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Resumo: Desde sua implementação, em 1994, o Plano Real foi
capaz de não apenas controlar um processo de inflação crônica,
mas igualmente de resistir às crises cambiais e monetárias do
México, da Ásia e da Rússia, e à desvalorização do real, em 1999.
Este trabalho discute a dinâmica de crises cambiais à luz da recente
experiência brasileira. Para tal, o estudo foi dividido em três
capítulos: a teoria de crises cambiais, crises cambiais da Ásia ao
Brasil, e a transição para o câmbio flutuante.

Palavras-Chave: crises cambiais, contágio, câmbio flutuante,
sistema de metas inflacionárias.
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INTRODUÇÃO

Alguns temas permanecem, durante muito tempo, no centro de nossas

atenções. De 1997 até os dias de hoje, mudei de São Paulo para Brasília e

comecei a trabalhar no Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty). Porém,

a determinação em compreender o sistema financeiro internacional e suas

implicações no Brasil continuou sendo uma constante. Esta jornada iniciou-se

durante as aulas de Economia Brasiletra ministradas na EAESP/FGV, teve

continuidade por meio de projeto financiado pelo Núcleo de Pesquisas e

Publicações (NPP), no qual trabalhei como assistente de pesquisa em trabalho

desenvolvido pelo Prof. Pinho Neto, e materializa-se agora na presente

dissertação de mestrado 1.

Desde sua implementação, em 1994, o Plano Real foi capaz de não apenas

controlar um processo de inflação crônica, mas igualmente de resistir às crises

cambiais e monetárias do México, da Ásia e da Rússia, e à desvalorização do

real, em 1999. Este trabalho discute a dinâmica de crises cambiais à luz da

recente experiência brasileira. Para tal, o estudo foi dividido em três partes: a

teoria de crises cambiais, crises cambiais da Ásia ao Brasil, e a transição para

o câmbio flutuante.

o trabalho contém três capítulos. O primeiro capítulo discorre sobre a recente

teoria de crises cambiais. De início, na seção 1.1, apresentam-se conceitos e

maneiras de se identificarem crises cambiais e ataques especulativos. Na

seção 1.2, discutem-se os modelos de crises cambiais de primeira e de

segunda geração. A seção 1.3 apresenta a teoria de equilíbrio múltiplo e

ataque especulativo auto-realizável. O papel do "contágio" na dinâmica das

crises monetárias é destacado na seção 1.4 e a crescente importância dada ao

sistema financeiro na prevenção de crises é discutida na seção 1.5.

1 O projeto de pesquisa desenvolvido pelo Prof. Pinho Neto, no qual tive a honra de
participar, resultou no relatório do NPP A Crise Financeira Asiática e os Mecanismos
de Contágio para Outras Economias Emergentes. r
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Finalmente, a seção 1.6 encerra o capítulo com algumas conclusões parciais

sobre a literatura de crises monetárias e cambiais.

o segundo capítulo diz respeito à interação entre as recentes crises cambiais

nos mercados emergentes e o Brasil. Inicialmente, na seção 2.1 apresenta-se

uma resenha da evolução da crise asiática a partir da teoria recente sobre

crises cambiais. A seção 2.2 aborda as razões estruturais para a crise na Ásia,

com especial atenção para o papel dos intermediários financeiros em um

ambiente com moral hazard. Por fim, a seção 2.3 analisa os ataques

especulativos e crises cambiais durante o Plano Real à luz de um contexto

internacional instável.

o terceiro capítulo analisa a transição, no Brasil, do regime de câmbio

administrado para o regime de câmbio flutuante. A seção 3.1 descreve

sucintamente o sistema de metas inflacionárias, considerando a diminuição no

número de países que adotam o regime de câmbio administrado. A seção 3.2

aborda algumas diferenças entre o Brasil e outros países emergentes, na

transição para o câmbio flutuante.

Conclui-se o estudo com algumas considerações sobre a prevenção e a

administração de crises cambiais, observando a importância que deve ser dada

à manutenção da disciplina fiscal e monetária, à supervisão (surveillance) do

sistema financeiro, ao fornecimento de mecanismos de hedge ao mercado e ao

aumento da credibilidade do Banco Central.

10
.: ..•..

,','.

..,
" .

,;.'.·,·1·

, , ..',

.' ,}.



11

CAPíTULO 1 A TEORIA DE CRISES CAMBIAIS

Este capítulo discorre sobre a recente teoria de crises cambiais. De início, na

seção 1.1, apresentam-se conceitos e maneiras de se identificarem crises

cambiais e ataques especulativos. Na seção 1.2, discutem-se os modelos de

crises cambiais de primeira e de segunda geração. A seção 1.3 apresenta a

teoria de equilíbrio múltiplo e ataque especulativo auto-realizável. O papel do

"contágio" na dinâmica das crises monetárias é destacado na seção 1.4 e a

crescente importância dada ao sistema financeiro na prevenção de crises é

discutida na seção 1.5. Finalmente, a seção 1.6 encerra o capítulo com

algumas conclusões parciais.

1.1 Conceito e Identificação de Crises Cambiais e Ataques Especulativos

A modelagem econômica de ataques especulativos e crises cambiais, deles

decorrentes, recebeu grande impulso com o artigo de KRUGMAN (1979). No

modelo apresentado pelo autor, o déficit fiscal é financiado pela emissão de

moeda, o que, sob regime de câmbio fixo, implica reduzir as reservas

internacionais. Agentes privados - nacionais e estrangeiros -, prevendo o .';

esgotamento dessas reservas e a conseqüente desvalorização da taxa de

câmbio, trocam moeda nacional por moeda estrangeira, precipitando um

ataque que determina o fim do regime de câmbio fixo. : ..:

O ataque especulativo é um processo em que os investidores trocam moeda

nacional por moeda estrangeira de forma repentina e em grande escala, na

expectativa da desvalorização da moeda nacional. Uma crise cambial ocorre

quando, em decorrência de um ataque especulativo, o governo é obrigado a

abandonar o controle da taxa fixa de câmbio ou promover uma grande.

desvalorização cambial.

-.
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Segundo KRUGMAN (1979), a forma mais usual de crise cambial começa com

um declínio gradual das reservas tntemacionais" Repentinamente (em geral

muito antes do momento inicialmente previsto para a exaustão total das

reservas), ocorre ataque especulativo que em pouco tempo as elimina, ficando

o governo, então, sem meios de sustentar a paridade cambial anterior. O autor

considera também a possibilidade de um ataque especulativo que, apesar de

provocar redução nas reservas internacionais, não chega a "eliminá-Ias".

Superado esse ataque, o país, pode recuperar a credibilidade junto à

comunidade financeira internacional e retornar a receber investimentos

estrangeiros, recompondo, portanto, as reservas. Ataques especulativos, que

não chegam a eliminar totalmente as reservas do governo, podem acontecer

sucessivas vezes, até que, finalmente, a tentativa de manutenção da paridade

cambial seja abandonada.

Na verdade, o declínio gradual das reservas internacionais, ao permitir prever

um eventual abandono da taxa de câmbio estabelecida pelo governo, com a

conseqüente desvalorização da moeda nacional e valorização da moeda

estrangeira, estimula e precipita a troca da moeda nacional pela estrangeira, e

reforça o processo que conduz ao esgotamento das reservas do País.

Ao avaliar financeiramente as alternativas de participar ou não de um ataque

especulativo, o investidor defronta-se com uma situação de risco assimétrico.

Se, por um lado, não participar de ataque especulativo que venha a provocar

desvalorização cambial, suas perdas serão consideráveis. Por outro lado, se

participar de ataque especulativo que não provoque a desvalorização cambial,

suas perdas serão relativamente pequenas''. Dessa forma, o investidor é

motivado a participar de qualquer ataque especulativo que possibilite,

.,,'.

2 O artigo A Model of Balance of Payments Crises, publicado por Kr'ugman em 1979!
no Journal of Money Credit and Banking, inova ao tratar a moeda como uma,
commodity.

3 A participação dos investidores no ataque especulativo e a extensão de suas perdas
por ocasião de um ataque mal-sucedido dependerá da taxa de juros.
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minimamente o abandono do controle da taxa de câmbio pelo governo. A essa

circunstância KRUGMAN (1979) deu o nome de one-way option.

Para GARBER e SVENSSON (1995), o colapso cambial se dá, em geral, de

forma espetacular. Grandes intervenções no mercado cambial ocorrem, ao lado

de perdas de reservas pelo banco central, de grande aumento da taxa de juros

de curto prazo e dos spreads nos mercados financeiros, acompanhados de

imposição de controles de capital, de grandes e descontínuas mudanças no

valor do câmbio e de um período de flutuação turbulenta, até chegar a um novo

regime.

Em meio a um ataque especulativo, as autoridades governamentais finalmente

percebem a impossibilidade de manter a paridade cambial prefixada e,

eventualmente, em alguns momentos, deixam de intervir diretamente no

mercado de câmbio para preservar as reservas internacionais. Essa

intervenção torna-se impossível pela redução do estoque de reservas

internacionais do governo para níveis inaceitáveis. Nesse momento, ocorre

uma rápida desvalorização da taxa de câmbio para restabelecer o equilíbrio

entre oferta e demanda de moeda estrangeira, caracterizando a crise cambial.

Na realidade, também é comum o governo tentar promover uma grande

desvalorização cambial "controlada", em vez de simplesmente abandonar a

paridade cambial, deixando a taxa "flutuar", de acordo com as forças do

mercado.

A identificação de crises cambiais no mundo real é bem mais complexa do que

nas simplificações teóricas. Além da perda de reservas internacionais e da

eventual mudança de regime cambial, os estudos empíricos incluem,

igualmente, desvalorizações discretas da taxa de câmbio. Os estudos

empíricos podem ser divididos em dois grandes grupos: no primeiro grupo, os

estudos que examinam um conjunto de países e buscam estabelecer algum

limite quantitativo para a variação da taxa nominal de câmbio, da taxa real de

câmbio ou das reservas internacionais; e no segundo grupo, os estudos de

caso que identificam ataques especulativos de forma apenas qualitativa.
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No primeiro grupo, KAMINSKY et ai. (1997) estudaram um conjunto de vinte

países, no Iperíodo de 1970 a 1995. A partir desse estudo, os autores

produziram um índice, que chamam de tríplice, de pressão sobre o mercado

cambial. É definido como uma média ponderada das variações mensais

positivas da taxa nominal de câmbio e das variações mensais negativas das

reservas internacionais. Uma crise cambial ocorre quando esse índice é maior

que sua média histórica por diferença superior a três desvios-padrão.

GOLDFAJN e VALDÉS (1997) analisaram crises cambiais em 26 países, a

partir de três critérios de identificação. O primeiro estabelece que uma

desvalorização cambial configura-se como crise cambial quando for maior que

1,96 vez o desvio-padrão da taxa de desvalorização cambial nominal e 2%

mais 1,5 vez a taxa de desvalorização no mês precedente. O segundo critério

de identificação define crise cambial como uma desvalorização da taxa real de

câmbio maior que a média, por uma diferença superior a duas vezes o desvio-

padrão. O terceiro critério é simplesmente adotar os ataques especulativos

previamente identificados pelo "índice de pressão", como definido por

KAMINSKYe REINHART (1996).

FRANKEL e ROSE (1996), ao pesquisarem crises cambiais em cem países em

desenvolvimento, utilizaram dados anuais do período de 1971 a 1992. Os

autores definem colapso cambial de forma um tanto arbitrária: sempre que

ocorra uma desvalorização nominal de 25% da taxa de câmbio, que seja

também no mínimo 10% superior à taxá de desvalorização no período anterior.

EICHENGREEN et ai. (1995) elaboraram um índice de ataque especulativo que

comtempla três fatores: a desvalorização cambial, a redução das reservas

internacionais e a elevação abrupta das taxas de juros. A inclusão dos juros

como critério identificador é questionável: tanto a relação causal quanto o sinal

de correlação entre o movimento de capitais e a variação da taxa de juros são

dúbias. Tanto pode haver fuga de capitais, devido à redução da taxa de juros,

quanto, sob interferência da autoridade monetária, pode acontecer de a taxa de

juros se elevar, como conseqüência de um ataque especulativo.
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À semelhança do artigo de 1995, EICHENGREEN (1999) mede a pressão

especulativa a partir de uma média ponderada das mudanças na taxa de

câmbio, nos juros e nas reservas. O ataque especulativo ou crise monetária (o

autor usa esses termos como sinônimos) são identificados quando esse índice

atinge valores extremos.

No segundo grupo, outros autores recorrem a estudos de caso para identificar

crises monetárias. MELLlCK (1996) estudou o caso do México no período de

1975 a 1994. Segundo ele, um colapso cambial é definido como uma

desvalorização ou uma mudança para um regime cambial mais flexível.

OTKER e PAZARBASIOGLU (1995), GOLDBERG (1994) e BLANCO e

GARBER (1996) também estudaram a experiência mexicana, em épocas

distintas, e adotaram como critério de crises monetárias desvalorizações

discretas e mudanças de regimes cambiais.

Tanto a identificação quanto a modelagem de crises cambiais podem ser

especificadas e analisadas de diversas maneiras. Seguindo a nomenclatura

definida por EICHENGREEN (1994), veremos, em seguida, os modelos de

crises cambiais de primeira e de segunda gerações.

1.2 Modelos de Crises Cambiais de Primeira e de Segunda Geração

A literatura a respeito de ataques especulativos e crises cambiais teve início

com o modelo de KRUGMAN (1979). Segundo esse modelo, o governo fixa a

taxa de câmbio através da compra e venda de divisas, utilizando para isso as

reservas internacionais. O governo também incorre em déficit fiscal

proporcional à oferta real de moeda, financiado pela emissão monetária, sendo

excluída a possibilidade de empréstimos do exterior ao governo ou aos

residentes4. Como a demanda de moeda nacional pelo setor privado não é
,

4 Pode-se argumentar que, mais difícil do que medir a determinação de um governo (
em realizar um ajuste fiscal, somente a credulidade dos agentes econômicos a
respeito da implementação dessas medidas.



infinita, esses agentes trocam com o governo moeda nacional por moeda

estrangeira considerando uma paridade fixa, implicando queda gradual do

estoque de reservas internacionais. Os agentes privados prevêem o

esgotamento das reservas internacionais e, dada a continuidade do déficit

fiscal e da emissão monetária, a subseqüente desvalorização cambial.

A ocorrência de ataque especulativo deve-se à possibilidade de lucro

proporcionada aos detentores de moeda estrangeira, no momento da

desvalorização cambial. A competição dos agentes privados para participar

dessa possibilidade de ganho faz com que o ataque especulativo aconteça tão

logo a taxa de câmbio livre decorrente do fim da intervenção do governo no

mercado de câmbio seja igualou superior à taxa de câmbio previamente

fixada. A crise cambial dele decorrente é caracterizada pela perda abrupta e

repentina das reservas internacionais, pela desvalorização cambial e pelo

retorno da inflação. Quanto maior o nível inicial de reservas internacionais e

menores os déficits fiscal e externo, tanto maior o período de permanência do

câmbio fixo. Deve ser também levado em conta que o perfil da dívida -

sobretudo o short-term debt - é um importante indicador da vulnerabilidade de

um País a uma crise financeira e monetária.

Quanto aos regimes cambiais adotados após o colapso, o regime de câmbio

flexível previsto por KRUGMAN (1979) pode ser substituído por uma

desvalorização discreta do câmbio fixo (BLANCO e GARBER, 1986), pelo

regime de crawlling peg (DORNBUSCH, 1987) ou por um breve período de

câmbio flexível após o qual o governo retoma a fixação do câmbio em um nível

desvalorizado (OBSTFELD, 1984). Nesse último caso, quanto maior a

desvalorização cambial esperada no período subseqüente ao regime de

câmbio livre, tanto mais cedo ocorrerá o ataque especulativo.

Os modelos de crises cambiais desenvolvidos por KRUGMAN (1979) e por

FLOOD e GARBER (1984) concentram-se no estudo da deterioração de',

fundamentos macroeconômicos. O grande mérito dos modelos de crises

cambiais baseados em fundamentos é a sua verificação empírica.

,I",
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Posteriormente, FLOOD e GARBER (1984) e OBSTFELD (1984) analisaram

como a expectativa futura de uma desvalorização cambial afetaria o instante

em que acontece uma crise no balanço de pagamentos.

Os modelos de segunda geração são de grande importância à medida que

demonstram que crises não podem ser identificadas somente com base em

indicadores macroeconômicos. Após os modelos baseados em fundamentos,

foi desenvolvida uma nova geração de modelos para explicar as crises

cambiais. O enfoque central desses modelos, tendo como ponto de partida os

modelos de primeira geração, é a escolha inflação versus desemprego, ou

inflação versus dívida pública. Essa análise de custo/benefíCio já aparece na

literatura no trabalho de BARRO e GORDON (1983).

A escolha feita pelo formulador de política econômica envolve custos e

benefícios. A manutenção da taxa de câmbio fixa, por exemplo, gera benefícios

ao conter a inflação, mas pode gerar custos ao aumentar o desemprego. Nesse

sentido, as autoridades monetárias vivem um dilema com relação ao bem-estar

da sociedade. Em outras palavras, se os benefícios gerados pela

desvalorização cambial superarem os ganhos gerados pelo regime de câmbio

fixo, os agentes econômicos provocarão um ataque especulativo que, por fim,

levaria à flutuação da moeda.
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A expectativa dos agentes, nesse tipo de modelo, tem papel fundamental no

desfecho da crise cambial. Ao apostar que o governo não estaria disposto' a
:-::'1.:' '!~~ç;~,.,

defender determinada paridade cambial, os agentes poderiampre~i~i.!a.r uma
·rí .}~.,., . "

crise. Assim, a possibilidade de equilíbrios múltiplos com predições toitl~'tS~kQ.rP
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dos aspectos mais importantes desses modelos. ~::.~::1;?J.~;
.....-:r~:

it'f;:. "'\
, ~ : ".. ~" .a:"}..- .•
.: ,";, ,,: ,:;;*~ '~!,'" .;:...:...:'

As crises cambiais em países emergentes estão sujeitas amLfit~~ t~o:~4 .~~.l',{";',:
elementos presentes nas crises em países desenvolvidos (FRANKEL, 1999) . ,.~ "~.',,

. .;jtJ!ê~(~+,~.. , .• .
No entanto, países em desenvolvimento são muito mais propensos a irnpor-,

5 Ver FRANKEL (1999).
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medidas como o controle de capitais ao sofrerem ataques à moeda.

EICHENGREEN (2000) afirma que, no caso das crises cambiais européias da

década de 90, a expectativa de uma catástrofe fez com que ela viesse a

ocorrer. Seriam casos de profecias que contribuem, elas próprias, para sua

auto-realização. Assim, a possibilidade de equilíbrios múltiplos com predições

torna-se um dos aspectos mais importantes dos modelos de segunda geração.

1.3 Equilíbrio Múltiplo e Ataque Especulativo Auto-realizável

Em setembro de 1992, ataques especulativos promovidos contra diversas

moedas européias determinaram desvalorizações do peso espanhol, da lira

italiana, da coroa sueca e da libra esterlina, além de fortes pressões sobre o

franco francês. Os modelos teóricos de crises cambiais, até então postulados,

não pareciam suficientes para explicar esses ataques (OBSTFELD, 1994), uma

vez que qualquer um dos países atingidos teria supostamente plenas

condições de defender sua respectiva moeda. Em antecipação à exaustão das

reservas internacionais, o governo sempre pode expandir a dívida externa e

evitar a crise cambial, desde que a manutenção da taxa fixa de câmbio seja

uma prioridade de política econômica. Dessa forma, a desvalorização cambial

provocada pelo ataque especulativo é, em última instância, uma opção do

governo pelo abandono da fixação do câmbio, priorizando outros objetivos de

política econômica.

A possibilidade de equilíbrio múltiplo surge quando os participantes do

mercado, apesar de não questionarem a compatibilidade da política econômica

de um País com a manutenção da taxa fixa de câmbio, antecipam que um

ataque especulativo possa alterar a política econômica adotada. Existem dois

equilíbrios possíveis para a economia: o primeiro é caracterizado pela ausência.

do ataque especulativo e pela manutenção da taxa fixa de câmbio, o segundo é
caracterizado pelo ataque especulativo e pela mudança de fundamentos

macroeconômicos que justifica, ex post, a mudança cambial esperada pelos
~". .~~~:".~..~

',",.
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agentes (EICHENGREEN et aI., 1997)6. Nesse sentido, o ataque especulativo

assume a característica de ser auto-realizável, ou seja, ele "realiza" uma

desvalorização cambial que não ocorreria na sua ausência.

o modelo mais conhecido de equilíbrio múltiplo foi apresentado por

OBSTFELD (1986). Segundo esse modelo, mesmo que o governo não incorra

em déficit fiscal e não emita moeda, possibilitando, assim, a manutenção da

taxa de câmbio fixa, um ataque especulativo ocorrerá se os agentes privados

acreditarem que o governo não defenderá a paridade cambial. Nesse caso, a

taxa de câmbio sofre uma desvalorização no período pós-crise justificando, ex-

post, o ataque especulativo.

Os acontecimentos que envolveram o fim da serpente cambial européia,

particularmente a crise cambial da libra esterlina, sugeriram mecanismos que

motivariam o governo a não defender a paridade cambial. Nesse sentido,

OBSTFELD (1994) elaborou dois modelos. No primeiro, os agentes privados

acreditam que haverá desvalorização cambial no período seguinte. Pela

paridade da taxa de juros, essa expectativa implica aumento da taxa interna de

juros, prejudicando o resultado fiscal do governo. Em seu segundo modelo,

OBSTFELD (1994) admite que choques estocásticos sobre o produto interno

levam ao aumento do desemprego. A função utilidade do governo, entretanto,

coloca a defesa do nível de emprego acima da defesa da taxa fixa de câmbio.

Submetido ao ataque, o governo opta pela desvalorização cambial, mesmo

sendo ela evitável na ausência de ataque especulativo (OBSTFELD, 1995).

Os modelos baseados em fundamentos econômicos e aqueles baseados em

equilíbrio múltiplo mantêm muito mais semelhanças do que diferenças. A

diferença fundamental consiste na expectativa que os agentes privados têm de

que a política econômica adotada pelo governo seja exógena (fundamentos) ou

endógena (equilíbrio múltiplo) à ocorrência do ataque especulativo.

6 Eichengreen é reconhecido na literatura como o primeiro autor a adotar a
nomenclatura de modelos de primeira e de segunda geração.
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Cabe questionar por que as moedas de países com bons fundamentos

macroeconômicos, ou seja, com relativo equilíbrio interno e externo, sofrem

ataques. A questão da existência de contágio somada às fragilidades

financeiras complementam e elucidam os modelos de primeira e segunda

geração.

1.4 Contágio

As crises cambiais nos países europeus em 1992, a desvalorização do peso

mexicano em 1994/95 e a crise asiática em 1997 deram origem a teorias que

buscam elucidar os mecanismos de propagação de crises para outras

economias. O chamado contágio consiste na ocorrência de crises cambiais e

ataques especulativos, simultaneamente ou seqüencialmente, em diversos

países que compartilhem alguma característica ou que sejam relacionados

comercialmente. EICHENGREEN et ai. (1997) apresentam uma revisão de

modelos de crises cambiais baseados no chamado contágio.

Para MASSON (1998), são três as potenciais causas de contágio. A primeira,

alterações de políticas macroeconômicas em países desenvolvidos que afetam

simultaneamente muitos países em desenvolvimento, podendo ocasionar

ataques especulativos simultaneamente em vários deles. O maior exemplo

seria a crise da dívida nos anos 80, quando o aumento da taxa de juros

internacional impossibilitou o pagamento de seu serviço por parte de. um

número expressivo de países latino-americanos e asiáticos. A segunda, a

perda de competividade externa de um País perante outros que desvalorizaram

o câmbio devido a um ataque especulativo, tendo como exemplo a experiência

argentina após a desvalorização brasileira de 1999. A terceira, a perda de

credibilidade junto aos investidores e credores internacionais na convicção do

Governo de um País de manter a paridade cambial quando outro País em

circunstância semelhante optou pela desvalorização.

\ . ".
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MASSON (1998) apresenta um modelo de balanço de pagamentos que permite

a ocorrência de ataques especulativos devido às três causas mencionadas. O

autor argumenta que as duas primeiras causas de contágio se confundem com

os modelos de primeira geração, por preverem mecanismos de transmissão de

ataques especulativos baseados em fundamentos macroeconômicos e que os

contágios observados durante a crise cambial do México e durante a crise

asiática não podem ser creditados a essas causas.

Exemplo de modelo de crises cambiais associadas a contágio por perda de

competitividade é apresentado por GERLACH e SMETS (1994). O modelo

demostra que a desvalorização cambial em um País pode provocar uma crise

cambial em outro, pela perda de competitividade das exportações desse

segundo. Os autores sugerem que esse mecanismo pode ter atuado nas crises

cambiais dos países europeus. GLlCK e ROSE (1998) desenvolveram estudo

estatístico de crises cambiais e concluíram que as relações comerciais entre

países ajudam a explicar o fenômeno do contágio.

A ocorrência simultânea de crises cambiais em diversos países pode ser

observada empiricamente. Os mecanismos por meio dos quais o contágio

ocorre, entretanto, foram ainda pouco explorados e as evidências empíricas

são restritas. Esses mecanismos confundem-se, inclusive, com aqueles

previstos em modelos baseados em fundamentos econômicos. Uma das

dificuldades está justamente em explicar por que, dentre diversos países

supostamente em circunstâncias semelhantes, alguns sofrem efeito de

contágio e outros não.

EICHENGREEN (1998), em estudo realizado com um grupo de vinte países da

OCDE, constatou que o contágio via comércio tende a ser maior do que o~ ..

contágio por meio de "semelhanças macroeconômicas". Contudo, o autor'" .

reconhece a falta de estudos empíricos sobre os mercados emergentes.
;.~

<..•.;."'11,..
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O aumento das taxas de juros internacionais, que pode causar crises cambiais _-~~:'

simultâneas em diversos países endividados, poderia ser considerado parte

"l':
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dos primeiros modelos de crises cambiais baseados em "fundamentos

econômicos". A perda de competitividade devida a desvalorizações cambiais

em países que são parceiros comerciais afeta a taxa real de câmbio,

contemplada como fundamento macroeconômico nos modelos de BLANCO e

GARBER (1986) e GOLDBERG (1991).

Quanto ao terceiro mecanismo, a perda de confiança na convicção do Governo

de um País em manter a paridade cambial quando outros países em

circunstâncias semelhantes optaram pela desvalorização, guarda semelhança

com os modelos de equilíbrio múltiplo. Esse mecanismo, entretanto, não

explica por que, no caso da crise do México, Argentina e Brasil sofreram muito

maior pressão sobre o mercado cambial do que seus vizinhos latino-

americanos.

o tema contágio tem provocado grande debate na literatura. Alguns autores,

como RIGOBON (2000), questionam se o fenômeno contágio realmente existe

e procuram, então, maneiras de identificá-lo. No caso de economias muito

interligadas, os choques transmitem-se não por contágio, mas por meio da

variação de fluxos comerciais ou por meio de uma variável que afeta todo o

sistema - por exemplo, a taxa de juros dos Estados Unidos, Alemanha e Japão

ou a variação no preço de alguma commodity. De qualquer forma, na história

econômica recente vários choques econômicos espalharam-se para um

conjunto diverso de países.

'".,'

Na Europa do SME, em 1992, a transmissão de choques cambiais parece ter

sido influenciada por meio de mudanças nos fluxos de comércios. No caso da

crise asiática de 1997, a persistente depreciação do iene japonês em relação

ao dólar teria sido um elemento comum, impactando todas as economias

asiáticas. Desse modo, as crises na Indonésia, Malásia e Coréia do Sul não

seriam somente pura conseqüência do contágio iniciado com a crlsa jja

Tailândia, mas estariam relacionadas á desvalorização do iene japonês,~::"~~

parceiro comercial importantíssimo de todos esses países.
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Na literatura, afirma-se que existe contágio se as correlações no mercado de

títulos ou ações em países diferentes mudam significativamente nos períodos

de crise. Segundo esse raciocínio, se indicadores de mercado de dois ou mais

países apresentam elevada correlação nos períodos de tranqüilidade, e o

mesmo grau de correlação nos períodos de crise, então dir-se-á que não há

contágio. Caso haja mudança significativa no coeficiente de correlação nos

períodos de crise, essa mudança pode ser atribuída ao que ficou conhecido

como "comportamento de manada" e, portanto, pode-se afirmar que houve

contágio. É possível argumentar que, nesse caso, os investidores, devido a um

problema de assimetria de informações, fogem de mercados que parecem ao

menos aparentemente apresentar características semelhantes àquele

originalmente impactado pela crise. Assim, a falta de dados e informações leva

o mercado a orientar-se por rumores, podendo detonar uma "onda de pânico".

CALVO (1995) associou o aumento da saída de capitais que caracteriza as

crises a um "comportamento de manada". O autor considera que os

investidores globais não tomam decisões baseadas nos fundamentos - já que

a informação é custosa e nem sempre está disponível - e, portanto,

apresentam comportamento de manada. CALVO e MENDONZA (1996)

argumentam que a diversificação encoraja a ignorância? Nesse cenário,

qualquer rumor poderia desencadear fluxos maciços de capitais não

relacionados com os fundamentos da economia.

PINHO NETO (2000) aponta que um dos principais mecanismos de contágio

na crise asiática teria sido uma seqüência de ataques especulativos motivados

por ganância (greed), o que ficou conhecido na literatura como "Thai drag

effe ct' . O autor ainda salienta a importância do movimento defensivo de busca

por qualidade (flight to quality), gerado pelos investidores, ocasionado pelo

medo (tear) resultante de momentos de incerteza.

7 Quanto maior for a diversificação de portfólio, maior será o custo para obter-e
processar informações e maior será a tendência para simplesmente seguir o .,..
comportamento dos outros investidores.
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A crise asiática fez com que o debate sobre ataques especulativos

incorporasse cada vez mais a questão do contágio. A importância da saúde do

sistema financeiro doméstico na prevenção e resolução de crises monetárias

também assume papel de destaque na discussão das crises que, aconteceram

na década de 90.

1.5 Fragilidade do Sistema Financeiro

o cenário em que ocorrem crises bancárias envolve normalmente deficiências

domésticas e condições econômicas internacionais desfavoráveis. Existem

sinais de que fatores macroeconômicos internos, como a falta prolongada de

crescimento do produto interno, fragilizam o sistema bancário. Esse quadro,

aliado a um aumento na taxa de juros internacionais e redução do consumo

dos países industrializados, pode levar a uma crise bancária em países

emergentes.

As conseqüências de uma ruptura do sistema bancário costumam ser graves,

chegando a quedas no produto da ordem de dois dlqitos", A reestruturação

bem-sucedida do sistema financeiro pode levar também a uma rápida

recuperação, como no caso da Coréia do Sul.

As crises cambiais ocorridas no México em 1994 e nos países asiáticos em

1997 não só reforçam as teorias baseadas em contágio, mas também trazem

ao debate a relação entre as fragilidades dos sistemas financeiros de cada

País e a ocorrência de crises cambiais. Para uma análise empírica em

perspectiva histórica, ver EICHENGREEN (1998). O autor verifica que crises

cambiais foram freqüentemente precedidas de crises bancárias, ao passo que

o inverso nem sempre foi observado.

8 Os efeitos causados pela quebra do sistema financeiro, em termos de queda de
produto. foram enfatizados por FRIEDMAN e SCHWARTZ (1963).



25

Evidências empíricas de crises cambiais associadas a crises bancárias ,

anteriores às crises mexicana e asiática, já haviam sido documentadas na

literatura acadêmica. KAMINSKY e REINHART (1996) procederam a um

exame de indicadores macroeconômicos de crises cambiais e de crises

bancárias, e encontraram diversas variáveis indicadoras comuns aos dois

episódios. Ademais, demostraram que crises cambiais foram freqüentemente

precedidas de crises bancárias.

CALVO e MENDOZA (1996) argumentam que a explicação da crise mexicana

requer um novo tipo de modelo teórico distinto daquele proposto por

KRUGMAN (1979), que seja compatível com outros dois componentes

observados no México. Primeiro, a fragilidade do sistema bancário e os fluxos

de capitais internacionais contribuíram para constituir grandes desequilíbrios

entre os estoques de ativos financeiros líquidos (dívida pública de curto prazo)

e as reservas internacionais, em um País com taxa de câmbio fixada pelo

Governo e política fiscal restritiva. Segundo, a desvalorização cambial em

circunstância tão vulnerável levou a um ataque especulativo de grande

intensidade, aparentemente inconsistente com os fundamentos

macroeconômicos, contra os ativos financeiros.

MILLER (1996) produziu um modelo no qual agentes privados nacionais

utilizam os meios de pagamento, particularmente a moeda escriturai, para

promover um ataque especulativo às reservas internacionais da autoridade

monetária. Nesse caso, restrições de liquidez do passivo dos bancos

comerciais posterga e reduz a intensidade da crise cambial.

A fragilidade do sistema financeiro de diversos países asiáticos deveu-se à

concessão excessiva de crédito de médio e longo prazos ao setor privado, ';

alavancado por débitos de curto prazo com o exterior. No momento em que os

credores estrangeiros decidiram resgatar seus investimentos, os bancos

asiáticos recorreram aos respectivos bancos centrais, na condição de

emprestadores de última instância e de mantenedores da taxa de câmbio

(CHANG e VELASCO, 1998). Uma crise bancária também pode causar uma
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crise cambial quando o processo de saneamento do sistema bancário implica

aumento da despesa do Governo e da dívida pública. A insustentabilidade do

aumento da dívida pública conduz à crise cambial (BURNSIDE et aI., 1998)

Os estudos de caso elaborados por CORSETTI et aI. (1998) demonstraram

que, a despeito da fragilização do sistema bancário de vários países asiáticos

pelo excesso de passivo de liquidez imediata em moeda estrangeira sobre o

ativo correspondente, as raízes das crises cambiais experimentadas por esses

países encontram-se em problemas estruturais de política macroeconômica. A

relação de causalidade entre elas depende do tipo de relação institucional

estabelecida entre o banco central e o sistema bancário. No modelo de

CHANG e VELASCO (1998), a crise bancária é transferida ao banco central,

que pode ou permitir a falência dos bancos, preservando seus próprios

recursos, ou defender o sistema financeiro até o ponto em que comprometa,

com isso, seu estado de liquidez e de solvência.

A teoria prevê que choques que deterioram o desempenho econômico dos

bancos, e cujo impacto não pode ser reduzido por meio da diversificação de

risco, correlacionam-se positivamente com crises bancárias sistêmicas. Esses

choques, associados a episódios relativos a problemas no sistema bancário,

costumam manifestar-se na forma de queda do produto, deterioração nos

termos de troca e declínio nos preços de imóveis e ações, conforme

KAMINSKYe REINHART (1996).

Também pode haver uma crise sistêmica quando os bancos se capitalizam em

moeda estrangeira e emprestam em moeda nacional. Uma grande

desvalorização inesperada da moeda nacional comprometeria a lucratividade

dos bancos. Poder-se-iam atrelar os empréstimos à correção cambial,

transferindo o risco para os clientes. Uma desvalorização, contudo, poderia

ainda comprometer a lucratividade bancária, por meio de um incremento da

inadimplência.
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A deterioração na qualidade da carteira de ativos bancários pode disparar uma

corrida contra os depósitos dos bancos. Por sua vez, a corrida contra os

depósitos acelera o processo de insolvência. A perda individual dos depósitos

de um único banco poderia ameaçar o sistema bancário como um todo. Em

países com histórico de inflação elevada, ao se controlar o aumento dos

preços, as receitas inflacionárias dos bancos também caem, podendo gerar

problemas no setor financeiro.

OBSTFELD e ROGOFF (1995) apontam que, em países com taxas de câmbio

fixas, problemas bancários também ocorrem como decorrência de um ataque

especulativo contra a moeda nacional. Quando se espera uma iminente

desvalorização cambial, os depositantes sacam seus depósitos e os convertem

em moeda estrangeira no exterior, o que gera uma situação de baixa liquidez

no sistema bancário.

Um outro caso verifica-se quando ocorrem, ao mesmo tempo, crise bancária e

crise no balanço de pagamento - crises gêmeas (twin crisis). KAMINSKY e

REINHART (1996) examinaram o comportamento de indicadores

macroeconômicos nos episódios de crises bancárias e cambiais, denominando-

as de crises gêmeas. Tem sido dada grande atenção aos fatores de

causalidade e precedência entre elas.

KAMINSKY e REINHART (1996 e 1999) analisaram no estudo sobre crises

gêmeas, no período de 1970-95, dados mensais para vinte países

desenvolvidos e em desenvolvimento. Foi estudada a probabilidade de

ocorrência de crises e foi identificado um conjunto de variáveis - setor externo,

setor bancário e setor fiscal. O comportamento desses indicadores, afirmam os

autores, no período imediatamente anterior às crises financeiras, foi diferente

do comportamento em períodos de tranqüilidade do mercado.

FRANKEL e ROSE (1996) e EICHENGREEN, ROSE e WYPLOTZ (1996)

desenvolvem modelos similares para crises financeiras. Esses modelos, em

sua maioria, dão especial atenção às variáveis que informam sobre as
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condições do setor bancário, externo e real. Esses trabalhos apontam que as

crises bancárias são precedidas de recessão, declínio dos termos de troca,

instabilidade na bolsa de valores, apreciação da taxa de câmbio real (em

especial nos países da América Latina), expansão do crédito e aumento do

multiplicador monetário e da taxa de juro real. Com relação à relação de

causalidade entre crises bancárias e crises cambiais, conclui-se que crises

bancárias são significantes na predição das crises cambiais e que o inverso

nem sempre pode ser confirmado.

1.6 Conclusões Parciais

Seguindo a classificação proposta por EICHENGREEN (1997), podemos dividir

a teoria de crises monetárias e cambiais em duas etapas distintas. Inicialmente,

a partir de KRUGMAN (1979), foi desenvolvida uma série de modelos que

atribuíam a crise cambial à incompatibilidade entre as variáveis determinantes

da taxa de câmbio e o seu valor fixado pelas autoridades monetárias. Esses

modelos ficaram conhecidos como modelos baseados em fundamentos

econômicos ou simplesmente como modelos de primeira geração.

Logo em seguida, foram propostos os modelos de segunda geração, como em

OBSTFELD (1986). Esses modelos são de grande importância à medida que

demonstram que crises não podem ser identificadas ou preditas somente com

base em indicadores macroeconômicos. A desvalorização ou flutuação de uma

moeda pode ser explicada pelo agravamento dos fundamentos

macroeconômicos, como sugerem os modelos de primeira geração, ou pela

realização de profecias auto-realizáveis, como mostram os modelos de

segunda geração. Esses modelos, contudo, não são inteiramente eficazes

quando se trata de prever o momento exato em que uma crise ocorreria".

9 Diversos autores brasileiros desenvolveram trabalhos a partir de modelos de
predição para crises cambiais. Dentre eles podemos destacar MIRANDA (1999) e
MOREIRA (2001).
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Nos anos 90, devido às crises freqüentes no Sistema Monetário Europeu

(SME), à crise mexicana e, finalmente, à crise asiática, a questão do contágio e

a relevância de fragilidades no sistema financeiro foram acrescentadas de

forma complementar à literatura canônica de crises cambiais. Na crise da Ásia,

por exemplo, o contágio desempenharia papel preponderante na crise, não

obstante a fragilidade financeira tenha sido um agravante em uma situação na

qual os fundamentos já eram delicados.

Finalmente, como veremos no próximo capítulo, KRUGMAN (1998) ampliaria o
debate acadêmico ao chamar a atenção dos economistas para o papel

fundamental exercido pelos intermediários financeiros, o risco moral (moral

hazard) e o comportamento do preço dos ativos reais.



30

CAPíTULO 2 CRISES CAMBIAIS: DA ÁSIA PARA O BRASil

Este capítulo diz respeito à interação entre as recentes crises cambiais nos

mercados emergentes e o Brasil. Inicialmente, na seção 2.1 apresenta-se uma

resenha da evolução da crise asiática a partir da teoria recente sobre crises

cambiais. A seção 2.2 aborda as razões estruturais para a crise na Ásia, com

especial atenção para o papel dos intermediários financeiros em um ambiente

com moral hazard. Por fim, a seção 2.3 analisa os ataques especulativos e

crises cambiais durante o Plano Real à luz de um contexto internacional

instável.

2.1 A Crise Asiática

A teoria econômica explica, em detalhes, crises cambiais geradas por regimes

de câmbio fixo, nas quais desequilíbrios orçamentários são financiados de

forma inflacionária - modelos de "primeira geração" - ou naquelas em que os

custos atuais de sustentação de um regime cambial são percebidos como

sendo maiores do que os seus potenciais benefícios - os modelos de "segunda

geração". As experiências de países tão diversos como México, Chile e

Inglaterra, no início dos anos 90, podem ser entendidas consideravelmente

bem à luz dessas teorias. No entanto, apesar de todo o progresso teórico, os

modelos de primeira e de segunda geração foram incapazes de nos ajudar a

entender o que realmente desencadeou a crise asiática.

KRUGMAN (1998) faz uma análise bastante inovadora da crise da Ásia,

acrescentando aspectos que até então não pertenciam à teoria tradicional de

crises monetàrias 10. Para o autor, as crises cambiais sofridas pelas economias

asiàticas fazem parte de uma crise financeira mais ampla. Por um lado,

10 Krugman analisa em profundidade as razões para a crise monetária e financeira do
sudeste asiático no texto What Happened to Asia?
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Krugman tira a ênfase dada aos fundamentos macroeconômicos - modelos de'

primeira geração. Por outró, tentá comprééjider ã crise através de aspectos

normalmente negligenciados pela literatura econômica na análise de crises

monetárias: o papel dos intermediários financeiros, o risco moral (moral hazard)

e o comportamento do preço dos ativos reais.

Para Krugman, portanto, dificilmente a crise asiática de 1997 pode ser

entendida em sua plenitude pela análise dos chamados fuhdamentos. Segundo

o autor, a crise que se desencadeou na Ásia a partir da Tailândia teria pouca

relação com questões monetárias ou fiscais, mas estaria intimamente

relacionada ao papel dos intermediários financeiros e à influência que estes

exercem sobre o preço dos diversos ativos. Assim, seria incorreto visualizar a

crise como conseqüência de desequilíbrios fiscais, conforme sugerem os

modelos de primeira geração, ou pelo que chama de "tentação

macroeconômica", inerente aos modelos de segunda geração. A crise deveria

ser interpretada, aponta Krugman, como tendo sido iniciada a partir dó

comportamento dos intermediários financeiros, cujos passivos eram percebidos

pelos agentes econômicos como possuindo uma "garantia implícita" do

Governo.

Esses intermediários financeiros, além disso, não estavam sujeitos a

regulamentação e supervisão rigorosas por parte das autoridades monetárias,

configurando, portanto, um caso clássico de moral hazard. A expansão

excessiva de, crédito de alto risco por parte dessas instituições seguiu um

processo circular, pressionando os preços do setor imobiliário e dos ativos

financeiros, o que por sua vez tornava os balanços das mesmas instituições

mais "sólidos", permitindo que emprestassem cada vez mais, e assim

sucessivamente.

Com relação aos fundamentos mâcroeconômicos, os países do sudeste

asiático foram capazes de obter, durante boa parte da década de 90, um

crescimento econômico acelerado, com inflação sob controle e contas públicas

equilibradas. Esse cenário bastante otimista fez com que a maior parte dos'
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investidores e economistas considerassem que qualquer desequilíbrio no

balanço de pagamentos nada mais seria do que o reflexo natural de um nível

de investimento doméstico maior do que a capacidade de poupança interna, ou

seja, uma contrapartida para as altas taxas de crescimento.

o déficit em conta corrente, no entanto, também pode sinalizar uma possível

sobrevalorização da moeda, que se refletia em um nível de importações

excessivo, devido tanto ao investimento, seja este privado ou público, quanto

ao consumo privado. Na Tailândia, o déficit chegava a quase 8% do PIB, ou

seja, algo semelhante ao que levou o México ao colapso em 1994. Sobretudo,

boa parte do establishment internacional - academia, bancos, governos e

organizações multilaterais - não identificaria a tempo o fato de que boa parte

dos investimentos eram destinados ao setor imobiliário (real estafe) ou a

projetos de infra-estrutura com retorno altamente duvidoso 11.

Finalmente, a crise asiática teve início na Tailândia, em 2 de julho de 1997,

refletindo-se na desvalorização do bath, que perderia inicialmente 10% do seu

valor ao sofrer um ataque especulativo. O bath tinha sido até então indexado

ao dólar. Contudo, a valorização do dólar em relação ao iene havia, nos dois

anos anteriores à crise, prejudicado a posição externa da Tailândia, uma vez

que o Japão era o principal parceiro comercial desse País. Além disso, a

Tailândia possuía elevada dívida de curto prazo e sofria os efeitos do

rompimento de uma bolha imobiliária - o preço dos imóveis começaram a cair

após período de forte especulação.

O contínuo e elevado déficit em conta corrente havia convencido os

investidores de que o bath estava prestes a sofrer um colapso. Até então a

moeda tailandesa já sofrera um ataque em 1996 e outro no início de 1997, mas

o Banco Central fora capaz de defender a paridade com sucesso. No entanto,

mesmo após ter aplicado uma política monetária restritiva, o Governo da

Tailândia foi incapaz de convencer, por mais tempo, os mercados financeiros a

11 Ver PINHO NETO (2000).
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respeito da viabilidade da paridade, tendo início uma grande saída de capitais

que, por fim, fez com que o Governo da Tailândia permitisse que a moeda

ttutuasse ".

Em seguida, os demais países do sudeste asiático, até então privilegiados pela

comunidade acadêmica e de negócios, começaram a ser vistos com

preocupação. Em especial a Malásia, as Filipinas e a Indonésia, que

apresentavam diversas semelhanças com a Tailândia: rápido crescimento,

bolha de ativos, grandes corporações familiares, taxas de câmbio indexadas ao

dólar e crescentes déficits em conta corrente.

Em 11 de julho de 1997, as Filipinas foram o primeiro vizinho na região a

sucumbir à pressão especulativa. A Malásia e a Indonésia resistiram aos

ataques por mais duas semanas. A crise parecia ter colocado à mostra os

problemas institucionais do sistema financeiro desses países, que concedia

fundos a partir de relacionamentos políticos e favores governamentais, mais do

que por meio de análise de crédito.

A Coréia do Sul, não obstante elogios ao seu modelo econômico,

compartilhava semelhanças com os demais países do sudeste asiático. Por um

lado, esse País adotava um sistema de bandas cambiais, podendo o uon
flutuar. Até 20 de novembro de 1997 permitia-se que essa moeda flutuasse no

máximo 5% por dia. Por outro lado, a Coréia do Sul também possuía uma

preocupante dívida de curto prazo e um crescente déficit .ern conta corrente.

Em dezembro, o País não teve escolha senão recorrer ao auxílio ao FMI.

Nesse instante, a dívida de curto prazo já ultrapassava em catorze vezes as

reservas internacionais.

'."

Nas economias asiáticas os intermediários financeiros parecem ter exercido

papel importante na eclosão da crise. Na Tailândia, eram as chamadas

"companhias financeiras", intermediários que emprestavam em dólares a curto

12 Conforme o World Economic Outlook do FMI (maio de 1998 e abril de 1999).



prazo, revertiam os recursos aos investidores especulativos, sobretudo às

imobiliárias. Na Coréia do Sui, os bancos convencionais tomavam empréstimos

a curto prazo e emprestavam a especuladores que aplicavam em ativos de alto
risco ou a corporações com retorno duvidoso.

Para Krugman, como vimos anteriormente, a crise começa devido ao problema

de moral hazard nas instituições e intermediários financeiros. Essas instituições

eram percebidas como tendo garantia implícita do Governo, mas na realidade

eram deficientemente reguladas e, conseqüentemente, sujeitas a problemas de

risco moral. Os empréstimos concedidos por essas instituições inflacionou o

preço dos ativos reais, que continuaram a se supervalorizar de forma circular,

de modo que a proliferação de empréstimos de risco inflava ainda mais os

preços dos ativos, escondendo a real saúde financeira do sistema até que a

"bolha" estourasse.

Segundo Krugman, o sentido inverso desse processo circular fez com que a

fragilidade dos intermediários se tornasse visível, causando deflação dos

ativos. Essa circularidade pode explicar a notável severidade e velocidade da

crise e a aparente vulnerabilidade das economias asiáticas às crises cambiais

preditas tornadas realidade (self-fullfilling crisis), o que, por sua vez, ajuda a

entender o contágio entre economias com poucas ligações econômicas

visíveis.

A crise asiática estaria, portanto, muito mais relacionada com o fim de uma

"bolha" especulativa do que com os desequilíbrios macroeconômicos

apontados pelos modelos de primeira geração. Dessa forma, o sentido inverso

do processo circular acima mencionado fez com que houvesse uma escassez

generalizada de capitais externos para financiar a conta corrente, inviabilizando

a defesa do regime de câmbio fixo e precipitando a crise.

A ascensão e queda abrupta dos preços dos ativos, criadas pelos

intermediários financeiros, precederam a crise monetária porque a crise

financeira era o principal causador de todo o processo. O aparente contágio,
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sem que essas economias tivessem fortes laços entre si, pode ser explicado

pelo fato de que as economias asiáticas estavam altamente vulneráveis ao

pânico e ao pessimismo, o que gerou uma espiral descendente de prE:!YOs,

conforme KRUGMAN (1998).

A crise nos países asiáticos foi precedida por um período de bootn econômico

com forte influxo de capitais estrangeiros, baixos níveis inflacionários, grande

crescimento econômico eânéoras cambiais atreladas ao dólar: Tal quadro

estrutural, aparentemente positivo, combinado com forte liquidez internacional,

liberalização financeira, abertura da conta de capital e fragilidade no sistema

bancário em um ambiente de informação imperfeita, gerou o ambiente propício

para a eclosão da crise.

2.2 Razões Estruturais para a Crise na Ásia

A crise asiática eclodiu primordialmente na Tailândia, espalhándo-se, em

seguida, para a Indonésia, Malásia e, em menor grau, para as Filipinas. Com

efeito, todos esses países foram obrigados a desvalorizar as suas moedas,

sofreram redução abrupta na taxa de crescimento do PIB e tiveram

considerável aumento na taxa de inflação. Nesse contexto de aguda

instabilidade econômica, devemos buscar as causas dessa crise tanto em uma

análise detalhada dos fundamentos macroeconômicos (DORNBUSCH, 1998),

quanto ern um estudo das fraquezas do setor financeiro desses países

(KRUGMAN, 1998), No entanto, para entendermos as ramificações e mesmo

as origens dessa instabilidade, não podemos deixar de nos ater à situação do

Japão no início da crise. É desejável, pois, que façamos unia análise conjunta

da situação interna e externa dessas economias e do papel desempenhado

pelo Japão no desenrolar da crise.

o conjunto dos países do sudeste asiático e em especial o grupo formado

pelas quatro maiores economias da Associação de Nações do Sudeste Asiático

(ASEAN-4): Malásia, Indonésia, Tailândia e Filipinas, experimentaram uma
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enorme expansão de crédito nos anos 90. Isto é, em alguns casos, o

crescimento do volume de crédito para o setor privado foi dez vezes superior

ao crescimento do PIS. Ademais, essas economias tinham forte componente

de moral hazard doméstico, ou seja, existia percepção generalizada de que o

Governo atuava como garantia implícita para bancos, corporações e

intermediários financeiros.

o moral hazard nas finanças domésticas, somado à abundância de créditos,

fez com que houvesse direcionamento excessivo de créditos para o setor

imobiliário e para o mercado de ações. Os empréstimos direcionados para o

real estate representavam algo em torno de 20% a 40% do total de

empréstimos na Malásia, Tailândia e Indonésia. Em particular, no período

delimitado entre junho de 1992 e janeiro de 1994, o preço das ações chegou a

subir 130% na Tailândia, 100% na Malásia e 85% nas Filipinas e Indonésia.

Por fim, esse' direcionamento acabou por gerar uma .bolhá no sistema

financeiro, mas com um componente real de inflação de ativos, que acabou por'

aumentar a vulnerabilidade do sistema financeiro.

É importante ainda ressaltar que essa fragilidade foi amplificada pelos bancos e

corporações desses países que contraíram volume muito grande de

empréstimos com maturação de curtíssimo prazo em moedas estrangeiras

(unhedged foreign currency exposures). É digno de nota e espanto que o

grosso dos débitos externos dessas economias em crise vencia em prazo

inferior a um ano.

'. ..

,,- ~;.~

",,"

.• " ",I· . ~

1;
'l,

'". ::,,'
; ,

" .~

", I

• ~ ,r'"

!"! :;_'~;i:',
, .~. . i",'. ._ •.~

~s.~
.,' . ','

Entretanto, essa estratégia de empréstimos não era tida, na época, como de ',:;: :

alto risco, pois os agentes financeiros não acreditavam na desvalorização das

moedas asiáticas. Por outro lado, os bancos internacionais continuaram a

fornecer crédito farto, porque achavam que os governos desses países

garantiriam, os empréstimos. Mais ainda, havia um componente externo de

moral hazard na medida em que, levando em consideração o precedente

mexicano de 1995, acreditava-se que, em última instância, as instituições
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internacionais de crédito (FMI, Banco Mundial) socorreriam esses países caso

houvesse uma crise.

Ademais, havia o problema da rolagem da dívida, uma vez que o total de

obrigações de curto prazo excedia o total de reservas internacionais em até

três vezes, como no caso coreano. Em retrospectiva, com os ataques contra o

bath, o Banco da Tailândia perdeu boa parte das suas reservas internacionais

e ficou em uma situação complicada para honrar as obrigações de curto prazo.

Da mesma forma, na Coréia do Sul a rolagem da dívida de curto prazo tornar-

se-ia um problema central no decorrer da crise.

Ainda assim, a expansão de crédito, o moral hazard doméstico e externo e a

rolagem da dívida não se teriam tornado críticos caso não houvesse um

problema crônico na supervisão do funcionamento do sistema financeiro. Havia

falta de transparência nas transações financeiras, com grandes conglomerados

controlados por famílias com ligações no estado, como os chaebols coreanos,

sendo favorecidos por políticas governamentais. Situação que ficou conhecida

na imprensa internacional como crony capitalism, ou capitalismo "camarada".

Contudo, as vulnerabilidades do sistema bancário e dos conglomerados, bem

como a deficiente supervisão do sistema financeiro mencionada, não seriam

capazes de explicar por si só o eclodir e a dinâmica da crise. Nesse sentido,

devemos ainda analisar a situação externa desses países, dedicando atenção

especial ao papel da economia japonesa na crise.

No que tange à conta corrente do grupo dos ASEAN-4, todos tiveram déficits

elevados, destacando-se a Tailândia com déficit na casa de 8% consecutivo

em 1995 e 1996. Vale lembrar que, até recentemente, esses déficits eram tidos

como benéficos por não terem sido gerados via déficit público e estarem sendo

canalizados para investimentos em vez de consumo. Curiosamente, os déficits

em conta corrente dos países asiáticos eram tidos como mais sustentáveis do

que o dos países latino-americanos. No entanto, boa parte desses

investimentos foram canalizados para a especulação imobiliária (o real estate,
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como observado anteriormente), para indústrias que já produziam além da

demanda e para projetos de infra-estrutura com retorno duvidoso.

Além disso, a utilização do dólar americano como âncora levou à apreciação da

moeda desses países vis-à-vis outras moedas importantes, incluindo o iene

japonês. Ou seja, a desvalorização do iene ante o dólar e o fato de esses

países terem fortes laços com o mercado japonês fizeram com que suas

exportações caíssem brutalmente tanto para o Japão como para a área do

dólar em geral. Existia uma sobrevalorização cambial que chegava a 22% no

caso de Hong Kong. Com efeito, essa apreciação do câmbio real, aliada a

déficits substanciais na conta corrente, aumentou a vulnerabilidade desses

países.

A sobrevalorização do câmbio real acabou por refletir-se na perda de

dinamismo das exportações dessas economias asiáticas em crise. Como se

não bastasse, a competitividade desses países já havia sido afetada

anteriormente com a depreciação do yuan chinês em 5 de janeiro de 1994 e

com a desvalorização do peso mexicano em 22 de dezembro de 1994. De fato,

a crescente competição com os produtos chineses e, em menor grau, com os

mexicanos, associada a uma tendência protecionista por parte dos Estados

Unidos, que já estavam com déficit de 170 bilhões de dólares, enfraqueceu a

posição desses países historicamente dependentes do mercado externo. Pelas

razões já levantadas, os países asiáticos em crise, em 1997, já haviam sofrido

queda considerável na taxa de crescimento das exportações de 1995 para

1996.

Vale ressaltar ainda o papel desempenhado, no eclodir da crise, pela enorme

dívida de curto prazo, que bancos e corporações haviam fartamente contraído.

É importante notar que grande parte desse passivo em moedas estrangeiras

vencia em um prazo inferior a um ano e que não possuía proteção contra

variações cambiais (unhedged foreign currencyexposures), como se nota na

tabela 1. Essa arriscada expansão de crédito deve ser vista como sendo

resultado de uma combinação perversa entre moral hazard doméstico e
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internacional, ou seja, os agentes financeiros nacionais e externos acreditavam

que, em caso de dificuldades, os governos desses países garantiriam os

empréstimos e que, por sua vez, as instituições internacionais de crédito (FMI e

Banco Mundial) socorreriam essas economias caso houvesse uma crise.

Destaca-se o fato de que essa crise teve início em uma economia

relativamente pequena como a Tailândia, que tem pequena participação no

comércio internacional e absorve reduzida parcela do total de investimentos

destinados às economias emergentes. Assim sendo, os fatores conjunturais

que explicam a transmissão da crise devem ser buscados, a princípio, na

maneira como os mercados internacionais de capitais operam e, em um

segundo momento, no efeito sobre o comércio internacional.

No que concerne ao funcionamento dos mercados financeiros internacionais,

existe a tendência de os investidores perceberem as dificuldades em um

determinado País em desenvolvimento como sendo comum ao conjunto das

economias emergentes. Conforme foi apontado por CALVO (1995), quando os

investidores não dispõem de informações suficientes para distinguir entre os

diversos mercados emergentes, a crise na moeda de um País pode levar a

uma corrida generalizada contra as moedas dos demais mercados, mesmo que

esses países não se encontrem vulneráveis. Nesse caso, todos os mercados

emergentes são penalizados com a inclinação dos fundos de investimentos de

resguardarem-se em momentos de incerteza comprando bônus do tesouro

americano.

Entretanto, se os investidores encontram-se bem-informados, crise em um

determinado País faz com que os investidores apostem contra a moeda de

países que apresentem as mesmas características do País em crise. Em

especial, a desvalorização do bath em 2 de julho de 1997 gerou o que foi

chamado pela imprensa de Thai drag effect, ou seja, a origem da queda

generalizada das bolsas dos demais países do sudeste asiático.



No que tange aos efeitos da crise asiática sobre o comércio internacional, tem-

se queda no preço de várias cómmodities e uma seqüência de desvalorizações

competitivas. A queda no preço das commodities acontece não só devido à

queda no consumo por parte dos países asiáticos, mas também devido à

diminuição da taxa de crescimento dos países industrializados em 0,4% do

PNB em decorrência da crise asiática. Em particular, os países mais afetados

serão aqueles que dependem de um único produto como principal componente

da pauta de exportações, como o Chile (cobre) e a Venezuelá (petróleo) 13.

Contudo, o efeito substituição afetaria principalmente as economias que

concorrem com os produtos manufaturados do sudeste asiático. Dessa forma,

à medida que ocorrem desvalorizações competitivas sucessivas, os países que

não desvalorizaram suas moedas tornavam-se mais vulneráveis a ataques.

Essa combinação de contágio via comércio internacional e via mercado de

capitais acabou por ser a lógica. preponderante durante toda a crise. Com o

eclodir da crise na Tailândia, houve forte contágio via mercado financeiro sobre

os demais países do sudeste asiático que apresentavam sintomas semelhantes

de vulnerabilidade com a economia tailandesa. A desvalorização do bath

aumentou a pressão, via desvalorizações competitivas, sobre as moedas dos

demais países da região. E com o aprofundamento da crise e as moedas da

Malásia, Indonésia e Tailândia sofrendo ataques especulativos, ter-se-ia

estabelecido um ciclo vicioso de depreciações cambiais e queda no preço dos

ativos.

No decorrer dos acontecimentos, tornar-se-ia claro que a origem e solução da

crise passavam pela economia japonesa 14. O Japão, que estava estagnado

desde o começo dos anos 90, compartilhava os mesmos problemas dos países

13 Contudo, no caso chileno os fundamentos estavam em bom estado e a recuperação
após a crise foi rápida.

14 A Tailândia tinha muitos fundamentos em péssimo estado, problemas no setor
financeiro e também nos fundos.
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do sudeste asiático na medida em que havia exportado o seu modelo de

desenvolvimento para esses países. O processo de desenvolvimento do

sudeste asiático desde os anos 50 foi marcado pelo modelo do MIT japonês,

modelo de política industrial por excelência. Ainda assim, não seria correto

afirmar que essa tenha sido a crise de um modelo de desenvolvimento, porque

esse modelo foi extremamente bem-sucedido até os anos 80:

o conjunto, das economias emergentes foi também severamente afetado,

embora houvesse diferenças significativas caso a caso. As formas de contágio

da crise nó sudeste asiático foram via comércio, com a queda do preço de

várias commodities, mas, antes de mais nada, via mercado de capitais, com a

queda generalizada das bolsas dos países emergentes.

A Coréia do Sul apresentava muitas semelhanças e diferenças com as demais

economias do sudeste asiático. O total de obrigações de curto prazo excedia

em três vezes o total de reservas internacionais. Além disso, houve uma

liberalização perversa da conta de capital, no final dos anos 80 e começo dos

anos 90 (período em que houve substancial aumento dos fluxos internacionais

de investimento), que amplificou os efeitos de um já distorcido sistema de

incentivos para o setor financeiro e às grandes corporações (chaebols).

Foram eliminadas várias restrições à obtenção de empréstimos externos por

bancos e corporações domésticas ao mesmo tempo em que se restringiam os

investimentos estrangeiros diretos (FOI) no setor financeiro doméstico. Como

resultado de um excessivo endividamento, algo como metade desses chaebols

entraram em concordata ou fecharam as portas e, no meio da crise em 1997, o

valor dessas empresas no mercado acionário havia caído 60% em relação ao

pico anterior. Como ainda veremos adiante; a Coréia do Sul teria destacado

papel na propagação da crise para outras regiões, atingindo em particular a

Rússia e o Brasil'".

15 Ver GOLDFAJN (1999).
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Ao contrário da Coréia do Sul, a América Latina possuía uma situação muito

mais tranqüila no que tange à saúde do sistema financeiro e à rolagem da

dívida (foreign currency exposure). Como conseqüência da crise mexicana de

1994, a América Latina em geral não teve grande expansão de crédito nos

anos anteriores à crise asiática, manteve um volume de reservas

substancialmente maior, renegociou os prazos de vencimento da dívida pública

externa e promoveu reformas no sistema bancário com vistas na melhor

regulamentação 16. Enfim, as economias latino-americanas não apresentaram

sintomas de aumento da vulnerabilidade financeira entre 1995 e 1997, quando

comparadas com as economias asiáticas.

o Chile foi o País latino-americano mais afetado via comércio devido à crise

asiática 17. Com suas exportações dependentes em grande medida dos preços

do cobre em um mercado internacional de commodities em queda, esse País

acabou por sofrer deterioração na sua conta corrente. Em um segundo

momento, com a queda na bolsa de Santiago, o Chile absorveu a crise asiática

através de ligeira depreciação da moeda seguida por aumento na taxa de juros,

o que causou desaceleração do crescimento econômico.

o México encontrava-se em uma situação intermediária. Foi afetado em menor

grau pela queda no preço das commodities, pois a participação do petróleo nas

exportações mexicanas é proporcionalmente muito menor do que a do cobre

nas exportações chilenas. No entanto, com a depreciação das moedas do

sudeste asiático, o México sofrerá pressões sobre a sua pauta de exportações,

que, em grande medida, concorrem com os produtos asiáticos. Como

conseqüência da crise, o México depreciou ligeiramente a sua moeda, bem

como aumentou a taxa de juros.

16 Bacha e Malan destacam o esforço brasileiro na renegociação da dívida externa e
no aperfeiçoamento da regulamentação do sistema financeiro. .,<~,\

i'

'" ,".'-

17 Alguns autores não consideram a via comercial como forma de contágio, que }.
ocorreria somente através de variações no humor dos mercados.' .
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A transmissão via mercados de capitais e comércio internacional não ficaria

limitada aos países amerqentês do sudeste asiático. A crise estabeleceria um

padrão vicioso de flutuações cambiais com oversnootinq e um colapso no

preço dos ativos; isso teria impacto significativo sobre as instituições

financeiras e as grandes corporações com dívida em dólar e atingiria, por fim, a

sólida economia de Hong Konq, a bolsa de Nova Iorque e os títulos de dívida

soberana de diversos países da América Latina, especialmente os Bradies

mais líquidos, como o C Bond e o IDU brasileiros, como assinala PINHO NETO

(2000).

A bolsa de valores argentina acompanhou a queda da bolsa de Hong Kong em

outubro de 1997. Essa queda deveu-se, presumivelmente, a este País também

adotar um sistema do tipo currency board semelhante ao de Hong Kong e a

seus estreitos laços com a economia brasileira. Inicialmente houve aumento na

taxa de juros, mas, ao contrário do que acontecera durante a crise mexicana,

não houve deterioração na situação das reservas internacionais. Todavia, as

projeções de crescimento para a economia argentina em 1998 foram reduzidas

de 5,5% para 4% do PIS.

Os motivos da desestabilização econômica na Rússia foram bastante distintos

dos motivos asiáticos. Entretanto, este País está inserido no mesmo mundo

globalizado que se retrai para os mercados emergentes em uma situação de

crise como a da Ásia. Por um lado, do ponto de vista fiscal e da conta corrente,

a situação russa não era muito complicada se a compararmos com a dos

países asiáticos. Por outro lado, a Rússia tinha dificuldades para rolar a dívida

interna em decorrência de a arrecadação ser somente em torno de 13% a 14%

do PI~ (o Brasil arrecada algo em torno de 30% do PIS) e a retração dos

mercados internacionais de capital inviabilizar captações externas.

.,

De resto, mas não menos importante, a situação russa era delicada devido ao

nível de reservas internacionais perigosamente baixo (13 bilhões de dólares) e

ao arranjo institucional que era no mínimo delicado. Como veremo~,):.tapróxima

seção, a queda dos papéis russos teria grande impacto sobre ~'i'botaçãÓ do.

~. .
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C-Bond e do IDU brasileiros, fazendo com que a crise na Rússia atingisse o

real.

2.3 Ataques Especulativos e Crises Cambiais no Plano Real

Com o objetivo de estabilizar o nível de preços, o Plano Real foi concebido

para ser implementado em três etapas. A primeira etapa compreende a

definição de medidas de ajuste fiscal, apresentadas no Programa de ação

imediata de junho de 1993 e no Fundo Social de Emergência aprovado em

fevereiro de 1994; a segunda introduziria uma unidade de conta estável (URV)

para alinhar os preços relativos; e ~ terceira estabelecéria o Heal como a

moeda de curso forçado no Brasil. Diversos autores, como DORNBUSCH

(1997) e FRANCO (1995), avaliaram em profundidade a implementação das

diversas fases do Plano Real.

No começo do Plano Real, com o intuito de conter a inflação e manter a

demanda agregada do setor privado sob controle, praticou-se uma política

monetária restritiva por meio de taxas de juros elevadas, restrições à ampliação

da base monetária e aumento dos depósitos compulsórios. A retirada do Banco

Central do mercado de câmbio e, por conseguinte, a introdução do regime de

câmbio flutuante, implicou rápida apreciação da taxa de câmbio, provocando

choque de oferta de bens comercializáveis e quebra de expectativas quanto à

taxa de câmbio, inibindo sua utilização como indexador. Dada a continuidade

dos ingressos de capital externo devido ao diferencial entre a taxa de juros .

interna e externa, a cotação do dólar baixou a R$O,85, no final de setembro.

Nos últimos dias de 1994, ocorreria grande reviravolta no mercado cambial

brasileiro, com verdadeira inversão no fluxo de capitais. Após um programa de

estabilização econômica bem-sucedido, o Governo mexicano abandonaria o

controle da taxa de câmbio do peso, que rapidamente sofre desvalorização de

80%. O efeito contágio via mercado de capitais, que veio a ser conhecido por

efeito "Tequila", foi sentido logo em seguida pelo Brasil, exigindo que o Banco,
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Central se desfizesse de US$ 3,5 bilhões das reservas internacionais e

operasse a uma cotação de R$ O,846/US$1. O efeito Tequila foi examinado em

detalhe por SACHS et aI. (1996).

Entre janeiro e fevereiro de 1995, continuariam os déficits do movimento de

câmbio contratado. Em 6 de março, o Governo mudaria o regime cambial,

implementando um sistema· de banda de flutuação, com os limites

estabelecidos em R$ 0,86 e R$ 0,90 por dólar americano. Logo nos primeiros

dias do novo regime o real sofre severo ataque especulativo, forçando com

que, no dia 9 de março, o Governo elevasse a taxa de juros ovemight de 3%

para 4% ao mês. No dia 10 de março, dada a continuidade da saída de

capitais, o Banco Central foi forçado a estabelecer nova banda cambial, com

faixa de flutuação entre R$ 0,88 e R$ 0,93 por dólar americano. Como

resultado, a cotação de venda da banda de flutuação foi, em poucos dias,

desvalorizada e as reservas internacionais reduziram-se em US$ 4,3 bilhões no

mês.

De 1995 a 1997, o Banco Central adotaria uma política de desvalorização

gradual da taxa de câmbio, da ordem de 7% ao ano. No terceiro trimestre de

1997, ocorreu o colapso cambial na Tailândia, propagando-se rapidamente

para a Indonésia, Malásia e, em seguida, para a bolsa de Hong Kong e a

Coréia do Sul. A instabilidade do mercado financeiro internacional refletiu-se no

Brasil e, em 26 de outubro, o Banco Central foi obrigado a vender US$ 9,4

bilhões para preservar a taxa de câmbio ao nível anteriormente estabelecido.

Com o intuito de reverter a saída de recursos, o Banco Central elevou a Taxa

Básica de juros (TBC) de 1,58% para 3,05% ao mês e implementou um

extenso conjunto de medidas na área fiscal, visando a reduzir em US$ 19

bilhões o déficit público.'" I>'.} ,
l'

Durante a segunda metade de 1997, tanto o Brasil quanto a maioria dos pais~s/

da América Latina, por estarem todos inseridos em um mercado de capit~is

globalizado, foram afetados com o desenrolar da crise asiática em 96\5
momentos distintos no tempo. Primeiramente com a desvalorização do b'ath)/~~.-
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tailandês no dia 2 de julho de 1997 e, em seguida, com a queda da bolsa de

Hong Kong entre 22 e 24 de outubro do mesmo ano.

A primeira onda de choque veio logo após a desvalorização do bath no dia 2 de

julho. Ao contrário do Chile que tem profundos laços comerciais com o sudeste

asiático, o Brasil não foi afetado via queda no preço das commodities. A

desvalorização da moeda tailandesa afetou principalmente o mercado de títulos

externos e de ações brasileiro, embora em níveis bastante modestos se

comparados com os dos países asiáticos, sem ter maiores conseqüências na
política cambial. A principal razão de o Brasil ter sido então afetado foi a

percepção por parte dos investidores de que o País possuía um déficit em

conta corrente semelhante ao déficit tailandês e um déficit público considerável.

A segunda onda de choque asiática veio com a queda do mercado de ações

em Hong Kong, de 22 a 24 de outubro. Da mesma fôrma que o primeiro

choque, a turbulência começou com a queda das ações nas bolsas brasileiras,

que já haviam tido valorização de 70% de janeiro a outubro de 1997, e, em

seguida, com perda de 9 bilhões de dólares das reservas do Banco Central.

A queda nas reservas, contudo, não teria sido causada por ataque

especulativo, como descrito nos .modelos de primeira e de segunda geração,

mas sim majoritariamente por estruturas financeiras altamente alavancadas,

com aproximadamente 50% do que saiu de reservas naquele momento

destinando-se a cobrir "chamada de margem". Isso não significa que o Brasil

não tinha um déficit fiscal preocupante somado a um déficit em conta corrente

semelhante ao de alguns países asiáticos, mas indica que o Brasil não estava,

naquele momento, em crise.

Ao mesmo tempo, com a segunda onda de choque, observou-se, como visto

anteriormente, intensa pressão no mercado cambial a vista e futuro, que

resultou numa perda de reservas de quase US$ 10 bilhões, em apenas uma -,
semana. Como aponta PINHO NETO (1999), deve-se notar que tamanha perda

de reservas não foi causada por um "ataque especulativo" clássico, à
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semelhança dos modelos de primeira e de segunda geração, gerado por um

movimento de realocação de portfólio do tipo "agressivo" (greed) por parte dos

investidores internacionais; mas foi sim deflagrada pela existência de

obrigações associadas a estruturas financeiras altamente alavancadas

montadas por parte dos investidores e bancos brasileiros no exterior.

Essas instituições "apostaram" no Brasil e, por meio de capital próprio, mas

sobretudo de terceiros, captavam no exterior a uma taxa relativamente

modesta em dólar para comprar títulos de dívida brasileira soberana ou

privada, alavancando portanto a sua rentabilidade, uma vez que esses papéis

tinham retorno muito superior ao custo dos empréstimos. Para o autor:

"( ...) tais estruturas funcionavam extremamente bem quando a
tendência dos preços dos ativos nos mercados era ascendente. Cada
queda no preço destes papéis resultava numa redução do colateral
dado em garantia dos empréstimos, ao que seguia-se uma "chamada
de margem" (de garantia), por parte das instituições credoras. Como
os empréstimos eram em dólares e as estruturas montadas off-shore,
as chamadas de margem implicavam, por definição, em pressão
cambial, visto que as instituições precisavam comprar dólares para
atendê-Ias. Da mesma forma, resultava numa redução da liquidez,
portanto precisavam dispor de reais para adquirir os referidos
dólares,,18. (PINHO NETO, 1999, P. 22)

o pressuposto básico por trás dessas estruturas alavancadas seria a

suposição de que os ativos brasileiros estavam em alguma medida baratos

(underpriced) nos mercados internacionais e que eventualmente um

realinhamento de preços far-se-ia necessário. Dessa forma, o principal

mecanismo de transmissão da segunda onda de choque asiática para o Brasil

teria sido, acima de tudo, a existência de posições alavancadas resultantes de

excesso de otimismo quanto às perspectivas econômicas do País.

Ao contrário do que se cristalizou nas análises especializadas do período, o

chamado contágio não se deveu a uma realocação de portfólios "defensiva,,19,

18Ver PINHO NETO (1999)

19PINHO NETO (2000), desenvolve a importância dos movimentos defensivos (tear) e
dos movimentos agressivos (greed) na dinâmica dos ataques especulativos ao real.

,
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e menos ainda a um "agressivo" ataque especulativo visando a desestabilizar o

regime cambial vigente - modelos de primeira e de segunda geração. É

verdade que existiram os que se posicionaram agressivamente (greed) contra a

moeda brasileira. Contudo, os meios para um ataque especulativo contra o real

eram limitados, como salienta Pinho Neto:

"( ...) por ainda existirem no Brasil diversas restrições ao livre fluxo de
capital, particularmente de curto prazo, um dos poucos. instrumentos
disponíveis aos que apostaram contra a moeda eram os non-
delíverable forwards (NDFs). Os NDFs eram muito demandados por
grandes hedge-funds de bancos estrangeiros em gerâl, que
operavam no mercado brasileiro. Estas instituições, para não ficarem
a descoberto, buscavam se "casar" em outros mercados, sendo
Chicago e a BMF no Brasil os mais utilizados. Por meio deste elo os
NDFs reforçaram a pressão sobre o mercado de câmbio futuro que,
por permitir operações altamente alavancadas, a transmitia de forma
amplificada para o mercado de câmbio à vista".20 (PINHO NETO,
1999, P. 24)

Da mesma forma, também ocorreram realocações de portfólio defensivas (tear)

que resultaram na venda de um volume não-desprezível de ativos brasileiros,

tais como os C-Bond, IDU e papéis da bolsa de valores de São Paulo. Isso

ocorreu devido principalmente à grande liquidez desses ativos na carteira dos

principais investidores em relação aos demais países emergentes. Com efeito,

a economia brasileira seria atingida, dentre outros motivos, justamente pela sua

solidez.

As autoridades econômicas brasileiras reagiram rapidamente à turbulência

internacional com uma drástica elevação das taxas de juros para 42% ao ano e

anunciaram um conjunto de medidas fiscais visando a gerar redução do déficit

público de 2,5 pontos percentuais do PIS. A elevação da taxa de juros, por sua

vez, alcançou o seu objetivo, resultando em volume recorde de ingresso de'

capitais estrangeiros no primeiro trimestre de 199~, motivado pelo cupom

cambial (diferença entre a desvalorização cambial e a taxa de juros do

mercado interbancário) de 22% ao ano.

20Ver PINHO NETO (1999).
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No segundo trimestre de 1998, o cenário para a economia brasileira começou

novamente a deteriorar-se. A redução do cupom cambial para 13% ao ano

diminuiu a entrada de capitais estrangeiros. Em 17 de agosto, a Rússia
21

declarou moratória de sua dívida externa. Em 3 de setembro, a agência de

avaliação de risco Moody's rebaixou a avaliação dos Bradies brasileiros e dos

bancos nacionais. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 8,6% nesse

dia e 6,1% no dia seguinte. O mercado de câmbio apresentou saída de US$ 3

bilhões no dia 4, a segunda maior já registrada em um só dia. No dia 4 de

setembro, à tarde, o Banco Central suspendeu as operações pela Taxa Básica

de Juros (TBC) e fez a taxa de juros do overnight subir de 2,08% para 3,09%

ao mês. Apesar de todas essas providências, em setembro ocorreu a maior

queda de reservas internacionais já registrada em um só mês, de US$22

bilhões.

Com efeito, a crescente deterioração da situação política e econômica na

Rússia e suas implicações em termos de liquidez para o financiamento das

economias emergentes refletir-se-ia quase que imediatamente no Brasil. Essa

nova crise de liquidez nos mercados internacionais seria até mais séria do que

a da Ásia, visto que, dentre as instituições com expressiva exposição na

Rússia, se encontravam grandes bancos europeus e americanos e não apenas

investidores dispersos.

Segundo PINHO NETO (2000), "o principal mecanismo de transmissão desta

feita, são os títulos da dívida externa, particularmente os C-Bonds e IDUs cujos

preços despencaram, uma vez que todos que desejavam de alguma forma se

proteger em relação à Rússia vendiam os papéis brasileiros (.··r· Para os

detentores de papéis domésticos brasileiros abria-se, portanto, uma excelente

oportunidade de arbitragem, já que a queda dos títulos brasileiros aumentava o

retorno (yield to maturity) dos mesmos. Isso acelerou ainda mais a perda de

21 A moratória russa criou uma série de problemas para os investidores em mercados
emergentes, dentre eles o Long- Têrm Capital Management. Para manter a Iiquidez,
esses investidores viram-se obrigados a vender os títulos de países da mesma classe,
incluindo a maioria dos mercados emergentes - o que fez com que a crise se
espalhasse internacionalmente e atingisse severamente o Brasil.
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reservas e fez com que o Banco Central recorresse novamente a um novo

choque na taxa de juros.

Ficava claro naquele momento que a mera elevação dos juros não seria

suficiente para reverter a crescente perda de credibilidade que estava por trás

da acelerada fuga de capitais, como enfatiza Pinho Neto. A estratégia montada

pela equipe econômica para reverter esta situação fundamentava-se em um

grande ajuste fiscal acordado e com o apoio formal do Fundo Monetário

Internacional.

o Programa de Estabilidade Fiscal, negociado com o FMI em novembro,

pressupunha severo ajuste nas contas públicas, por meio do qual o Brasil se

comprometeria, ao longo do tempo, com superávits primários crescentes: 2,6%

do PIB em 1999, 2,8% do PIB em 2000 e 3,0% do PIB em 2001; o que tinha

por objetivo estabilizar a relação dívida/PIB em aproximadamente 48%, a partir

de 2001.

o programa de ajuste nas contas públicas (ver tabela número 9) resultou em

uma ajuda financeira multilateral de aproximadamente US$ 40 bilhões de

dólares, envolvendo os organismos internacionais (Fundo, BID e Banco

Mundial) mais os países do G7 que contribuíram através do BIS22
. Daí ao final

do ano, as taxas de juros voltaram à tendência declinante e a saída de capitais

reduziu-se. Contudo, a rejeição da contribuição dos inativos, somada à

constatação de que não haveria tempo hábil para aprovar a CPMF resultaria

em nova queda nos preços dos títulos brasileiros e em severa perda de

reservas, colocando o Governo numa trajetória praticamente insustentável.

Finalmente, logo após a moratória do estado de Minas Gerais, no dia 13 de

janeiro de 1999, o Banco Central anunciou a nova banda de câmbio, fixada

entre R$ 1,20 e R$ 1,32 por dólar, estabeleceu nova regra de reajuste dos

rv\
22 Esse volume de recursos praticamente assegurava as necessidades de ,
financiamento do balanço de pagamentos. após investimentos diretos

'f,f,



limites inferior e superior a cada três dias úteis e extinguiu a intrabanda. Em 15

de janeiro, após a venda de US$ 8,5 bilhões, o banco central anunciou que não

mais interviria no mercado de câmbio. A partir de então a taxa de câmbio

prosseguiu em rápida elevação, e, ao final do mês, a desvalorização

acumulada atingia 65%. Dessa forma, chegava ao fim a experiência brasileira

com o câmbio administrado e tinha início uma nova fase do Plano Real,

voltada, agora, para o sistema de metas inflacionárias.

I ~ •
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CAPíTULO 3 A TRANSiÇÃO PARA O CÂMBIO FLUTUANTE

Este capítulo analisa a transição, no Brasil, do regime de câmbio administrado

para o regime de câmbio flutuante. A seção 3.1 descreve sucihtamente o

sistema de metas inflacionárias, levando em conta a diminuição no número de

países que adotam o regime de câmbio administrado. A seção 3.2 aborda

algumas diferenças entre o Brasil e outros países emergentes na transição

para o câmbio flutuante.

3.1 O Sistema de Metas Inflacionárias

o ambiente economicamente instável da década de 90 indica que não há

sistema cambial perfeit023. Dados do Fundo Monetário Internacional registram

que, em 1991, entre os aproximadamente 180 países-membros da instituição,

98 possuíam regimes cambiais intermediários, 36 flutuavam suas moedas e 45

tinham sistemas totalmente fixos (adoção de moeda de outro País ou de uma

moeda comum; ou currency board). Em 1999, os regimes administrados

haviam caído para 63, os flutuantes subido para 77 e os totalmente fixos

mantiveram-se no mesmo patamar.

Esses dados ilustram a chamada tendência "bipolar", como assinala

EICHENGREEN (1994), ou seja, de que apenas os sistemas extremos -

totalmente fixo ou flutuante - funcionam bem no mundo moderno. Os regimes

cambiais administrados, segundo essa corrente de pensamento, estariam

sujeitos a ataques especulativos. O colapso do currency-board, na Argentina,

também afetou a crença de que esse modelo de câmbio fixo, um dos

"extremos", possa funcionar em economias maiores.

23 Ver FRANKEL (2000), No Single Currency Regime is Right for Ali Countries or at Ali

Times.
<,
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Devem ser apontadas, além disso, algumas pré-condições para que o câmbio

fixo possa funcionar, tais como responsabilidade fiscal e maior flexibilidade

econômica - sobretudo salários e comércio. A evidência empírica indica que,

optando-se pelo câmbio fixo, é mais seguro abandonar totalmente a moeda -

seja adotando-se a de outro País, como o Equador e EI Salvador, que

dolarizaram suas economias; seja adotando uma moeda comum, como os

países europeus - do que usar o currency board.

As evidências recentes da América Latina e os dados do FMI mostram,

portanto, que o câmbio flutuante é a grande tendência dos últimos anos. Esse

sistema, contudo, deve ser acompanhado de responsabilidade fiscal e de um

regime antiinflacionário consistente ou seja, metas de inflação

supervisionadas por um banco central razoavelmente independente.

o regime flutuante teria principalmente a vantagem de absorver melhor os

chamados "choques" econômicos, internos e externos. O caso brasileiro em

2001 seria um bom exemplo, pois o País fora afetado, ao mesmo tempo, pelo

contágio argentino, pela recessão americana e pela crise energética. Com isso,

o real desvalorizou-se até R$ 2,84 por dólar, no pior momento, os juros básicos

subiram 5 pontos percentuais e o País cresceu menos de 2%, em vez dos

4,5% previstos inicialmente.

No entanto, dada a brutalidade dos choques, a reação da economia, após a

adoção do sistema de metas inflacionárias, foi menos traumática do que no

período entre meados de 1997 e o início de 1999, quando o Brasil sofreu com

as crises asiática e russa, que levaram a aumentos de juros muito maiores que

os registrados em 2001.

O sistema de metas inflacionárias (inflation target) tem sido a alternativa mais

adotada por países que não querem abdicar de ter a sua própria moeda. Esse

sistema é usado como um instrumento para disciplinar a política monetária e

fiscal. Assim, em diversos países emergentes (Chile, Polônia), as metas não

são anunciadas pelo banco central, mas pelo Governo ou, em outros países,



conjuntamente pelo banco central e pelo Governo (Brasil, Israel). Esse

procedimento visa, provavelmente, a explicitar o compromisso 'do Governo com

as metas.

o sistema de metas inflacionárias mostra-se, por um lado, atraente em países

em desenvolvimento quando o passivo em dólar é limitado, a abertura da

economia é pequena, bancos e corporações têm acesso a hedge (hedge fheir

exposures) e as autoridades monetárias são capazes de apresentar um mínimo

de credibilidade aos mercados. É interessante observar que todas essas

características estavam presentes na bem-sucedida flutuação do real em 1998-

99 e foram fundamentais para o' posterior funcionamento do sistema de metas

inflacionárias.

o regime de câmbio flutuante com metas inflacionáriaspóde agravar, por.outro

lado, a situação de um país sobrecarregado com dívidas indexadas ao dólar

(cupons cambiais). No caso brasileiro recente, o regime de metas inflacionárias

tem sido, no entanto, menos custoso do que a anterior defesa do regime de

bandas cambiais.

EICHENGREEN e MASSON et aI. (1998) analisam a maneira como um grupo

de 29 países em desenvolvimento passou de regimes de câmbio fixo para

modelos mais flexíveis de câmbio. flutuante ou administrado. Os autores

identificam que a queda no produto logo no primeiro ano após o colapso

cambial é acentuada e concluem que melhor seria se a transição para o

câmbio flutunte ou administrado fosse feita na ausência de um ataque

especulativo. A incapacidade de defender a âncora nominal levaria a uma

perda de disciplina monetária ,e de credibilidade que, por sua vez, agravaria c;i:

crise.
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3.2 A Transição para o Câmbio Flutuante

Durante os eventos de 1998-99, o Brasil destacou-se dos outros mercados

emergentes tanto com relação à prevenção de crises cambiais e monetárias

quanto com relação à administração dos efeitos de um ataque especulativo

bem-sucedido, como apontam as tabelas 1 e 2. Por um lado, o Governo foi

capaz de controlar os gastos por meio do Programa de Responsabilidade

Fiscal, de fornecer proteção cambial (hedge) ao mercado e de sanear o

sistema financeiro com o PROER. Por outro lado, após a flutuação do real, em

1999, rapidamente implementou-se um programa de metas inflacionárias com

razoável grau de credibilidade, evitando-se, assim, a queda do produto e o

descontrole dos preços - tido por diversos analistas como uma conseqüência

lógica da desvalorização.

o custo de uma crise monetária e financeira pode equivaler, como verificou-se

em diversos países emergentes, à perda de crescimento econômico durante

vários anos e a uma disparada no nível de preços. Como vemos nas tabelas 2

e 8, um ano após a desvalorização cambial, o México teve uma queda do PIS

de 6,2%, a Coréia do Sul, de 5,8% e a Indonésia, de dramáticos 13,7%. Com

relação à inflação, o México atingiria a taxa de 48,5% e a Indonésia, de 90,6%.

No entanto, o caso brasileiro, pósdesvalorização do real, seria bem menos

severo, com crescimento do PIB de 0,8% e inflação sob controle em 8,9%.

As causas de uma crise no sistema financeiro em países emergentes podem

ser muitas. Dentre as principais, podemos destacar: expansão descontrolada

do crédito, liberalização precipitada da conta de capital, problemas de

monitoramento (surveillance) e fragilidades institucionais e legais. A

preponderãncia de fatores externos ou internos ainda é alvo de controvérsia,

havendo a tendência de se enfatizar a questão do boom creditício em relação à

importância do tipo de regime cambial.
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Diferentemente da crise asiática, no Brasil não houve ascensão e queda

abrupta dos preços dos ativos - sobretudo do setor imobiliário -, como

conseqüência de um movimento especulativo liderado pelos intermediários

financeiros. °Brasil foi capaz de controlar, ao contrário do México e da Coréia

do Sul, o overshootíng da taxa de câmbio, como vemos nas tabela 3, 4, 5 e 6.

Novamente, a fragilidade do sistema financeiro pôde iniciar uma crise

monetária e intensificar, sobretudo, a queda do produto. No caso asiático a

queda dos ativos precedeu a crise monetária, porque a crise financeira era o

principal causador de todo o processo, ao contrário do Brasil.

Após a implementação do Plano Real, a vulnerabilidade a choques externos

podia ser compreendida, a principio, por modelos de primeira e segunda

geração. Os desequilíbrios nos fundamentos macroeconômicos foram

constante preocupação do Governo. Tanto a questão fiscal quanto a taxa de

câmbio foram intensamente debatidas. Além disso, não se deve subestimar a

importância dada pelo Banco Central ao controle da inflação (FRANCO, 1995),

sobretudo no começo do Plano Real. Tratava-se de estabilizar o nível de

preços em um País com histórico de décadas de inflação crônica e indexação.

Entretanto, a resistência da economia brasileira aos choques externos só pode

ser compreendida se consideranrmos o relativo equilíbrio e solidez do sistema

financeiro.

Nesse sentido, ao analisarmos a desvalorização do real, em 1999, devemos

diferenciar a ocorrência de crises monetárias, de crises financeiras e de crises

gêmeas (twin-crises). KAMINSKY e REINHART (1996) mostraram que uma

crise bancária freqüentemente causa uma crise monetária, que leva o País a

desvalorizar e deixar flutuar a moeda, caracterizando assim crises gêmeas.

Como vimos anteriormente, esse teria sido o caso asiático, no qual a Coréia do .

Sul e a Tailândia apresentavam ao mesmo tempo: déficit em conta corrente,·

sobrevalorizaçào cambial, elevado endividamento externo de curto prazo e

fragilidade financeira.
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Quando comparamos a crise asiática e a dos países da América Latina, na

década de 90, nota-se o papel decisivo da saúde do sistema financeiro para

explicar a recuperação dessas economias no período pós-crise monetária. O

que diferencia a acentuada queda no produto posterior à crise mexicana de

1994-95 e à crise argentina de 2002 da relativa calma após a crise brasileira de

1998-99 é a maneira como os bancos puderam reagir às crises. O México de

1994, à semelhança dos países da crise asiática, também apresentava elevado

déficit em conta corrente, sobrevalorização do peso e algum grau de fragilidade

financeira.

A Argentina foi muitas vezes elogiada (ver tabela 10) e vista, durante a década

de 90, como um dos principias seguidores do Consenso de Washington. Após

um traumático período de hiperinflação, esse país adotara, em 1991, uma

estratégia clássica de estabilização com base na taxa de câmbio, por meio de

um currency-board. Essa estratégia foi a princípio tanto bem-sucedida em

termos de combate da inflação quanto em termos de crescimento do produto.

A moeda argentina encontrava-se, contudo, sobrevalorizada. Outro problema

argentino estava relacionado ao perfil da dívida externa, concentrada em

obrigações de curto prazo (shorl-term debt to be refunded). A maturação da

estrutura da dívida permanece como um dos principais indicadores da

vulnerabilidade a crises monetárias. Essa situação, aliada à conhecida

dificuldade do país platino em implementar programas de ajuste fiscal,

constituía o cenário da crescente vulnerabilidade do peso.

Uma última tentativa foi feita pelo governo argentino para sensibilizar os

credores internacionais e nacionais no sentido de uma reestruturação

voluntária da dívida. Contudo, até mesmo o argumento de que o FMI deveria

resgatar a Argentina, dada a possibilidade de contágio dos mercados ,
emergentes, principalmente o Brasil, foi-se enfraquecendo à medida que o real'

se fortalecia ante o dólar.
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A nova diretriz do FMI, de não conceder grandes pacotes de ajuda, devido a

preocupações com o problema de moral hazard, a países em dificuldade, nos

moldes da ajuda ao México 1994-95 e à Ásia em 1997-98, aliada à

determinação de privilegiar países que tivessem feito o "dever de casa"

sobretudo, fortalecer o sistema financeiro e conter o déficit fiscal -, limitou

ainda mais as possibilidades do governo argentino. Nas palavras do Secretário

do Tesouro Americano, Mr. O'Neill, o dinheiro do contribuinte norte-americano

("plumbers and carpenters") não seria mais usado para socorrer países do

Terceiro Mundo.

GOLDSTEIN (2001) defendeu, por exemplo, que o FMI, em agosto de 2001, só

deveria conceder novos empréstimos à Argentina se o país estivesse disposto

a desvalorizar o peso. Para GOLDSTEIN (2001), a defesa do peso era

insustentável, pois não se tratava de um problema de liquidez, mas sim de

solvência - o sistema financeiro argentino estava falido.

Finalmente, o colapso do sistema bancário também explica a gravidade da

crise asiática, ao mesmo tempo que a rápida resolução desses problemas

também elucida o melhor desempenho da Coréia do Sul em relação aos

demais países asiáticos. A literatura tende a argumentar que as diferenças no

período pré-crise podem explicar ao mesmo tempo a habilidade dos países de

se defenderem de um ataque especulativo e a capacidade de se recuperarem

após uma desvalorização forçada da moeda.

A incapacidade de defender uma determinada paridade cambial de um ataque

especulativo implica custos que vão da volta à inflação, da queda do consumo "

e do investimento, e do aumento do prêmio de risco até, a perda de

credibilidade das autoridades monetárias. Somente os países capazes de, em

curto período de tempo, restabelecer uma âncora monetária transparente e

crível foram capazes de evitar ou minimizar tais custos. Os principais exemplos

seriam a adoção, pela Inglaterra, do sistema de metas inflacionárias, após a

crise de 1992, e a bem-sucedida adoção do mesmo sistema pelo Brasil, após a

crise de 1998-99.
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Nesse sentido, a transição brasileira do câmbio administrado para o câmbio

flutuante foi suave (smooth). O Brasil teria sido diferente, dentre outros motivos,

por ter tido somente uma crise monetária. A economia possuía um mercado de

capitais maduro. O sistema financeiro já havia sido saneado com o PROER e o .' i'

Governo garantiria os passivos cambiais dos bancos. Os mecanismos de

hedge eram bastante desenvolvidos - mercado de futuros e papéis cambiais. O

déficit em conta corrente estava sob controle. O esforço fiscal já começara no

final de 1998, com o acordo com o Fundo (Lei de Responsabilidade Fiscal) e as

metas estavam sendo cumpridas. O Governo foi provedor, ou seja, aliviou a

flutuação com o aumento da própria dívida e do custo de estoque. As

autoridades monetárias foram capazes de manter uma política monetária

restritiva, controlando assim o nível de preços, como aponta GOLDFAJN

(1999). Finalmente, e não menos importante, deve-se ressaltar a continuidade

na transição da equipe econômica com a chegada do economista Armínio

Fraga à presidência do Banco central".

A flutuação do real em 1999 seria, dessa maneira, um caso notável de

mudança bem-sucedida de regime cambia, como vemos na tabela 7,1 forçada

por um ataque especulativo. As autoridades monetárias brasileiras foram

capazes de, rapidamente, implementar uma nova estratégia de política

monetária, ao adotar um sistema explícito de metas inflacionárias. Não houve

perda de disciplina fiscal ou monetária. A aceleração inflacionária foi mínima e,

ao contrário de muitas previsões, o produto manteve-se estável e o prêmio de

risco do País chegou a cair. O Brasil foi, portanto, um excelente exemplo de

como se devem minimizar os custos de um ataque especulativo bem-sucedido.

I

24 A transição da equipe econômica também deve ser vista com atenção. Muitas vezes
a mudança de regime cambial só pode ser feita após a queda do Ministro da Fazenda
ou do Banco Central, quando se atribui a estes a culpa pela defesa malsucedida do
regime, como aponta EICHENGREEN (1996).

'1
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CONCLUSÃO

o principal objetivo do Plano Real, nos idos de 1994, era acabar com um

histórico de décadas de inflação crônica e de pacotes econômicos

malsucedidos. Ao contrário de muitas previsões, o real estabilizou o nível de

preços e resistiu após as eleições presidenciais. Os mercados internacionais

voltavam a ter uma mobilidade de capitais sem precedentes, com otimismo

generalizado sobre as perspectivas da economia mundial. Nesse cenário de

relativa estabilidade de preços e de grandes fluxos financeiros, este trabalho

procurou analisar a capacidade do Plano Real de resistir às crises cambiais e

monetárias do México, da Ásia, da Rússia e à desvalorização do real, em 1999.

Grosso modo, vimos que a combinação dos modelos de primeira e segunda

geração com a teoria de contágio e de fragilidade do sistema financeiro podem

explicar razoavelmente bem as crises cambiais da Ásia ao Brasil, passando

pela Argentina e pelo México. Nos países asiáticos, foi salientado o papel dos

intermediários financeiros em um ambiente sujeito a moral hazard.

No caso brasileiro, destacou-se, sobretudo, a maneira como foi feita a

prevenção e a administração de crises cambiais, sendo dada grande atenção à

manutenção da disciplina fiscal e monetária, à supervisão (surveillance) do

sistema financeiro, ao fornecimento de mecanismos de hedge ao mercado e ao

aumento da credibilidade do Banco Central. Esses fatores refletiram-se na

maneira suave como ocorreu a desvalorização do real, em 1999.

A desvalorização do real, em 1999, seria, como foi visto no capítulo anterior,

um caso único de mudança bem-sucedida de regime cambial forçada em um

país em desenvolvimento. As autoridades monetárias brasileiras foram

capazes de manter a credibilidade ao rapidamente implementar uma nova

estratégia de política monetária baseada em um sistema explícito de metas

inflacionárias. Ao contrário da Argentina dos dias de hoje, ou dos países

asiáticos de 1997, não ocorreria perda de disciplina fiscal ou monetária0 A



61

aceleração inflacionária foi mínima e, ao contrário de muitas previsoes, o
;

produto manteve-se estável e o prêmio de risco do País chegou a cair. O Brasil

foi, portanto, um excelente exemplo de como as autoridades monetárias devem

prevenir e administrar uma crise cambial.
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ANEXO - TABELAS E GRÁFICOS
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Tabela 1: Indicadores Macroeconômicos
1 ano antes da desvalorização cambial

PIS (%) 4,5 5,5 6,2 7,5 4,7 -0,1 -1,9

Inflação (%) 7,0 5,9 4,5 2,7 6,7 1,7 -1,2

Déficit Público (% PIS) -3,8 2,7 -1,5 ' 6,1 -0,9 -8,0 -3,7

Crédito - % PIS 28,0 140,0 125,0 100,0 57,0 23,6 NA

Balança Comercial - US$ bilhões -18,4 -9,5 -3,2 3,9 10,1 -6,4 5,4

Conta Corrente - % PIS -7,0 -8,1 -1,9 -4,9 -2,3 -4,4 -1,7

Short Term Debt - % of total 36,8 42,0 43,3 35,0 26,2 9,5 20,2

Reservas - US$ bilhões 6,3 37,7 20,4 20,8 16,6 42,6 19,6

Import cover - in months 0,8 3,9 1,4 2,5 2,8 5,1 3,7

Exportação - (% PIS) 14,4 30,0 31,3 79,8 25,9 6,6 9,91

Importação (% PIS) 18,9 35,2 32,0 75,8 21,2 7,4 7,96

Ajuda Financeira Internacional - US$ bln 50,0 17,0 58,2 n.a 37,0 41,5 NA
Fonte: Dresdner 8ank
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Tabela 2: Indicadores Macroeconômicos
1 ano após a desvalorização cambial

PIB (%) -6,2 -10,4 -5,8 -7,5 -13,7 0,8

Inflação (%) 48,5 10,8 6,7 6,3 90,6 8,9

Desvalorização Cambial. - % 122,2 47,7 35,3 39,3 394,4 48,2
Déficit Público (% PIB) 0,5 -7,3 -4,2 -1,1 -2,6 -10,0

Balança Comercial - US$ bln 7,0 16,2 41,8 17,7 18,5 -1,2

Conta Corrente - % PIB -0,6 12,7 13,3 12,3 4,4 -4,4

Short Term Debt - % do total 34,8 25,7 20,3 25,0 18,8 9,5

Reservas - US$ bln 16,8 28,8 52,0 25,6 22,7 36,3

Importação - meses 2,3 6,2 5,1 4,2 5,0 5,0

Exportação - (% PIB) 27,8 47,1 43,5 105,1 54,5 9,3
Importação (% PIB) 25,3 32,6 29,8 79,2 34,5 9,5

Fonte: Dresdner Bank
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Tabela 3: Taxa de Câmbio após a Desvalorização Cambial
índice Base: dia inicial da desvalorização ~ 100

300~----------------------~---------- ..-----------------~-------------~

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241 261 281 301 321 341

E----~---------------------]
• tfflxico---Q---- Brasil-- ---Coréia
~-----------------_ .._-_._------_._--_.--'~._- - -_.._----------_._----

NQde dias após a desvalorização
México: Dez/94
Coréia: Outl97
Brasil: Jan/99

Fonte: Bloomberg
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Tabela 4: Taxa de Câmbio Nominal e Inflação no México

México
(o) (*)
Peso/USD O/o

12,0 - - 55,0
50,010,0
45,0

8,0 40,0
35,0

6,0 ---~------------ 30,0
25,04,0
20,0
15,02,0

( * ) Inflação* - % (escala direita) 10,0
0,0 rTTTn-rrrrrrTTTTTT1TTTTTrrr'rrrTITrrrrrrrrrTTTTTrrrrn-TTTrTrTT 5,0

Fonte: Bloomberg
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Tabela 5: Taxa de Câmbio Nominal e Inflação no Brasil
67

(*)
(R$/USD)

Brasil

2,10 ~--------- __ -------------~------------l- 10,02,05- --- ------- _9,0
2,00 ( * ) Taxa de Câmbio _ 8,0

1,95 - -- _ __7;0- _

1·U
1~ 5~

(o)

1,80
1,75 -
1,70 -+---~'------"c--~L-.-

1,65 - ,--,--- -T-----:-r----,----r----r------.---,----,----r-- r__ 1,0
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4,0
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Fonte: Bloomberg
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Tabela·6: Taxa de Câmbio Nominal e Inflação na Coréia do Sul

WonlUSD

1.800
1.700

~-

1.600}

1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000

900
800

r-,
~c:
CIj

'"")

Coréia do Sul

a. :J Õ
c:{ '"") O

(0/0)
--------~ 10,0

~u;rru;'I----l- 9,0
8,0._

~~ ---------1- 7,0
6,0
5,0
4,0

-~)t(~~ 3,0
2,0
1,0
0,0

Fonte: Bloomberg
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Tabela 7: "Pass-through" Fator

(1 ano após a desvalorização)

Tailândia 10,8 47,7 0,23
Malásia 6,3 39,3 0,16
Indonédia 90,6 394,4 0,23
Coréia 6,7 35,3 0,19
México 48,5 122,2 0,40
Suíça 4,8 52,3 0,09
Reino Unido 1,7 32,4 0,05
Brasil (IPC) 8,9 48,2

(------~
)\ 0,18

""'-----_ .•. -

Brazil (IPA+IPC) 20,0 48,2 0,41
Argentina 35,0 100 0,35

Fonte: Dresdner Bank
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Tabela 8: Indicadores Pós-Desvalorização

PIB (%) -0,4 -8,0 -7,0
Desvalorização (%) 103,5 82,8 116,9
Inflação (%) 14,5 40,7 51,9
Balança Comercial - US$ 0,6 5,4 7,1

PIB (%) -3,6 -7,1 -5,3
Desvalorização (%) 66,0 37,3 25,9
Inflação (%) 6,7 6,3 6,8
Balança Comercial - US$ bln 7,0 27,6 37,4

PIB (%) 0,6 -0,3 0,8
Desvalorização (%) 42,1 58,7 48,2
Inflação (%) 2,9 6,0 8,9
Balança Comercial - US$ bln -0.8 -0.7 -1.2
Fonte:Bloomberg
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Tabela 9: Brasil-Indicadores econômicos e políticos
FMlmetase perfomance

PIB· -crescimento (%) 0,6 0,8 4,0 n.a 2 1,8
Inflação - % (meta central) 8,0 8,9 6,0 7,9 4 6,8
Superávit Primário (%PIB) 3,1 3,1 3,3 3,3 3,35 3,32
Superávit Primário (R$ bln) 30,2 34,3 36,8 36,6 40,2 39,84
Dívida Pública Líquida" - % PIB 52,0 47,0 49,0 47,5 56 51
Balança Comercial" - US$ bln -1,0 -1,2 4,0 -0,6 NA 2,6
Conta Corrente" - US$ bln -24,7 -24,4 -23,0 -23,3 NA -23,2
Estoque da Dívida Externa SPNF - US$ billion 93,8 83,8 96,1 84,8 94,8 94,7
Reservas Internacionais Líguidas - US$ bln 20,3 24,1 25,0 26,0 20 27,36
"Metas Indicativas

Fonte: Banco Central
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Tabela 10: Indicadores .'Macroeconômicos

PIB - (%) -3,4 -O,S' -r.s -7,2 ' 3,9 6,9 ~0,3 1,S'
Inflação -(%) -1,8 -0,7 -1;2' SO,O 16,6 9,S 6,S S,S
Déficit Público % Pia -4,0 -3,S -3,7 -4,0 -1,1 -1,1 -0,8 -0,7
Balança Comerciar-,.uS$"blnc~ -0,8 ' 2,S' S;4 14,2 -S,6 -8,0 -8,3 ~10,7
Conta Corrente~%lPIB' -4,2 -3,1 -1,7 ' , 7,7 -3,0 -3,2 -2,7 '-3,1
Dívida Externa - % exportações 432,0 382,0 370,0 NA " 109,2 86,1 90,2 93,0
Dívida de Curto Prazo 19,7 22,8 20,2 NA 38,7 41,0 42,S 44,0
Reservas Internacionais - US$ bln 26,4 27,S 19,6 lS,O 27,4 3S,S 44,9 48,0

Importação sobre Reservas - em meses 6,8 6,3 3,7 NA 2,2 2,0 2,4 2,3

Variação da taxa de câmbio anual - % 0,0 0,0 0,0 -180,0 -4,0 -1,2 4,8 -11,3
• Projeções Morgan Stanley

Fonte: Dresdner Bank
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