investimentos de 20% 

para 25% de PIB. 

o novo exercício de dinâmica para a renda per-capta na modelagem com capital 

humano é apresentada na Tabela 5 a seguir. 

Tabela S 

Ano Renda per-capita sem Renda per-capita cem 
elevaçao dos investimentos elevaçao dos investimentos 

1997 5.040,00 5.040,00 

2007 5.849,13 6.156,92 

2017 6.788,15 7.465,88 

2027 7.877,92 9.003,00 

2037 9.142,65 10.808,72 

2047 10.610,42 12.929,27 

... 
Obs. Dados monetários expressos em reaIS de (poder aqUISItIvO de) 1997 

Observe-se que no modelo com capital humano a dinâmica é mais lenta que no 

modelo anterior. Do ponto de vista qualitativa, os resultados aqui obtidos são 

equivalentes àqueles que se obtêm nos modelos de geração superpostas de Diamond ou 

no modelo de taxa de poupança endógena de Ramsey-Cass-Koopmans. No caso destes 

modelos, entretanto, como a fração do PIB dedicada aos investimentos não representa um 

parâmetro exógeno, os efeitos do tipo aqui reportado se obtêm como contrapartida de 

uma elevação da taxa com a qual a sociedade desconta suas utilidades futuras. 
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