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A moratória ermite 
crescer mais? 
Rubens Penha Cysne 

Q ue a diminuição da transferên
cia líquida de recursos para o 

exterior traz um agradável bem-estar 
de curto prazo não resta a menor dú
vida. Para governos comprometidos 
apenas com o seu período de manda
to, trata-se de uma forma fácil de 
permitir a existência de um maior 
poder aquisitivo e, durante algum 
tempo, de uma atividade econômica 
mais excitada. Se, entretanto, isso 
pode ser associado a um maior cres
cimento de longo prazo, eis um 
ponto que merece ser discurido um 
pouco mais a fundo. 

Seguindo uma praxe rotineira, al
guns técnicos de dentro e de fora do 
partido majoritário costumam obter 
a desejada transferência líquida de 
.recursos para o exterior a partir de 
cálculos que determinam a poupança 
externa compatível com um "cresci
mento mínimo do produto". Esse úl
timo, por sua vez, seria aquele neces
sário à criação de algo em torno de 
1,4 milhão de empregos por ano, ou 
seja, do suposto aumento da popula-

- • • # çao economlCamente ativa no peno-
do. 

Abstraídas algumas confusões em 
torno do assunto, esse raciocínio 
abrange três hipóteses implícitas: 
primeiro, que o aumento da pou
pança externa se traduza em au
mento dos investimentos; segundo, 
que a redução da transferência lí
quida de recursos ao exterior possa 
ser mantida por um longo período de 
tempo; terceiro, que a relação capi
tal/produto se mantenha inalterada. 
Nosso objetivo aqui é discutir a vali
dade dessas hipóteses. 

A primeira delas tem sido bastante 
discutida. Numa economia em que o 
estado de expectativas não justifique 
o incremento de investimento, qual
quer aumento da poupança externa 
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implica uma queda em igual valor da 
poupança interna, deixando inalte
rada a poupança totaL Com isso, em 
vez do endividamento externo para 
investir, obtém-se apenas o endivi
damento para consumo, como ocor
reu no Brasil, por exemplo, entre 
1978 e 1982 . Esse tem sido o quadro 
predominante no setor privado da 

. 
economia. 

O lado estatal, por sua vez, sendo o 
mais beneficiado pelo não paga
mento de juros (já que o governo de
tém hoje a maior parte do passivo ex
terno), é que vai ditar, na prática, a 
validade ou não da hipótese de au
mento significativo da poupança to-
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tal. Se a ausência de repasses ao 
Banco Central, para pagamentos de 
juros externos, estiver tendo como 
contrapartida uma alocação de recur
sos em investimento, estará parcial
mente assegurado o aumento da 
poupança total. Se, por outro lado, 
os cruzados que não mais se desti
nam ao pagamento dos juros exter
nos (após a respectiva conversão nas 
autoridades monetárias) estiverem 
sendo gastos com custeio, de nada 
terá adiantado a moratória, no to
cante à formação bruta de capital fi
xo. 

A segunda premissa, de que a re
dução do saldo comercial possa ser 
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efetivada por um longo período de 
tempo, depende fundamentalmente 
da evolução dos indicadores da dí
vida e do processo global de negocia
ção (incluindo as atitudes tomadas 
pelos demais devedores). Se o país 
utiliza o endividamento externo para 
formar capital e aumentar a sua capa
cidade de exportação, poderá absor
ver capitais por um bom tempo. Se 
isso não ocorre, entretanto, à redu
ção da transferência líquida de recur
sos hoje corresponderá, em futuro 
próximo, a necessidade (pela retra
ção de crédito) de uma atitude opos
ta. Nesses termos, crescer mais hoje 
significa apenas crescer menos ama
nhã, em nada alterando a taxa de 
longo prazo. 

Por último, cabe lembrar que a ati
tude de captação forçada de pou
pança externa (leia-se moratória) 
pode significar, na medida em que as 
linhas de crédito de exportações e 
. -
lmportaçoes começam a se tornar es-
cassas, uma perda para o pais dos ga
nhos de comércio internacional, o 
que, no jargão dos modelos mais 
simples de crescimento, traduz-se 

por "uma deterioração (aumento) da 
relação incrementai capital/produ
to", Trata-se, em outras palavras, da 
queda de qualidade dos investimen
tos quando a retaliação externa co
meça a impor empecilhos às trocas 
internacionais. Se o aumento da 
poupança externa é obtido por in
termédio de um aumento das impor
tações, não há com o que se preocu
par. Mas quando ele ocorre através 
de uma queda das exportações, é 
possível que a economia apresente 
uma red ução e não um aumento de 
sua capacidade produtiva. 

Um pais com um estoque de café 
no valor de dez dólares não é neces
sariamente mais bem equipado para 
a produção do que um pais que tenha 
exportado esse estoque e importado 
um computador no valor de dois dó
lares, ainda que essa operação impli
que uma queda (de dez para dois dó
lares) da poupança e do investimento 
totais. Em outras palavras, quando ao 
aumento de investimentos pode-se 
associar uma deterioração da produ
tividade do capital (devido à possível 
retaliação), não é imediato que o país· 

apresente um maior (ou pelo menos 
tão maior) crescimento. 

Em suma, essa defesa da moratória 
com base no crescimento da econo
mia se ajusta muito bem a um espaço 
de um ou dois anos. Nesse caso, tra
ta-se apenas de evitar uma recessão, 
que reduziria as importações, ou 
uma desvalorização adicional do 
câmbio, que resultaria numa queda 
dos salários e demais rendimentos 
reais. Num contexto de longo prazo, 
contudo, esses cálculos que tentam 
compatibilizar a transferência líquida 
de recursos para o exterior com a 
"necessária taxa mínima de cresci
mento da economia" devem ser efe-, 
tuados com a devida cautela. E pre-
ciso verificar até que ponto a reali
dade corrobora as hipóteses deceteris 
paribus sobre as quais eles se assen
tam (o que equivale a admitir a insig
nificância empírica dos três proble
mas aos quais nos referimos). e 
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