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Sobre moratória 

o constatar que, após os des· 
oontos dos encargos UllCUUS 

de uma dívida contraída junto a 
bancos norte-americanos, a Bolí
via recebera apenas 92% do total 
da transação, o presidente Roose
velt compreendeu a ameaça de mo
ratória boliviana e desculpou-se 
com o general Peiíaranda, então 
presidente desse país, pela ganân
cia dos banqueiros americanos. Co
mo parte de seu arrazoado, teria 
ainda exclamado: "Ora, com aquilo 
que recebeu, a Bolívia não poderia 
pagar nem ao menos o principal, 
quanto mais os juros." 

A passagem é descrita no "N ew 
YorkTirnes" de 8 de maio de 1943. 
e reflete uma entre as várias pos
síveis reaçoes a uma moratória. 

Ao optar pela suspensão unila
teral de compromissos previamen
te assumidos, wn país pode conse
guir um simples empréstimo. for
çado pela capitalização dos juros. 
ou uma efetiva redução de seu dé
ficit (presente ou futuro) em tran
sações correntes, o que ocorre 
quando os juros devidos são efeti
vamente reduzidos, e este fato é 
aceito IX>r ambas as partes. A capi
talização representa apenas uma 
folga de caixa a ser reposta (com 
juros) em algum momento poste
rior. Trata-se de um sinlples saque 
contra o futuro, a favor do poder 
aquisitivo atual de assalariados e 
capitalistas (pela não necessidade 
de imediata desvalorização do 
câmbio real). A segunda opção. ob
viamente mais difícil de se obter, 
dado que equivale à aceitação ex
plícita de menores lucros por par
te dos bancos credores, represen
ta um alívio real para o país. Isto 
JX)rque desta vez aquedada trans
ferência líquida de recursos para o 
exterior não é financiada por uma 
atitude oposta a ser tomada no fu
tlU'O, mas sinl pelos acionistas des
tes banoos, que receberão menores 
dividendos. 

Do ponto de vista teórico. ainda 
que dificilmente na prática, esta 
perda poderia ser ainda diluída en
tre os contribuintes estrangeiros 
como um todo, caso seus governos 
optassem por uma política de 

8 

transferências compensatórias 
aos bancos credores. Esperar uma 
atitude deste tipo por parte do go
verno norte-americano equivale a 
contar com algo no minimo curio
so, em que um país, também deve
dor internacional, estaria distri
buindo entre seus residentes os 
ônus da divida de terceiros. 

O endurecimento nas negocia
ções apresenta os seus prós e con
tras' bem como os seus falsos-prós 
e falsos-contras. O lado positivo se 
inicia pela constatação de que 
qualquer redução efetiva (ganho 
real) dos juros devidos ou dilação 
de prazo (alivio passageiro) refe
rente aos pagamentos externos 
certamente não se daria IX>rinicia
tivadeum banco ou de umconjun
to de bancos credores. Nesse sen
tido, a agressividade do devedor ao 
menos abre a JX)ssibilidade depos
síveis ganhos no tront externo. O 
lado negativo rebate de imediato. 
lembrando que tal agressividade. 
ao se desejar bem-sucedida, não se 
inclui entre as prerrogativas de 
um governo IX>liticamente fraco, 
com uma situação interna fora de 
controle e com um nível insuficien-

VOL. 67 N9 774 - MARÇO- ABRIL/87 

te de reservas à sua disposição. 
Alguns defensores da morató

ria premeditada lembram que 
ameaçar os bancos com grandes 
perdas abre maiores possibilida
des à obtenção de pequenos ga
nhos. Por este raciocínio, uma ati
tude mais dura IX>r parte de 11m de
vedor poderia sinalizar para os 
bancos um prejuízo suficiente
mente grande, a tal ponto que as 
possíveis perdas decorrentes da 
aceitaçãode11rnmenorspiead. 11m 
maior prazo de carência ou uma 
elevação de emprést.imo (pela capi
talização dos juros) não pudessem 
ser vistas como sinônimo de má 
administração bancária. 

Se este argt1mento fosse irreto
cável, perderiam os acionistas des
tas instituições, no momento em 
que a moratória fosse divulgada. e 
ganhariam os países credores, 
transferindo menos recursos para 
os bancos. Os diretores destas ins
tituições. julgados que são não 
apenas pelos resultados que apre
sentam, mas também peladiferen
çaentre estes últimos e os resulta
dos esperados, não teriam muita 
c;iificuldade em explicar ao conse-

Em 1943. Roosevelt 
desculpou-se com 
o governo da 
Bolívia pela ganância dos 
banqueiros america.nos 
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lho de administraçãõ as conce·s
sões efetuadas ao devedor inadim
plente, num novo e amplo proces
so de renegociação (amparado, ob
viamente, por um coerente plano 
de administração econõmica inter
na). 

Dois problemas se contrapõem 
aeste juízo. O primeiro é que o per
dão para a inadimplência pode im
plicar a generalização deste proce
dimento. O segundo é assegurar a 
compulsoriedade, na prática, do 
mecanismo pelo qual perdas ban
cárias coletivas impliquem perdas 
individuais proIX>rcionais aos cré
ditos efetuados ao devedor insol
vente. Sem isto, carla banco, em se
parado, correria elevado risco (ca
so não fosse seguido por seus par
ceiros) em se mostrar mais afável 
às exigências do país que declarou 
a moratória. 

Até aqui, a coordenação dos cre
dores tem sido utiliza4a para esta
bilizar situações de insolvêRcia. 
Deve-se a esta coalizão a ausência 
de reações em cadeia, na não reno
vação de créditos ao país inadim
plente, particula1TIlente im{X>rtan
te para os bancos que mais em
prestaram a este último. A possi
bilidade de uma coordenação de
sestabilizadora como instrumento 
de dissuasão a atitudes congêne
res, entretanto, tem sido usual
mente colocada como decorrente 
da moratória. Esta demonstração 
de força dos bancos credores con
tra um certo país, por outro lado, 
fatalmente implicaria 1Jma perda 
dos créditos contra o mesmo. Por 
este motivo, é muito mais provável 
que ela seja tomada contra um país 
à beira do repúdio total de seus 
compromissos externos (em que 
estes créditos já seriam dados co
mo praticamente perdidos) e com 
uma modesta divida, do que contra 
um pais disposto a negociar e ocu
panda o primeiro lugar no "ran
king" dos devedores. Este ponto 
sugere que a coordenação desesta
bilizadora, não tendo havido con
traoPeru, seria improvável contra 
o Brasil. Nadireção oposta aponta 
a possível fragilidade do Governo, 
que pretende endurecer as nego-
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ciações. Se os credores percebem 
sinais de evidente fraqueza em sua 
sustentação, grande é o incentivo 
à coordenação desestabilizadora. 
Para que esta atitude hostil não 
servisse de bandeira politica ao Go
verno, os cortes aos créditos co
merciais tenderiam a ser feitos de 
forma gradual e não declarada. 

Do ponto de vista dos devedores, 
deve-se lembrar que a fOl"lllação de 
um cartel implica a melhora de si
tuação do grupo como um todo, 
mas não necessariamente de cada 
país tomadoero separado. Emadi
ção, é sempre difícil prever se os 
demais países reahnente respeita
riam um acordo de ação em con
junto na negociação junto aos ban
cos credores, não tentando enten
dimentos isolados, privilegiados. 
Estes motivos explicam porque o 
Brasil recebeu várias notificações 
de solidariedade, mas nenhuma 
adesão de primeiromomentoàsua 
·atitude. Se não existe certeza 
quanto 80S benefícios da morató
ria, o melhor que cada país pode fa
zer, tornado isoladamente, é mani
festar solidariedade e ameaçar os 
credores com o mesmo discurso, 
mas agir de forma exatamente 
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oposta. A atitude do Brasil não une 
os devedores, pelo contrário, torna 
mais difícil agora urna coalizão em 
que ele se inclua. 

Para os demais países penaliza
dos por elevados encargos de ser
viço da dívida, nossa atitude tem 
trazido inúmeras vantagens. De 
fato, num desembarque de fuzilei
'ros em campo minado, os corajo
sos são um presente dos céus para 
os menos ousados. Para o Brasil, 
entretanto, o saldo final deverá ser 
composto de uma boa dose de 
aprendizado, outra razoável de ca
pitalização de juros (leia-se au
mento da dívida, que pode ou não 
vir a ser paga no futuro), bem co
mo uma terceira, de valor desco
nhedido (até agora, negativo), de 
redução efetiva dos juros devidos 
(pelo pagamento de menores 
"spreads"). Isto tudo acompanha
do de uma, ao que tudo indica, ine
vitável recessão industrial, aocor
rer durante o restante deste ano. 

·0 autor é professor da Escola de 
Pós-Graduação em Economia da Fun
dação Getúllo Vargas. 
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