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Resumo: Um questionamento da hipótese que explica o

crescimento econômico do período do "milagre brasileiro" por

fatores atuando pelo lado da demanda - o crédito pessoal elevando

a renda pessoal disponível e impulsionando o consumo dos bens

duráveis. Para tanto, retrocedemos aos anos JK, quando

observou-se a instalação da capacidade que permitiria mais tarde

a retomada do crcscimento. Analisamos as fontes de

fmanciamento desses dois períodos de intenso crescimento

econômico, contrapondo o primeiro, fmanciado por poupança

interna, ao segundo baseado por poupança externa. Ressaltamos,

em nossa análise, a importância da reforma fmanceira que

possibilitou a criação de um mercado de capitais dinâmico que

deu sustentação ao novo surto expansivo.

Palavras-Chaves: Crescimento econômico, crédito pessoal,

demanda, mercados de capitais, bens duráveis, bens de capital.
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l. INTRODUÇÃO

Nossa proposta inicial visava a estudar o crédito, mais especificamente em sua

modalidade direcionada às pessoas fisicas, assumindo a hipótese de existência de uma

estreita relação com o crescimento econômico. A suposição desse relacionamento

próximo resultava da observação do comportamento de tais variáveis num curto período

de nossa história - 1967 a 1973. Os impressionantes índices de crescimento econômico

alcançados fizeram-se acompanhar por um impulso extraordinário pelo lado da

demanda, particularmente sobre a de produtos duráveis. Atribuiu-se, a partir de então

uma causalidade para o boom, o qual explicava-se pela existência de condições

excepcionais de oferta não aproveitada. Recomendava-se, assim a formulação de

políticas voltadas para o lado da demanda, a qual foi estimulada pela disponibilização

de crédito às famílias.

No decorrer dessa pesquisa ponderamos acerca da dificuldade em se estimar

empiricamente tal relação por um período representativo, dado que políticas creditícias

direcionadas ao consumidor configuram-se eventos isolados em nossa história, ao

mesmo tempo que durante a maior parte do tempo convivemos com inflação e política

monetária endógena. O reduzido número de observações da amostra, assim como o

conturbado período no qual tal experiência se insere, levou-nos a considerar a existência

de uma conjunção de outros elementos causais, tais como: comportamento cíclico,

subdesenvolvimento, concentração de renda, mercados de capitais ineficientes,

dependência externa, interferência do Estado na economia, ou mesmo novos impulsos

pelo lado da oferta que ocorreram simultaneamente e possuem, também, forte poder

explicativo sobre a experiência do "milagre".

Preliminarmente, a possibilidade de detonar um processo de crescimento

econômico, através de estímulo à demanda por bens de consumo. pressupunha a
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Preliminarmente, a possibilidade de detonar um processo de crescimento

econômico, através de estímulo à demanda por bens de consumo, pressupunha a

existência de uma oferta potencial, traduzida em uma capacidade ociosa na indústria,

assim como, a disponibilidade de infra-estrutura de transportes, energia e mão de obra.

Ampliou-se o período histórico relativamente ao qual pretendíamos inicialmente

focalizar e, dessa forma, envolvemo-nos com o Plano de Metas, no governo de

Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1960. A indústria automobilística e a de eletro-

eletrônicos - identificadas como indutoras do surto expansivo -, bem como os requisitos

de crédito pessoal (mercado paralelo de letras de câmbio), foram gestados nos tempos

JK, dando início a uma estupenda modernização do parque industrial. A capacidade

então instalada e posteriormente desativada, possibilitaria a recuperação econômica pela

utilização do crédito pessoal como alavanca.

A posição de desvantagem na busca por ingressar no mundo capitalista industrial

e a opção por uma trajetória acelerada, explicitou um dilema aos formuladores de

política, na medida da nossa dependência financeira e tecnológica: - ou cresceríamos a

taxas realistas, desenvolvendo tecnologia própria e reduzindo o grau de dependência

relativamente aos países centrais; ou arriscar-nos-íamos em uma trajetória de

crescimento espetacular, financiada por endividamento externo ou por inflação.

O sistema bancário desenvolveu-se comprometido com a sustentação desse

grandioso projeto de industrialização, ensejando um relacionamento estreito entre as

autoridades monetárias, o tesouro nacional e o poder político. O desenvolvimento do

mercado de capitais foi profundamente afetado pelo funcionamento imperfeito do setor

bancário, o qual encontrava-se também engessado pela imposição de um limite de 12%

para os juros. Ao final da década, o sistema bancário encontrava-se absolutamente
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incapaz de prover créditos de médio e longo prazos para o setor produtivo, ou mesmo

para pessoas fisicas, provocando o surgimento de um mercado paralelo de crédito.

A interrupção do crescimento econômico observada no início da década de 1960

explica-se grandemente pela incapacidade de o mercado de capitais distribuir o

excedente econômico entre setores e regiões. Isto resultou numa excessiva

concentração da nqueza e crescimento descoordenado de atividades industriais

correlacionadas, implicando, muitas vezes, em estrangulamentos setoriais ou

acumulação de estoques, com impactos evidentes sobre os custos, preços, emprego e

endividamento do setor público.

Sucederam-se tentativas de estabilização, todas frustradas por uma indisposição

para enfrentar o conflito distributivo existente, o qual parecia insolucionável pelas vias

institucionais, dada uma presumível necessidade de convivência pacífica entre as

diferentes facções envolvidas no crescente debate ideológico. Uma questão

particularmente delicada dizia respeito ao papel que caberia ao capital estrangeiro no

novo modelo. Paralelamente aos entraves político-ideológicos e às dificuldades

estruturais decorrentes, talvez, do esgotamento do modelo adotado, fatores conjunturais

adversos contribuíram para acelerar uma crise institucional.

A generalização da crise possibilitou a ascensão de um regime autoritário, em

1964, que impôs uma ampla reforma estrutural, introduzindo um aperto monetário e

fiscal com impactos depressivos sobre a renda. O aperto salarial que acompanhou a

reforma, possivelmente teria sido de aplicação inviável, dentro do ambiente democrático

que precedeu o golpe de Estado.

A inversão da tendência de crescimento observada no início da década estendeu-

se até meados de 1967, originando o desenvolvimento de uma linha de pensamento que
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atribuía esse desempenho medíocre a uma tendência à estagnação econômica

decorrente, dentre outras causas, da importação de um parque industrial engendrado

para atender às necessidades de países com características diversas às nossas, no tocante

principalmente ao perfil da demanda da população.

No período de "estrangulamento", o Estado promoveu um "pacote" de

mudanças, centrado no Plano de Ação Econômica do Governo em 1964 e

complementado por uma verdadeira revolução no mercado de capitais. Promoveu-se a

especialização das instituições financeiras, possibilitando a criação de sistemas auto-

sustentados de financiamento, que possibilitaram após o ajuste recessivo

experimentado, um novo ciclo de crescimento.

Dentre as instituições estabelecidas pelas reformas do governo militar, as

.Financeiras desempenharam um papel de destaque, pela eficiência na disponibilização

de crédito, facilitada pelo uso do instrumento das letras de câmbio. Foi então que se

desenvolveu no País o sistema focado na demanda, objeto de nossa proposta inicial de

trabalho. As financeiras desempenharam um papel estratégico pela disponibilização de

crédito à pessoa fisica, impulsionando um crescimento sem precedentes da indústria de

bens de consumo duráveis, a qual liderou o crescimento, sintonizado com as demais

indústrias, e gerou externai idades positivas sobre as atividades comercial e bancária.

O modelo de substituição de importações e seu esgotamento explicam em grande

parte o processo de crescimento econômico engendrado por ocasião do milagre.

Podemos entender essas três fases de nossa história como integrantes de um mesmo

ciclo de crescimento maior, contendo em seu interior uma descontinuidade. Essa ótica.

sustenta-se, inclusive, na evidência de um ciclo econômico ascendente experimentado

pelas economias centrais entre 1948 e 1973.
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A mudança de enfoque relativamente à nossa proposta original, insisto, decorre

da percepção da impossibilidade de desvincular o crescimento do período do "milagre

econômico", de um processo mais amplo, no qual o crédito pessoal preencheu uma

lacuna importante, face à precariedade das formas de financiamento anteriormente

existentes. Num momento posterior, impôs-se o desenvolvimento de sistemas

creditícios complementares, de forma a evitar que pressões de demanda acima do

potencial produtivo impactassem os preços, tornando inócuos os efeitos da política

monetária sobre a economia real.

Elaboramos a primeira parte de nosso trabalho visando construir nossa

interpretação da evolução do crédito, numa abordagem integrada ao desenvolvimento

maior da teoria dos ciclos econômicos. A literatura é farta e buscamos esboçar uma

perspectiva pessoal, a partir das obras de alguns dos autores mais representativos dessa

corrente, a qual percebeu o crédito como integrante, determinante e amplificador de

uma dinâmica maior evidenciada pelo comportamento cíclico das variáveis econômicas.

O primeiro capítulo de nosso trabalho resultou em um painel, composto a partir de

textos clássicos de Keynes, Schumpeter, Benjamin Friedman, Brunner e Meltzer,

Blinder e Bernanke, Stiglitz e Weiss, entre outros I. A conclusão representa uma

tentativa de expor nossa compreensão da literatura focada, ressaltando sua permanente

atualidade, não obstante o tempo decorrido da publicação de grande parte das obras.

O segundo capítulo tem por objetivo qualificar um ciclo expansivo singular,

observado na economia brasileira, destacando o papel do crédito como indutor do

crescimento econômico. Incorporamos ao texto a evolução do pensamento econômico

ao longo do período, através de críticas, discussões ou debates representativos, então
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desenvolvidos. Conferimos destaque ao crédito na modalidade pessoal em virtude da

sua importância como impulsor da indústria de bens de consumo duráveis, dado o seu

inequívoco destaque no ciclo a que nos referimos. Apresentamos o tema dentro de uma

perspectiva histórica, tomando o período compreendido entre 1956 e 1973 como

representativo de um ciclo longo, subdividindo-o em três fases: um momento de

"crescimento para dentro", uma desaceleração com mudança de modelo, seguida de um

novo surto de crescimento, incorporando dessa vez um setor externo mais dinâmico.

I Tomamos como fonte de consulta auxiliar. BALTENSPERGER. E. Credit. p. 715-717. BRlDEL. P.
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2. O CRÉDITO E A TEORIA ECONÔMICA

2.1. O crédito e os ciclos econômicos

o escopo deste primeiro capítulo é o desenho de um panorama

representativo da evolução do pensamento econômico com destaque para a formação

de um arcabouço teórico do crédito num contexto amplo e suas interações com os

demais mercados. Dentro dessa estrutura enfatizamos o papel do crédito pessoal com

seu efeito multiplicador pelo lado da demanda sobre o crescimento econômico.

Ilustraremos o pensamento econômico representativo através de textos clássicos por nós

visitados durante essa pesquisa.

o desenvolvimento econômico sustentado requer uma interrelação

equilibrada entre as variáveis macroeconômicas agregadas, cujo comportamento, no

longo prazo, obedece a uma tendência ditada pelo equilíbrio entre investimento e

poupança de pleno emprego. Muitas vezes, tais variáveis se distanciam desse percurso

descrevendo mudanças inesperadas de comportamento, como decorrência de fatores

conjunturais ou erros de política. Tais trajetórias descrevem, no longo prazo, os ciclos

econômicos, cuja instabilidade é diretamente relacionada ao diferencial entre os valores

definidos pelo mercado e a tendência natural ou potencial.

Credit cycle. P. 717-719 e JAFFEE. D.M. Credit rationing, p. 717-719. in The new Pai grave - A
dictionarv of economics:
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A tendência natural que em geral se utiliza como parâmetro diz respeito ao

comportamento médio das variáveis num determinado período histórico. A existência

desse referencial de equilíbrio tem sido contestada recorrentemente dentro da história

das doutrinas econômicas. Um debate que se agiganta no mundo contemporâneo diz

respeito à validade de se utilizar políticas anticíclicas com o objetivo de manter o

produto de curto prazo limitado ao patamar permitido pelo comportamento do produto

no longo prazo. A história, contudo, provê casos concretos de depressões

experimentadas em decorrência da não observância de parâmentros de longo prazo. A

crise de 1929, em âmbito mundial e os anos 80 no Brasil, são momentos ilustrativos

dessa questão.

A complexidade da dinâmica desenvolvida pelas variáveis durante o ciclo

econômico e as sofisticadas abordagens construídas para melhor explicá-lo originaram

um corpo teórico riquíssimo e multifacetado, agregando um vasto repertório de

modelos, construídos a partir da observação de um contínuo de situações conjunturais

possíveis.

Anteriormente à Teoria Geral, de Keynes, a resolução da questão das repetidas

flutuações no comportamento das variáveis agregadas na economia capitalista, em

torno de uma tendência, já havia sido encarada pelos economistas como um principal

desafio à profissão. A business cycle theory experimentou um crescimento paralelo e

independente ao da teoria do preço clássica e, consequentemente da neoclássica por um

longo período. Para os economistas, havia uma clara distinção entre as forças de longo

prazo atuantes na economia e, as explicações, mais ou menos ad hoc, das oscilações de

curto prazo em torno de um centro de gravidade (equilíbrio).
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Desde Ricardo e Thornton no século XIX até Overstone e Mill, moeda e crédito

desempenharam uma substancial, porém independente, parte dentre as explicações

exógenas do business eye/e. Mesmo os pais do marginalismo (particularmente Walras,

Marshall e Jevons) não foram bem sucedidos ao tentar coordenar ciclos da moeda e do

crédito com suas então novas teorias de preços. A formação de um corpo teórico

robusto é impulsionada com a tentativa, pós I Guerra Mundial, de integrar teorias

marginalista e monetarista, seguindo a influência de Wickselle Mises. A partir deste

período os teóricos começaram a ponderar sobre a possível incorporação do fenômeno

cíclico dentro do sistema da teoria do equilíbrio geral.

A redescoberta da abordagem da renda de Tooke2 (1844) para a teoria

quantitativa da moeda é um dos passos fundamentais no desenvolvimento de teorias de

ciclo do crédito. Esta linha de pensamento questiona a explicação de preços monetários

pela teoria quantitativa da moeda, sugerindo maior poder explicativo para a renda

nominal. Então, uma nova forma de expressar a equação de equilíbrio Marshalliana

focando a agregação da renda monetária, suas variações, expansões ou, como se

mantém é essencial na direção de uma análise em termos de renda, poupança e

investimento. Esta mudança de foco junto com o progresso simultâneo na própria teoria

monetária, amparada por uma teoria de juros mais elaborada e compreensível

juntamente com as explosões cíclicas do pós-guerra, proviram nos anos 20, o estímulo

intelectual necessário para o crescimento e multiplicação de teorias do ciclo do crédito.

o pensamento econômico predominante nos anos 20, liderado por Mises3 e

Wickse1l4, seguia o arcabouço analítico estabelecido por Walras, Jevons, Marshall e

Menger. Este se desenvolveu a partir de duas proposições básicas: por um lado há uma

: TOOKE. T. An inguirv inlo lhe currency principie. London: Longman. 18H:
3 MISES. 1.VON. TIle theorv of monev and credit. London: Jonathan Cape. 193..k
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relação inversa entre o volume de investimentos e a taxa de juros (curva de demanda

por investimentos negativamente inclinada) e, por outro, apesar das fricções de curto

prazo, a taxa de juros é admitida ser suficientemente sensível a divergências entre

decisões de investimento e poupança de pleno emprego.

o que está por trás desse argumento é que a taxa de juros de mercado oscila no

curto prazo em torno da taxa de juros natural determinada no longo prazo pela oferta de

e demanda por capital, como uma ação de uma empresa, a qual, por sua vez, garante a

igualdade entre investimento planejado e poupança de pleno emprego. Essa lógica

direciona o desenvolvimento da teoria do business cycle, fazendo prevalescer a segunda

corrente, para explicar as flutuações ocorridas no período entre guerras.

Assim, uma vez que os conceitos gêmeos de uma curva de demanda por

investimento juros-elástica e uma taxa natural de juros nunca considerada, uma

proliferação de postulados ad hoc tomou lugar nos idos de 20 e 30, conduzida em

termos de uma análise de várias forças de curto prazo, as quais mantiveram-se

temporariamente distantes das forças de longo prazo de poupança e investimento.

Essas forças são, naturalmente, de natureza múltipla. De particular interesse

para os economistas do entre-guerras e um dos aspectos essenciais do business cycle

com seus recorrentes picos e vales, é o ciclo do crédito, resultado de períodos de

expansão e de contração do crédito. Porém, não estava sendo admitido nem que uma

alternância de prosperidade e depressão não existiria numa economia competitiva, nem

que ciclos poderiam ser vistos apenas como funções de fatores monetários.

Dessa forma, e graças à sua teoria do capital, nenhum dos teóricos influentes do

ciclo do crédito caíram nessas armadilhas. Mesmo Hawtrey que, com insistência

~WICKSELL. K. Interest and prices. London: Macrnillan. 1936:
5 HA WTREY. R.G. Good and bad trade. London: Constable. 1913. p. 718:
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afirmou que os ciclos de negócios eram um fenômeno puramente monetário, tinha

claramente em mente um processo cumulativo, derivado da tradição oral de Marshall

em teoria monetária. Este fundamento teórico comum e um profundo interesse num

rápido desenvolvimento da teoria monetária gerou similaridades entre os teóricos do

ciclo do crédito.

A esse respeito, oportunamente, Schumpeter observou:

"sufficiently pronounced to entit/e us to speak of a

sing/e monetary theory [of the cyc/e]. the votaries of which

disagree on one issue on/y: whether bank /oan rates act

primari/y on "durable capita/"{Keynes. Robertson, Hayeck] or

via the stocks ofwho/esa/ers [Hawtrey}. ,,6

A Teoria Geral, publicada em 1936, provê uma investigação fecunda para a

complexidade do comportamento cíclico da economia. Sua explicação requer, segundo

Keynes, uma análise da propensão a consumir, do estado da preferência pela liquidez e

da eficiência marginal do capital. Porém, a eficiência marginal do capital foi por ele

apontada como a principal explicação para o tal fenômeno. Assim, a explicação mais

plausível para a crise não é uma elevação nas taxas de juros mas um colapso da

eficiência marginal do capital. As taxas de juros sobem pelo efeito da maior demanda

por moeda.

Anteriormente, Keynes 7 apresentara uma nova explanação para o crédito, a partir

do estudo da interrelação de um sofisticado conjunto de variáveis. Neste trabalho,

Keynes admite variações na taxa de investimento relativamente à de poupança e

responsabiliza esse descolamento pelas flutuações do ciclo do crédito. Quanto à

" SCHUMPETER. Joscph A. A Historv ofEconomic Analvsis. New York: Oxford Univcrsity Press.
195-l. p. 1121;
- KEYNES. John M. A treatise on moncv. London: MacmilIan. 1930:
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influência da taxa bancária sobre o investimento, ela não é limitada a uma modalidade

particular. De acordo com Keynes, o processo cumulativo inclui uma teoria de

demanda por moeda, pelo tradicional motivo renda e, no curto prazo, não existe mais

uma relação direta entre a relação moeda/crédito e o nível de preços. Desta forma as

mudanças monetárias ou creditícias não explicariam o desenvolvimento de um processo

de poupança forçado.

o fator psicológico é fundamental para a compreensão das flutuações cíclicas e

Keynes, em A Teoria Geral dedica-lhe atenção especial. O período expansivo seria

determinado pelas expectativas correntes de elevado retorno futuro dos bens de capital,

suficientemente fortes para compensar a abundância crescente desses bens, a elevação

de seus custos de produção, assim como a alta taxa de juros. A elevação das taxas de

juros, contudo, abrevia a reversão da expansão. Se, ao contrário, o nível das taxas de

juros pudesse ser estabelecidos num patamar inferior, o ciclo expansivo certamente se

prolongaria e a depressão não surgiria de uma forma tão acentuada. Assim, Keynes

classifica o uso de taxas de juros como remédio preventivo para o fluxo anormal de

investimentos na categoria dos "remédios que curam a doença matando o paciente".

Keynes, em Treatise on Money, compartilhava da visão de seus pares não apenas

quanto à eficiência da taxa bancária para suavizar ciclos de crédito, como também a

respeito da responsabilidade do diferencial entre poupança e investimento na

desestabilização do equilíbrio de longo prazo.

Quanto a esse aspecto, a formulação de Keynes se diferenciava daquela

defendida pelos adeptos da doutrina da poupança forçada, liderada por Robertson" e

Hayeck". Essa linha de pensamento postulava uma desaceleração no auge da expansão

x ROBERTSON. Dennis Ho1me Sir. Essavs in monetarv theorv. London: Stap1es Press. 1940:
9 HAYECK. F.A. von. The pure theorv of capital. London: Routledge. 1941:
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por meto de uma elevação da taxa de juros. A defesa desta teoria fundava-se no

diagnóstico de sobreinvestimento, característico de economias descentralizadas, para

explicar a reversão negativa do ciclo econômico. Keynes manifestou críticas veementes

a tais idéias, repudiando-as, conforme texto a seguir:

"The austere view, which would employ a high rale of interest

lo check aI once any lendency in lhe levei of employmenl lo ríse

apprecíably above lhe average of say, the prevíous decade, is,

however, more usually supported by argumenls which have no

foundations at ali apart from confusíon of mind lt flows, ín

some cases, from the belíef that ín a boom investmenl tends to

outrun savíng, and that a hígher rate of interesl wíl/ restore

equílíbrium by checkíng investment on the one hand and

stimulating savings on the other. This implies that saving and

investment can be unequal, and has, therefore, no meaning

until these terms have been dejined ín some special sense. Or

ít ís some times suggested that the íncreased savíng whích

accompanies increased investments ís undesirable and unjust

because ít is, as a rule, also associated with rising príces. But

íf this were so, any upward change ín the existent levei of

output and employment is to be deprecated For the rise ín

prices is not essencially due to the íncrease ín ínvestment; - ít

is due to lhe fact that ín the short períod suppy-price usually

increases wíth increasíng output, on account either of the

physical fact of diminíshing return or of the tendency of the

cost-unít to rise ín terms of money when output increases. 11

lhe ríse conditions were those of constant supply-price, there

would, of course, be no rise of prices; yet, ali the same.

íncreased saving would accompany increased investmenl. 11 is

the increased output which wí/l occur equally íf there ís no

íncreased saving but, ínstead, an incrreased propensity to

consume. No one has a legítímate vested interest ín beíng able

to buy at prices which are only low because output is low. ../0

111 KEYNES. J.A. The General Theorv of employment, interest and monev, chapter 22-VL 1936
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A crise, sob a ótica de Keynes, se instalaria na medida em que o retorno sobre o

capital investido dê sinais de baixa, ocasionando dúvidas quanto à realização do

rendimento esperado. Tais dúvidas se refletiriam imediatamente no crescimento dos

estoques de bens duráveis recentemente produzidos. Adicionalmente, a queda na

eficiência marginal do capital afetaria negativamente a propensão marginal a consumir

devido ao seu efeito negativo sobre o mercado de títulos. A partir daí, a explicação da

duração da crise estaria relacionada à busca pela recuperação da eficiência marginal do

capital. As razões para tal duração, por sua vez, podem ser buscadas na extensão da

vida útil dos bens duráveis em relação ao ritmo de crescimento em cada época de

ocorrência, aSSIm como, nas despesas correntes de conservação dos estoques

excedentes. Essas razões explicam porque a duração do movimento descendente deve

ter uma magnitude que não é fortuita.

A substituição de uma fase ascendente por uma descendente no ciclo se dá de

modo repentino, ao passo que a transição no sentido inverso é mais lenta.

"1 should attribute lhe slow rale of recovery from a slump,

after lhe turning point has heen reached, mainly lo lhe

dejlationary effect of lhe redution of redundanl stocks lo a

normal leveI. At first lhe accumulalion ofstocks, which occurs

after lhe hoom has hroken, moderates the rale of the co/lapse;

but we have to pay for this relief later on in lhe damping-down

of the subsequent rale of recovery. Sometimes, indeed, lhe

reduclion of stocks may have to be virtual/y completed before

any measurable degree ofrecovery can be detected. For a rate

of investment which is sufficient lo produce an upward

movemente when there is no currenl disinvestment in stocks to

set of! againsl it, may be quite inadequate so long as such

disinvestment is still proceding ". J J

11 KEYNES. lA G.T.E.I.M. chapter 22-V11
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Após concluída a fase de absorção dos estoques, o impulso adequado seria no

sentido de se adotar medidas capazes de aumentar a propensão marginal a consumir

simultaneamente a uma promoção dos investimentos. No entanto, Keynes, observa que,

na ausência de um investimento planejado, a eficiência marginal do capital fica a mercê

da opinião pessoal de especuladores e de uma taxa de juros de longo prazo que

raramente baixa além de um nível convencional. "Nestas condições, o aumento do

consumo se apresenta como o instrumento mais potente para impulsionar o

investimento, assim como o emprego.,,12

Desta forma, podemos depreender que embora a eficiência marginal do

capital fosse o elemento principal no processo de expansão, a desorganização dos

mercados poderia tornar instrumentos de política pelo lado da demanda mais eficientes.

Em A Teoria Geral diferentemente de em Treatise on Money, Keynes não dedica

grande destaque ao crédito como instrumento de política, dirigindo seu trabalho

principalmente, no sentido de analisar o incremento da propensão marginal a consumir

decorrente da agregação de uma política fiscal e/ou monetária ativa. Contudo, o crédito

pessoal não é descartado como uma ferramenta eficiente para a recuperação econômica.

O desenvolvimento teórico acompanhou o surgimento de um intenso e

sofisticado mercado de crédito, no qual governos, empresas e famílias buscam

crescentemente se apropriar dos ganhos de utilidade providos tanto pela especialização

da atividade de intermediação financeira, quanto pela percepção das trocas

intertemporais como integrantes de um organismo maior representado pelos ciclos

econômicos.

A chamada doutrina da poupança forçada reserva às taxas de juros um papel

fundamental dentro dessa dinâmica. De acordo com a teoria do crédito adicional de

I:KEYNES. J.A, in (1);
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Hayeck, a criação de moeda nova promove o distanciamento entre as taxas de juros

naturais e a determinada pelo mercado. O aumento de empréstimo de capital resultante

da trajetória de uma taxa de mercado faz o investimento ultrapassar a poupança

voluntária, resultando numa expansão cumulativa. O incremento nos investimentos

altera os preços relativos de bens de capital e de bens de consumo, privilegiando estes e,

assim, distorcendo a estrutura dos bens de produção no tempo. Posteriormente, as

rendas ampliadas se direcionam para a demanda por bens de consumo, impulsionando

para cima as taxas de juros, em razão das crescentes retiradas bancárias. Hayeck

relaciona as variações no ciclo a uma volatilidade da estrutura de produção,

privilegiando, num primeiro momento, a produção de bens de capital e, posteriormente,

os bens de consumo. A inflação de crédito impulsiona os preços, através das taxas de

mercado. Tal processo não se torna explosivo em função da adequação dos

empréstimos ao nível das reservas, promovida pelos bancos. Para Wicksell, a tarefa

específica dos teóricos do ciclo do crédito é analisar posições de curto prazo da

economia em sucessivos momentos.

A teoria do ciclo do crédito formulada por Hayeck é considerada um marco

tanto pela abordagem das variações dos preços relativos, assim como pela destruição da

suposição de pleno emprego de Wicksell. A incorporação de uma abordagem de

equilíbrio intertemporal para os ciclos, situa sua teoria como a versão definitiva para o

ciclo do crédito. Por outro lado, esta versão representou uma ruptura da ótica, segundo

a qual os ciclos representariam desvios temporários das condições de equilíbrio de

longo prazo, determinados por sistemáticas e persistentes forças em ação em economias

descentralizadas.
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Dado que as oportunidades reais de investimento são proporcionadas pelas

variações nas taxas de juros, a existência de um mercado de crédito possibilita tomadas

de decisão superiores, em decorrência da evolução dos mercados de capitais e da

conseqüente disponibilização de níveis superiores de produção. Assim, o mercado de

crédito é capaz de promover uma maior eficiência na combinação dos insumos para a

produção, expandindo as fronteiras de possibilidades já alcançadas.

Segundo a ótica de Fisher\3 (1930), o mercado de crédito constitui parte da

economia "real":

"That is, il performs a real functionby helping lo delermine

lhe "real" equilibrium of lhe economy and lhe leveis of

satisfaction reached by its members. Its also makes clear that

credit can play an important role even in apure exchange

economy with no production and capital formalion, given

sufficient divergence in individual tastes and/or endowments.

On the other hand, production and capital formation can, in

principie, take place without credito Resources can be set aside

and invested directly by their owners (the savers). Ifthe owners

have no taste or ability for administering these investments,

they can, in principie, hire labour (managers) to perform this

job (wage or equity, contracts instead of credit, or debt,

contracts). That is, alternative contractual arrangements

a//owing capital formation and production are available. Of

course, credit (debt) contracts, on the one hand, and work

(equity) contracts, on the other hand. difJer with respect to lhe

way in which risks are shared between the parties involved and

with respect lo their incenlive ejJects, and a credit market wil/

in general, as already pointed out. be helpful in achieving an

efficient a//ocation ofresources and, ultimately, consumption ...

o corpo teórico é vasto, abrigando uma ampla variedade de pontos de vista,

ilustrados, frequentemente por constatações empíricas. A história provê exemplos tanto

I.l FISCHER. r. . The Theorv ofInterest. New York: Macrnillan.1930:
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de experiências bem-sucedidas, quanto de desastres na condução de políticas

econômicas centradas no crédito como alavanca de crescimento. A dosagem adequada e

o timing são elementos essenciais no monitoramento dessa potente ferramenta. Alguns

autores defendem incondicionalmente sua aplicabilidade, outros consideram explosiva

sua relação com a produção. O intervalo entre essas visões antagônicas é preenchido por

uma gama de postulações teóricas alternativas, enriquecidas por trabalhos empíricos

robustos.

O desenvolvimento do mercado de capitais suscitou um aprofundamento da

questão acerca do papel dos agregados monetários, assim como das

taxas de juros dentro do processo de transmissão da política monetária. Apesar da

crescente sofisticação dos mercados financeiros, os modelos macroeconômicos o

representam por meio de duas variáveis: taxas de juros e estoque de moeda, e, uma vez

escolhida uma delas como variável de controle, a outra automaticamente se torna

endógena. Argumenta-se que as taxas de juros não reflitam adequadamente as ligações

entre o mercado financeiro e o resto da economia. Acredita-se mesmo que o relevante

para a determinação da taxa de sejam a disponibilidade de crédito e a qualidade dos

balanços contábeis.

As modernas teorias de crédito destacam a assimetria de informação

como fator decisivo na determinação das políticas creditícias. Essa assimetria, decorre

do conhecimento incompleto por parte dos detentores de recursos emprestáveis acerca

dos projetos a serem financiados e representa uma restrição a ser superada com o

desenvolvimento do mercado de capitais.

O fenômeno da informação incompleta é o maior empecilho na seleção dos

candidatos a financiamento por parte dos detentores dos recursos. Sua ocorrência é
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responsável por falhas de mercado decorrentes da busca por uma racionalização na

concessão de crédito. A tentativa de equacionar o problema pela prática de taxas de

juros mais altas tem se mostrado inócua, uma vez que proporciona - conforme apontado

por Stiglitz. - um ambiente propício ao surgimento do efeito incentivo, ou ao dano

moral, resultando numa seleção adversa, na qual os candidatos avessos ao risco se

afastam do pool de tomadores .

. Um conhecimento maior dos projetos a serem financiados, sem dúvida reduziria

o risco de financiamento, mas não se afigura uma situação viável. O racionamento de

crédito tem se mostrado uma solução eficiente para esta falha. Admitida a assimetria de

informação, o emprestador, objetivando anular os efeitos incentivo e de seleção adversa,

procede a um controle quantitativo do crédito, o qual se caracteriza, também por uma

taxa de juros inferior à apontada pelo equilíbrio, com excesso de demanda.

Historicamente, o racionamento de crédito foi considerado por Adam Smith num

contexto de tetos de juros, em 1776, posteriormente, Keynes, em Treatise on money'"

ressaltou a condição de insatisfação dos tomadores de empréstimos como determinante

do volume de investimentos. As idéias relativas ao racionamento de crédito evoluíram e

se notabilizaram após a TI Guerra Mundial como parte da doutrina da disponibilidade,

creditada primeiramente a Roosal5 (1951) e outros membros do Federal Reserve

System. A doutrina da disponibilidade foca a influência do racionamento do crédito

sobre o investimento, independentemente das variações nas taxas de juros ou em outros

fatores que afetam a estrutura da demanda dos tomadores.

1·1 KEYNES. lA. TO.M. pp. 364-367:
15 ROOSA. R.V. Interest rates and lhe central bank. In Money. trade, and economic zrowth: Essays in
honor of 101mH. Williams. New York: Ed. H.L.Waitzman. 1951:
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Jaffe e Russel (1976)16 desenvolveram um modelo de racionamento de crédito

baseado na existência de moral hazard num contexto de crédito ao consumidor com

emprestadores competitivos. O aspecto chave deste modelo é que a propensão ao

default aumenta, para certos tomadores, proporcionalmente ao crescimento da oferta de

empréstimos. O ponto de equilíbrio dos contratos de empréstimo, torna-se assim

crescente em juros para compensar os emprestadores pelo elevado grau de default dos

contratos mais elevados. Contudo, é possível obter-se um outro nível de equilíbrio com

racionamento, conjugando uma taxa de juros mais baixa a um contrato menos volumoso

e, consequentemente a um menor risco de default. Tomadores com baixa propensão a

default preferem e têm estes contratos racionados como o equilíbrio de mercado.

A maior contribuição da doutrina do racionamento de crédito, de acordo com

Stiglitz e Weiss, originou-se do desenvolvimento de uma modelagem bem sucedida na

utilização de fundamentos microeconômicos para a análise macroeconômica. Os autores

enfatizaram que as maiores diferenças entre a dinâmica do modelo desenvolvido em

Assimetric lnformation in Credit Markets e outros modelos macroeconômicos se

mantêm, mesmo que a economia não se encontre num regime de racionamento.

"Standard representative agent models jind it difjicult to

explain in a consistent manner the patterns of movements in

productivity. real interest rates paid depositors and charged

horrowers. The analysis here, as in much of other recent work

on capital market imperfections. is predicated on the

proposition that asymetric information is particularly

important in capital markets, that deht and equity contracts are

diffetent, and that understanding these difJerences is criticai lo

understanding cyclical variahility. Here, we have stressed lhe

fact that interest rates charged need noto and will not in

general. move in a way closely linked to movements in

16 JAFFEE. D.. RUSSEL. T. Imperfect information, uncertaintv. and credit rationing. Quarterly Joumal of
Economics 90(~). November, 1976. pp. 651-666;
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productivity. To put it somewhat loosely, the fraction of the

total returns to an investment project which can be captured by

lenders can vary depending on the source of the original shock

to lhe economy ." 17

Apesar da sua crescente importância como ativo do setor bancário e poderoso

instrumento de captação para as empresas e famílias, o crédito foi relegado a um plano

secundário nos livros-texto de economia, em detrimento do passivo bancário (a moeda).

o modelo ISILM, desenvolvido por Hicks, a partir da Teoria Geral de Keynes apresenta

uma lacuna, que Bernanke e Blinder tentaram ocupar, a partir do modelo esquemático

CCILM.

A importância do crédito como instrumento de política monetária foi abordada

sob três óticas distinatas na resenha "Is it money or credit, or both, or neither?",

publicada pela American Economic Review. 18

A curva CC - commodities and credit - é a representação gráfica das equações

y = Y [ i, 0 ( i, y, r) J e p = 0 ( i, y, r), sendo i, a taxa de juros básica da

economia e p, a taxa cobrada pelos bancos nas operações de crédito. Possui, portanto,

inclinação negativa da mesma forma que a curva IS. No entanto, ela se desloca por

política monetária ou por choques no mercado de crédito, diferentemente da IS. Caso

empréstimos bancários e títulos sejam admitidos como sendo substitutos perfeitos para

tomadores e emprestadores ou se a demanda por commodities for insensível à taxa de

empréstimos, então: (Y, = O),

17 STIGLlTZ. Joseph E.. WEISS. Andrew. Assimetric Information in Credit Markets and its implications
for macro-economics, Oxford Economic Papers 44, 1992, p. 187:
18 Amcrican Economic Review .. -lE'1 papers and procedings, vol. 78 nO.2. may 1988;
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Ao contrário, se moeda e títulos fossem considerados substitutos perfeitos, a

curva LM se tornaria horizontal. Porém, mesmo no caso da armadilha da liquidez, a

política monetária importa, por sua influência sobre a curva Cc.

"Consider jirst an expansionary IS shock. A central bank

trying to stabilize either money or credit would contract bank

reserves, which is the corrrect stabilizing response. Either

policy works, at least qualitatively. A similar analysis applies

to shocks to the supply of credit or to the money multiplier.

But suppose, the demand for money increases, which sends a

contractionary impulse to GNP. Since this shock raises M*, a

monetarist central bank would contract reserves in an ejJort to

stabilize money, which would desestabilize GNP. This, of

course, is the familiar Achilles heel of monetarism. Notice,

however, that this same shock would make credit contract. So,

a central bank trying to stabilize credit would expand reserves.

In this case, a credit based policy is superior to a money based

policy.

The opposite is true, however, when there are credit-

demand shocks. A monetarist central bank would turn

expansionary, as it should, while a creditist central bank would

turn contractionary, which it would noto

We therefore reach a conclusion similar to that

reached in discussing indicatores: lf money-demand schocks

are more important than credit-demand schocks, then a policy

of targeting credit is probably hetter than a poliey targeting

money. ,,/9

* oferta de moeda da curva LAi

19 BERNANKE. Bem S.. BLINDER. Alan S. Credit. monev. and aggregatc demand, pg. -l37. In (17);
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Benjamin Friedman investiga a quebra da estabilidade da relação moeda-renda a

partir de 1980. A relação moeda-renda apresenta urna tendência declinante a partir de

urna razão de 3% em 1959, com desvio padrão desprezível. A partir de 1980, as

flutuações de curto prazo têm sido visivelmente maiores. A tendência declinante da

relação moeda-renda não apenas desapareceu corno reverteu a partir de 1980. Outras

medidas, mais amplas, de moeda ou da base monetária, ou de crédito, todas têm

flutuado fora de padrões que permita qualquer conexão visível com algum objetivo

plausível de política monetária.

Assim, o papel de tais variáveis quantitativas no processo de política monetária não

encontra suporte empírico na experiência recente. Ao mesmo tempo não se apresenta

uma alternativa satisfatória de política monetária que não esteja amparada em tais

variáveis. O resultado,segundo Bejamin Friedman é um vácuo ao centro do processo de

política monetária.

Não obstante a menor correlação observada na relação das variáveis quantitativas

monetárias -moeda e crédito - com a renda, grande parte dos economistas e

formuladores de política permanecem considerando seus comportamentos
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suficientemente dependentes e, por isso, críveis as possíveis inferências neles

fundamentadas, considerando-se alguma defasagem para os efeitos das políticas sobre o

crédito - moeda-renda ou crédito-renda. Benjamin Friedman considera a necessidade de

se pesquisar novas variáveis quantitativas que possibilitem o estabelecimento, no

mundo contemporâneo, de políticas monetárias de longo prazo.

"The evidence from recent experience is c/ear on the potencial

role of financiai quantity variables in the monetary po/icy

processo and it is not positive. Perhaps the time has come for

economists to turn at least some of the ejJort they are now

spending on trying to overturn the evidence on these variables

toward thinking about how best to conduct monetary po/icy

without them ." 20

Meltzer e Brunner, argumentam que os mecanismos de transmisão de choques

sobre a economia envolvem ajustamentos dos portfolios e, consequentemente provocam

alterações nos preços relativos dos ativos e impactos sobre o mercado de produtos. O

modelo IS/LM não proviu uma abordagem realista para tais processos devido ao

limitado mercado de ativos enfocado - moeda e títulos. Num modelo de múltiplos

ativos, os impulsos são transmitidos simultaneamente por um canal "keynesiano" e

também pelo ajustamentos nos níveis de preços dos ativos reais.

Os autores desenvolvem uma análise ex-post da Grande Depressão,

considerando a falha do Federal Reserve como emprestador de última instância,

ignorando a potência do crédito como estabilizador.

"The run on banks and lhe resulting banking crisis would be

avoided if the monetary authorities function as lender of last

resort. Their fai/ure to do so raises lhe marginal productivitv

of the banks reserve position. further reducing asset and

monetary mu/tip/iers. Bank credit and money stock suffer a

further reduction with corresponding repercussions on lhe
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output market. An unchecked run produces, with some

probabi/ity, bankrupticies and closures of banks. The

probabi/ity of a run rises in the absence of a lender of last

resort; the total demand for reserves exceeds the outstanding

stock. Interest rales rise and and asset prices fali, lowering

asset values. The money stock and bank credit contract

further. Initial/y, nonbank lenders may partial/y subslitute, at

rapid rising marginal cosi, for the decline in bank credit, but

lhe net ejJect wil/ be dominated by the decline in bank credit

and disintermediation.

...... By preventing deflation, the monetary authotity prevents

lhe destructive ejJect of the money-credit decline and lhe wave

of bankrupticies. We conclude that the banking crises and lhe

debt crises can be prevented with the aid of a suilable choice of

I ..21monelary arangemen S.

Em outra passagem os autores questionam o destaque à abordagem

do racionamento de crédito na transmissão de impulsos monetários na obra

de Stiglitz, uma vez que tal restrição interage também com racionamento

via juros dentro de uma estrutura IS-LM ampliada.

"Our analysis implies that the widespread custom of

inlerpreting "nonprice rationing" as a sign of fai/ure is

misconceived. Re/iance on al/ocational mechanisms other than

exp/icit prices charcterizes many markets in which uncertainty

about major aspects of the relevant product or service has a

large role. Loan rationing is one such mechanism. It is not the

central arch of the monetary transmisson mechanism, as

Stiglitz suggests. Once we move beyond the ISlLM analysis

and incorporating a credit market and introducing a general

substitution process, loan rationing suplements interest rate

rationing, and other responses to relalive prices changes, as

part of the monetary transmission processo ,,22

20 FRIEDMAN. Benjamin S. Monetary policy without guantitaty variables. pA45. In (17);
21 MEL TZER. Allan H..BRUNNER. Karl. Money and credit in lhe monetarv transmission processo p.
H9. In (17);
22 MELTZER. A... BRUNNER. K. M.c.M.T.P. p. 450. In (17);
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Outro autor importante quanto ao problema do crédito é Schumpeter. Este

destacou-se pelo desenvolvimento de um modelo original e elegante, no qual aborda o

desenvolvimento econômico como consequência de empreendimentos que possibilitam

novas combinações, as quais se incorporam ao "fluxo circular". Ao discorrer sobre o

crédito bancário, Schumpeter diferencia o crédito bancário para financiar a produção

daquele voltado para o consumo de mercadorias. Observa que os meios de circulação,

em sua grande parte, não podem ser criados sem uma base que consista de moeda legal

ou de mercadorias. O crédito "anormal", para Schumpeter é a criação de meios de

circulação, os quais simulam ser o resultado de transações regulares com bens, sem que

seja este o caso.

Dinstintamente, as duplicatas ou letras de câmbio não podem ser

consideradas como algo "anormal". Elas não representam criações de crédito para

financiar novas combinações, embora, freqüentemente, funcionam da mesma forma.

A letra de câmbio do produtor aparece como exemplo típico desses meios

de circulação. O produtor, depois de concluir a sua produção e vender o seu

produto, saca contra seus fregueses, para dar liquidez aos seus direitos creditícios Então

esses produtos servem de base de poder de compra, mesmo que o título não esteja

respaldado por dinheiro existente. Essa modalidade é classificada por Schumpeter

como o caso normal de concessão de crédito ou colocação de instrumentos de crédito

nos canais de comércio. Todos os demais casos se classificariam como créditos

anormais,

Sob esse ponto de vista, o crédito ao consumidor não difere essencialmente

do pagamento à vista, uma vez que não implica na criação de bens ou serviços como

decorrência desse adiantamento. Diferentemente, o anormal corresponde à criação de
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meios de circulação fora do fluxo circular, ou seja sem a contrapartida de produtos e

serviços existentes. Mesmo nos casos de crédito anormal, a "criação" de meios de

circulação seria uma questão de mobilização de ativos existentes. Uma vez que não há

meios de circulação sem uma base, todo o dinheiro poderia ser suprimido da economia e

poderíamos voltar à troca de mercadorias. Assim, a criação de dinheiro sena uma

questão de técnica bancária, sem maior significado para a teoria econômica.

"The distinction between normal and abnormal credit is,

however, important for uso Normal credit creates c/aims to the

social dividend, which represent and may be thought of as

certifying services rendered and previous de/ivery of existing

goods. That kind of credit, which is designated by traditional

opinion as abnormal, also creates c/aims to the social product,

which, however, in the absence of past productive services

could only be described as certificates of future services or of

goods yet to be produced Thus there is a fundamental

diffirence between the two categories, in their nature as well

as in their natural efJects. Both serve the same purpose as

means of payment and are externa//y indistinguishable. But

the one embrace means of payment to which there is a

corresponding contribution to the social product, lhe other

means of payment to which so far nothing corresponds - at

least no contribution to the social product, even though this

dejiciency is oflen made up by other things. ,,:3

Duas questões são consideradas por Schumpeter em sua análise do crédito

anormal:

"First, the entrepreneur may have some kind of security

which he can mortgage at the bank. This circumstance

certainly makes it much easier for him in practice to obtain

credit. But it does not belong to the nature of the thing in its

purest formo The entrepreneurial function is not, in principie

connected with the possession of wea/th as ana/ysis and

:3 SCHUMPETER. 1.A. Theorv of Economic Development. New York: Oxford University Press. 1961.
pp. 101/102:
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experience equally teach, even though the accidentalfact ofthe

possession of wealth constitutes a practical advantage ...Or

secondly. the entrepreneur may mortgage goods which he

acquires with the borrowed purchasing power. The granting of

credit comes first and col/ateral must be dispensed with, at

least in principie. for however short an interva/. From this

case the concept of putting existing assets into circulation

receives stil/less support than from the first. On the contrary

it is perfectly c/ear that purchasing power is created to which

in the first case no new goods correspond':"

Schumpeter considerava a criação de instrumentos de crédito essencial à função

empresarial. De certa forma, o crédito representava uma antecipação de riqueza, a qual

seria realizada através do espírito empreendedor do empresário que ampliaria o fluxo

circular existente. A criação de poder de compra por parte do empresário vem

preencher a lacuna criada pelo adiantamento do poder de compra não existente.

"In this sense, therefore, we define lhe kernel of the credit

phenomenon in the fol/owing manner: credit is essential/y the

creation ofpurchasing power for the purpose of transferring

it to the entrepreneur, but not simply the lhe transfer of

existing purchasing power. The creation ofpurchasing power

characterises, in principie. lhe method by which development is

carried out in a system with private property and division of

labor. By credito entrepreneurs are given access to the social

stream of goods before they have acquired the normal c/aim to

it. lt temporarily substitutes. as it were. a fiction of this c/aim

for lhe c/aim itse/f. Granting credit in this sense operates as

an order on the economic system to accommodate itself to lhe

purposes of the entrepreneur. as an order on the goods which

he needs: it means entrusting him with productive forces. 11is

only thus that economic development could arise from the mere

:.; SCHUMPETER. 1. A. T.E.D. 1961. pp. 100/101:
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circular jlow in perfect equi/ibrium. And this function

constitutes the keystone of the modem credit structure. ,,25

2.2. O CRÉDITO AO CONSUMIDOR

o crédito pessoal destinado ao consumo - o crédito anormal - segundo a ótica de

Schumpeter, vem conquistando uma posição destacada como ferramenta de política

econômica, a partir de experiências bem sucedidas de recuperação econômica. Os

efeitos positivos são evidenciados principalmente pelo impulso inicial e forte correlação

com o desempenho da indústria de bens de consumo duráveis, possibilitando múltiplas

combinações intertemporais pela distribuição da renda pessoal disponível no tempo.

Um dos maiores determinantes da demanda por bens duráveis é o crédito direto

ao consumidor. Ele possibilita a poupança individual após a compra do bem, uma vez

que o consumidor se compromete a cumprir um fluxo futuro de pagamentos no ato da

compra. Suas possíveis trajetórias e relacionamento com outros ativos, assim como

seus impactos sobre o mecado de bens representa um desafio constante na busca por

instrumentos eficazes de política monetária.

Elegemos duas correntes que refletem a potência do crédito pessoal como

propulsor de uma dinâmica complexa que desafia o formulador de política econômica.

A primeira corrente parece advertir os agentes quanto aos perigos de se percorrer uma

trajetória explosiva, quanto à segunda acena para a sustentabilidade possível de

políticas de crescimento pelo lado da demanda.

De acordo com a burden theory, a disponibilidade de crédito ao consumidor não

altera o volume de compras de duráveis, apenas as desloca no tempo. Uma vez que eles

25 SCHUMPETER. lA. T.E.D. 1911. p. 107:



36

tendem a comprar duráveis quando os tempos são bons, a teoria defende que o crédito

contribui para a instabilidade do ciclo econômico. A outra linha de pensamento -

replacement theory -, estabelece que o uso do crédito ao consumidor eleva compras de

duráveis no longo prazo.

2.2.1. Burden theory

A hurden theory basicamente corporifica a idéia central de exposição ao risco

ensejada por uma trajetória de endividamento. Uma vez que a racionalidade dos agentes

econômicos é limitada e, portanto questionável, a possibilidade de os indivíduos

incorrerem em endividamento incompatível com suas condições de solvência não se

apresenta como uma hipótese distante. Assim, no início de uma inversão positiva de

tendência do ciclo, as compras de bens duráveis aumentarão, novos créditos serão

garantidos e a dívida existente crescerá. As prestações também crescerão, na medida

em que elas são uma proporção fixa do crédito pendente. Assim, os consumidores,

agora, terão menos disponibilidades para gastar em novas compras, desaquecendo o

nível de atividade econômica, que poderá resultar em recessão. Alternativamente, se

uma recessão tem início por outro motivo, o decréscimo da demanda agregada será

agravado porque os consumidores estarão sobrecarregados com prestações. Esse

excesso acarretará crescimento do grau de inadimplência, que na ausência de

saneamento tempestivo aprofundará o estado depressivo da economia.

Padrões de compras de bens duráveis estão sujeitos a um comportamento

altamente cíclico, uma vez que as compras podem ser postergadas durante os períodos

recessivos, o que é válido mesmo na indisponibilidade de crédito. Desta forma, para

verificarmos a validade da burden theory é necessário provar que a disponibilidade de

crédito eleva o padrão de consumo de bens duráveis. Os consumidores podem comprar
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mais bens, do que o fariam durante períodos receSSIVOS,se o crédito fosse mais

acessível.

É certo que mais carros serão comprados durante os primeiros estágios de uma

expansão, se o crédito estiver disponível do que em caso contrário. Mas a burden

theory sustenta apenas que o uso do crédito causa elevação nas compras de duráveis no

início do ciclo, e que isto pode aumentar as flutuações na economia e, levar mais

rapidamente à próxima recessão.

Se compras no início do ciclo levam a uma expansão da renda, a qual redunda

em recursos adicionais e num crescimento contínuo da economia, então a burden

theory parece apontar para dificuldades pelo lado da oferta, a qual, por ser menos

elástica requer empreendimentos antecipados de forma a evitar formação de gargalos no

sistema de produção.

Uma vez que a burden theory não considera a correlação positiva do crédito com

o volume de compras de bens duráveis no longo prazo, poderíamos apontar uma

premissa de estagnação tecnológica na sua conceituação. Uma sociedade progressista e,

portanto comprometida com o desenvolvimento econômico proporcionana a seus

cidadãos uma constante renovação da oferta de bens duráveis. Estes novos produtos

dotados de inovações tecnológicas estimulariam a demanda por duráveis, inviabilizando

a premissa de vendas insensíveis ao crédito no longo prazo.

Um impulso negativo da burden theory, o qual pertence mais ao reino da

economia doméstica do que propriamente à teoria econômica, sugere que se os

consumidores poupassem apenas para a compra de sua primeira compra de bem

durável, ele poderia consumir a mesma quantidade que o faria via crédito e pouparia os

juros correspondentes. Se parte da poupança adicional fosse gasta, o consumo total se
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elevaria. Então, uma outra conclusão fornecida por esta teoria é que o uso do crédito ao

consumidor provoca uma redução do consumo. Entretanto, o custo alternativo de

poupar ao invés de comprar a crédito inclui o custo atual de uso de bens substitutos mais

o custo de oportunidade de uso de fundos poupados. Este custo de oportunidade pode

ser maior que a taxa de juros ganha, por conta da liquidez provida, caso necessário. Se

considerarmos todos os custos, é possível que seja vantajoso tomar emprestado e ter

acesso aos serviços providos por um determidado bem do que poupar.

A percepção da burden theory nos remete a uma reflexão acerca do arcabouço

institucional É certo que a relação entre crédito pessoal e produto apresentem

comportamento mais previsível dentro de uma conjuntura política estável, ao passo que

um cenário sujeito a oscilações de natureza política serve de incentivo a atitudes

oportunistas. Os possíveis ganhos/perdas resultantes de variações de curto prazo na

estrutura institucional estimulam/desestimulam os agentes a incorrerem em atitudes que

envolvam risco moral. Assim, quanto mais volátil for o organismo institucional, mais

verossímil se torna o corpo teórico da burden theory.

2.2.2. Replacement theory

A replacement theory estruturou-se a partir do pressuposto de um

relacionamento estável entre os atores econômicos. Dessa forma, a compra de um bem

de consumo durável acarretaria sua reposição em alguma data futura. É improvável que

uma vez experimentado os serviços do bem, o consumidor venha a desistir de seu uso

A irreversibilidade dos padrões de comportamento do consumidor é fundamental aqui.

Se o bem for adquirido antecipadamente mediante o uso de crédito ao consumidor.

possivelmente sua reposição se dará mais cedo. Isto, possivelmente, aumentará o

estoque de duráveis adquiridos por um indivíduo durante a sua vida.
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É, também, possível que se dependesse da poupança, algumas pessoas nunca

poupariam o suficiente para comprar bens duráveis, e que somente através do crédito ao

consumidor essas aquisições se realizam. Isto poderia sugerir que as compras de

duráveis são feitas independentemente da poupança. No entanto, não é necessário

aceitar esta hipótese para entender como o uso do crédito ao consumo altera

permanentemente o montante de bens duráveis comprados. Isto pode ser explicado,

simplesmente, pela importância do fenômeno de reposição, o qual é ignorado pela

burden theory.

A idéia subjacente à replacement theory é a de crescimento sustentado da

economia. Os agentes não antecipariam crises a partir do crescimento da parcela da sua

renda pessoal comprometida com prestações. A expectativa de prolongamento dos

períodos expansionistas dos ciclos, ou abreviação dos períodos contracionistas está

implícita nesse corpo teórico, em contraposição a idéia de determinismo dos ciclos

econômicos.

É provável que uma das razões pela qual a burden theory permaneça gozando de

alguma popularidade seja o pensamento compartilhado por muitos de que, se a razão de

prestações sobre renda pessoal disponível exceder um limite de prudência pré-

estabelecido, o grande volume de repagamentos programados transmitirá efeitos

contracionistas à demanda agregada. Esta idéia se sustenta parcialmente em razão de

que o crédito ao consumidor se torna progressivamente uma parcela crescente da renda

pessoal disponível. Sempre que isto ocorre, são observados pelo mercado como sinais

de tendência declinante do produto. A razão crescente dívida/renda é, sentida como

prenúncio de explosão de inadimplência ou de queda no consumo, levando à previsão

de recessão.
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2.3. Conclusão

A confecção de um painel representativo da evolução do pensamento

econômico, incorporando os efeitos do crédito sobre o comportamento cíclico das

variáveis macroeconômica poderia configurar-se numa pretensão extremamente ousada,

dada a complexidade do tema e as incontáveis abordagens possíveis.

O que pretendemos, entretanto, foi exatamente estudar o tema amplamente, pela

sua importância para uma compreensão maior do processo de desenvolviemento

econômico. Assim, a maior dificuldade revestiu-se na seleção dos papers, dada a

impressionante evolução das abordagens, em geral, envolvidas em debates e discussões

essenciais, travados entre os teóricos pioneiros.

A qualidade dos trabalhos pelos quais transitamos é extraordinária,

possibilitando-nos um avanço qualitativo e, assim, cumprindo um dos objetivos

implícitos em nossa tarefa, que é o de travar contato com literatura relevante sobre a

matéria. O desafio a que nos propomos nessa seção refere-se a uma exposição resumida

de algumas considerações por nós desenvolvida no decorrer da leitura.

Não obstante o ceticismo manifestado por Benjamin Friedman quanto à perda de

potência dos tradicionais instrumentos de política monetária no tempo, é indiscutível o

papel determinante do crédito, assim como sua crescente importância nas decisões de

investimento por parte dos agentes econômicos, particularmente, para as empresas.

Convém ressaltar sua permanente transformação de forma a se ajustar ao dinamismo das

corporações contemporâneas, às quais recorrem ao mercado para suprir suas

extraordinárias necessidades de recursos para financiar a multiplicação das escalas de

produção, sujeitas a flutuações cíclicas.
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A verificação empírica de Friedman da perda de importância do crédito no

mundo contemporâneo restringe-se à observação da evolução dos empréstimos

bancários, os quais foram tomados como proxy do crédito por ele observado. Contudo,

considerando que a evolução do mercado de crédito vem agregando novos instrumentos,

ampliando-o e alargando seu espectro, numa velocidade impressionante, modelar o

mercado de crédito, assim como inferir os efeitos reais decorrentes de variações

quantitativas do crédito, representa um dos maiores desafios da moderna teoria

econômica.

Sob esse mesmo ponto de vista, podemos observar a estrutura alternativa CC-

LM, desenvolvida por 8ernanke e 8linder. Apesar do brilhantismo do modelo, sua

utilidade prática se resume aos métodos didáticos, por agregar o crédito ao modelo

IS/LM, sem grande poder explicativo para um mundo de nativos.

A importância da política monetária na atualidade pode ser ilustrada pela

ansiedade com que os mercados acompanham os movimentos das taxas de juros

internacionais, ou mesmo os pronunciamentos das autoridades monetárias em busca de

novos sinais que antecipem futuros movimentos dessas taxas, às quais ainda se atribui

poderes determinantes sobre a economia real. A importância maior da política

monetária permanece sendo o monitoramento das forças atuantes sobre as variáveis

macroeconômicas, de forma a não permitir um descolamento real pronunciado dos

mercados de trabalho e de bens e serviços, evitando que desequilíbrios possam gerar

crises e depressões.

A esse respeito a polarização do debate travado entre Hayeck e Robertson,

defensores da poupança forçada - elevação dos juros -, como estratégia preventiva

contra o esgotamento cíclico, contrapõe-se à visão de Keynes, a qual incorpora o peso
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das expectativas dos agentes para a manutenção da eficiência marginal do capital.

Assim, enquanto Keynes recomendava uma redução das taxas de juros no auge do ciclo,

Robertson e Hayeck nela identificavam o mal que poderia detonar a débacle. Essa

discussão permanece profundamente atual, e a decisão quanto à adequada política

monetária para enfrentar momentos de crise configura-se uma questão de opção entre a

diversidade de idéias formuladas pelas escolas na evolução do pensamento econômico.

Por outro lado, as modernas teorias do crédito, introduziram inovações ao

destacar a importância da informação assimétrica no processo de cessão de crédito. Os

estudos de Stiglitz incorporando imperfeições decorrentes do comportamento dos

agentes frente ao risco representou um marco evolutivo na determinação do equilíbrio

especial nesse mercado. Entretanto, mais uma vez, evidencia-se a relatividade das

postulações em economia, ao analisar-se o modelo de racionamento desenvolvido por

Jaffe, incorporando competição entre os tomadores, o que, frente a uma elevada oferta

de recursos, aumenta a probabilidade de default. Assim, uma elevação dos juros

compensaria a inadimplência, resultando em um ponto de equilíbrio a taxas de juros

mais elevadas.

O modelo de Stiglitz revela-se mats adequado para o crédito do sistema

bancário, na medida em que os problemas de assimetria de informação assumem

proporções, muitas vezes inimagináveis. Contudo, modernamente, o crédito às

corporações e às nações através de instrumentos de oferta pública, bastante concorridos

nos mercados de capitais internacionais, explicam-se melhor por um modelo de acordo

com a percepção de equilíbrio desenvolvida por Jaffe e Russel, não obstante ter sido

desenvolvido para o crédito pessoal.
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o desenvolvimento excepcional dos mercados de crédito propICIOU a

verificação da consistência dos diversos modelos de crédito na prática. Nesse sentido,

cabe assinalar a imensa diversidade de fatores explicativos do funcionamento desses

mercados, tais como: desenvolvimento do sistema financeiro, renda disponível da

população, distribuição dessa renda, inflação, instrumentos reguladores, qualidade da

informação, taxas de juros, prazos, etc.

A experiência dos países desenvolvidos têm demonstrado uma relação de

estabilidade entre as variáveis crédito e crescimento econômico, num horizonte

temporal amplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, excluindo-se o episódio da grande

depressão iniciada em 1929, tal relação pouco se alterou no decorrer do século Xx. O

desenvolvimento do instrumento creditício pressupõe relacionamento de longo prazo

das variáveis econômicas, políticas e financeiras. Sob essa ótica, podemos compreender

o atual atraso dos instrumentos de crédito nos países pouco desenvolvidos,

particularmente no Brasil.

Em nosso esforço por alcançar elevadas taxas de crescimento econômico,

recorremos a um sem número de financiamentos, ora de recursos externos, ora internos,

sempre ao sabor das oscilações de políticas econômicas ousadas, envolvendo elevados

graus de risco. A partir de 1967, a adoção de uma estratégia articulada com uma

experiência de crescimento mais sintonizada com o mundo, possibilitou o

desenvolvimento de um mercado de capitais moderno, dotado de instituições financeiras

especializadas, além de um regime político que, embora autoritário, construiu uma

infra-estrutura compatível com um crescimento sustentável. A concepção e falência

desse sistema, que incorporou o mercado de crédito ao projeto de crescimento,

apresenta-se como um aspecto crucial na formulação do próximo capítulo.
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No tocante à relação entre crédito pessoal e crescimento econômico, ela

pressupõe a existência de um sistema de financiamento que possibilite a

disponibilização de recursos ao consumidor, em estreita sintonia com as possibilidades

de oferta, seja pela capacidade ociosa existente ou potencialidades de crescimento de

forma a compatibilizar-se à demanda adicional. Um crescimento da oferta monetária

que não importe em criação de riqueza ou incremento do produto real produz efeitos

apenas nominais, provocando inflação de preços e elevação do endividamento. Esse

desequilíbrio tomaria proporções gigantescas na hipótese advogada pela burden theory.

A concentração da compra de bens de investimento das famílias, de vida útil

prolongada, localizada no tempo, provoca descontinuidade no comportamento da

produção e das vendas desses bens, configurando-se em foco permanente de oscilações

econômicas. O comportamento da produção dos bens duráveis no tempo apresenta

características que se confundem com o comportamento dos próprios ciclos

econômicos. Utiliza-se crescentemente a denominação de bens cíclicos para se referir

aos bens duráveis, em decorrência dessa forte correlação com tais oscilações.

Cabe aos Bancos Centrais conjugar as condições de crédito com o nível de

atividade, de forma a suavizar tais tendências divergentes entre crédito e produto.

Assim, num período de recuperação econômica é previsível uma elevação da demanda

por crédito pelos consumidores de bens de consumo. O atendimento a esse excesso de

demanda, na presença de incerteza e assimetria de informação poderia provocar uma

elevação do endividamento acima da capacidade de pagamento dos tomadores,

antecipando uma crise. O racionamento de crédito torna-se então um poderoso

instrumento, no sentido de alongar o período ascendente do ciclo, ao introduzir uma

estrutura cuja taxa de juros de equilíbrio estimula o investimento e evita os efeitos
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danosos decorrentes de seleção adversa e possíveis danos morais. Por outro lado, a

expectativa de uma menor taxa de retorno sobre o capital, após um longo período de

prosperidade, pode provocar uma retração do crédito antecipando uma profecia auto-

realizável. Convém ressaltar que a falha do Banco Central como emprestador de última

instância durante a crise de 1929 gerou uma crise de confiança no sistema bancário

aprofundando os efeitos recessivos.

Supondo-se uma certa insensibilidade do tomador de crédito no tocante às

taxas de juros, sua racionalidade limitar-se-ia a ponderar se a prestação assumida seria

suportada por seus 'rendimentos nominais. A possibilidade de diluição das prestações

no tempo poderia disfarçar a carga de juros real incorrida numa operação de

empréstimo. A ocorrência de conjunturas adversas, tais como desemprego,

desvalorização de ativos, ou mesmo problemas de moral hazard, imputaria fortes perdas

ao ofertante de crédito. Daí a relevância de uma fina sintonia, entre o volume de

crédito, comprometimento da renda disponível e nível de atividade, ante a

complexidade da dinâmica desenvolvida pelas variáveis econômico-financeiras.

3. O CRÉDITO NO BRASIL

3.1. Antecedentes macroeconômicos

Para a compreensão da importância do crédito pessoal no processo de

crescimento econômico brasileiro torna-se imprescindível referenciarrno-nos à época do

"milagre econômico"(1967/1973), quando observou-se uma correlação estreita entre as

variáveis crédito pessoal e crescimento econômico. Uma análise criteriosa do "milagre"

representa um desafio para o investigador na medida em que este foi precedido por uma

verdadeira revolução estrutural que modificou o arcabouço institucional vigente e
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engendrou uma estrutura dinâmica que marcou o funcionamento e interrelacionamento

harmonioso dos mercados de trabalho, de capitais e de bens e serviço, a partir de então.

Os impressionantes índices de crescimento econômico obtidos a partir

de 1967 evidenciaram tanto o brilhantismo da formulação de uma política econômica

expansionista, quanto o senso de oportunidade de saber 'aproveitar-se de uma conjuntura

econômica de liquidez internacional excepcionalmente favorável. Contudo, para melhor

dissertarmos sobre a relação crédito pessoal/crescimento econômico, bem como sobre

os mecanismos de transmissão envolvidos e dificilmente observáveis em nossa

economia fora do intervalo de tempo em foco, convém proceder a uma análise dos anos

50, uma vez que ali ocorreu outro pujante surto expansionista que, embora interrompido

no início da década de sessenta, tem um forte poder explicativo sobre a recuperação que

se realizou a partir de 1967.

O caráter cíclico do crescimento econômico sena, segundo Ignacio

Rangel, exogenamente determinado a partir da evolução das economias do centro

desenvolvido, cujas trajetórias estariam descrevendo a fase ascendente de um ciclo

econômico longo (fase "a" do 4° ciclo de Kontradiefi) entre 1948 e 1973. Tal

prosperidade sustentou-se na adaptação para os mercados de bens, das técnicas de

produção desenvolvidas originalmente com objetivos militares, mais precisamente

durante a II Grande Guerra."

A interrupção do crescimento econômico brasileiro observada no

início da década de 60, dentro, portanto, da fase ascendente do ciclo longo, serviu de

argumento para o amadurecimento do pensamento econômico acerca da

sustentabilidade do modelo de substituição de importações, então, em franca

:,; RANGEL. Ignacio. Ciclo Tecnologia e Crescimento. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira. 1982.
p.IS:
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desaceleração. Assim, diversos autores ao formularem avaliações ex post do período,

buscaram localizar no tempo os momentos em que ocorreram máxima utilização da

capacidade, assim como o de máxima capacidade ociosa, de forma a melhor

compreender os limites do desenvolvimento do produto real frente ao potencial, no

decorrer desse ciclo ascendente "em dois tempos".

o fato de não estarmos envolvidos diretamente na gestação de novos

paradigmas tecnológicos, dada a nossa condição de país de economia retardatária,

aliado ao nosso hábito de incorporar modelos teóricos formulados para outra realidade,

suscitou, a partir de meados da década de 40, um debate, ou melhor, um fecundo

confronto de idéias. A questão inicialmente levantada por Roberto Simonsen, indagava

sobre a possibilidade de se eliminar o hiato entre as economias desenvolvidas e as

periféricas. Tal discussão não poderia ser mais oportuna, na medida em que sua

ocorrência se deu no início do processo substitutivo, cujo impulso desenvolvimentista

se estendeu até o início dos anos 60. Gudin, por sua vez, foi buscar inspiração para sua

retórica numa formulação de Keynes quanto à eficácia da política monetária, resultando,

resumidamente, nos três princípios propostos ao Conselho Nacional de Política

Industrial e Comercial, como base para uma estratégia econômica: "1) Uma vez

atingido o emprego total, novos investimentos farão subir os preços, mas não farão

crescer a produção; 2) Para uma situação de inflação e emprego total (como o atual) o

remédio é o de estancar a inflação e não de tentar aumentar a produção"; 3) (Nesse caso

existe) a necessidade de moderar as obras novas." 27

A discussão estendeu-se por mais de uma década e agregou o

pensamento da vanguarda da época, como o do economista argentino Raul Prebisch, o

:. SIMONSEN. Roberto. GUDIN. Eugênio. A Controvérsia do Planejamento na Economia Brasileira. Rio
de Janeiro: IPEAJINPES. 1977 p. 95-97:



48

qual, se contrapôs a Eugênio Gudin com a sua excessiva preocupação com o equilíbrio,

em detrimento do crescimento econômico. A precisão do pesamento de Prebisch sobre o

tema, pode ser ilustada pelo seguinte trecho em CEPAL, 1955: "Deve-se ter em conta

sempre as circunstâncias históricas em que um país realiza seu desenvolvimento. Nos

Estados Unidos, por exemplo, é a expressão de um processo gradual de inovações

técnicas e de acumulação de capital: é o desenvolvimento capitalista típico. Nos países

latino-americanos, assim como em outros semelhantes, trata-se essencialmente de um

processo de assimilação e adaptação da técnica capitalista, que não terá necessariamente

que percorrer as mesmas etapas, nem ter a mesma duração que o progresso originário"

28

A fecundidade da discussão pode ser avaliada, em última instância,

pelo desenvolvimento de uma perspectiva de crescimento própria dos países de

industrialização tardia e, particularmente, do Brasil. A ampliação do horizonte de

crescimento, não obstante o atingimento dos limites de utilização plena da capacidade

instalada, viabilizou políticas diferenciadas que permitiram sustentar em fins dos anos

50, uma onda de crescimento financiado por poupança forçada. A racionalidade do

processo residia no fato de que em economias desenvolvidas, o limite superior do

crescimento seria o da plena utilização do fator mão de obra, abundante nos

subdesenvolvidos, enquanto que, entre os retardatários o limite seria a tecnologia, já

disponível no mundo industrializado. A possibilidade de redução da defasagem

realizar-se-ía enquanto a produtividade marginal da mão de obra nos periféricos

:~ PREBISCH. Raul. Economic Sur\"cv of Latin America. México: CEP AL. 1955. p. 22:
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superasse a produtividade marginal decorrente do uso das novas tecnologias

(dNE/dt>dNT/dt).29

A percepção desses atributos diferenciados representou um salto

qualitativo no pensamento econômico, sob a ótica das nações menos desenvolvidas,

possibilitou ao Brasil, alternar políticas econômicas, ora voltadas "para dentro"

("crescimento com inflação"), ora de crescimento "para fora" (expansão da produção

exportável) no curso do ciclo longo a que Rangel se referiu, como que ratificando a

nova teoria pela busca de caminhos próprios, ou seja, pelo posicionamento ativo frente

aos impulsos determinados pela evolução das forças produtivas emanadas pelo centro

dinâmico."

Tal postura ativa, por parte dos países subdesenvolvidos, frente a

impulsos exógenos, pressupunha uma orientação centralizada durante o processo de

forI?ação de capital, uma vez que ele normalmente engendra profundas transformações

estruturais. Tais modificações estruturais "espontâneas" dão lugar a desequilíbrios em

cadeia frente a deficiência de investimentos infra-estruturais, formação de pontos de

estrangulamento em setores básicos, utilização inadequada da capacidade para importar,

formação de capacidade ociosa, etc.

o atingimento de metas ambiciosas de crescimento no sentido de

reduzir o hiato entre o Brasil e as nações mais ricas, exigia uma participação maior do

Estado na economia, nos períodos de escassez de financiamento externo. O debate

econômico estimulou a discussão política quanto ao papel resevado ao Estado,

polarizando liberais e intervencionistas. O Estado poderia agir por sua própria iniciativa

(criação de empresas públicas, sociedades de economia mista" autarquias, etc.) ou

29 MAGALHÃES. 10,10Paulo de Almeida. Paradigmas econômicos e desen\"olvimento: a experiência
brasileira. Rio de Janeiro: EdUERJ. 1996. pp. 90/91:
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direcionando o comportamento do mercado (impostos, subsídios, créditos, etc.). O

planejamento econômico proposto por Simonsen situava-se nesta segunda categoria."

Simonsen recomendava a planificação como forma de "proporcionar

meios adequados para satisfazer as necessidades essenciais de nossa população e prover

o país de uma estruturação econômica social, forte e estável,,32 Gudin, por sua vez,

atacara qualquer forma de intervencionismo do Estado: "Deve o Estado abster-se de

participar dos empreendimentos da seara da iniciativa privada ou de com ela concorrer,

por meio de organizações ou entidades estatais, paraestatais ou mistas. Recomenda-se

que o Governo promova o retorno gradativo ao campo da iniciativa privada dos

empreendimentos industriais do Estado." 33

Posteriormente, Gudin reconsidera seu posicionamento anterior,

declarando que "batizar de plano um conjunto de medidas reclamadas pelo

desenvolvimento é pura questão de terminologia ...,,340 argumento mais robusto na

defesa de uma ação sistemática do Estado, residia na aceitação do pressuposto

dNE/dt>dNT/dt, o qual não poderia ser atingido a partir de mecanismos espontâneos de

mercado, segundo os defensores do intervencionismo estatal. 35

O crescimento econômico acima de um nível de "geração espontânea"

requer atuação efetiva sobre o coeficiente de poupança interna, sobre a eficácia dos

investimentos, bem como sobre a capacidade de endividamento externa e interna. O

coeficiente de poupança interna, não obstante sua relativa estabilidade a médio prazo,

pode ser modificado por medidas de natureza fiscal. Ele explica o grau de ocupação dos

30 RANGEL. I. e.Tc. p. 25:
31 MAGALHÃES. J.P.A. P.E.D. p.85:
32 SIMONSEN. R. GUDIN. E. C.P.E.E. p. 33:
33 SIMONSEN. R. GUDIN. E. C.P.E.B. p. 133:
34 SIMONSEN. R. GUDIN. E. C.P.E.B. p. 85:
3' -- MAGALHAES. 1.P.A. P.E.D. p. 93:
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fatores, podendo ser negativo, se essa ocupação desce abaixo de determinado nível. A

importância da pressão inflacionária está em que aumentado o grau de ocupação dos

fatores, ela tàmbém eleva o coeficiente de poupança interna, permitindo a intensificação

do crescimento. Também interfere nesse coeficiente, a relação de preços do

intercâmbio externo. 36

Admitindo-se que a totalidade dos recursos poupados seja

transformada em investimentos, a taxa de crescimento passa a depender da eficácia

média desses investimentos. Isto é, do fluxo de renda que a nova capacidade produtiva

gera, por unidade de investimento efetuado. Este coeficiente pode ser afetado por

alterações da capacidade produtiva, decorrente de interrupções de obras, inflação,

aumentando os investimentos em estoques, redução brusca de importações, etc. 37

Malan e BoneIli desenvolveram um trabalho empírico no sentido de

estimar o produto potencial da indústria brasileira para o período em questão.

Observaram que: "A partir de 1961, e de modo mais claro a partir de 1962, alarga-se o

hiato entre a produção efetiva e potencial, hiato este que chegaria a um máximo entre

1965 e novamente em 1967. A partir deste último ano até 1972, fazem-se sentir com

mais intensidade os efeitos da política econômica expansionista, permitindo que o

crescimento industrial prossiga sem acréscimos substanciais no estoque de instrumentos

de trabalho - ou seja, baseado na utilização mais intensa do estoque existente."

Concluíram que as taxas médias de 14,5% de crescimento atingidas na indústria de

transformação no período de 1967 a 1972, somente foi possível graças à utilização

intensiva da capacidade instalada, a qual elevou-se de 76% em 1967 para 100% em

1972, perfazendo uma taxa de ocupação média anual de 6%. Isto resultou numa

.'6 Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social 1963-1965. Rio de Janeiro: DIN. 1962:
,. Plano Trienal. 1962:
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performance "fácil", na medida em que metade desse crescimento era devida a

utilização da capacidade de produção disponibilizada no período 196311967?8

TABELA 1

Os dados na tabela acima capacitam-nos a comentar sobre a validade do

argumento de que a recessão industrial foi diretamente causada por restrições às

importações. "Os defensores desta ótica excluíram as importações de bens de capital

de suas análises, possivelmente devido à evidência de expressiva capacidade ociosa no

setor doméstico de bens de capital, no início dos anos 60. Era procedente a suposição de

que freios às importações seriam compensados pelos altos índices da produção

doméstica. Adicionalmente, o baixo grau de dependência de bens de capital importados

nesse tempo, reduzia o escopo para operações restitivas às importações. Entretanto,

podemos observar na tabela acima que há um gradual crescimento do valor de bens de

,;~MALAN. Pedro Sampaio. BONELLI. Regis. Os limites do possível: notas sobre balanço de
pagamentos e indústria nos anos 70. in Pesquisa e Planejamento Econômico. Rio de Janeiro:
IPEAJINPES. ago.I976. 6(2) pp. 378-379:
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capital importados em US$ durante o período compreendido entre 1959 e 1962.

Embora as importações de bens de capital tenham caído a partir de 1963, esta queda

deve ser vista muito mais como resultado da recessão na atividade de investimento do

que como causa. O fato de a economia poder se dar ao luxo de experimentar uma

elevação do estoque de bens de capital importados, quando os créditos externos

negociados poderiam ter sido direcionados para comprar insumos essenciais, indicava

que o lento crescimento da capacidade para importar não representou uma ameaça direta

à manutenção do crescimento, apesar da inabilidade dos produtores para obter recursos

externos. ,,39

A segunda metade da década de 60 foi marcada por uma profunda

mudança na estrutura industrial brasileira. O modelo substitutivo de importações havia

cumprido com êxito o objetivo de dotar o País de uma estrutura industrial dotada de

dinâmica própria. Contudo, tal suficiência restringia-se à produção de bens não

duráveis, de menores custo e valor agregado. O uso intensivo do fator mão de obra

requerido por tal modalidade industrial, impulsionou o emprego e promoveu expressivo

desenvolvimento

desde os anos 40. Tal impulso parece haver-se esgotado, durante a segunda metade da

década de 50, em virtude da inelasticidade da demanda desses bens, prometendo um

crescimento vegetativo no longo prazo.

Simultaneamente, o mundo vivia um fabuloso ciclo de prosperidade,

particularmente, os E.u.A., a partir do pós-guerra, a partir das inovações tecnológicas

direcionadas à indústria de utilidades domésticas e automobilística. As possibilidades

oferecidas em termos de bem estar por essas indústrias explicam o impulso industrial no

39 WELLS. 101m R. Gro\\1h and fluctuations in the brazilian manufacturing sector during the I96<)"sand
earh' 70·s. Tese de doutoramento. Cambridge. 1977. pp.292/293:
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Brasil, a partir da segunda metade dos anos 50. A função de produção, então

intruduzida, alterou a intesividade no uso dos fatores, desta vez privilegiando o capital.

As transformações ocorridas alteraram radicalmente as relações entre

o capital e mão-de-obra. Agora, os custos de fabricação eram elevadíssimos e as

unidades produtivas indivisíveis, exigindo superestruturas fabris de forma a minimizar

tal custo. O mercado de capitais brasileiro não havia desenvolvido instrumentos de

crédito compatíveis com as necessidades de financiamento das corporações deste setor,

dados os reduzidos custos médios de fabricação vigentes na indústria, então instalada.

A solução encontrada foi o financiamento pela maxirnização do lucro com prejuízo para

os salários, uma vez que o custo do capital era dado. "Esperava-se que o aumento na

margem entre o pagamento dos fatores empregados na produção e as receitas das

vendas pudesse fornecer os recursos para cobrir as maiores necessidades de

financiamento gerando, assim, poupanças forçadas e internalizadas nas empresas. ,,40

As autoridades governamentais haviam assumido compromissos com

o desenvolvimento e, propunham-se a reduzir, num ritmo acelerado, a distância

tecnológica que separava o Brasil do primeiro mundo. As forças do mercado,

entretanto, mostravam-se insuficientes para sustentar metas tão arrojadas de contínuo

crescimento. O Estado propunha-se, a princípio, promover e estimular a atividade

econômica e a formação bruta de capital fixo dentro de um sistema de livre iniciativa,

complementando o setor privado financeiro na função de distribuir riqueza entre os

setores através de transferências, subsídios e tributação. Aos poucos, entretanto, em

decorrência da precária estrutura financeira e das falhas de mercado o Estado ocupar-se-

ia também de atividades empresariais.

10 MONTORO F').. André Franco. Moeda e sistema financeiro no Brasil. Rio de Janeiro: IPENINPES.
[982. p.87:
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A ocorrência de crises sistêmicas recorrentes realçaram o colapso das

fontes de financiamento disponíveis e expuseram a fragilidade de um sistema financeiro

baseado exclusivamente na atividade bancária, cuja autoridade monetária participava

das operações de crédito, ao lado dos bancos comerciais, incapacitando-se, assim, de

promover uma gerência eficiente dos meios de pagamento, no sentido de possibilitar

crescimento econômico sem pressões inflacionárias.

A aceleração inflacionária - de 7 % em 1957 para 24,3 em 1958 - e os

resultados negativos do balanço de pagamentos precupavam os técnicos do governo,

uma vez que além dos gastos para a construção de Brasília o governo assumiu

compromissos de comprar os excedentes do setor exportador de café, num período de

quedas violentas dos preços do produto. Estima-se que os gastos com a absorção dos

estoques excedentes superaram de 3 a 4 vezes os relativos à construção da nova

capital."

Formulou-se o Programa de Estabilização Monetária (PEM), um

plano de ajustamento, que suscitou grande polêmica entre monetaristas e estruturalistas,

e ressaltou a inexistência, em 1958, de ambiente propício a um exame exclusivamente

técnico das medidas de contenção de gastos. Lucas Lopes, Ministro da Fazenda e

Roberto Campos, Presidente do BNDE, em sintonia com o FMI advogavam um

receituário ortodoxo, o qual foi rechaçado pela classe política e pela opinião pública em

geral. Juscelino Kubitchek parecia estar convencido de que uma política agressiva de

investimentos seria mais eficaz na atração de capital estrangeiro do que uma política

fiscal e monetária ortodoxa42

"I ORENSTEIN. Luiz e SOCHACZEWSKI. AntOIÚO Claudio. Democracia com desenvolvimento: 1956-
1971. in A ordcm do progresso. Rio de Janeioro: Campus. 1992. p. 191
.;2 . Malan. 1983. in A.o.P. p. 193:



56

"A inflação foi estudada por eles [os monetaristas, referrindo-se a

Lucas Lopes e a Roberto Campos] como um efeito, como um aleijão, que pretendem

curar pela cirurgia, não como um expediente heterodoxo herético, sem dúvida, talvez

antiestético, mas eficaz, para resolver problemas realmente fundamentais - como os

relativos à taxa de expansão do produto real, ao nível do emprego, à rentabilidade das

empresas, ao desenvolvimento econômico, enfim - e não para problemas de superficie,

para atender ao gosto estético dos sibaritas ou de pitagóricos e poetas, preocupados com

h . d fi . ,,43a arrnorua as es eras ou com o metro e a nma.

Rangel, alinhado ao pensamento estruturalista possuía preocupações

de outra ordem, pois, apesar de reconhecer as limitações inerentes ao uso da poupança

forçada, não descartava sua eficiência nos momentos de reduzida liquidez internacional,

se moderadamente utilizada.

A opção pelo crescimento havia sido feita e, havia a consciência de

que teríamos de nos contentar com a poupança interna, a qual veio a ser forçada pelas

conjunturas monetária e fiscal excessivamente frouxas. O retrospecto de 1958,

publicado em fevereiro de 1959 pela revista Conjuntura Econômica, indicava que o

setor industrial apresentara "uma taxa de aumento quase duas vezes maior que a de

1957 (9% contra 4,8%)". A inflação durante o ano de 1958 acusou uma evolução

comparável à experimentada em 1954. Durante o início de 1959, o custo de vida havia

crescido 9,4%, "o mais elevado desde 1944".44

A situação geopolítica ocupada pelo Brasil, não o tornava um alvo

privilegiado para maiores investimentos dos países centrais. A América Latina

enfrentou um período de extrema escassez de liquidez em razão dessa desvantagem

1.' RANGEL. Ignacio. A inflação brasileira. São Paulo: Ed. Brasiliense. 1981. p. 83:
:c Conjuntura Econômica Especial. p. tO.
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geográfica. O Japão e os países do sudeste asiático configuravam-se pólos mars

atraentes para as inversões dos Estados Unidos, pelo potencial estratégico que

representavam.

Na ausência de poupança externa, a poupança interna representava

uma

alternativa possível e eficaz para crescimento econômico, no curto prazo, uma vez que

podia ser gerada a partir da apropriação do acréscimo da renda nominal decorrente de

uma liquidez produzida artificialmente. Tal monetização, produziu efeitos robustos e

inequívocos na economia, possibilitando elevação do investimento real - investimento

propriamente dito mais consumo daí derivado.

O conceito de poupança interna, strictu sensu, diferencia-se daquele

de poupança forçada resultante da criação de liquidez a que nos referimos. Assim, os

efeitos inflacionários, potencializados pela utilização de política monetária

expansionista foram minimizados pela existência de recursos ociosos - mão-de-obra e

capital -, os quais proviram um novo fôlego à estratégia de desenvolvimento, em curso.

Uma avaliação do comportamento dos agregados macroeconômicos

no período revela um descompasso entre o acelerado crescimento dos investimentos -

focados mais intensamente em infra-estrutura e instalação das plantas das indústrias de

bens de consumo duráveis, incluindo a automobilística - e a demanda por esses bens.

Esse descompasso explicitava o conflito distributivo. As plantas industriais foram

superdimensionadas relativamente ao poder de compra da maioria da população,

implicando em uma distribuição assimétrica dos custos e beneficios decorrentes do

modelo. A reduzida utilização da capacidade instalada concentrava os custos de

fabricação, tornando os produtos, intensivos em capital, inacessíveis ao consumo da
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população média, fator este agravado pela manutenção de elevadas margens por parte

dos fabricantes. Isso ilustra a evidência de o crescimento do consumo, no período, ter-

se verificado a taxas inferiores àquelas do crescimento do investimento.

Tabela 2

717.5
871.1
1029.8
1331.5
1917.3
2748.4

4530.3
8154.4

15595.5
24886.3
38836.8
52199.2
71306.5
99829.1
143427.4
192365.7
250914.7

A esse respeito Rangel manifestou-se: "Compreende-se, não é

possível usar a capacidade ociosa do capital sem usar paralelamente a capacidade ociosa

do trabalho, isto é, sem engajar mão-de-obra, ou seja, sem ampliar a folha de salários.

Ora, mais salários importarão, necessariamente, em mais consumo.l'Y

A razão de uma expectativa de crescimento do consumo inferior ao

aumento do investimento acentuou-se ·como decorrência de imperfeições inerentes ao

. ·I~RANGEL. 1.e.Tc. .p. 85:
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modelo industrial importado, o qual, a partir de um primeiro impulso até fins da década

de 50, resultou num baixo multiplicador do emprego. Assim, o progresso tecnológico

introduzido na indústria, dotou-a de produtos sofisticados e de maior valor agregado,

sem que tais frutos fossem compartilhados por parcela considerável da população.

Esta característica restritiva, do ponto de vista da propagação dos

beneficios sociais, inerente ao paradigma substitutivo adotado veio a se transformar

num dos pilares da análise crítica de Celso Furtado: "A economia brasileira padecia de

estagnação decorrente da inadequação do modelo. A industrialização se deu sem que a

estrutura social se alterasse, significativamente. Ao lado de centros desenvolvidos,

coexistia uma população rural excluída desse progresso, levando contingentes de

pessoas às grandes cidades em busca de oportunidades. Tal situação criou uma massa

de subempregados nas zonas urbanas." 46

As restrições financeiras e comerciais externas foram determinantes

para a construção desse novo modelo de atuação na área externa. As exportações, já

vinham perdendo lugar como elemento propulsor de demanda desde 1954, ao mesmo

tempo em que as importações atravessavam um período de forte estaganação, resultando

numa deterioração de nossa corrente comercial. Tal situação impunha optar entre um

processo recessivo de ajustamento e uma política expansionista de promoção às

exportações, descartando, então, neste segundo caso, uma correção no rumo explosivo

das variáveis. A escolha recaiu sobre a precaução.

A redução da corrente de comércio representou abdicar parcialmente

da vantagem de trocar fatores abundantes em nossa economia como terra e mão de

obra, pelo capital e técnica incorporados aos bens importados. Substituir importações

por produção interna, significou substituir produção primária por outra mais complexa e
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capitalizada, daí porque somente através de importantes modificações na estrutura

produtiva é possível, para um país, crescer com suas importações estagnadas.

Para uma economia subdesenvolvida, o aumento das exportações

significa um impulso de crescimento para fora. "Se inexiste esse impulso, substituí-lo

por outro, interno, é particularmente dificil, pois qualquer expansão da renda monetária

logo se traduzirá em maior demanda de importações que não pode ser satisfeita.

Persistindo o impulso interno durante algum tempo, se a pressão inflacionária daí

resultante não acarretar maiores transtornos à economia, iniciam-se modificações na

estrutura da produção, que combinadas com alterações na composição das importações,

permitirão aumento da oferta global capaz de satisfazer ao incremento da demanda

monetária. Mas esse processo de substituição de importações, inseparável do

desenvolvimento atual da economia brasileira, não se pode realizar sem pressão

inflacionária a menos que a economia seja submetida a um planejamento capaz de
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antecipar aquelas modificações estruturais. ,,47

:~FURTADO. Celso. Um Projeto para o Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Saga S.A.. 1968. p. 59:
. Plano Trienal. 1962:
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o gráfico acima é bastante representativo do comportamento do

crescimento em dois tempos, que nos ocupamos em analisar. Durante o período do pós-

guerra, a economia brasileira manteve o ritmo de crescimento acelerado, tendo o

produto interno bruto evoluído à taxa anual média de 5,8%, equivalente a 3% em termos

per capita. Entre 1950 e 1962, apesar de termos experimentado taxas de crescimento

global superiores às do Mercado Comum Europeu, em termos per capita, elas foram

inferiores dado o acelerado ritmo de crescimento de nossa população. O ano de 1963

representou uma queda abrupta de 0,6% do PIB, após experimentar um crescimento de

6,6% em 1962. A recuperação verificou-se no trimestre final de 1967, quando

observou-se um novo fôlego para o outro ciclo expansivo que se prolongou até meados

da década de 7048

A partir de meados da década de 50, a queda dos preços

interrnacionais das matérias primas, principalmente do café, a imposição de barreiras

não tarifárias por parte dos países da Comunidade Européia à importação de nossos

produtos manufaturados e as incertezas crescentes quanto à disponibilidade de recursos

externos para financiar metas ambiciosas de crescimento, tornaram altamente voláteis

os fluxos de recursos externos, refletidos nas frequentes dificuldades experimentadas no

sentido de equilibrar o balanço de pagamentos.

Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, Ignacio Rangel, Pedro

Malan, José Serra, John Wells, dentre outros, desenvolveram uma rica discussão sobre a

desaceleração do processo de substituição de importações, investigando a validade dos

modelos de industrialização tardia, característicos dos países periféricos ou

subdesenvolvidos no início da década de 60. Furtado e Rangel formularam propostas

,18 ABREU. Marcelo de Paiva, Inflação, estagnação e ruptura: 1961-1964, in A.O.P. p.206:
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políticas alternativas, enquanto que os demais desenvolveram suas análises mais

fecundas após a retomada do crescimento econômico.

Furtado destacou-se por um pensamento crítico e pioneiro do processo

de substituição de importações, identificando-o, a partir da implantação da indústria de

bens de consumo duráveis na década de 50, como responsável pelo aprofundamento da

questão do dualismo na economia brasileira. Para ele, o desenvolvimento econômico

experimentado pela importação de plantas industriais forjadas no primeiro mundo, não

atendia aos interesses da população desses países importadores. Verificando-se, na

prática, um mercado estruturado de forma a concentrar os lucros e socializar os

., 49prejuízos.

Ao lado de Raul Prebisch, Furtado tornou-se um ponto de referência

do pensamento econômico sob a ótica dos países latino-americanos, tendo como fórum

de debates, a CEPAL. Sua obra é produto da inquietação de um homem que viveu

intensamente o seu tempo, pensando-o, estudando-o, transmitindo seus conhecimentos

na Academia e formulando políticas, tendo, inclusive, ocupado cargos estratégicos no

Governo entre as décadas de 50 e 60. Posteriormente, durante o regime militar,

dedicou-se a difundir seu pensamento nas Universidades da Europa e dos Estados

Unidos.

A ele foi delegada uma responsabilidade histórica, quando da criação

do Ministério para Assuntos Econômicos, no Governo de João Goulart. Participou das

negociações com vistas à obtenção de recursos para equilibrar o balanço de pagamentos,

das quais resultaram o Plano Trienal, elaborado em conjunto com o FMI, sujeitando-o a

críticas de haver empurrado o país para a recessão. Para Rangel, numa análise da

,19 FURTADO. C. U.P.P.B. p.3 L
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época: "O Plano Trienal, que consagrou a aliança dos monetaristas e dos estruturalistas

é, também, um manifesto de luta contra a estruturação do mercado interno de valores. ,,50

Embora reconhecendo uma conjuntura adversa, Tavares

responsabilizou, a exemplo de Rangel, o Plano Trienal pelo agravamento da cnse:

"...através de uma política de salários e preços, freando simultaneamente a inflação, via

contenção do gasto público ou do crédito privado e redução da liquidez do sistema

mediante um programa monetário rígido.,,51

A condição de homem público sujeitou-o a críticas tanto dos

estruturalistas, quanto dos monetaristas, por ocasião da Lei "de restrição e controle da

remessa de lucros", a qual veio a ser identificada como causadora da interrupção dos

planos de investimento nos setores mais dinâmicos e visados pelas multinacionais.

Furtado, sistematicamente criticava, dentre outras imperfeições do

modelo adotado, a importação de pacotes tecnológicos prontos, o que na ausência de

uma adequação ao perfil de nossa demanda global, perpetuavam a relação de extrema

dependência, conduzindo a um processo de concentração de renda e exclusão social. Os

maiores beneficiários do processo de industrialização foram os industriais, as classes

média superior e média urbanas e os proprietários rurais. 52

o processo substitutivo de importações foi excepcionalmente bem

sucedido na proposta de atender internamente à demanda por bens importados. Até

meados da década de 50, a formação de um parque industrial diversificado e

relativamente sofisticado, não suscitou maiores questionamentos quanto à adequação

desse ambicioso projeto de desenvolvimento e seus custos, ainda por serem

50 RANGEL. I. A I.B. p. 16:
51 Tavares. Maria da Conceição. Da substituição de importações ao capitalismo financeiro. Rio de
Janeiro: Zahar Editores. 1972. p. 170:
52 \VELLS. 1. R. GFBM. p. 2:
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evidenciados. Essa virtual inadequação explicaria a concentração de renda resultante,

que acompanhou nosso processo de crescimento, traduzindo-se numa tendência

exacerbada à diversificação das formas de consumo dos grupos privilegiados. As

indústrias de bens de consumo duráveis, beneficiaram-se, diretamente dessa evolução.

"Entretanto, como essas indústrias são exatamente aquelas que, em razão do progresso

tecnológico, mais se beneficiam das economias de escala, as reduzidas dimensões do

d bri I . I ,,53merca o o ngarn-nas a operar com custos re ativamente a tos.

A extrema concentração de renda, que para Furtado constituía-se no

obstáculo fundamental para o crescimento, foi compreendida por Tavares e Serra como

a causa primeira do dinamismo e prosperidade observados nos tempos do "milagre". O

mal diagnosticado, ex-ante, por Furtado, referia-se à diversificação crescente do

consumo, com melhoria de qualidade e variação dos padrões, para atender às exigências

de um grupo restrito de pessoas de alta renda. Assim, por exemplo, a indústria de

automóveis deveria produzir modelos cada vez mais variados e renová-los em prazos

mais curtos, segmentando um mercado de dimensões reduzidas, com implicações óbvias

sobre os custos. Em suma: maior concentração de renda e mais diversificado o

consumo desse grupo privilegiado, menos adequada a evolução do perfil da demanda,

em termos de economia de escala.

Argumenta Furtado que o aumento da renda de uma comunidade pode

resultar de três processos diferentes: 1) desenvolvimento econômico, isto é, acumulação

de capital e adoção de processos produtivos mais eficientes; 2) exploração de recursos

naturais

não renováveis; 3) a realocação dos recursos visando a uma especialização num sistema

de divisão internacional do trabalho.

"FURTADO. C. U.P.P.B. p. 42:
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o processo de industrialização brasileiro ter-se-ia dado sem

desenvolvimento econômico, seria fruto de incremento baseado nos dois últimos itens

actrna.

Neste tipo de análise, a perda de dinamismo exibida pelo modelo de

substituição de importações, estaria relacionada com a incapacidade de realização da

poupança interna devido a um descompasso entre a produção industrial e a construção

de canais eficientes de financiamento. Construiu-se, na verdade, um hiato crescente

entre o mercado de capitais e o de bens. Pelo lado da oferta, havia um crescente volume

de superávits financeiros, em busca de maiores retornos do que os disponíveis no

sistema dos bancos comerciais. 54

Esta relação dinâmica parece apontar para uma dupla causalidade. Os

conceitos de poupança interna e capacidade ociosa configuram-se inseparáveis. Ela (a

po~pança interna) não tem nada a ver com o saldo devedor de certas contas financeiras

e é representada pela contabilização da elevação de renda decorrente do aumento do

investimento real "(investimento propriamente dito mais consumo, função do

primeiro)"." Nesse sentido, a poupança interna seria definida "como o valor daquela

parcela do excedente econômico nacional a resultar do uso do potencial produtivo ora

ocioso, e que vier a ser investido.T"

Essa possibilidade, representada pela utilização da capacidade ociosa

existente, configura-se uma primeira condição para o aumento do investimento - e,

portanto da poupança - e não implica em contração do consumo, muito pelo contrário,

implica em expansão concomintante desse consumo. "Com efeito, teoricamente, o

investimento pode crescer à custa do consumo, ficando esse constante, ou crescendo

s·, WELLS. 1. R. GFBM. p. 25:
55 RANGEL 1.eTc. p.8-l:
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simultaneamente .. "Não obstante, dado que a capacidade ociosa é companheira habitual

do moderno capitalismo, onde o pleno emprego só pode ser concebido como limite, as

variações do investimento, num e noutro sentidos, costumam suscitar variações de

d . I 57
consumo, se bem que a taxas menores, o mesmo sina .

A análise, "a posteriori", de Tavares e Serra, diferenciou-se da visão

estagnacionista de Celso Furtado, na medida em que excluiu de seu modelo "enfoques

mais convencionais, que partindo da análise setorial para a global, identificando

disfunções, desvios ou maldades do sistema" numa clara alusão ao modelo de Celso

Furtado. Tavares, por uma questão de comodidade metodológica, prefere restringir sua

análise "a certos traços que caracterizam os processos de expansão incorporação e

difusão do progresso técnico e

da reconcentração na economia", possibilitando compreender "por que é assim"

evitando, preocupações com o que "deve ser". 58

A transformação do polo dinâmico da economia brasileira, de um

modelo primário exportador para o modelo de substituição de importações ocorreu em

condições especialmente favoráveis. O período compreendido entre a grande depressão

nos anos 30 até a 2a Grande Guerra provocou um movimento para dentro em nossa

economia. Para tanto, contávamos com um mercado interno bastante amplo e uma

estrutura industrial, que embora incipiente, já possuía relativa diversificação. O

dinamismo do nosso modelo primário-exportador, refletiu-se na intensa urbanização

acompanhada da formação de uma infra-estrutura de serviços básicos e de uma

indústria de bens tradicionais, tais como alimentícia, têxtil, de móveis e de bebidas,

além de uma indústria metalúrgica artesanal. A subutilização dessa capacidade já

56 RANGEL. L CTC. p. 85:
57 RANGEL. I. CTC. . p. 85:
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instalada foi fundamental na decisão política de enfrentar o estrangulamento externo

voltando-se para dentro. O nível de renda e o perfil da demanda das classes ligadas ao

setor exportador foi determinante para a continuidade do processo de industralização

tardio que orientou-se no sentido de atender à demanda daquelas classes. Na verdade,

grande parte dos fazendeiros de café tornaram-se prósperos industriais. 59

Os empresários privados aproveitaram-se da demanda incrementai

resultante do período favorável por que passava o setor externo (1951/52), importando

grande quantidade de equipamentos e investindo maciçamente na diversificação e

ampliação da atividade interna. Os investimentos industriais no período possuíam um

forte efeito multiplicador sobre a renda e sobre o emprego, o qual possibilitou ao setor,

enfrentar a deterioração do cenário externo a partir de 1954, sem perder o vigor inicial

do modelo.

As estratégias da política econômica governamental nortearam-se, a

partir de então, por duas linhas de ação. Por um lado, privilegiou, através de uma

política de comércio exterior e cambial discriminatória, setores envolvidos na produção

de bens de capital e certos insumos essenciais, além de desenvolver, através de

negociação de divisas, um mecanismo de autofinanciamento pelo "lucro de câmbio".

Por outro, engendrou uma política de investimentos de forma a suprir o setor privado

de uma indústria de base, evitando, assim, possíveis gargalos no processo de

desenvolvimento. Foi dentro dessa linha que se originou a Companhia Siderúrgica

Nacional e a Petrobrás e, avançou no sentido de criação de uma agência financeira

estatal - o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - que seria fundamental na

elaboração da política industrial contida no Plano de Metas.

5S TAVARES. M.C. D.S.I.C.F. pp. 173/-l:
,~ TAVARES. M.C. D.S.I.C.F pp. 60/61:
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3.1.1. Período JK

A disponibilidade de poupança interna foi determinante na decisão

estratégica de se engendrar uma cultura desenvolvimentista agressiva, a qual foi

possibilitada, em grande parte, pela importação de uma estrutura industrial, cuja

tecnologia havia sido previamente testada nos países centrais. As ações governamentais

voltavam-se para objetivos de crescimento no longo prazo, dando continuidade ao

modelo substitutivo de importações e acelerando as metas de industrialização.
6o

No início de 1956 foi criado o Conselho de Desenvolvimento, órgão

diretamente subordinado à Presidência da República, encarregado de traçar a estratégia

de desenvolvimento para o país. Já no final de 1956, o Conselho formulou o Plano de

Metas, um plano qüinqüenal, cujos argumentos inspiraram-se, em grande parte nos

diagnósticos e definições traçados pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos -

CMBEU _ e dos programas conjuntos da CEP AL com o BNDE. Em seu texto o Plano

de Metas comprometia-se a " ...realizar inversões de capital público em obras de

natureza básica ou infra-estrutural e... facilitar e estimular as atividades e investimentos

privados". Propunha-se também o Plano a "elevar o padrão de vida do povo ao máximo

compatível com as condições de equilíbrio econômico e estabilidade social" e também

"observadas as condições no nível interno de emprego, principalmente do capital, e do

balanço de pagamentos com o exterior.T"

o Plano contemplava investimentos de CInCO principais áreas:

energia, transportes, alimentação, indústrias de base e educação." assim distribuídos:

"71,3% do total de recursos para energia e transportes, a cargo quase que integralmente

do setor público. Caberia à indústria de base 22,3% da inversão total, a cargo do setor

60 RANGEL. L C.Tc. p. 25:
"I Conselho de Desenvolvimento. 1959. pp.l-l c 2 J:
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privado, com previsão de financiamento complementar por entidades públicas. À

educação (integralmente a cargo do setor público) e à alimentação seriam destinados

6,4% do total dos recursos.62

A queda progressiva dos preços internacionais do café a partir de

1954, provocou deterioração dos termos de troca, exacerbando a importância de uma

política cambial que desse conta das perdas imputadas à balança comercial, uma vez

que praticava-se no período uma paridade fixa de Cr$ 18,50fUS$ 1, resultante de acordo

com o FMI. A pressão das importações, decorrente do processo inflacionário, assim

como a necessidade de se manter e aumentar o fluxo das exportações resultou na adoção

de um eficiente sistema de tarifas múltiplas, estabelecido atavés da Instrução n" 70, de

outubro de 1953 e modificado pela Resolução 113, de 17.01.1955, ambas da SUMOC.

Assim, o fluxo de capitais externos foi estimulado pelo tratamento cambial

diferenciado, gerando uma importante fonte de financiamento para o governo - o Fundo

, 63
de Agios.

As máquinas e equipamentos ingressadas na modalidade "sem

cobertura cambiai", ficaram isentas dos ágios, sujeitando-se, no entanto, aos controles

da SUMOC. Com o tempo, tais incentivos oferecidos para máquinas e equipamentos

foram estendidos a grande parte dos setores industriais, pela Lei n° 3244, de agosto de

1957, na ausência de suprimento satisfatório no país. Instituiu, a Lei, tarifas "ad

valorem" para as importações, variando num limite máximo de 150%, mantendo, no

entanto, a diferenciação para aquelas consideradas supérfluas. 64

62 ORENSTEIN. L. SOCHACZEEWSKI. «c.OP. p.I77:
(,3 Balanço de pagamentos e sistema cambial. In Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro: FGV. janeiro
1970. 2-l(l) pp. 59/62:
M Conjuntura Econômica 2-l( 1). janeiro 1970. p. 60:



70

A entrada líquida de capitais autônomos, mais que duplicou de 1955

para 1956, possibilitando a continuidade do processo de substituição de importações até

1961. Contudo, os resultados negativos dos balanços de pagamentos, além do

comprometimento crescente com amortizações e remessas de dividendos inviabilizaram

a continuidade da utilização desses recursos.Y

As alterações, realizadas muitas vezes por critérios nebulosos, das

listas de importações por tarifas, promovidas pela CEXIM, levaram à desmoralização

do sistema, o qual já vinha sendo alvo de críticas por desestimular empreendimentos

internos em bens de capital, além de incentivar produção interna de bens supérfluos.

Observava-se, simultaneamente, atraso em atualizar as remunerações das exportações,

em virtude do ritmo inflacionário, uma vez que. sua atualização implicava em

decréscimo do saldo do Fundo de Ágios, prejudicando a arrecadação.Y

No longo prazo, as possibilidades de que financiamento externo

resolva o problema de ampliar a capacidade de poupança da economia mostram-se

extremamente limitadas. Os investimentos estrangeiros diretos são cíclicos e

direcionam-se para mercados que possibilitem fluxos de negócios lucrativos no longo

prazo, como decorrência de uma maior eficiência marginal do capital. A ocorrência de

crises conjunturais ou restrições financeiras determina interrupções, quase que

instantâneas, dessa fonte de financiamento.

Para que fosse factível um crescimento estável, sustentado por

recursos externos, a entrada crescente de capitais precisaria mais que compensar os

pagamentos das amortizações e serviços das dívidas anteriores e ainda gerasse um

excedente para fazer frente à entrada adicional de bens e serviços fisicos "Isto supõe

ri5 ORENSTEIN. L. SOCHACZEWSKI. A.C. OP. p.171:
,./,Conjuntura Econômica 2~( 1)janeiro 1970. p. 61:
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uma capacidade de endividamento externo ilimitada e uma distribuição defasada dos

pagamentos no tempo, ambas condições dificilmente concebíveis.,,67

As exportações significavam urna possibilidade real de reversão do

estrangulamento externo. Assim, uma política voltada para a promoção de exportações

mostrava-se potencialmente eficiente. A preocupação maior dos pensadores da época

dizia respeito ao grau de nacionalização das empresas exportadoras. Sem dúvida, o

ideal seria que o Brasil dispusesse de vantagens comparativas suficientes para agregar

aos seus produtos valor e competitividade, apropriando-se da totalidade dos lucros.

Participar da lucratividade de empresas estrangeiras dotadas dessas vantagens,

mostrava-se atraente tanto pela parcela dos lucros passíveis de serem internalizados

quanto pela apropriação de inovações tecnológicas. Esta hipótese, apesar de todo o

apelo, foi descartada, quem sabe, por uma ideologia nacionalista. Tal questão

ideológica, resultou em uma certa miopia no tocante à crescente participação do capital

estrangeiro e à crescente internacionalização da economia brasileira.

A evolução da participação estrangeira na formação de capital deu-se

crescentemente através da aquisição de indústrias brasileiras por empresas norte-

americanas: " ...entre 1956 e 1960 cerca de 33% das novas filiais estabelecidas no Brasil

o foram por compra de indústrias; enquanto entre 1960 e 1965 aquela estimativa

alcançou os 38%, de 1966 a 1970 chegou-se a 52%, e no triênio seguinte a 61%. Isto

ajuda a compreender os níveis relativamente baixos de repatriamento do capital nos

últimos anos [1973; 1975]. 68

Estas circunstâncias adiam a questão do repatriamento, obviamente.

Mas, esta poderá ser recolocada no futuro. Mais ainda, se o valor do estoque de capital

ti- TA VARES. M.C S.I.C.F. p. 128:
"~MALAN. P.S .. BONELLL R. O.L.P. p. 397:
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estrangeiro crescer a taxas mais elevadas que as do crescimento das exportações - o que

não é inteiramente improvável - crescerá , também, a parcela potencialmente

comprometida com remessas de lucros e dividendos no total das receitas de

exportação. ,,69

Furtado, como autêntico representante da intelectual idade cepalina,

observava com reservas essa participação estrangeira na economia brasileira, a qual já

atingia 45% para o setor manufatureiro, que apresenta maiores taxas de crescimento.

"Se o setor moderno, em expansão, é em grande parte controlado por firmas

estrangeiras, coloca-se de imediato um problema de balanço de pagamentos e de

desnacionalização da economia. Basta que as firmas estrangeiras enviem para o

exterior uma parcela constante de seus lucros (50% ou 33%, por exemplo) para que uma

parcela crescente de divisas seja absorvida por remessas de lucros e dividendos.,,70

As fontes de recursos para o financiamento do Plano de Metas previa

que ao setor público caberia uma participação de 50% nos desembolsos, os fundos

privados contribuiriam com 35% e o restante viria das agências públicas para os

programas tanto públicos como privados. As necessidades de recursos externos não

constavam do plano de uma forma explícita. Contudo, havia a previsão de um déficit

decrescente no balanço de pagamentos, cuja meta era atingir o equilíbrio em 1961.71

Contrariamente aos objetivos contidos no Plano de Metas,

enfrentamos déficits crescentes no balanço de pagamentos a partir de 1957. De 1955

em diante, portanto, um ano após a sua implementação, passamos a experimentar

acentuadas quedas do fluxo líquido de recursos, explicado principalmente pela elevação

dos compromissos com pagamentos de amortizações, as quais atingiram US$ 417

ti9 MALAN. P.S .. BONELLI. R. O.L.P. p. 398:
'0 FURTADO. C. V.P.P.B. p. -lO:
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milhões em 1960, deteriorando-se 120% relativamente ao nível de 1956, conforme

ilustrado na tabela abaixo.

Esses problemas de fechamento do balanço de pagamentos passaram a

representar risco efetivo de insolvência, no início dos anos 60 e posteriormente, tiveram

que ser equacionados mediante recurso à renegociação da dívida existente, junto a

organizações internacionais como o FMI.

Tabela 3

57 151

-264 255

.-248 184

-311 182

-478 58

-222 288

-389 181

-114 -54

140 82

368 -6

54 124

-237 27

-508 541

-281 871

-562 1015

-1307 1846

-1489 3492

-1688

-1 ORENSTEIN. L.. SOCHACZEEWSKI. A.C. A. O.P. p.179:

"
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3.2. O financiamento do crescimento "para dentro"

a esgotamento da fonte de financiamento externa ensejou, no início

dos anos 60, o recurso mais intenso a um instrumento de política monetária, cujos

trâmites burocráticos permanecem relativamente obscuros. As políticas monetária e

fiscal evidenciaram uma opção pelo projeto de industrialização, não obstante as

limitações orçamentárias, adotando-se um comportamento de alto risco, em detrimento

de uma maior precaução para evitar possíveis impulsos inflacionários. Firmou-se um

compromisso com o crescimento a qualquer custo e este objetivo norteou a estruturação

de um sistema operacional de financiamento sofisticado que possibilitou certa agilidade

na mobilização e transmissão de recursos; não obstante a passividade da política

monetária.

a sistema tripartite responsável pela política monetária era composto

pela SUMOC, pelo Banco do Brasil e pelo Tesouro Nacional. A Superintendência da

Moeda e do Crédito - SUMaC, organismo controlador do sistema era um Banco Central

embrionário. Criada em 1945, exercia a função de autoridade cambial, estabelecia a

taxa de redesconto e o percentual de depósito compulsório para o sistema bancário,

cumpria, também a função de fiscalizar as instituições e registrar a movimentação de

capitais estrangeiros, além de operar em mercado aberto.

a Banco do Brasil desenvolvia funções de autoridade monetária

gerenciando a Carteira de Redescontos - CARED -, responsável pela provisão de

créditos de liquidez e a Caixa de Mobilização Bancária - CAMaB -, emprestador de

última instância. a Tesouro Nacional era o órgao responsável pela emissão de papel

moeda e pela sua amortização na CAMaB, do Banco do Brasil.
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o órgão normativo do sistema era o Conselho da SUMOC, composto

pelo Ministro da Fazenda, pelo Presidente do Banco do Brasil, pelo Diretor-Executivo

da SUMOC , pelos diretores da Carteira de Câmbio, CACEX e Carteira de Redescontos

do Banco do Brasil, e do Presidente do BNDE.

Apesar do estreito relacionamento e interdependência existentes entre

cada um dos órgãos envolvidos na política monetária, seus papéis eram formalmente

delimitados, eliminando possíveis problemas decorrentes de duplicidade de funções. O

órgão normativo era o Conselho da Sumoc, a Sumoc gerenciava e as funções executivas

eram exercidas pelo Banco do Brasil. Apesar disso, a complexidade do sistema e o

excesso de etapas a percorrer entre a emissão e circulação expunha algumas regiões

nebulosas em termos de transparência, suscitando críticas crescentes' em relação à

condução da política monetária.

Por exemplo, a Caixa de Amortização do Tesouro Nacional emitia o

papel-moeda, cuja circulação era da alçada da Carteira de Redescontos, a qual, embora

sendo uma Diretoria do Banco do Brasil, possuía contabilidade própria. Contudo, dada

a sua extensa malha de agências, o Banco do Brasil ficava incumbido de realizar a

distribuição do numerário pelo país.

A mecânica era detonada pela necessidade de papel-moeda para o

caixa do Banco do Brasil ou para repasse aos bancos comerciais em cumprimento à sua

função de banqueiro do sistema financeiro. Os títulos e as notas promissórias

representativos de suas operações correntes eram redescontados mediante entrega de

papel-moeda pela Carteira de Redescontos, a qual recorria a empréstimos junto ao

Tesouro Nacional. Teoricamente, à época do vencimento dos títulos redescontados, o

papel-moeda seria resgatado para incineração pela Caixa de Amortização.
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A consecução da política monetária no período ensejou críticas ao

papel do Banco do Brasil que acumulava funções incompatíveis: a de agente financeiro

do Tesouro para operações de crédito, depositário das reservas voluntárias dos bancos

comerciais, não obstante também operar como banco comercial, acumulando, também,

a responsabilidade pelo financiamento agrícola.

Independentemente da procedência de grande parte das críticas, foi

exatamente essa mescla de funções do Banco do Brasil e os mecanismos heterodoxos de

criação de liquidez engendrados, que possibilitaram a execução da política monetária

forjada pelo Plano de Metas. A imposição de um limite para as operações da CARED

com o Tesouro era contornada por decisão do Congresso Nacional que "encampava" a

emissão realizada pelo Tesouro. Assim, cancelava-se o débito da CARED, do Banco do

Brasil e do Tesouro. Tais expedientes, a princípio ativados, extraordinariamente, para

solucionar questões relacionadas com o desenvolvimento econômico, passaram a ser

demandados frequentemente e, com finalidades políticas, tornando-o inócuo à medida

que o quadro intlacionário se agravava. As taxas de juros praticadas nestas operações

eram baixas e chegaram mesmo a se tornar negativas, em termos reais, em consequência

d I -d·tl-72a ace eraçao aIO açao.

A pressão exercida pelos déficits de caixa do Tesouro sobre as

emissões fêz-se presente em todos os anos da década, à exceção de 1966 e 1969, sendo

61/64 o período em que mais se expandiram as operações ativas das Autoridades

Monetárias.

Para ilustrar a magnitude de tais déficits de caixa incorridos pelo

Tesouro, convém registrar que as receitas da União não chegaram a cobrir as despesas

-: ORENSTEIN. L.. SOCHACZEWSKI. A. C7. A.O.P. pp. 186/7:
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correntes, significando que parte desta, bem como toda a despesa de capital tiveram de

ser financiadas através de empréstimos junto ao público e às Autoridades Monetárias.

Tabela 4

A cobertura do déficit de caixa, se fazia às custas dos empréstimos do

Banco do Brasil ao Tesouro. Contudo, sua característica de banco central e banco

comercial, fazia com que os créditos contra ele, em particular os depósitos, não

configurassem uma expansão de moeda escriturai e sim, da base monetária, implicando

em permanente expansão primária dos meios de pagamento.

A esse tempo, o governo aind~ não podia contar com o financiamento

do déficit através da colocação de títulos da dívida pública no mercado aberto pois não

se vislumbrava potencial para atender às necessidades do Tesouro. 73

O impedimento de o governo se financiar através de operações via

mercado aberto residia na imposição do limite de 12% para a colocação de títulos da

dívida



78

pública. Tentativas de redução do déficit de caixa do Tesouro esbarravam em uma

estrutura tributária anacrônica. Uma solução seria sacrificar os gastos correntes de

forma a não comprometer o programa de investimentos. Contudo, observou-se,

exatamente o contrário.

Com a aceleração do processo inflacionário, os créditos bancários

foram se contraindo e reduzindo os prazos. Nesse período, ao lado do mercado paralelo

emergente, desenvolveu-se o instrumento das letras de câmbio oferecido pelas

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - as financeiras.

Os beneficios do desenvolvimento econômico experimentado ficaram

circunscritos basicamente aos grandes centros urbanos, mais especificamente Rio de

Janeiro e São Paulo. Desta forma, o setor agrícola permaneceu à margem dos avanços

tecnológicos, ocorrendo um crescente êxodo rural com destino aos pólos de

desenvolvimento e à nova capital da República. O aumento da oferta de mão de obra,

daí decorrente, não provocou uma queda proporcional do salário real devido ao

crescimento no nível de emprego e ao forte poder dos Sindicatos, então.

A reduzida participação do capital privado nacional evidencia uma

ausência de estímulos a livres empreendimentos individuais de pequeno porte. As

agências oficiais de crédito eram os únicos a prover créditos de longo prazo,

implicando, num excesso de demanda. O Estado optou por financiar empresas de porte,

em detrimento da iniciativa familiar. Os recursos oriundos da poupança forçada não

engendrararam o desenvolvimento da capacidade empresarial do cidadão brasileiro. Ao

contrário, observamos uma certa passividade do empresariado relativamente à

existência de critérios eminentemente políticos no direcionamento dos recursos à

".1 NEUHAUS. Paulo. MAGALHÃES. Uriel. Crédito ao consumidor (Uma análise econômica). Rio de
Janeiro: IBMEC. 1976. p.19
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iniciativa privada. Traços importantes da cultura empresarial brasileira derivam e

impõem ineficiências relacionadas à troca de favores, privilegiando o jogo político em

detrimento da iniciativa produtiva. Essa característica é agravada pelo precário sistema

educacional vigente até os dias de hoje. As ineficiências do capital, aliadas à reduzida

produtividade da mão de obra, explicam uma parcela da concentração de renda e

exclusão social existente.

O processo de acumulação em larga escala, possibilitou o surgimento

de uma classe média, com acesso a bens de consumo sofisticados, ao lado de uma

camada de sub-empregados e marginalizados nas grandes cidades. O campo

permaneceu atrasado, uma vez que a estrutura agrária não se alterou significativamente,

e a distribuição dos beneficios do progresso não atingiu a população rural. As

diferenças regionais se acentuaram.

Chama a atenção tanto o desperdício no uso da mão de obra,

quanto a baixa eficiência no uso do capital, implícitos na organização da agricultura

brasileira de então. Celso Furtado sugeriu que o problema fosse atacado pela elevação a

prazo curto, do nível de vida do terço inferior da população rural, cuja extrema miséria e

insuficiência alimentar eram sérios obstáculos à elevação da produtividade em grande

parte do setor agrícola. Sugeria-se também ataque ao Iatifúndio.Í"

O impressionante crescimento econômico, liderado pela setor

industrial, caracterizou-se por uma ausência de externai idades positivas tanto em termos

setoriais - os setores produtores de bens não duráveis não se apropriou da tecnologia

utilizada para a fabricação dos bens duráveis -, quanto em termos regionais, realçando

as disparidades entre a cidade e o campo.

-I FURTADO_ C. U.P.P.S. p. 15:
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3.3. A estagnação

o início da década de 60 caracterizou-se por uma grande

instabilidade econômica e política, criando um ambiente de incerteza. A crescente

mobilização de estudantes e de sindicatos de trabalhadores, provocou reação no seio da

classe média brasileira, polarizando a discussão política. Diversas tentativas de

estabilização foram feitas, mas o regime democrático parecia incapaz de promover uma

reforma nas dimensões e na profundidade requerida para corrigir imperfeições.

institucionais e, assim, possibilitar a recuperação econômica em bases sólidas.

A desaceleração que se verificou foi, de acordo com uma linha de

pensamento de destaque na época, resultado do esgotamento do pacote de

investimentos engendrado em 1956 e se manifestou mais intensamente na formação

bruta de capital nas indústrias de bens de consumo e intermediários. O excesso de

capacidade instalada diagnosticado na virada da década de 60 decorreu principalmente

de investimentos ocorridos em anos anteriores que, no caso de bens de capital cumprem

uma certa defasagem até a maturação. A expansão da demanda de bens duráveis

durante o ciclo já havia absorvido as margens anteriormente reprimidas ou cativas,

características do processo de substituição de importações.

A existência de capacidade ociosa preenchia um importante requisito

para alavancar a poupança interna. Esta capacidade precisava conjugar-se a uma

demanda de investimentos compatível. Todas as evidências apontam para um mercado

de capitais insuficiente para canalizar a poupança homogeneamente para os diversos

setores da economia. Este requisito somente se realizaria através da construção de um

aparelho de intermediação financeira capaz de tornar efetiva a demanda de

investimentos.
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Contudo os dados da tabela 3 actrna embutem uma elevação,

generalizada no nível dos investimentos entre 1959 e 1962, à exceção da indústria

automobilística, a qual vinha se mantendo na vanguarda das atividades de investimento

a partir de meados dos anos 50. Certamente ocorreram problemas relacionados com

excesso de investimento relativamente à demanda neste setor e, possivelmente, na

indústria elétrica, que experimentou uma relativa estagnação nesse mesmo período.

Numa primeira leitura, esses dados poderiam sinalizar uma

estagnação na atividade industrial. No entanto, o fraco desempenho desses setores foi

compensado pela performance de indústrias de base como a química e a metalúrgica.

A propósito, escrevendo nos anos 70, Tavares apresenta uma

interpretação interessante para o período: "No caso do Brasil, pode-se dizer que a

crise econômica de meados da década passada expressa também - como já foi dito -

uma transição, não a uma nova economia mas a um novo estilo de desenvolvimento

capitalista que supõe, dada a existência de uma base produtiva adequada, um novo

esquema de concentração de poder e da renda, bem como novos mecanismos de

estímulo, adequados a outra etapa de integração com o capitalismo internacional.

Cremos que os transtornos verificados nessa economia não correspondem ao fenômeno

da estagnação em sua acepção comum, apesar da redução da taxa global de crescimento

verificado entre 1962 e 1967."I

3.3.1. O sistema bancário

A política monetária desenvolveu-se, entre nós, a partir da fixação de

três pontos, dada a inexistência de um open-market, até a reforma bancária de 1965: a

I TAVARES. M.C. S.I.c.F. pp.175/6:



82

política de crédito ao Governo, a contrapartida monetária das operações ligadas ao

comércio exterior, e a política de crédito ao setor privado.

A política de crédito ao governo, resultava de um dado fiscal

relativamente ao qual, as autoridades monetárias comportavam-se passivamente. O

sentido de causalidade era único e evidente. Os déficits de caixa da União, descontados

eventuais empréstimos compulsórios de receita não vinculada, determinava a expansão

do crédito das autoridades monetárias ao governo.

A contrapartida monetária das operações ligadas comércio exterior

configurava-se como outro fator determinante no mecanismo de criação de meios de

pagamento, caracterizando-se entre nós por um considerável efeito desinflacionário. A

criação de moedas se processa pela compra de cambiais dos exportadores e pela

renovação de "swaps" a taxas mais altas; e a destruição pela venda de cambiais aos

importadores, pelo recebimento de depósitos compulsórios ligados às importações.

Naturalmente, o resultado era determinado exogenamente pelo comportamento do

déficit em transações correntes e pela ajuda externa.

Os mecanismos de controle da política monetária eram restritos ao

volume de crédito direcionado ao setor privado. Estes mecanismos efetivavam-se pela

imposição de limites aos empréstimos do Banco do Brasil ao público, ou pela regulação

dos créditos dos bancos comerciais, nesse caso recorria-se a políticas de redesconto e a

alterações da relação encaixe/depósitos exigidos para depósitos compulsórios. "A

política de crédito às empresas deverá ser suficientemente controlada para impedir os

excessos de inflação de procura, mas suficientemente realista para adaptar-se à inflação

de custos. Dentro desse princípio, os tetos globais de crédito às empresas deverão ser

reajustados proporcionalmente à expansão dos meios de pagamento - vale dizer,
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aproximadamente, na proporção do crescimento do Produto Nacional a preços

correntes. ,,2

Uma vez que o modelo de crescimento não ensejou uma

reestruturação dos padrões de financiamento do sistema financeiro nacional, observou-

se um falta de sintonia entre os setores, comportando ao mesmo tempo ociosidade e

antiociosidade. Para se ter uma idéia da estrutura do sistema financeiro, em 1965

apenas 2,9% da poupança bruta nacional se realizava através do sistema bancário.

Nível bastante inferior ao alcançado pelos demais países da América Latina, cuja média,

então, se situava em torno de 10%.3

o número de agências bancárias, por essa época, expandiu-se

razoavelmente e observou-se concentração excessiva de unidades circunscritas a

determinadas praças. Dentro desse processo, surgiram construções suntuosas que

elevando consideravelmente os imobilizados dos bancos, impactariam ndo

negativamente os custos, sendo um dos maiores determinantes das crises enfrentadas

pelo setor."

A necessidade de reformulação do sistema era evidente dada a

incapacidade de os bancos comerciais atender à demanda de crédito de médio prazo,

concentrando-se cada vez mais no curto prazo, à medida que seu passivo de longo

prazo diminuía. Em 1952, por exemplo, 24,4% dos depósitos totais nos bancos

comerciais eram a prazo, passando a representar em 1962, apenas 5,1% do total. Até

mesmo com a criação da

: Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica, Programa de Ação Econômica do Governo:
~964-1966. Documentos EPEA. Rio de Janeiro, novembro de 1964, p.64:
J Conjuntura Econômica. janeiro 1970. p.73:
~Conjuntura Econômica. janeiro 1970. p.73:
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correção monetária, em junho de '1966, os depósitos a prazo montavam a 9,3% do total

dos depósitos.i

Tabela 6 .

631
5705 702
5548 642
5862 558
6282 621
6397 501
6961 409
6211 338
6139 289
8311 391
6974 1062
8320 1209
9150 1626
10686 1856
11571 2237
13185 2751
15926 3536
19715

A série de' empréstimos, a preços constantes, do sistema bancário ao

setor privado caracterizou-se por uma evolução bastante irregular, não guardando, como

seria natural, correlação satisfatória com a evolução do nível de atividade econômica.

Verifica-se,

por exemplo, que apesar de o produto real da economia ter crescido cerca de 36,7%

entre

1959 e 1965, os empréstimos' bancários ao setor privado, em termos reais.

permaneceram

5 NEUHAUS. P.. MAGALHÃES. U. Crédito ao consumidor (Uma análise econômica). p.19:
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praticamente estagnados, sendo que em 1961, 1963 e 1964 seu nível se situou abaixo

do de 19596

li Conjuntura Econômica, janeiro 1970. p.73:
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Essa estagnação dos empréstimos bancários ao setor privado parece

encontrar boa dose de explicação nas consequências do processo inflacionário, que atingiu

os mais altos índices nesses anos e que acarretou: 1) descapitalização das empresas

propiciada em parte pela ilusão monetária e em parte pela tributação de lucros nominais; 2)

imobilização de parte do capital de giro das empresas como forma de proteção contra a

inflação; 3) demanda de créditos de médio prazo através da recorrência ao mercado

paralelo, uma vez que o sistema bancário foi deixando de ofertar dado o agravamento do

processo inflacionário.'

A perda de dinamismo industrial e o recrudescimento da inflação 1960

evidenciou, internamente, o conflito distributivo entre governo, empresariado e sindicatos

de trabalhadores inerente ao modelo de crescimento adotado. o cenário econômico

adverso numa conjuntura política conturbada parecia recomendar políticas ortodoxas que

implicariam no sacrifício do rápido crescimento econômico. Os problemas da aceleração

inflacionária e deterioração externa aguçaram-se com o tempo, a despeito da condição

imposta pelos credores externos de metas antiinflacionárias como garantia para novos

empréstimos externos." Tais empréstimos representaram uma tentativa de fínanciar parte

das elevadas taxas de investimento incorridas no período. Na medida em que não foram

gerados superávits nas trocas com o setor externo, o problema do endividamento tornou-se

explosivo impondo o uso recorrente de recursos externos para nossa manter a condição de

solvência.

As necessidades de recursos externos eram supridas por meio de

operações de swap com bancos comerciais estrangeiros, com garantia de cobertura cambial

- Conjuntura Econômica. janeiro 1970. p. 76:
, WELLS. 1. GFBS. p. 200:
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e, em geral com vencimentos muito curtos, acarretando necessidade de novas emissões, na

medida em que as autoridades monetárias recorriam ao mercado livre de câmbio. Os

importadores tinham a possibilidade de financiar suas operações diretamente dos

fornecedores. Em 1959/60, o montante de swaps somado aos suppliers credit financiou por

volta de 54% do déficit externo, anulando os resultados positivos do "lucro de câmbio.,,9

3.3.2. A política

O Presidente Jânio Quadros tomou posse em 1961, e dentre suas

prioridades encontrava-se, com certeza, a estabilização da inflação. Seu programa de

governo impunha restrições salariais e creditícias, condições possivelmente impostas pelos

credores americanos e europeus para a concessão de um ansiado reescalonamento dos

termos da dívida externa, obtido em maio de 1961. De forma a compensar a ausência, tanto

de instrumentos fiscais quanto de um sistema de intermediação financeira apropriados para

alocar recursos no sistema manufatureiro, introduziu-se uma política cambial

liberalizante, que possibilitou ao governo financiar-se via letras de importação e depósitos

de importação. Quadros provocou inesperadamente uma crise institucional ao renunciar ao

poder em agosto de 1961, sendo substituído por João Goulart, em setembro, o qual

governou com reduzidos poderes, sob o regime parlamentarista. De setembro de 1961 a

janeiro de 1963, registrou-se um longo período de incerteza política. 10

A inexistência de uma política de estabilização em 1962 provocou um

forte crescimento tanto da oferta de moeda em termos nominais (o crédito bancário ao setor

privado cresceu aproximadamente 61% entre janeiro de 62 e 63). Os dados disponíveis para

o período, contudo, não apontam para queda do nível de investimentos ou do crescimento

9 SERRA. José. Ciclos e mudanças estruturais na economia brasileira do após-guerra. Pesquisa e
Planejamento Econômico. VoI. 2/2. abril-junho/l982;
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econômico. Estatísticas registram crescimento da formação bruta de capital fixo. O

investimento no setor manufatureiro cresceu aproximadamente 15%, ao mesmo tempo que

os investimentos do setor governamental expandiram-se em decorrência das menores

restrições orçamentárias relativamente a 1961.

A política, nada ortodoxa, adotada propiciou um novo impulso à indústria

de bens de consumo duráveis, a qual veio a liderar este crescimento terminal que precedeu

a inversão de tendência de crescimento. Mais especificamente, a rápida expansão da oferta

monetária e do crédito ao consumidor conjugado à preferência pela liquidez provocada pela

aceleração inflacionária e à elevação dos salários reais médios na indústria, transformaram

1962 num ano de grande prosperidade, com evidências de forte expansão da demanda e do

crédito pessoal. O balanço de pagamentos em conta-corrente, contudo, deteriorou-se,

passando de um resultado superavitário de US$ 115 milhões em 1961 para um déficit de

US$ 346 milhões em 1962.

O momento da inversão de tendência é motivo de controvérsia entre os

autores que estudaram o período. Contudo, o fato é que a economia cresceu 6,6% em 1966,

performance inferior à de 1961, quando o produto expandiu-se 8,6%. A despeito do vigor

observado no setor de bens duráveis em 1962, cuja performance não foi igualada até 1968,

alguns setores já exibiam perda de dinamismo industrial. Contudo a inversão de tendência

pronunciou-se em 1963, ocasião em que o produto ficou praticamente estagnado.

A vitória do regime presidencialista em janeiro de 1963 foi oportuna para

a implementação do Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social elaborado sob,

a coordenação de Celso Furtado, ministro extraordinário para Assuntos de

Desenvolvimento Econômico, cujo desafio era equilibrar as contas externas e combater a

11J WELLS. 1. G.F.B.S. p. 203:
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90
O diagnóstico da inflação era ortodoxo e apontava

acertadamente o excesso de demanda, via gasto público como sua mais importante causa e

a proposta era combatê-la via correção de preços defasados (alinhamento dos preços

relativos), redução do déficit público e controle da expansão do crédito ao setor privado.i"

O ministério de João Goulart, embora reconhecido pela capacidade

intelectual de seus membros, caracterizava-se pela parca representatividade nos meios

políticos e empresariais tradicionais. A antecipação de medidas de controle de preços

resultaram em um salto no índice de preços industriais de 20% em janeiro seguido de 11%

em fevereiro. Ademais a abolição de subsídios para o trigo e derivados de petróleo,

reajuste das tarifas de transportes urbanos, provocaram reações das esquerdas. As

negociações para um acordo stand-by e para renegociação dos prazos frustrou as

expectativas. A impressionante queda de continuidade observada nas taxas de crescimento

do PIB, entre 1962 e 1963 - de 6,6% em 1962 para 0,6% em 1963 - evidenciou o processo

recessivo e a aproximação de uma crise institucional, que logo eclodiu. Fatores

conjunturais extremamente adversos, como geadas no Sul provocando racionamento de

energia, além da seca no Nordeste também contribuíram para mobilizar a população, que

perplexa ante o quadro caótico reinante, respaldaram a ascenção do regime militar em abril

de 196412

3.3.3. Os fundamentos econômicos

Celso Furtado enfrentou um desafio por ocasião da sua gestão ministerial

na pasta de assuntos econômicos. Simultaneamente à crise política a economia enfrentava

o fenômeno da estagflação, ou seja, taxas decrescentes de crescimento acompanhadas de

II ABREU. M.P. x.o.r. p. 206:
1: ABREU. M.P. x.o.r. p. 208:
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aceleração inflacionária. A colaboração externa era crucial e implicava em um choque

fiscal, de forma a substituir o financiamento inflacionário por mecanismos ortodoxos de

arrecadação, além de corte brutal das despesas administrativas, previdenciárias e dos

subsídios. O poder de barganha era praticamente nenhum e o adiamento das medidas

exacerbava os custos financeiros tornando ainda mais fugidia nossa trajetória para o

equilíbrio.

Sob esse pnsma, é possível compreender a consistência intelectual e

integridade do elaborador do Plano Trienal, o qual se situava entre os pensadores que mais

intensamente haviam analisado o modelo de crescimento adotado pelo Brasil. O fato de ser

identificado como um pensador de esquerda, ligado à tradição estruturalista da CEP AL,

num momento de acirramento da guerra-fria e da polarização do debate político entre

esquerda e direita, gerou resistências da direita. Ao mesmo tempo, a aproximação com os

credores internacionais, que resultaram nos fundamentos do plano de estabilização aplicado

em 1963, gerou o repúdio das esquerdas.

A preocupação com o aspecto social do desenvolvimento econômico revela

sua formação acadêmica em sociologia. Sob sua perspectiva, "por uma questão de

facilidade metodológica, o economista concentra a sua atenção nos aspectos mensuráveis

do desenvolvimento, isto é, privilegia as variáveis que são passíveis de uma expressão

quantitativas." Assim, a observação do comportamento das variáveis econômicas torna-se,

muitas vezes, o objeto-fim de estudo dos economistas. E tais variáveis, quando

desvinculadas de aspectos tais como estrutura da população, hábitos dos consumidores,

quadro institucional, etc. - os quais, isolados no tempo -, são responsáveis por eventuais

tendenciosidades metodológicas. "O que no começo era uma simplificação metodológica
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necessária, tende a transformar-se em obstáculo à própria percepção da natureza do

prob lema." 13

As transformações resultantes do processo de industrialização ocorridos

nos anos cinqüenta elevou o emprego na indústria a uma taxa de 2,6% a.a., sendo provável

que o emprego urbano tenha aumentado a uma taxa maior devido à transferência do

excedente gerado no setor industrial para outras atividades, através de vários serviços e

gastos do Estado. Pelo menos, o consumo público, no qual se incluem os serviços de saúde

e educação, prestados pelos distintos níveis de governo, aumentou sua participação no

consumo total entre 1947 e 1960." 14 Graças a isso foi possível, durante os anos cinquenta,

haver um aumento da demanda de bens não duráveis a uma taxa de aproximadamente 6%

a.a., permitindo assim que a substituição de importações prolongasse seu dinamismo.

Credita-se a essa elevação da taxa de salário real na indústria no período, a racionalidade

política para o "arroxo" salarial, ocorrido em meados dos anos 60, a qual veio descontar

alguma margem de ganho salarial real, obtida durante a década de 50.

A perda de dinamismo do processo de industrialização baseado na .

substituição de importações centralizou a discussão acadêmica, estimulada pela crítica de

Celso Furtado ao modelo. A política salarial postulada e ensejou um projeto de

crescimento baseado no financiamento do progresso com recursos subtraídos da massa

salarial e aplicados na produção. Quanto ao investimento público, este se restringiu em

decorrência de uma base fiscal exígua frente insuficiente para fazer frente aos gastos

correntes.

13 FURTADO. C. V.P.P.H. pp.18/l9:
1,1 Plano Trienal. 1962:
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O governo militar em 1964, através do Plano de Ação Econômica do

Governo, implementou reformas estruturais profundas que conduziram a uma

reestruturação com forte impacto depressivo sobre a economia. Foi elevada a carga

tributária, ao tempo em que o governo procedeu a cortes nos gastos públicos e impôs

restrições ao crédito. Como política de rendas optou-se por uma profunda compressão

salarial, acompanhada de uma inflação administrada de forma a realinhar os preços

relativos.

Como decorrência de tantas medidas restritivas o número de empresas

liquidadas cresceu, eliminando-se parte da capacidade produtiva excedente no sistema,

resultando em maior eficiência. A compressão salarial, por sua vez, alterou a distribuição

de renda em favor dos lucros das empresas que tinham melhores condições de

sobrevivência, assim como reforçou a renda da classe média estimulando a demanda por

bens duráveis. Ao final desse processo seletivo, sobreviveram as empresas mais

capitalizadas, dentre elas as modernas multinacionais fabricantes dos bens de consumo

duráveis.

Em novembro de 1964 o governo do General Castelo Branco põe em

prática uma série de medidas na tentativa de reverter o quadro de estagflação a que o país

estava submetido. Era o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), elaborado pelo

Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica, tendo como titulares Roberto

Campos e Octavio Gouveia de Bulhões, respectivamente.

A implementação do Plano foi viabilizada pelo regime autocrático, o qual

impôs à sociedade esse projeto de profundas reformas de modo a eliminar as restrições

estruturais à retomada do desenvolvimento sustentado, assim como combater o processo

inflacioário. O Plano era ambicioso e propunha-se a atuar em diversas frentes, através de
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implementação de políticas financeira, fiscal, tributária, monetária, cambial, bancária e de

rendas.

Entre as primeiras medidas, postas em prática pelo governo ainda em

1964, sobressaem as providências de ordem fiscal (como por exemplo a reforma do

imposto de renda e o conceito de correção monetária) e a limitação dos gastos públicos. A

elevação dos encargos fiscais de pessoas fisicas e jurídicas em 1965 provocaram uma

limitação dos recursos disponíveis, o que afetou o consumo e algum tempo depois, a

produção. Apesar do controle sobre a informação exercido pelo S.N.I., ouviam-se rumores

de que o número de falências e concordatas estava alcançando um nível catastrófico. Do

ponto de vista quantitativo, as insolvências se mantiveram num nível suportável pela

economia nacional, visto que os efeitos secundários foram insignificantes. Mais da metade

das falências e concordatas no Rio de Janeiro e em São Paulo se referem a

empreendimentos que produziam e comercializavam bens de consumo tradicionais .

.•. -~ A partir de 1964, o governo enfrenta o desafio de promover uma reforma

estrutural no sentido de prover sustentação para o desenvolvimento da economia, iniciando

suas ações pelo combate à inflação e por uma reforma no sistema financeiro de forma a

criar instrumentos de captação de poupança e abrir canais para fazer fluir investimentos.

Em 16.07.64, é iniciado o processo de rearranjo institucional do sistema financeiro pela

Lei 4357, com a criação da ORTN instrumento fundamental para a manutenção do valor

real das receitas tributárias, resultando numa sensível melhoria do resultado do setor

público. Logo em seguida, a Lei 4380, de 2l.08.64, criou o Sistema Nacional da Habitação

e o BNH, o qual, praticamente adotou a ORTN como unidade de valor, difundindo uma
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certa inércia para o restante do sistema financeiro deu origem a uma série de insituições

captadoras de poupança destinadas à.compra da casa própria. 15

A Lei 4595, de 31.12.64, ou Lei da Reforma Bancária redesenhou as

instituições bancárias e creditícias. É a partir daí que as Sociedades de Crédito,

Financiamento e Investimento passaram a integrar o grupo de entidades, fiscalizadas pelo

Banco Central, denominadas genericamente de Instituições Financeiras, ou simplesmente

Financeiras. Simultaneamente, o sistema bancário foi contemplado com a introdução das

operações de open market, pela Circular n" 85 do Banco Central do Brasil, a qual assegurou

a recompra de Obrigações do Tesouro Nacional, tipo reajustável, com prazo de um ano e

juros de 6% a.a., as quais poderiam ser utilizadas para recolhimento de depósitos

compusórios, ampliando, desta forma, o espectro da política monetária brasileira,

possibilitando aos bancos comerciais uma maior especialização nas operações de

tesouraria. 16

Essa evolução configurava-se como um elemento crucial no sentido de

especializar o sistema financeiro nacional, o qual mostrava-se anacrônico e ineficiente. O

resultado dessa evolução foi o aumento das margens de endividamento de todos os agentes

econômicos - consumidores, empresas, governo -, bem como o deslocamento de recursos

dos setores modernos cujo excedente não atinge uma rentabilidade razoável, para setores

mais arrojados, com taxas de crescimento e endividamento mais elevadas.

Posteriormente, com a promulgação da Lei do Mercado de Capitais (Lei

n? 4728, de 14.07.65), foi autorizada a criação de bancos de investimento de natureza

privada, .os quais, por corrigirem monetariamente suas captações em letras de câmbio,

15 Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica, Programa de Ação Econômica do Governo. 196~-
1966. Rio de Janeiro: Documentos EPEA. 1964:
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certificados de depóstios bancários e depósitos a prazo, passaram a emprestar seus recursos

com base na ORTN. Às Financeiras era facultado transformarem-se em bancos de

investimentos. A partir dessa Lei, procurou-se orientar a regulamentação do mercado no

sentido de disponibilizar alternativas mais diversificadas de aplicação para o público e,

assim, propiciar novas fontes de captação para as empresas. Uma inovação surgida na

época para capitalizar as empresas de capital aberto foi o estabelecimento do fundo 157,

baseado na imposição de empréstimo compulsório de adicional sobre o imposto de renda. A

bolsa de valores recuperou-se extraordinariamente e revelou-se o investimento mais

lucrativo dentre todos os ativos financeiros disponíveis no intervalo entre 1966 a 1972.

Em 1965 o governo intensificou o combate à inflação, iniciado pouco

após assumir a administração do país, em 1964, ocasião em que foram empregados

remédios clássicos ou mesmo providências inéditas para imunizar a economia nacional dos

males da depreciação monetária. Esperava-se a ocorrência de efeitos defasados

inconvenientes durante a retomada. Entre estes, a possibilidade de um aumento transitório

de insolvências e inadimplências, com agravamento dos prejuízos de credores ou inversores

e redução da poupança. A escolha da dosagem os remédios e a duração do tratamento

determinariam, não só o sucesso no atingimento do alvo principal de eliminar a alta

contínua de preços, assim como a ocorrência de eventuais efeitos secundários nocivos no,

terreno da solvência.

A expansão econômica que se instaurou foi identificada por Tavares e

Serra como solidariedade entre capitais privados estrangeiros e nacionais e capitais

públicos. O Estado promoveu, também, projetos de desenvolvimento em infra-estrutura,

reorientando seus investimentos com a finalidade de proporcionar economias externas ao

16 Banas Informa. 1 de maio de 1967. P.I5:
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setor industrial moderno (homogeneização). O governo militar, por sua vez, projetou e

orientou seus investimentos no sentido de que uma proporção crescente do excedente

global da economia gerasse externalidades aos setores não modernos para diminuir

diferenças de produtividade.

3.4. Crédito Pessoal e Crescimento Industrial

Nos momentos de incerteza decorrente da perda de poder de compra da

moeda, os bens de consumo duráveis configuram-se como ativos reais e, assim,

representam excelentes opções de investimento, preferencialmente aos bens de capital pela

maior liquidez e menor valor, oferecendo um hedge à depreciação decorrente da inflação,

substituindo os ativos financeiros no portfolio dos investidores domésticos, tão pouco

diversificado, durante os anos cinqüenta.

Diversos fatores contribuíram para o florescimento dessa indústria numa

conjuntura inflacionária. O ativos imobiliários, substitutos próximos dos bens duráveis,

tiveram rentabilidades reduzidas, pelo congelamento dos aluguéis, bem como pelo aumento

das alíquotas de imposto de transmissão. Na medida que a lei da usura funcionava como

um desestímulo à captação de poupança, a aplicação de deságio às letras de câmbio

representou uma inovação financeira revolucionária no mercado de capitais da época, em

virtude do direcionamento preferencial desses recursos para o financiamento da aquisição

de duráveis. Um outro importante propulsor do crescimento dessa indústria pode ser

creditado aos consórcios de automóveis, responsáveis pela introdução da correção

monetária dos ativos financeiros. Na verdade, as quotas eram adquiridas principalmente
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em função do ajuste automático de seu valor, por ocasião dos reajustes de preços da

indústria automobilística. 17

Os bens industriais voltados para o consumo familiar são dotados de

características especiais que os distinguem dos demais bens. Tais produtos, segundo a ótica

do usuário representam, na verdade, bens de investimento, na medida em que provê

melhoria da produtividade em termos do autoconsumo familiar, liberando, seus membros

da execução de tarefas que ocupavam parcela importante do tempo disponível. A

acumulação desses bens de capital "domésticos" provocou um movimento migratório de

mão de obra da produção familiar para a produção mercantil elevando sensivelmente a

oferta de mão de obra. 18

o crescimento industrial experimentado nos anos 50 possibilitou a

incorporação desse contingente de mão de obra liberado das tarefas domésticas pelas

empresas industriais ou comerciais, elevando a massa salarial da classe trabalhadora e,

conseqüentemente a renda pessoal disponível. A capacidade produtiva da indústria pode

ser ampliada por essa via independentemente da introdução de novas tecnologias. 19

Furtado compartilha desse ponto de vista de Rangel, afirmando: "O que

caracteriza uma economia dependente é que nela o progresso tecnológico é criado pelo

desenvolvimento, ou melhor, por modificações estruturais que surgem inicialmente pelo

lado da demanda, enquanto que nas economias desenvolvidas, o progresso tecnológico é,

ele mesmo, a fonte de desenvolvimento ...o elemento dinâmico não é a irradiação do

progresso tecnológico e sim, o deslocamento da curva da demanda. ,,20

1- MONTORO FI), A.. M.S.F.B. p. 6~:
18 RANGEL 1. C.T.C. p. 58:
19 RANGEL L c.T.c. p.59;
:0 FURTADO, C. U.P.P.B. p. 23:
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Ignacio Rangel, referindo-se a essa questão, chama a atenção para o

menor atraso tecnológico observado na casa familiar em comparação com o da empresa

industrial média doméstica relativamente às condições dos países desenvolvidos. Isto pode

parecer chocante à primeira vista, no entanto, se considerarmos os hábitos desta modalidade

de consumo como hábitos de produção, podemos visualizar uma ordem de renovação

tecnológica interna própria, ou seja, a dinâmica do desenvolvimento econômico nos países

periféricos obedeceriam a uma ordem inversa. A industrialização iniciar-se-ía, segundo

essa hipótese, pela criação de capacidade na casa de família, pela renovação dos

equipamentos de produção doméstica.r'

A política salarial implementada com o advento do PAEG em meados dos

anos 60, foi um dos pilares da reforma estrutural sendo estabelecida à revelia de

negociações sindicais, implicando em perda de poder destas instituições. A Circular n" 10,

em 1965, determinou que evolução dos salários obedeceria a uma regra rígida a qual

estabelecia o novo patamar, com base no nível salarial médio dos trabalhadores, relativos

aos últimos 24 meses, mais uma pequena parcela a título de produtividade. Os reajustes

seriam anuais e preestabelecidos a partir de uma estimativa para baixo da inflação.

Os efeitos da política salarial sobre o salário mínimo real médio foram

significativos. Já em 1965, ano da introdução da fórmula de reajuste, o índice de salário

mínimo real médio sofreu uma queda de sete pontos percentuais, caindo novamente em

1966 também em sete pontos percentuais. Nos anos seguintes observou-se a continuidade

da tendência de queda salarial, evidenciando os objetivos políticos claros de favorecimento

2\ RANGEL. L e.T.c. p.59:
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à acumulação de capital via manutenção da elevada taxa de lucro, e possibilitando uma

política de remuneração seletiva para a mão de obra especializada. 22.

"Qualquer que seja o indicador escolhido no período de 1967 a 1973 ocorreu uma queda ou

estagnação do salário mínimo real apesar do. forte crescimento da economia e da

produtividade do trabalho. ,,23

Se por um lado a política salarial provocou um efeito inequívocamente

contracionista sobre o rendimento dos trabalhadores, as externai idades provocadas pelo

crescimento do consumo de bens duráveis, resultante da elevação da participação da família

no mercado de trabalho, possibilitou uma elevação da renda familiar disponível.

A forma de inserção do governo nos projetos deveria privilegiar a

ocupação da capacidade ociosa presente através de políticas de financiamento ao dispêndio

dos consumidores, forçando uma ampliação do consumo por cima do patamar da sua renda

mensal disponível. Essa política atraiu fluxos crescentes de capitais - ingresso e

repatriação, invertendo a tendência de evasão prevalecente até 1964.

É fundamental o papel do sistema financeiro no crescimento econômico

pela dinamização dos fluxos de poupança e investimento, permitindo a vascularização da

economia, prospectando recursos dos setores superavitários e direcionando-os para áreas

que ofereçam oportunidades de investimento. A utilização mais intensiva desses canais foi

estimulada pela crescente especialização do mercado de capitais, a qual permitiu uma

política creditícia expansionista e eficiente a partir de1967, privilegiando tanto a formação

bruta de capital fixo quanto o crédito ao consumidor.

22 (LAGO. Luiz Aranha Corrêa. A retomada do crescimento e distorções do "milagre": 1967-1973. in A.O.P.

p.287:
23 Deicom. lBGE. 1979. p.195:
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Dentre os fatores endógenos responsáveis pelo boom, o papel diretivo do

Estado na formulação política pela ótica da demanda configura-se uma hipótese

amplamente aceita: pela elevação do crédito ao consumo tornou possível uma grande

ampliação do endividamento familiar associada aos gastos em bens de consumo duráveis, o

que permitiu considerável expansão desta categoria de bens. "Em particular, os saldos das

letras de câmbio emitidas, representaram desde 1967, a mais alta proporção dos ativos não

monetários em poder do público, dentre todas as demais modalidades, até 1975." 24

:1 MALAN. P.S .. BONELLI. R. O.L.P. p. 371:
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Tabela 8

81040 81040
102650 102650
257890 257890
240000 240000
386720 386720
868750 868750
725220 816210
1140341 1535500
2040462 2582204
2140385 2967308
3165323 3933871
4225926 5090236
5685131 6418367
8978086 9212595

8667041

"Em temos reais, deflacionando pelo índice geral de preços (IGP), os

saldos respectivos em 31 de dezembro cresceram: 173% em 1968, 13% em 1969 e em 1970,

52% em 1971,26% em 1972,44% em 1973, caíram para 6% em 1974, mantendo-se nesse

nível em 1975." 25Embora os saldos das letras de câmbio tenham tido uma evolução

impressionante, . os dados publicados constantes da tabela 8, acima, divergem

consideravelmente daqueles citados por Malan e Bonelli. De acordo com o BACEN, os

aceites cambiais evoluíram, em termos reais, 88% em 1967, 68% em 68, 15% em 69, 33%

em 70, 29% em 71, 26% em 72, 44% em 73 e 9% em 74.

:5 MALAN. P.S .. BONELLI. R. O.L.P. p. 371:
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Para o mutuário, o custo do crédito era levemente positivo até 1965. A

partir daí, o declínio da taxa de inflação não se transmitiu com a agilidade requerida para as

taxas cobradas pelas Financeiras, acarretando uma elevação expressiva em termos reais.

Uma vez que a taxa era prefixada, sua elevação em termos reais justificava-se por uma

rigidez das expectativas inflacionárias; ou seja, os investidores, superestimando a inflação

futura, exigiam deságios excessivos na compra das letras de câmbio. A questão foi

solucionada pela substituição da regra das estimativas a priori, então prevalecente pela

verificação, a posteriori, da inflação, abolindo-se o sistema de deságios e implementando-se

o da correção monetária.

Tabela 9
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O sistema de colocação de letras de câmbio com deságio desapareceu a

partir de 1965, com a Lei 4728, que determinou obrigatoriedade do beneficiário do deságio

na declaração de rendimentos para fins de imposto de renda. A alteração desta "regra de

ouro" pela remuneração a posteriori, com base na correção monetária, fracassou tanto pela

recusa dos mutuários em incorrer em débitos com reajuste, quanto pelas incertezas por

parte das Financeiras acerca do nível adequado de correção.

O deságio tornou-se um atributo indissociável das letras de câmbio.

Assim, as tentativas de alterá-la estavam fadadas ao fracasso, dada a popularidade do

instrumento na concepção original. A alternativa do governo foi tentar prover aos

aplicadores uma forma de remuneração similar à dos deságios: a correção monetária

prefixada. Nesse sistema os títulos eram emitidos ao par e resgatados com ágio

equivalentes aos juros e correção monetária. O novo sistema deu um novo impulso aos

aceites cambiais como fonte de captação, fazendo a relação entre aceites cambiais e crédito

bancário ao setor privado crescer de 17% em 1965 para 24,6% em 1967.

A explicação do crescimento econômico experimentado no período do "milagre"

pelos efeitos do crédito direcionado a uma massa salarial familiar expandida mostra-se

bastante plausível, uma vez que ele possibilitou a antecipação do consumo futuro de

duráveis, impactando a demanda e estimulando um processo de transmissão mais amplo

sobre a atividade econômica.

Tal hipótese que privilegia impulsos pelo lado da demanda sustenta-se, quer pela

evidente elevação das margens de lucro favorecendo as camadas sociais de altas rendas.

quer pelo aumento no nível de emprego que elevou a renda familiar, não obstante a redução

salarial, ou mesmo pela crescente oferta de crédito pessoal, então disponível.
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Wells chama a atenção para outro aspecto a reforçar a elevação da renda

disponível: "While the gains from income growth have been very unequally distributed.

real working-class incomes in the more advanced regions have increased"; e, adiante,

"The more-or-Iess spontaneous emergence of consumer credit and the passing-on of

productivity gains in the form of lower relative prices have served to sustain the growlh in

demand for lhe output of lhe sectors under discussion here. ,,26

De início a necessidade de crédito era atendida pelos próprios

comerciantes. Com a sofisticação do mercado de bens de consumo duráveis, de elevados

valores unitários, a estrutura dessas empresas comercrats tornou-se, aos poucos,

incompatível com os volumes de recursos necessários a atender às demandas por

financiamento. Tal crescimento foi possibilitado pela assunção por parte do Estado da

função diretiva no sentido de estimular a captação externa de "funding" pelas Financeiras,

às quais foram se tornando crescentemente especializadas

A eficiência de políticas expansionistas pelo lado da demanda para a

recuperação econômica iniciada em 1967 explica-se tanto pelo longo processo de

reestruturação do parque produtivo quanto dos ganhos de eficiência do sistema financeiro.

As condições de oferta pelo lado real da economia eram espetaculares quer pela existência

de uma imensa capacidade instalada não aproveitada quer pela capacidade ociosa adicional

possivelmente construída a partir da maturação de investimentos gerados durante a crise ou

estagnação.

:6 WELLS. 1. R. GFBM. p. 155:
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3.4.1. A Evidência Empírica

a) Crédito ao consumidor

A Lei da Usura estabelecida em 1933, limitou em 12% a.a. a taxa cobrada para

operações creditícias. A Cláusula Ouro, impedia o reajuste monetário dos contratos em

função das distorções reais possíveis de ocorrer durante o prazo contratual. A

conjugação de ambas as leis com o processo inflacionário resultou em taxas de juros

reais negativas, desestimulando a oferta de crédito Adicionalmente, esta restrição

instituiu o pagamento de "juros por fora" (deságio sobre títulos de crédito), tornando

crescentemente atraente a colocação de letras de câmbio como instrumento de

captação, corrigindo distorções quanto à remuneração do capital emprestado.

As incertezas enfrentadas pelos poupadores, decorrentes principalmente do

processo inflacionário ocorrido na virada das décadas 50/60 teve como conseqüência

um encurtamento dos prazos das aplicações financeiras. Foi neste período que

desenvolveu-se o mercado paralelo de letras de câmbio. O Decreto-Lei n? 9603, de

16.08.46, autorizou as empresas comerciais e industriais interessadas, bem como as

pessoas fisicas ou jurídicas, autorizadas pela extinta SUMOC, a organizarem seções de

financiamento e crédito no interior das próprias empresas. Tal inovação configurou-se

na centelha inicial de um processo de renovação que se realizaria com as reformas

estabelecidas pelo PAEG.

Foi em 1959 que se iniciou o desenvolvimento do mecanismo das letras de

câmbio, o qual consistia em uma troca de duplicatas emitidas pelo mutuário que

efetuasse transação real com terceiros, ou de promissórias de terceiros a seu favor, por

letras de câmbio sacadas pelo mesmo e aceitas pela Sociedade de Crédito e

Financiamento. Os prazos das letras eram estipulados de forma a serem precedidos



107

pelos vencimento dos títulos entregues pelo mutuário e seus valores determinados de

modo a nunca serem superiores aos valores dos referidos títulos. Havia assim,

sincronismo nas operações e a consequente garantia, para a Financeira de que contaria

com os recursos das duplicatas para efetuar os pagamentos dos débitos por ela

contraídos. A instabilidade política e econômica pela qual o País atravessava refletiu-se

no mercado financeiro pela aceleração inflacionária e alternâncias de políticas

creditícias expansivas e contracionistas.

O período compreendido entre 1959 e 1962 apresentou, não obstante os esparsos

esforços de estabilização, um período de políticas monetária e creditícia expansivas,.

frouxas Durante o ano de 1962 o País experimentou uma política monetária. O Plano

Trienal de 1963, determinou uma profunda restrição ao crédito, agravada pela

eliminação generalizada de subsídios, impactando fortemente a atividade econômica, e

mudando radicalmente a trajetória da produção de duráveis.

A Resolução n? 45, de 30.12.66, do Banco Central do Brasil, instituiu o crédito

direto ao consumidor, a ser suprido pelas financeiras, que vinham, até então, atuando

mais no financiamento de capital de giro. Por esse sistema, continuava a ser da

responsabilidade do comerciante a concessão de crédito, o controle dos pagamentos das

prestações e o próprio risco da operação. À financeira cabia fornecer os recursos

financeiros e cobrar da empresa vendedora as notas por ela avalizadas, representativas

do montante dos débitos mensais dos clientes financiados.

Posteriormente, com o desenvolvimento do mercado de automóveis, onde o

valor unitário das operações era elevado, evoluiu-se para um sistema em que o crédito

era concedido diretamente ao consumidor pelas financeiras, que assumiam o risco das

operações e o ônus de seu processamento. Quando se tratou de estender essa
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modalidade de financiamento, que ficou conhecida no mercado como crédito

diretíssimo ao consumidor, aos bens de menor valor unitário (eletrodomésticos, móveis

e até mesmo artigos de vestuário), várias inovações tiveram que ser introduzidas no

sistema. O grande número de consumidores deste tipo de produto, exigia uma

organização que permitisse a aprovação do crédito com maior rapidez e atuando no

próprio estabelecimento comercial. Surgiram, então, as prestadoras de serviços de

crediário e cobrança.

Em 1968, desenvolveu-se como alternativa ao oneroso processo de atendimento

dos clientes dentro da loja, o crédito pessoal, onde não mais se exigia a vinculação entre

o financiamento e a compra. Era o crédito sem direcionamento, importante passo na

evolução do crédito ao consumidor, em função da redução de custos propiciada pela

concentração do atendimento dos clientes na própria financeira.

Deve ser sublinhada a importância histórica do crédito "diretíssimo" na

formação do mercado consumidor doméstico, pela "democratização" do crédito, até

então restrito a bens de maior porte. Ele proporcionou pela diversificação uma elevação

impressionante da quantidade dos bens financiáveis: é claro que o número de

compradores de fogão, por exemplo, é incomparavelmente superior à de compradores

de automóvel. Qualitativamente, sua importância tem a ver com a geração de um

mercado novo, o qual proporcionou a uma parcela significativa da população, acesso a

bens mais sofisticados, os quais não consumiria devido a restrição salarial.

Os instrumentos de crédito pessoal modificaram-se, paulatinamente, através da

década. Durante a década de 70, as financeiras introduziram o mecanismo do crédito

pré-aprovado, segundo o qual as financeiras disponibilizavam aos tomadores com

crédito aprovado, meios de pagamento de emissão da financeira, representativos do



109

valor do crédito. Essas moedas eram utilizadas, então, na compra de eletrodomésticos e

tinham grande aceitação no comércio atacadista. As instituição financeiras emitiam seu

dinheirinho], os quais eram utilizados como estratégia de marketing. Do dinheirinho,

evoluiu-se para talões de cheques com identificação especial, que pode ser considerado

como o precursor do cheque especial. O cartão de crédito seria introduzido na década

de 80, sendo o Diners, o pioneiro.

Por volta de 1974 o governo decidiu introduzir mecanismo de correção

monetária pós-fixada nas operações de crédito ao consumidor. Esta medida deteriorou

as expectativas para as letras de câmbio, uma vez que se antepunha aos hábitos de

prefixação dos rendimentos nominais garantidos, traço cultural do instrumento em

questão. Contudo, volumes crescentes de recursos continuaram a ser captados nesta

modalidade, o que pode ser explicado pela sua condição de título ao portador, por

endosso.

Outra questão que se colocou no período foi o tabelamento ou redução das taxas

praticadas no crédito ao consumidor. Uma pessoa fisica paga pelo financiamento de

automóvel novo a mesma taxa que uma empresa de primeira linha obtém em bancos de

investimento para financiamento de capital de giro. Considerando-se os custos de

captação de recursos no mercado financeiro, é de se supor que o crédito ao consumidor,

pelo menos na faixa de automóveis, estivesse mais barato, dados o baixo custo

operacional unitário, a boa liquidez oferecida pela alienação fiduciária e, ainda, o nível

de competição existente nesse mercado.

Quanto ao crédito diretíssimo a bens de pequeno valor, as taxas eram

relativamente mais altas. Os custos unitários de processamento de um financiamento de

I "dinheirinho". conforme ficou conhecido o meio de troca; chamava-se hot check. no Bf'N, Crefipop, no
Crefisul c Finincash. na Fininvest, (depoimento de Lourival Kós Maciel. diretor da Fininvest. no período
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bens de pequeno valor são substancialmente maiores que os verificados no

financiamento de automóveis, quer pela exigência de velocidade e descentralização

existentes no primeiro tipo, quer pela complexidade requerida da sua máquina de

cobrança. Adicionalmente, deve-se levar em consideração que, sendo o risco um dos

fatores preponderantes na formação das taxas de financiamento, é menor o custo

comparativo de se financiar automóveis. Além disso, a garantia da alienação fiduciária

no caso de utilidades domésticas é meramente teórica, devido ao valor residual

praticamente nulo.

Se fossem tomadas como referência para as taxas utilizadas no financiamento de

bens de pequeno valor, as taxas praticadas no financiamento de automóveis, poderia

haver perda de parcela do beneficio social trazido pelo crédito ao consumidor. O fator

de risco, por exemplo, teria que ser redimensionado, o que implicaria mudança radical

na concessão de crédito no sentido de maior rigor. Com isso, a absorção de novos

consumidores pelo mercado poderia ser reduzida, pois consumidores em potencial,

inexperientes em termos de crédito, dificimente seriam financiados, criando-se gargalos

que impediriam a expansão do mercado.

Relativamente ao financiamento da produção pelo sistema financeiro, Maria da

Conceição Tavares, pronunciou-se: "Começou a funcionar um conjunto de agências

financeiras nacionais e principalmente estrangeiras que se dedicaram a organizar um

embrionário "mercado de capitais", tendo como objetivo fundamental permitir a

acumulação de lucros sem relação direta com o processo de geração do excedente real e

cuja função básica é facilitar a realização dinâmica do excedente."

b. Bens de consumo

estudado).
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Uma questão crucial para a compreensão do processo de industrialização

brasileiro, conforme já mencionamos, diz respeito ao momento em que ocorreu a

inversão da tendência de crescimento, no início da década de 60. A ausência de dados

para a produção do período que vai de 1959 a 1962 dificulta sobremaneira nossa

investigação, uma vez que ocorreram mudanças significativas na forma de

financiamento da produção, tanto externamente quanto internamente. Não obstante as

elevadas taxas de crescimento do período, 1959 representou uma mudança de rumo pela

ruptura com o FMI e o início de um processo de crescimento instável e explosivo

financiado por inflação.

O levantamento de dados estatísticos sobre a produção e a demanda de

bens de consumo duráveis, no Brasil, iniciou-se em 1955, através do anuário Produção

Industrial, do GETEI, IBGE. A divulgação desses dados foi interrompida em 1959,

sendo retomada a partir de 1965, disponibilizando informações sobre a produção de

utilidades domésticas a partir de 1962. Este indicador apresenta uma lacuna na virada

da década de 60 (durante os anos de 1959, 1960 e 1961), bem como nos anos iniciais da

década de 70 (1971 e 1972). Os censos demográficos realizavam-se ao final das

décadas e durante esses períodos, desde o planejamento até a compilação dos dados, o

IBGE operava muito acima de sua capacidade, afetando o ritmo e a freqüência de suas

publicações regulares.

Uma alternativa prática por nós imaginada para compor uma série representativa

do período de 1955 a 1974, foi a reprodução para os bens duráveis do comportamento

observado na produção da indústria automobilística. A série representativa da produção

de automóveis para passageiros disponibilizada pela ANF AVEA remonta ao início da

indústria, em 1957. Contudo, descartamos este artifício já que, durante o período em

: TAVARES. M.C. SICF. pp. 180/181:
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tela, a produção de automóveis iniciava-se, ao passo que, a de eletrodomésticos já havia

iniciado esse boom . característico de fases de gestação da indústria, a partir do início

dos anos 50.. A produção de automóveis de passageiros passou de 3831 unidades em

1958, para 83866, em 1962, ou seja, 22 vezes a produção daquele ano.

A evolução da indústria automobilística ilustra bem o modelo de

desenvolvimento concentrador de renda brasileiro e sua característica dualista, tantas

vezes apontado em nosso trabalho. Assim, o período de estagnação econômica,

apontada por Furtado, coincidiu com o florescimento dessa indústria de bens de elevado

valor. Se, por um lado, pelo seu atributo de bem de luxo e símbolo de projeção social,

seja presumida uma evolução superior à da renda, por outro, o seu então, recente

nascimento, provocou um crescimento desproporcional da indústria, para além do que

seria esperado a partir da experiência de crédito pessoal observada nos países

desenvolvidos.
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Assim, entre nós, brasileiros, a produção de bens de consumo

duráveis, especialmente no período inicial da pesquisa, evidencia uma sinergia muito

mais estreita com os incentivos creditícios sobre a renda pessoal disponível, do que a

produção da indústria automobilística. Num contexto amplo, a aquisição de bens desta

categoria, enfatizamos, representa, a contratação de fluxos futuros de serviços

possibilitando a alocação do tempo anteriormente dispendido em trabalhos domésticos,

em lazer ou trabalho remunerado, elevando desta forma a poupança interna. Contudo,

convém apontar certas peculiaridades que os distinguem entre si, no que diz respeito às

sensibilidades de suas demandas a variações da renda. Não obstante as características

particulares de cada bem, observamos que, a produção de automóveis de passageiros e

de televisores apresentou crescimento similar no período inicial da década de 70, para o

qual não dispomos de dados acerca da produção de TV's. (a indústria de automóveis

crescia 83%, e a de televisores 86%, na comparação dos dados de 1973 com 1970). A

série divulgada pelo Boletim do Banco Central construída a partir de dados referentes à

produção de eletrodomésticos de uma forma genérica, e agregados pela ABINEE, dá

conta de uma evolução para o setor como um todo, por volta de 50%, no período entre

1970 e 1973, revelando uma performance para a indústria como um todo, bem inferior à

evolução do fabrico de TV's ou carros-passeio e similar à evolução da indústria de

lavadoras de uso doméstico.

A evolução da produção de bens duráveis pode ser explicada por uma

série de fatores relacionados com a renda pessoal disponível, dentre os quais

destacamos, a remuneração dos fatores (salários e lucros) e as condições de crédito

(volume ofertado. taxas praticadas e prazo).
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As enceradeiras, os liquidificadores e os ferros de engomar, por seus

reduzidos valores unitários relativos e essencialidade de uso, caracterizam-se por uma

demanda mais democratizada sendo desta forma determinada, tanto pela massa salarial

quanto por impulsos creditícios. Observa-se, pela análise dos dados da tabela ..., que a

produção desses bens sofreu uma grande queda no início dos anos 60. A ausência de

dados oficiais impede precisar o momento da inversão de tendência, assim como se o

choque recessivo concentrou-se num ponto determinado do tempo ou distribuiu-se ao

longo da primeira metade da década. Após a queda inicial, a produção destes bens

permaneceu estagnada, e a recuperação somente ocorreu, por volta de 1968, quando o

país entrou na era do milagre brasileiro, apresentando, entretanto um crescimento mais

modesto que o dos bens de maior valor unitário.
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Concluímos que, comparativamente aos demais bens duráveis, estes

apresentaram, no período, uma sensibilidade maior à contração do produto que à sua

expansão. Convém mencionar que a forte retração experimentada por esses bens, pode

ter sido causada, pela então recente renovação do estoque ocorrida na segunda metade

da década de 50, pelas vendas a prazo. A renovação dos estoques, possibilitada pela

oferta de crédito nos estabelecimentos comerciais teve conseqüências significativas

sobre o endividamento das famílias, aprofundando a retração no Setor. A coexistência

de bens em estágios tecnológicos variados introduz outro complicador à análise dos

dados estatísticos. A série representativa dos ferros de engomar, nem sempre discrimina

os elétricos dos aquecidos por carvão, e, muitas vezes, os modelos para viagem são

computados isoladamente. Um aspecto curioso da evolução da produção desses bens na

categoria dos de reduzido valor, diz respeito ao comportamento dos liquidificadores, os

quais, entre 1970 e 1973, um desempenho superior ao da indústria de automóveis ou da

de televisores. (115%)

Quanto à geladeira, seu uso em nosso país torna-se indispensável por

fatores relacionados à sazonalidade. No entanto, seu elevado valor unitário representa

um investimento familiar custoso, e por isso, mais suscetível a variações decorrentes das

condições de crédito pessoal vigentes. A evolução da sua produção no período, de

acordo com a tabela ... , mostra um crescimento estável por toda a década de 50, seguido

de duas contrações localizadas nos anos de 1963 e 1965, período caracterizado por

fortes restrições creditícias. Posteriormente a produção cresceu num ritmo acelerado,

superando consideravelmente a performance dos bens de consumo de reduzido valor,

acima analisados. Concluímos que, contrariamente aos liquidificadores e enceradeiras,

mostraram-se relativamente mais elásticas ao crédito e menos a variações de renda
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salarial. Tal conclusão decorre do crescimento expressivo verificado no período inicial

do milagre econômico, quando os salários encontravam-se praticamente congelados e o

crédito ao consumo apresentava-se farto. Embora a fidedignidade dos dados estatísticos

menos corrompida que a produção dos ferros de engomar, algumas observações

suscitam dúvidas quanto à separação dos modelos elétricos dos demais.
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Seguindo a mesma linha de raciocínio, a evolução da produção de televisores,

enfatizou, ainda mais, a correlação positiva dos duráveis com o crédito. A série histórica

da produção de televisores entre 1955 e 1974 apresenta uma única variação negativa de

14,4%, em 1963. A explicação mais plausível que encontramos para a reduzida

sensibilidade à contração da atividade econômica reside no perfil da demanda por tais

bens. A disseminação do uso desses produtos não se explica pela essencialidade do seu

uso, configurando-se mesmo, num certo sentido, na categoria dos bens supérfluos, ou de
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luxo, de então. Tais produtos tinham como demandantes, as elites econômicas, cujas

rendas oscilavam em função da variação da margem de lucro e, os salários elevados

mostravam-se menos elásticos a contrações econômicas.

Observando-se isoladamente, o comportamento da produção de televisores,

verificamos que, da mesma forma que o do setor automobilístico, não é possível

identificar o período recessivo por que passou a indústria brasileira durante os três

quartos iniciais da década de 60. O estágio evolutivo superior desta indústria, pela

tecnologia intensiva, possivelmente responde por parcela significativa da questão.

Presenciamos inúmeras inovações tecnológicas, como som estéreo e imagens a cores, ao

mesmo tempo em que a atribuição de status social vinculada à sua aquisição estimulou a

multiplicação de aparelhos por unidade residencial, muitas vezes um aparelho para cada

membro da família ou por cômodo.
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o crescimento espetacular do número de televisores comprovado

pelas estatísticas oficiais mais que quadriplicou entre 1955 e 1958, crescendo ainda 50%

entre esse ano e 1962, período carente de dados estatísticos. No decorrer de 1963 o

setor enfrenta sua única contração, para a seguir experimentar uma evolução vertiginosa

no período do milagre, atendendo, inclusive à demanda adicional decorrente da Copa do

Mundo de 1970 e lançamento da TV a cores.
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4. CONCLUSÃO

o fato de um país não dispor de tecnologia que lhe permita traçar uma trajetória

própria de desenvolvimento, apresenta-se como um eterno desafio para os países

periféricos ou emergentes. A disseminação do pensamento econômico, por incorporar a

evolução do homem, de suas conquistas e descobertas, evolui, tradicionalmente, a partir

do centro no sentido da periferia. Assim, a incorporação do fenômeno do

comportamento cíclico à história do pensamento foi assimilado pela humanidade sob a

ótica dos países ricos, desenvolvidos e centrais.

Aos pobres, subdesenvolvidos e periféricos, a trajetória estava dada juntamente

com a tecnologia importada. A América Latina produziu a partir do pós-guerra um

pensamento econômico próprio, coerente e independente, acerca da possibilidade de

eliminação do hiato de desenvolvimento existente entre o mundo dos países

desenvolvidos e o dos periféricos. A CEPAL qualificou-se como representante deste

pensamento econômico, modificando a visão hegemônica, segundo a qual as oscilações

cíclicas seriam, sempre, exogenamente determinadas.

A observação de Rangel sobre o caminho independente percorrido pelo Brasil,

ora voltando-se para dentro, ora expandindo-se, no decorrer de um ciclo longo de

Kontradief, é responsável pela mudança de rumo de nossa proposta inicial. A tal

argumento que atribui o crescimento econômico entre 1967 e 1973 a fatores explicados

por estímulos à demanda, ampliamos o horizonte de tempo de modo a incorporar ao

nosso projeto a geração da capacidade que "facilitou" o segundo ciclo expansivo.

A-investigação das causas da recuperação do nível de atividade e do posterior

surto de crescimento observados no período do "milagre econômico" levou-nos, num

primeiro momento, a assumir como verdadeira a premissa de que o fator determinante

da dinâmica expansionista teria sido a opção política do governo, orientada pelo lado da
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demanda, no sentido de ocupar a capacidade ociosa existente, a partir de um impulso

inicial sobre a indústria de bens de consumo duráveis.

A recorrente atribuição dos movimentos iniciais, tanto recessivos quanto

expansivos, a fatores que atuavam pelo lado da demanda, passou a ser crescentemente

valorizada pela corrente principal do pensamento econômico a partir de finais dos anos

50. Essa visão determinística era facilitada, em grande parte, pela agilidade com que

variações na renda disponível e políticas focadas no crédito pessoal transmitem-se para

a indústria de bens de consumo, especialmente, os de preços elevados. Tais fatores

evidenciam-se a partir de observações de dados relativos a variações do estoque e

vendas.

Os impulsos para a recuperação econômica, gerados pela realização de

investimentos pelo lado da oferta, são menos perceptíveis, exigindo para tanto uma

análise mais aprofundada de indicadores da atividade de investimento. A formação

bruta de capital fixo obedece a um processo que envolve um período de maturação que,

dependendo da complexidade da indústria, pode durar muitos anos, configurando-se em

demanda por resursos financeiros de longo prazo, os quais mostraram-se escassos, pela

inexistência de um sistema bancário estável.

No caso do "milagre brasileiro", o impulso continuado de desenvolvimento se

manteve por um período superior a sete anos, envolvendo nesse percurso tanto

investimentos direcionados à formação de capital fixo, quanto outros tantos que

possibilitara a utilização da capacidade disponível, realizável, no caso, pela indústria de

bens de consumo duráveis. Tal façanha resultou do sucesso de uma reforma estrutural

profunda, que objetivou, grosso modo, desobstruir os canais de acesso dos recursos

financeiros à produção, ou seja, transformar poupança em investimento produtivo. .0('

.: \ '~
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A instabilidade política, assim como a experiência inflacionária de meados do

década de 1960, transformaram a oferta de capitais de longo prazo para investimentos

no Brasil, em um negócio de alto risco. Nesse sentido, eventuais investimentos

objetivando possibilitar o usufruto de uma capacidade já instalada, envolvendo curto

período de maturação, mostravam-se menos onerosos e, assim, mais atraentes.

Procuramos ilustrar nosso trabalho com citações extraídas de um debate ,realizado,

então, por economistas proeminentes, representando diversas tendências de pensamento.

Outro aspecto que cabe ressaltar, refere-se à interrelação dinâmica dessas

atividades no tempo. De forma a manter uma certa harmonia no comportamento dessa

duas modalidades de investimento - de ocupação de capacidade e gerador de

capacidade -, torna-se recomendável uma atuação do Estado em sua atribuição básica

diretiva. O mercado, dificilmente daria conta de compensar oscilações inesperadas e,

por vezes, violentas, originárias tanto da oferta quanto da demanda.

Além da instabilidade econômica anteriormente vivenciada, as instituições de

crédito achavam-se engatinhando ao iniciar-se o hoom em 1967. Admitindo-se algum

grau de aversão ao risco por parte do investidor, ele não optaria por ceder recursos por

um período demasiadamente longo, frente a uma alternativa concreta de elevados

ganhos num prazo relativamente curto e com segurança.

O mercado de capitais havia-se transformado profundamente, criando

instituições especializadas na distribuição de uma ampla variedade de instrumentos de

crédito, não só direcionados aos ínvestimentos das empresas mas, também, para .../

estimular o consumo das famílias. O instrumento das letras de câmbio mostrou-se

extremamente eficaz tanto na captação de recursos privados domésticos, quanto pelo

seu direcionamento equilibrado entre o capital de giro e o consumo das famílias.
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Pode-se referenciar ao instrumento das letras de câmbio como sendo o agente da

mudança dos fluxos dos mercados financeiros. Cabe lembrar que elas originaram-se

como um antídoto à rigidez criada pelo tabelamento dos juros pela lei da usura,

sobreviveram aos períodos de estagnação e de ajustamento, florescendo posteriormente

como alavanca do pujante crescimento experimentado até meados da década de 70. Sua

origem, aponta para o desenvolvimento de mecanismos eivados de dano moral

norteando as relações entre os agentes econômicos Os deságios sobre os preços de face

das letras, surgiram oportunamente, para fugira à repressão financeira de então.

A dinâmica dessas relações explica-se pela opção de crescimento econômico

financiado pela criação de liquidez pelas autoridades monetárias com repercussões

evidentes sobre a qualidade das atividades bancária e empresarial. As políticas fiscal,

monetária e tributária confundiam-se, ao mesmo tempo, em que o Estado ia acumulando

cada vez mais funções e responsabilidades, muitas vezes subtraídas do setor privado.

Os efeitos reais das políticas governamentais tornaram-se inócuos com o tempo.

As empresas compensavam a escassez de créditos com elevações das margens,

cujos acréscimos eram repassados imediatamente aos preços. As famílias por sua vez

clamavam, através dos órgãos representativos dos trabalhadores, por aumentos salariais
tl
I

cada vez mais freqüentes. Assim, embora aparentemente o resultado fosse um jogo de

soma zero, havia um ônus a ser pago, o qual foi revelado pela estagnação ocorrida no

início da década de 60.

A necessidade de uma política de ajustamento restritiva era vista crescentemente

como necessária para a retomada do crescimento, em bases mais sólidas. Diversas

tentativas foram feitas anteriormente à implementação do PAEG pelo governo militar:

Em 1958, formulou-se o Plano Nacional de Estabilização, abandonado pelo Presidente

Kubitschek, face à sua opção pelo crescimento "a qualquer custo". As demais tentativas
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de estabilização buscadas no período compreendido entre 1958 e a ditadura militar,

foram dificultadas pelo cenário externo de guerra-fria e, internamente, pela cisão entre

os economistas estruturalistas e monetaristas.

O Plano Trienal formulado em 1962 por Celso Furtado representou a mais

importante tentativa de estabilização monetária. Alguns autores atribuíram a ele, a idéia

embrionária do bem-sucedido PAEG. A dura realidade do regime dual, ou seja, a

exclusão da massa de trabalhadores dos beneficios do crescimento industrial, sem

dúvida, dificultava a adoção do receituário recessivo. Somente um regime de força

poderia dar continuidade a tais medidas amargas, ainda mais, se recomendadas pela

direita e pelos organismos financeiros internacionais.

O ônus da estabilização foi elevado e a maior participação nos altos custos coube

à classe trabalhadora, que teve seus salários comprimidos e regidos por disciplina férrea.

A distribuição assimétrica dos custos era justificada pela necessidade de maximizar o

mark-up, o qual supostamente seria reinvestido. Os estímulos à demanda foram

acionados após o bem-sucedido controle inflacionário, já por volta de 1967. Nesse

momento, as relações econômicas entre os agentes desenvolvia-se em bases mais

estáveis. Segundo Tavares, presenciou-se a uma solidariedade inédita entre capitais

externos, governo e epresariado nacional, que engendrou uma complementaridade

salutar no direcionamento dos investimentos

A reestruturação da economia deveu-se em boa medida à reestruturação dos

mercados financeiros, nos quais financeiras e as letras de câmbio ocuparam um papel de

destaque. O mecanismo dos deságios, utilizados inicialmente para compensar os

investidores das restrições impostas pela lei da usura, desenvolveu-se, essencialmente,

como a base de um sistema bem estruturado de sustentação da atividade comercial de

bens duráveis. Ele - o deságio - modernizou-se e garantiu a remuneração esperada aos
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investidores pela regra de prefixação estabelecida para os rendimentos dos mutuários e

para o custo do financiamento. As tentativas de alteração desta regra explicam parcela

relevante do ocaso desse potente meio de captação da poupança privada.
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