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Resumo: Mostra que o sucesso inicial do Plano Real está intimamente
associado ao processo de abertura comercial implementado a partir de
1988. Demonstra que o seqüenciamento ideal entre as políticas de abertura
e estabilização econômica não supõe, necessariamente, a antecedência da
estabilização. Analisa as interrelações entre as duas políticas por meio de
aspectos levantados pela literatura recente, do exame de experiências
latino-americanas e da análise da relação entre volume importado e preços
praticados pelo setor doméstico de máquinas e equipamentos.
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APRESENTAÇÃO

Esta dissertação mostra que o sucesso inicial do Plano Real está intimamente

associado ao processo de abertura comercial implementado a partir de 1988.

Demonstra-se, com isso, que o seqüenciamento ideal entre as políticas de abertura e

estabilização econômica não supõe, necessariamente, a antecedência da estabilização.

A dissertação se utiliza de três linhas de argumentos, urna teórica e duas

empíricas. Do ponto de vista teórico, analisam-se as interrelações entre as duas

políticas, bem corno os aspectos levantados pela literatura recente. Empiricamente, o

estudo do seqüenciamento é feito primeiro com o exame das principais experiências

latino-americanas e depois com a análise dos preços praticados em um importante

setor industrial brasileiro, o setor de máquinas e equipamentos.

Destes argumentos derivam-se as seguintes conclusões:

• a simultaneidade de políticas não é aconselhável, uma vez que, por terem

objetivos distintos no curto prazo, fazem usos diferenciados dos instrumentos de

política econômica., chegando até mesmo a recomendarem manuseios em direções

opostas. De modo geral, as políticas públicas durante a abertura econômica
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devem agir no sentido de atenuar os efeitos negativos sobre renda e emprego

gerados pela maior exposição da indústria doméstica à concorrência externa;

• a antecedência da estabilização econômica reduz os custos associados ao

programa de abertura. Isto porque a estabilidade macroeconômica doméstica (i)

reorganiza o sistema de preços, (ii) cria condições favoráveis para a maior

atratividade de investimentos, (iii) reduz o grau de incertezas na condução

esperada da política econômica, (iv) expande a atividade econômica, (v)

desestimula a formação de resistências ao processo e, finalmente, (vi) permite

com que se encaminhem as questões relativas à competitivadade sistêmica do

país;

• a antecedência da abertura, por sua vez, favorece a estabilização econômica ao (i)

reduzir o custos de aquisição de máquinas, equipamentos e insumos importados,

(ii) ao modernizar a indústria e, portanto, reduzir os custos unitários de

fabricação, (iii) ao induzir o setor doméstico produtor de máquinas e

equipamentos a melhorar a qualidade dos produtos, levando à redução de custos

de produção de vários setores econômicos e, por fim, (iv) ao levar a uma maior

disciplina de preços do mercado doméstico dada pelo adoção de um vetor

internacional de preços como referência;

• o que parece fundamental, no entanto, é que a abertura comercial foi capaz de se

processar em um ambiente de instabilidade macroeconômica promovida pela crise

de estabilização. A desvantagem deste seqüenciamento foi a ampliação dos custos

sobre produto e emprego para o país e, conseqüentemente, a formação de

resistências políticas ao processo de abertura. A estabilização econômica, por sua

vez, não teria sido possível sem a antecedência da abertura. Isto porque a
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estabilização no Brasil e nas economias latino-americanas modernas refere-se a

um conjunto amplo de reformas estruturais, dentre as quais a abertura comercial;

• neste sentido, a estabilização macroecoeêrnica pode ser vista como condição

suficiente para a abertura comercial, porém não necessária. A abertura comercial,

contudo, tornou-se condição suficiente e necessária para o sucesso do plano de

estabilização. Não se pode concluir a partir daí, contudo, que este

seqüenciamento de política seja considerado ideal.

li
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo demonstrar que a antecedência da abertura

comercial sobre a política de estabilização, .foi, no caso brasileiro, positiva. Ao

contrário do que poderia supor os modelos reóricos tradicionais, a precedência da

abertura comercial brasileira forneceu" impnrtantes subsídios para o sucesso já

alcançado até o momento pelo Plano Real.

A liberalização dos fluxos comerciais e a redução das tarifas de importação,

mesmo em um ambiente de instabilidade macroeconômica, possibilitaram maior

disciplina de preços internos, aproximando-os daqueles praticados no mercado

mundial. Esse movimento pode ser observado nas principais economias latino-

americanas, bem como em um importante setor industrial da economia, o segmento

produtor de máquinas e equipamentos.

o trabalho está dividido em três capítulos principais, além desta introdução e

dos comentários finais. O segundo capítulo examina os aspectos mais gerais da

questão do seqüencia.mento de política. Analisa-se, específicamente, os argumentos

teóricos envolvidos na defesa da seqüência de política considerada ideal. O capítulo
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seguinte mostra de modo sucinto como esta questão tem se resolvido nas práticas

macroeconômicas brasileira e latino-americana, derivando-se daí as primeiras

impressões acerca da experiência do Plano Real. Analisam-se além da experiência

brasileira, os casos do Chile e Argentina, países nos quais se fez presente questões

referentes aos processos de liberalização comercial e estabilização econômica.

A investigação empírica propriamente dita é feita no quarto capítulo. Uitiliza-

se como instrumental analítico a abordagem econométrica de séries de tempo.

Procura-se mostrar as relações intuídas no capítulo anterior por meio da causalidade

existente entre nível de preços domésticos e o volume de importações para um

segmento específico, I) setor de máquinas e equipamentos. Como será visto no texto,

apesar da análise ser facilitada quando feita para um setor econômico, ela perde em

termos de abstração para o resto da economia. Não obstante isso, as conclusões

fornecem indícios importantes acerca do seqüenciamento ideal de política no Brasil.

Finalmente, o quinto e último capítulo tece as conclusões finais, seguido pelo

anexo estatístico e pela bibliografia utilizada no trabalho.
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2. A QUESTÃO DOSEQÜENCIAMENTO DE POLÍTICA

Este capítulo tem como objeti\1l estabelecer os parâmetros teóricos de

análise do seqüenciamento ideal entre as políticas de abertura comercial e dt-

estabilização macroeconômica. Está diviiklo em quatro seções. Nas duas primeiras

analisam-se aspectos das políticas de abertura comercial e de estabilização
,

econômica. As duas últimas seções examinam os aspectos envolvidos na

antecedência de uma ou de outra política

2.1. NOTAS SOBREAlBERTURA COMERCIAL

Para se analisar as condições lI:óricas para o estabelecimento de um

seqüenciamento ideal entre as políticas de estabilização e de abertura comercial

torna-se necessário, antes de mais nada, &stacar os aspectos centrais das políticas de

abertura comercial, seus custos, sua intelface com a política industrial e as relações
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que mantém com os requisitos necessários aos programas de estabilização. Com este

suporte, a análise do seqüênciamento pode ser feito de modo mais cuidadoso e

lógico.

A implementação de políticas de abertura comercial na Amércia Latina está, de

certo modo, associada ao chamado "Consenso de Washington". Tais políticas fazem

parte de um conjunto de recomendações de políticas de estabilização para países em

desenvolvimento feitas pelo Banco Mundial e pelo FMI. A racionalidade está em

delegar ao mercado a regulação econômica, permitindo uma reformulação do papel

do Estado no desenvolvimento econômico e, conseqüentemente, abrindo espaço para

o equilíbrio fiscal permanente de economias em crises de estabilização. O Estado,

com a abertura, deixa de ser o gestor de política industrial, delegando ao mercado a

sinalização adequada para os agentes econômicos.

Neste contexto, a abertura comercial é vista também como um processo de

racionalização e simplificação administrativa. Dentre os principais instrumentos

recomendados para a implementação da reforma comercial destacam-se a redução

das alíquotas de importação, a eliminação de barreiras não tarifárias, a eliminação de

limites quantitativos ,e, finalmente, a eliminação de regimes especiais, promovendo

maior transparência do regime comercial e menor discricionariedade na gestão da

política. De modo geral, tais instrumentos são usados seqüencialmente. Primeiro

uniformiza-se o instrumento de comércio exterior com a substituição de barreiras

não-tarifárias por tarifas. Em seguida, eliminam-se as redundâncias tarifárias da

estrutura tarifária e reduz-se a dispersão das tarifas na mesma. Finalmente, eliminam-

se as exceções tarifárias e se reduzem os subsídios às exportações. Este roteiro

permite perceber que a abertura comercial consiste em uma racinalização dos
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instrumentos de comércio exterior, na medida em que ao concentrá-los em uma

estrutura tarifária enxuta e transparente, adota regras simples e gerais'.

A liberalização comercial envolve tanto a eliminação de barreiras ao comércio

de bens e serviços (conta corrente), quanto a liberalização do fluxo de capitais (conta

de capitais). Este ponto é relevante na medida em que contribui para a credibilidade

ou não do programa. As experiências de Chile e Argentina, descritas rapidamente no

próximo capítulo, ilustram este fato. Com a retirada de barreiras aos fluxos

internacionais de capitais, eleva-se a volatilidade do ingresso de recursos no país,

trazendo impactos sobre a base monetária, os níveis de preços domésticos e a taxa

real de câmbio, conforme o regime cambial vigente. Neste caso, não seria

aconselhável que a liberalização da conta capital antecedesse a conta corrente, ainda

mais considerando o fato de que o lado financeiro tende a se ajustar mais

rapidamente que o lado real da economia. Outro argumento é de que a antecedência

da liberalização financeira permite o financiamento de setores pouco eficientes,

reforçando distorções da economia por meio de uma má alocação de recursos. O

financimento de investimentos de setores mais competitivos segundo padrões

internacionais ajuda a aumentar a velocidade de ajuste da economia em direção à

maior eficiência, evitando, com isso, custos maiores associados aos processos de

abertura comercial. No Brasil, a liberalização da conta de capital teve início em 1991,

com a desregulamentação implementada pelo Plano Diretor do Mercado de Capitais.

o desenho tradicional de um programa de abertura econômica envolve

aspectos como a política cambial, a credibilidade da própria política de abertura, seu

I Este aspecto é derivado das conclusões da "Crítica de Lucas". Ver Krugman, P. "Toward a
Counter-counter Revolution in Development Theory", apr/92.
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seqüenciamento, timing e sua articulação com a política industrial. Cada um destes

aspectos será examinado a seguir.

A política cambial deve monitorar o nível real de câmbio. Durante um processo

de liberalização comercial é pouco recomendável a apreciação cambial, uma vez que

aumenta a desproteção efetiva dos setores. Além disso, a política cambial deve estar

casada com as políticas fiscal e monetária, evitando excessos de volatilidade da taxa.

A credibilidade do programa é fundamental. Como aponta Calvo (1987), a

desconfiança dos agentes na abertura pode levar a importações especulativas e,

portanto, a déficits em conta corrente durante a estabilização. Com isso, aumenta a

resistência ao programa, realimentando a erosão da credibilidade. Além disso, o

ambiente doméstico e externo em que se adota a liberalização interfere na

credibilidade da política. As crises externas, como as variações do dólar no mercado

internacional e as crises recentes de México e Argentina, aumentam a incerteza de

continuidade do programa. Novamente entra-se no circulo vicioso das profecias

auto-realizáveis. O grau de maturidade institucional, da mesma forma, é relevante

para a abertura. Países cujas instituições políticas, econômicas e sociais são frágeis

podem gerar descontinuidades no relacionamento com o sistema financeiro

internacional, aumentando com isso o risco de constrangimentos cambiais e,

portanto, inibindo a capacidade de financiamento das importações.

O seqüenciamento da política é um ponto relevante para seu sucesso. Edwards

(1985) defende a precedência da abertura primeiro em transações correntes e só

depois na conta de capital. Além disso, muitos analistas afirmam a necessidade das

reformas estruturais anteciparem a abertura. Da mesma forma, o problema da

velocidade da abertura é relevante. Caso o processo seja muito lento, afeta-se a
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credibilidade do programa. Caso seja muito rápido, coloca-se em risco o parque

industrial doméstico. Além disso, os efeitos de realocação de fatores de setores

previamente protegidos e o fato da demanda reprimida por importados em setores

com estrutura já montada de distribuição pode pressionar o saldo comecial de modo

excessivo. Estes problemas podem ser atenuados com um maior gradualismo do

processo. No entanto, a aceleração da abertura reforça a confiança na reforma, como

é o caso das medidas adotadas durante o governo Collor. De qualquer forma, um

processo muito lento ou muito rápido pode gerar resistências relevantes,

inviabilizando o programa.

Outro aspecto importante nas considerações acerca do desenho da política é

sua articulação com a política industrial, não mais baseada em reserva de mercado

mas sim em apoio à pesquisa, tecnologia e conquistas de novos mercados. No Brasil,

contudo, esta articulação fica comprometida em função das restrições fiscais que o

país enfrenta.

O último ponto que precisa ser enfrentado em um processo de abertura é a

resistência dos setores atingidos pela liberalização do comércio. Em geral, o

processo gera perdas derivadas da realocação de fatores de produção que se

conformam ao desenho de preços relativos impostos pela abertura. Os argumentos

contrários ao processo enfatizam a necessidade de proteção de indústria nascente e

os ganhos de aprendizado que esta proteção permite, além da incerteza dos agentes

em relação aos ganhos futuros da abertura. Normalmente, nestes casos, observa-se

uma mobilização de empresários e trabalhadores que, através de lobbies pressionam

o executivo e o legislativo no sentido da postergação da abertura.
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Os Custos Associados à Abertura

Os programas de abertura comercial, como será visto, associam-se a

determinados custos sociais e econômicos. A realocação de recursos entre setores

eficientes e ineficientes do ponto de vista de competitividade externa induzida pela

abertura faz com que se tenha no curto prazo perdas de renda e empego. Além disso,

as dificuldades por parte dos agentes em perceber os ganhos potenciais de longo

prazo associados à reforma fazem com que se crie resistências e barreiras à

implantação da abertura. Atividade econômica aquecida e velocidade de

implementação da reforma, finalmente, são fatores que podem incrementar os custos

de um programa de abertura.

É interessante notar que tais custos tendem a ser ampliados ou não conforme o

regime político vigente no país. Em um regime democrático, as resistências à

abertura tendem a ser representadas por segmentos da classe política ou, pelo menos,

contam com a possibilidade da mobilização popular e acesso aos meios de

comunicação. Em um regime não democrático, opostamente, estas possibilidades são

mais remotas, o que impede a formação de coalizações contra a reforma. O regime

político, portanto, pode ser um fator importante na formatação das resistências e

credibilidade dos programas de abertura.

De modo geral, o principal instrumento à disposição dos formuladores de

política econômica para controlar e atenuar tais custos é a política cambial.

Com a abertura, a economia adota o conjunto de preços praticados no

comércio mundial como referência aos preços internos. Isso provoca uma mudança

dos preços relativos, alterando assim a alocação de recursos domésticos. No médio

prazo, os recursos tendem a migrar para aqueles setores cuja produção de bens
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comercializáveis seja eficiente. Conseqüentemente, no curto prazo, há perdas de

renda e emprego nos setores ineficientes, ainda mais quando os fatores produtivos

não encontram realocação no curto prazo ou, de outro modo, quando existe rigidez

na mobilidade e substituição de fatores.

Fernandez e Rodrik (1990), apontam três aspectos entendidos como fonte de

resistência para a abertura. O problema de eficiência informacional, que impede a

correta percepção por parte dos agentes envolvidos dos ganhos e perdas potenciais

gerados pela abertura, a dificuldade de mobilização de agentes pequenos e pouco

organizados a favor da abertura (o exemplo típico é o do consumidor) e, finalmente,

a distribuição temporal dos ganhos, o que levaria a uma inconsistência intertemporal,

uma vez que os agentes, apesar de perceberem ganhos no longo prazo, se defrontam

com perdas no curto prazo.

O nível de atividade econômica pode também implicar em custos adicionais ao

processo de abertura, uma vez que o crescimento do PIB acima do nível potencial,

caracterizando uma fase de boom, deteriora com maior velocidade o saldo comercial,

afetando expectativas quanto à viabilidade da manutenção da abertura. Além disso,

este movimento pode deslocar parte dos excedentes exportáveis para o mercado

interno, dando um sinal pouco adequado em termos de competitividade ao setor

produtor de comercializáveis. De outra forma, uma recessão pode acelerar a

realocação de fatores produtivos rumo a setores mais eficientes e competitivos, que

tenham como estratégia ampliar sua participação em mercados mundiais. Já um nível

adequado de demanda garante a viabilidade de investimentos mínimos para

modernização dos setores produtores de bens comercializáveis ao mesmo tempo em

que atenua o aumento das importações gerado pela liberalização comercial. Neste

sentido, o nível de renda doméstico atua na mesma direção que a desvalorização do
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câmbio, suavizando os impactos sobre produto e emprego decorrentes da maior

exposição da economia à concorrência internacional.

Outro aspecto central na discussão dos custos da abertura está relacionado

com a velocidade do processo. Variáveis como ganhos de eficiência, distribuição de

renda, credibilidade e viabilidade das reformas, são sensíveis à lentidão ou rapidez da

adoção das medidas mencionadas acima. Não só a velocidade da abertura em si é

relevante, mas também a antecedência em que é anunciado o programa. As

experiências de Argentina e Chile são ilustrativas a este respeito, como mostra o

próximo capítulo.

Um programa de abertura comercial implementado de modo muito rápido

tende a elevar de modo significativo os custos do mesmo, podendo gerar forte

desindustrialização da economia. De outro modo, uma abertura muito lenta eleva as

incertezas quanto a implementação integral e permanente do programa de abertura.

Tais incertezas são reforçadas pelas dúvidas e inseguranças políticas e econômicas de

longo prazo a que estão sujeitas qualquer sociedade. Com isso, o programa perde

credibilidade e os investimentos se inibem, trazendo impactos negativos sobre o

ritmo de mudanças na estrutura industrial da economia.

Da mesma forma, o período entre o anúncio e a implementação das medidas,

caso seja muito rápido, dificulta a adequação dos setores à nova realidade de

mercado. Caso a distância no tempo seja excessiva, o programa cai em descrédito. O

problema da credibilidade pode tanto gerar importações especulativas quanto um

problema de solvência do balanço de pagamentos, ao se financiar com recursos

externos o consumo e setores produtores de bens não-comercializáveis.
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Vários instrumentos são indicados para que se atenuem os custos mencionados

acima. A política de abertura exige sempre taxas reais de câmbio superiores às do

equilíbrio de longo prazo. Com isso, garante-se certo nível de rentabilidade aos

setores produtores de bens comercializáveis enquanto estes não se enquadrem aos

padrões internacionais de qualidade, custos e preços. Pelo lado da conta capital, a

apreciação cambial permite compensar o diferencial de juros domésticos e externos,

normais aos programas de estabilização.

Além de certo nível de desvalorização, a política cambial deve reduzir a

volatilidade presente no mercado de câmbio. Isso porque a previsibilidade do

câmbio, ao dar sinais de médio e longo prazo consistentes com as reorientações

estratégicas do setor privado, contribui para que a reforma comercial ganhe

credibilidade, fundamental para a ampliação do volume de investimentos do parque

produtivo.

A opção pelo regime cambial mostra possíveis conflitos. Em um regime

flutuante, o câmbio se ajusta melhor às condições do mercado e desobriga o governo

a intervenções para anular as volatilidades dos fluxos de capitais de curto prazo. O

câmbio, no entanto, torna-se pouco previsível e aumenta sua volatilidade. Em um

regime cambial com taxas fixas, a previsibilidade e baixa volatilidade do câmbio traz

altos custos de administração para as autoridades monetárias, que devem evitar tanto

as flutuações indesejadas de reservas quanto os impactos sobre a base monetária.

Além disso, nada garante que o nível nominal do câmbio em um regime administrado

seja consistente com a estrutura econômica vigente.

Outro elemento importante para se atenuar os custos da abertura comercial

está no barateamento dos bens de produção e insumos, estimulando desta forma o
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investimento produtivo. Note-se, além disso, que a eliminação do aparato regulador

do estado poupa recursos públicos e privados ao aliviar os custos de administração

da máquina administrativa do Estado e os custos associados a atividades de lobby e

rent-seeking.

Política Industrial e Abertura Comercial

A política industrial está intimamente relacionada à política de comércio

exterior-. Foi assim com o processo de industrialização via substituição de

importações e com a política de estímulo às exportações na década de 70. Da mesma

forma, a abertura comercial representou um choque de competitividade ao parque

industrial já instalado no Brasil (modernização de produtos e processos de

produção), reduzindo custos gerados pelo aumento da proteção nominal e efetiva de

vários setores.

Na verdade, a política de susbtituição de importações ajudou a montar o

parque industrial brasileiro, mas, paradoxalmente, não criou condições de

competitividade e eficiência requeridas pela economia globalizada dos anos 90. A

manutenção destas indústrias se deu através da sustentação discricionária de

incentivos e barreiras protecionistas que não induziam a indústria à leitura correta

dos sinais de mercado. Como conseqüência, o padrão de alocação de recursos

gerado por uma configuração de preços relativos específica, e não necessariamente

harmonizada com as tendências da indústria internacional, gerou perda de eficiência

ao induzir a produção e o consumo de bens domésticos a custos mais altos que no

exterior. Retardou-se, deste modo, a adaptação do parque industrial a um cenário

2 Ver Rodrik, Dani, Conceptual issues in the design of trade policy for industrialization, Havard
University, ju1/90.
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competitivo. Acrescente-se a isto o fato de uma formatação de preços relativos

poder orientar uma estrutura industrial no sentido de produzir bens não

comercializáveis, gerando um viés anti-exportador e tornando a economia ainda

menos integrada com o padrão tecnológico e de consumo da economia mundial. Não

parece ser este este: o caso brasileiro, uma vez que as políticas de estímulo à

exportação implementadas nos anos 70 e 80 geraram um forte crescimento do setor

exportador.

A abertura influencia nos desenhos de política industrial ao fazer com que se

adote critérios de cornpetitividade internacionais e se estimule setores com maiores

potenciais de crescimento nos mercados mundiais. Estabeleceu-se, deste modo, uma

nova relação entre política industrial e política de comércio exterior. Os critérios

deixaram de ser de proteção à indústria nascente, passando a estimular a busca de

competitividade do parque industrial já instalado e, conseqüentemente, à sua inserção

na economia mundial. Neste contexto é importante que o desenho de política

industrial selecione setores mais fortemente atingidos pela abertura, procurando

minorar no médio prazo os custos decorrentes da concorrência externa.

Destaque-se, finalmente, o fato de que uma política industrial adequada à

abertura econômica deve se concentrar em prover bens públicos com externalidade

positivas para o parque industrial doméstico, tais como investimentos em energia,

comunicações, transportes e portos+ Este aspecto, contudo, pode ser resolvido no

bojo das reformas estruturais necessárias ao país, tais como a reforma financeira do

Estado (revisão da estrutura tributária e redirecionamento dos gastos públicos), o

programa de privatização e a definição da Lei das Concessões. Deste modo, mesmo

em um ambiente escasso de recursos para investimento, o Estado estaria

3 Ver Cebrap (1992), CNI (1991 e 1992)
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proporcionando ao setor privado condições para investir nas áreas de interesse do

país.

2.2. NOTAS SOBRE A ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA

As crises inflacionárias das décadas de 80 e 90 na América Latina obedeceram

a um esgotamento do padrão de desenvolvimento econômico adotado por estes

países, centrado basicamente no fechamento da economia e no aumento dos gastos

públicos como forma de alavancar o desenvolvimento industrial privado. Com o

advento da crise da dívida externa, comprometeu-se de forma grave a capacidade

dos gastos do governo, da mesma forma em que o fechamento comercial levou à

perda da capacidade competitiva de um parque industrial já instalado no país. Este

ambiente geral, combinado às recomendações de política feitas pelo FMI e Banco

Mundial levou ao chamado "Washington Consensus".

Dentre os principais aspectos destas recomendações, está o ajuste fiscal do

governo, no sentido amplo do termo, ou seja, a implementação de reformas na

estrutura de gastos e receitas do governo. Genericamente, este ajuste está inserido

no debate da revisão do papel do Estado nestas economias. A política monetária, da

mesma forma, deve promover taxas reais de juros positivas, dadas as necessidades de

atração de capitais externos para financiamento de eventuais déficits comerciais, de

financiamento do déficit público, enquanto este não for equacionado e, manter o

nível de atividade econômica sob controle. No caso de uma economia aberta, a

adoção de uma política monetária contracionista leva a uma apreciação cambial, com
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impactos crescentes sobre produto. Este desenho de política, contudo, pode levar a

um estímulo indesejado no volume de importações, dado o financiamento vantajoso

realizado nas compras externas. Com a queda do imposto inflacionário os programas

de estabilização devem contar com políticas de controle da demanda agregada, corno

forma de evitar pressões sobre preços e saldo comercial geradas pelo aumento de

renda real da economia. A orientação de política cambial durante os programas de

estabilização geralmente se dá no sentido de urna valorização da moeda doméstica,

uma vez que o câmbio é um preço importante por determinar custos de produção,

preços de produtos comercializáveis e referência nominal para outros preços da

economia. Obviamente que este exercício vulnerabiliza a política de liberalização

comercial, na medida em que o atraso cambial estimula o aumento das importações

e, com isso, aumenta-se fortemente a velocidade de exposição da indústria

doméstica. Já o desenho de política industrial é afetado pela condução do ajuste

fiscal. Isso porque com a concessão de subsídios e incentivos fiscais fica

comprometida, o que estimula a adoção da política de liberalização comercial corno

instrumento principal de política industrial. Deve-se notar, também, que a apreciação

cambial e o estímulo às compras externas financiadas, dadas pela taxa de juros reais,

aumenta a desproteção da indústria, da mesma forma que as flutuações mais bruscas

no nível de atividade pode comprometer os investimentos no setor.

Nos programas de estabilização que tem como âncora nominal principal a taxa

de câmbio, a abertura comercial desempenha um papel fundamental. Segundo a

classificação oferecida por Kiguel e Liviatan (1992a), Bruno (1991) e Kiguel (1988)

os programas de estabilização baseados no câmbio são desenhados para reduzir a

inflação usando o ajuste fiscal como principal variável de política e a taxa de câmbio

como principal âncora nominal, como foi o caso das experiências argentinas de 1959,
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1967, 1979 e 1991. Esse desenho de caráter tipicamente ortodoxo e de choque

(políticas fiscais restritivas e definição de regras para as variáveis nominais da

economia (as âncoras nominais, notadamente a taxa de câmbio e a moeda) tem como

objetivo principal tanto lastrear a moeda com divisas fortes, limitando o

financiamento do governo via imposto inflacionário, quanto utilizar o câmbio como

referência dos agentes econômicos.

A eficácia das políticas de estabilização com âncora cambial, pelas próprias

características deste tipo de programa, depende em grande parte do desempenho do

setor externo da economia e, portanto, com o grau de abertura comercial da

economia. A exposição da economia ao mercado mundial indica a importância do

câmbio como preço de referência para os agentes econômicos. A proporção de

produtos nontradables e sua relevância econômica torna-se importante na medida em

que pode ser responsável por uma inflação residual no processo de ajustamento.

Seus preços não estariam indexados ao dólar.

De maneira geral, os agentes econômicos em ambientes inflacionários tendem a

substituir a moeda nacional por alguma divisa internacional, procurando na economia

internacional referências estáveis para o comportamento doméstico de preços. Este

fenômeno é conhecido por dolarização e é tanto mais forte quanto maior for o grau

de desmonetização da economia, gerado pela redução da demanda real por moeda e

pela desorganização do sistema de preços domésticos. Neste contexto a cotação do

dólar desempenha um papel crescente na formação de expectativas e atua tanto

como unidade de conta (indexador da economia), quanto como meio de pagamento e

reserva de valor. Nos casos em que o câmbio representa uma referência de custos de

insumos importados, indexador financeiro e referência de rentabilidade dos

exportadores, a estabilização do câmbio torna-se um instrumento de política
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relevante. O câmbio é formador de preços, tanto no que se refere a repasses de

custos e expectativas, quanto na definição de margens de lucro dos empresários.

A dolarização, portanto, pode ser vista como a base de um processo de

estabilização do tipo analisado aqui, uma vez que procuram propagar para a moeda

nacional a estabilidade da divisa estrangeira, usada como lastro, e adotar um

indexador visível dos preços domésticos para sinalizar aos agentes uma referência

estável ao sistema de preços. Esta estratégia será tanto mais bem sucedida quanto

maior for a dolarização presente na economia.

Como conseqüência, os movimentos dos preços domésticos passam a ser

fortemente explicados pelo comportamento do câmbio e, portanto, pelo

desempenho da balança comercial e da conta de capitais. Um aspecto que pode

ser destacado na relação do câmbio com as políticas de estabilização é o de que o

câmbio se constitui em um canal adequado para que o vetor de preços

internacionais se torne uma âncora dos preços domésticos. Para isso, no entanto,

é necessário que a economia tenha um grau razoável de abertura comercial. Em

uma econorrua não plenamente dolarizada corre-se o nsco de uma

sobrevalorização cambial, o que pode também comprometer vários outros

aspectos do plano.

O setor externo, por sua vez, pode ser afetado por várias questões. A falta de

credibilidade+ no programa, por exemplo, pode levar a movimentos especulativos no

balanço de pagamentos. Isso porque um programa pouco crível leva a reajustes

4 Vários aspectos contribuem com a perda de credibilidade de um programa com âncora
cambial.Como demonstra Kiguel (1988 e 1992a), os mais comuns são a falta de confiança no ajuste
fiscal anunciado, no fim do financiamento do déficit público pelo Banco Central e na manutenção
da âncora nominal do programa, além de experiências passada de estabilizações fracassadas,
suspeita de desvios na política econômica (adoção, por exemplo, de objetivos não-fiscais, como é o
caso da preocupação com os níveis de produção e emprego) e, finalmente, a vontade política em se
fazer a estabilização, gerada pela capacidade (grau de sofisticação da indexação dos preços e
impostos) da economia e do governo em conviver ou não com níveis inflacionários elevados.
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defensivos de preços e, portanto, a uma valorização da taxa de câmbio real

acompanhada por uma expectativa de desvalorização futura da moeda. Este

movimento se constitui em uma profecia auto-realizável, uma vez que a antecipação

de importações e a postergação de exportações deteriora ainda mais a situação

externa, obrigando o governo a monetizar a economia ou a abandonar a âncora

cambial no intuito de evitar tanto a recessão quanto uma crise cambial.

Da mesma forma, a presença de desalinhamentos de preços relativos pode

levar a uma rápida deterioração da balança comercial. Como sugere Nakano (1991),

em uma situação onde há desequilíbrios de preços relativos, conflitos distributivos

não acomodados e baixa dolarização presente na economia, a fixação do câmbio não

tem o poder de deter a elevação dos preços de modo coordenado e instantâneo. Da

mesma forma, segundo Kiguel (1992a) a presença formal ou informal de uma

indexação com base no passado (indexação defasada) tornam os preços rígidos para

baixo>, gerando uma inércia dada pelos contratos defasados. Estes problemas tendem

a elevar a inflação residual, dada principalmente por produtos não comercializáveis,

e, portanto, a aumentar a valorização cambial e a expectativa de desvalorização

futura. Os setores não expostos à concorrência internacional tendem a estar menos

indexados ao dólar, ou seja, não adotam o vetor de preços internacionais como

âncora dos preços domésticos. O atraso cambial afeta diretamente o equilíbrio

externo. O déficit do balanço de pagamentos pode levar a economia à recessão, caso

não haja a possibilidade de financiamento externo. Como foi visto, esse quadro pode

ser agravado com a antecipação do câmbio feita pelos agentes, onde os importadores

S É interessante notar que em uma situação desta natureza a eficiência esperada dos programas de
estabilização com âncora cambial é menor, abrindo espaço com isso para o uso de políticas de
renda. O uso de estratégias heterodoxas pode superar o problema de credibilidade na medida em
que a inflação cai imediatamente, dando tempo ao governo de aprofundar suas reformas fiscais e
estruturais. Esta foi a linha adotada pelo Plano Real.
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antecipam o fechamento de contratos ao mesmo tempo que os exportadores

procuram adiá-los. Esse mecanismo agrava a valorização do câmbio, obrigando o

governo a alterar a política cambial e, portanto, a eliminar a âncora de preços da

econorrua.

Note-se que o desalinhamento do câmbio pode ser dado não apenas pela

inflação residual mas também por movimentos das moedas internacionais relevantes

para o comércio exterior dos países que adotam a âncora cambial6.

Um último aspecto que pode ser destacado é o da composição da pauta de

exportações dos países que adotam a âncoragem cambial. De modo geral, países que

tem um peso maior em commodities na pauta de exportações tendem a ter uma

balança comercial menos sensível a variações da taxa de câmbio real,

comparativamente a países que exportam principalmente produtos manufaturados.

Isso porque o principal determinante da rentabilidade das exportações de

commodities é o preço praticado no mercado internacional, bem mais volátil que o

de produtos manufaturados.

o atraso cambial afeta diretamente o equílibrio externo. O déficit da balança

comercial pode levar a economia à recessão, caso não haja a possibilidade de

financiamento externo. Esse quadro pode ser agravado com a antecipação do câmbio

feita pelos agentes, onde os importadores antecipam o fechamento de contratos ao

mesmo tempo que os exportadores procuram adiá-los. Esse mecanismo agrava a

valorização do câmbio, obrigando o governo a alterar a política cambial e, portanto,

a eliminar a âncora de preços da economia.

6 Essa volatilidade decorre da dificuldade em se sustentar taxas fixas em um ambiente marcado pelo
volume e instabilidade dos movimentos internacionais de capitais.
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o grau de dolarização e abertura comercial da economia, a composição da

pauta de exportações e a importância dos setores de comercializáveis e não

comercializáveis, portanto, são características econômicas relevantes para se

determinar a eficácia de programas de estabilização com base no câmbio. O grau de

abertura comercial, obtido pela relação entre os fluxos comerciais e o PIB, poderá

ser observado nos próximos capítulos para as experiências brasileira e latino-

americana. Da mesma forma, a importância dos setores de produtos comercializáveis

e dos setores de bens não comercializáveis pode ser apreendido pela relação entre o

índice de preços ao consumidor e o índice de preços ao atacado.

A análise para o caso brasileiro procura considerar os graus de liberdade da

política econômica doméstica, ou seja, o equilíbrio interno deve ter como

preocupação contínua as restrições dadas pelo setor externo e pelas características

estruturais da economia do país. O que se questiona é se um país com restrições

dadas pelo seu balanço de pagamentos pode encaminhar de modo consistente uma

política de estabilização interna baseada na adoção de um preço referência para a

economia, qual seja, o câmbio. Desse modo a estabilidade do setor externo passa a

ser requisito necessário para o sucesso do plano. As condições de estabilidade em

um país com um setor exportador com bastante vigor e com déficits relevantes na

conta capital dependem, em última instância, de uma definição intertemporal de

equilíbrio estável no mercado de câmbio. Dados, portanto, como o grau de

dolarização, o nível ele abertura comercial da economia e a composição da pauta de

exportações são requisitos necessários para um programa de estabilização econômica

com base no câmbio.

A dolarização no caso brasileiro não é generalizada, uma vez que tanto a

conversibilidade é ilegal quanto o mercado financeiro oferece boas alternativas de
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moeda indexada. Isso faz com que no Brasil o dólar não seja o principal indexador

para os agentes, criando, desse modo, uma dificuldade inicial para a adoção do

câmbio como âncora de preços. Na Argentina, o grau de dolarização já era muito

elevado antes do plano Cavallo; a moeda norte-americana não servia apenas como

reserva de valor e unidade de conta, mas até mesmo como meio de pagamento em

operações de menor valor como no comércio varejista. Esse quadro foi aprofundado

com a legalização das conta correntes em dólar, em janeiro de 1993. Com as novas

medidas o dólar tende a ter maior aceitação no sistema financeiro, com os bancos

captando e repassando recursos denominados em moeda norte-americana. O uso do

dólar continua proibido apenas para o pagamento de impostos e de salários dos

funcionários públicos. Com isso o governo procura desovar as reservas mantidas

fora do sistema financeiro, bem como generalizar os efeitos do plano econômico

sobre a economia.

Nesse sentido o dólar no Brasil ainda não é uma referência importante para os

preços domésticos. Logo, o impacto sobre a taxa de inflação seria provavelmente

menos significativo. Outra dificuldade envolvida é o fato do país possuir um volume

de poupança financeira com um perfil de curto prazo muito elevado. O nível de

reservas internacionais necessárias para dar sustentação a um plano de

conversibilidade no Brasil seriam comparativamente maiores. O nível de reservas

necessário seria, portanto, muito maior que aquele exigido pela base monetária.

Além disso essa massa de recursos é transformável em outros ativos, dentre eles o

dólar, num curto espaço de tempo. Com isso o grau de cobertura do estoque de

moeda com reservas internacionais e a escolha do agregado monetário relevante são

decisões que assumem um papel importante para a estabilização brasileira.
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o grau de abertura comercial, obtido pela relação entre volume total de

importações e exportações com o PIB do período correspondente, pode também ser

considerado como um elemento importante. A exposição da economia ao mercado

mundial indica a importância do câmbio como preço de referência para os agentes

econômicos. A proporção de produtos não comercializáveis e sua relevância

econômica torna-se importante na medida em que pode ser responsável por uma

inflação residual no processo de ajustamento. Seus preços não estariam indexados ao

dólar. Como o processo de abertura ao comércio externo da economia brasileira tem

sido mais lento que o da argentina, o efeito da inflação nos setores de não

comercializáveis seria ainda maior gerando um resíduo inflacionário significativo e,

por conseguinte, um maior atraso cambial.

A composição da pauta de exportações brasileira é um indicativo de quais

setores da economia estariam mais sensibilizados ao dólar, sendo, portanto, possível

avaliar de modo mais preciso o impacto de uma estabilização baseada no câmbio. A

participação relativa das exportações de manufaturados no Brasil é maior do que na

Argentina; quando o câmbio se sobrevaloriza, as vendas externas desses produtos se

contraem mais sensivelmente. No caso das commodities, que são mais importantes

na pauta de exportações da Argentina, o resultado comercial tende a ser

relativamente menos sensível a variações na taxa real de câmbio do que no Brasil.

Conseqüentemente o risco da sobrevalorização tende a gerar um impacto negativo

maior sobre a balança comercial brasileira. Outro aspecto a ser notado é que as

exportações para países de terceiro mundo participam de modo relevante no total

das exportações brasileiras, o que gera uma maior instabilidade cambial para o país.

Nesse sentido, os critérios de aplicabilidade de medidas de estabilização

baseadas no câmbio ao contexto econômico brasileiro são fortemente marcado por
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restrições externas e características estruturais internas do Brasil. Dados como o

grau de dolarização, exposição da economia brasileira ao mercado mundial (grau de

abertura comercial) e composição de nossa pauta de exportações são básicos para a

análise. Além disso outras variáveis de decisão devem nortear a análise para o caso

brasileiro, tais como o estudo do nível de taxa de câmbio compatível com o

equilíbrio no balanço de pagamentos, a análise dos condicionantes de credibilidade

da política econômica brasileira (tais como a seriedade na administração de planos

econômicos, a posição dos preços relativos, a execução de políticas de renda e

questões institucionais como a independência do Banco Centrai), a percepção de

existência de equilíbrio de preços-relativos, a superação de conflitos distributivos e a

questão do ajuste fiscal. Com isso, a avaliação da receptividade da economia

brasileira a programas de estabilização âncorados no câmbio se torna viável.

Note-se, finalmente, que a relação entre política de abertura comercial e

política de estabilização macroeconômica não guarda nenhuma dependência do

ponto de vista teórico. Não se pode considerar que uma política seja pré-requisito da

outra, no sentido de que a implementação de uma dependa de elementos previamente

definidos pela outra. Nas estabilizações recentes de países em desenvolvimento,

contudo, a estabilização refere-se a um conjunto amplo de reformas estruturais,

dentre as quais a abertura comercial. Pode-se até mesmo observar que, em muitos

casos, os graves desequilíbrios macroeconômicos que levam à perda de instrumentos

de política econômica podem viabilizar as reformas liberalizantes. Por este aspecto, o

sucesso da estabilização guarda estreita relação com a abertura comercial. Não

define, contudo, a questão do seqüenciamento de política ideal.

Há três situações logicamente possíveis para o seqüenciamento, a saber, (i) a

abertura comercial antecede integralmente a estabilização doméstica, (ii) a
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estabilização antecede o programa de abertura e, finalmente, (iii) os processos se dão

de forma simultânea.

É importante notar que por estabilização entende-se um processo de médio e

longo prazo de ajustes econômicos que já produzam, no curto prazo, taxas

sustentáveis de inflação. Portanto, quando a estabilização macroeconômica antecede

a abertura comercial supõe-se que o exercício de política econômica não tenha mais

como meta a redução das taxas de inflação.

o caso brasileiro deste seqüenciamento não apresenta contornos bem

delineados. A crise de estabilização nos anos 80 e início dos anos 90 gerou tentativas

fracassadas de estabilização, ao mesmo tempo em que se iniciou em 1988 um

programa de liberalização comercial que teve seu momento mais visível no

cronograma de redução de tarifas a partir de 1992. Neste sentido, a abertura

comercial não foi precedida pela estabilização macroeconômica. A abertura

comercial, contudo, antecedeu a implementação do Plano Real e supondo que o

único programa de estabilização com resultados sustentáveis a médio prazo seja o

Plano Real, é possível dizer que a experiência brasileira já indica o seqüenciamento

adotado, ou seja, primeiro liberalizou-se o comércio e só então estabilizou-se a

economia.

Esta experiência agrega novas observações ao debate teórico em torno do

seqüenciamento ideal de política, ou seja, procura-se apontar os beneficios da

estratégia assumida no Brasil.

Como será visto a seguir, a crise de estabilização dos anos 80 e 90 no Brasil

produziu uma série de experiências macroeconômicas que, como será visto, foram

condicionadas pelos marcos institucionais presentes em cada uma delas. O ajuste
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fiscal, o concerto político e o encaminhamento das reformas estruturais necessárias

compõe este quadro mais amplo em que se inserem as políticas de estabilização.

2.3. A ANTECEDÊNCIA DA ESTABILIZAÇÃO

A maior exposição da economia aos fluxos de comércio exige transformações

estruturais da economia, equipando-a para o aumento de competitividade necessário

à maior concorrência externa. Segundo Oliveira (1993), quatro requisitos se

colocam para o aprofundamento da abertura comercial, a saber: (i) o problema da

competitividade sistêmica, (ii) as questões derivadas da crise de estabilização, (iii) os

aspectos relacionados ao próprio desenho da políti.ca de abertura e (iv) a existência

de resistências a este processo",

A maior competitividade sistêmica é gerada principalmente a partir da reforma

do Estado, tornando-se o aparato regulatório e administrativo mais ágil e eficiente e

eliminando regulações desnecessárias. Para isso, torna-se necessário uma reforma

desregulamentadora, que elimine o excesso de burocracia. As deficiências de

infraestrutura, notadamente em transportes, energia e telecomunicação, podem ser

superadas tanto pela privatização de empresas publicas quanto pela eliminação ou

flexibilização de monopolios estatais, permitindo o aporte de capitais privados no

incremento de investimentos em setores estrategicos e que representam obstáculos a

7 Na verdade, existe lima forte interrelação entre estes aspectos. Caso os problemas sistemicos e de
estabilização não sejem enfrentados, as resitências tendem a se ampliar. uma vez que se torna mais
traumática a transição para lima economia aberta e as incertezas quanto aos ganhos futuros do
processo se ampliam.



38

maior eficiência sistêmica do pais. Finalmente, o desenvolvimento tecnológico e o

investimento em educação são processos fundamentais para o aparelhamento da

economia no sentido de se melhorar o processo competitivo.

A desorganização do sistema de preços, a política de juros reais positivos, a

renegociação da dívida externa (com impactos sobre os níveis de reservas)

constituem obstáculos gerados pela crise de estabilização a serem superados para o

aprimoramento de uma política de abertura. Esta mesma instabilidade

macroeconômica gerada pela inflação crônica tende a reduzir o nível de investimento

da economia, o que traz dificuldades adicionais para a competitividade da indústria.

Além disso, é importante que a reforma comercial seja acompanhada por uma

reforma tributária, garantindo ao setor exportador igualdade de custos para a

competição com o produto estrangeiro. A reforma fiscal, que inclui tanto a reforma

da previdência quanto a reforma tributária, é também essencial para o fortalecimento

do programa de abertura econômica, uma vez que estimula os investimentos diretos

na economia brasileira.

o receituário tradicional de abertura econômica prescreve a estabilidade de

preços domésticos como condição necessária ao processo. Foi assim com os países

do leste asiático. São basicamente dois os argumentos utilizados:

i. a desorganização do sistema de preços dificulta a obtenção de máxima eficiência

microeconômica dos agentes, pois interfere na rentabilidade dos contratos de prazos

longos e distorce decisões de investimento;

ii. dificulta o planejamento de médio e longo prazo em função das incertezas geradas

pelo ambiente macroeconômico. Dentre estas incertezas está o manejo das políticas

econômicas, como as políticas cambial, fiscal e monetária. Como foi visto, as
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políticas de estabilização tendem a contrair demanda e a praticar JUros reais

positivos, desestimulando deste modo investimentos que aumentem a capacidade

produtiva das empresas.

Apesar das políticas assumirem o mesmo objetivo no médio prazo, a curto

prazo elas podem exigir manuseios contrários de certos instrumentos. É o caso, por

exemplo, do exercício das políticas fiscal, monetária e cambial.

A abertura comercial possui, sem dúvida nenhuma, impactos fiscais, uma vez

que tem como instrumento principal a redução das alíquotas de impostos de

importação. Mesmo considerando-se o fato de que as tarifas aduaneiras não possuem

caráter arrecadatório, o que se verificou no Brasil, como aponta Hahn (1992), foi um

aumento da arrecadação, gerado por (i) transformação das restrições quantitativas

em tarifas, (ii) redução das alíquotas, (iii) eliminação de regimes especiais e (iv)

aumento da base tributária em decorrência da ampliação do volume importado.

Note-se, além disso, que a abertura comercial demanda pesados investimentos

públicos em infra-estrutura, a fim de se gerar competitividade sistêmica Este

impacto fiscal possui sinal contrário ao requerido em um programa de estabilização

que tenha como base o ajuste fiscal. Mesmo a renúncia fiscal associada à redução das

alíquotas do imposto de importação pode ser avaliada em termos de beneficio social,

este último dado pela redução dos preços domésticos do produto.

A contradição no uso de instrumentos é mais clara nas políticas monetária e

cambial. Se por um lado a estabilização demanda estabilidade do câmbio, o que leva

inevitavelmente a uma apreciação cambial por conta da inflação residual, a abertura

comercial exige uma desvalorização preventiva do câmbio (aumento do preço de

bens comercializáveis sobre bens não comercializáveis), como forma de garantir aos
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setores expostos à concorrência internacional, como foi visto, uma proteção

temporária adicional. Neste sentido, o uso da política cambial não seria compatível

no curto prazo com as duas políticas, ainda mais em situações como a brasileira onde

o governo possui elevado passivo em moeda estrangeira.

Da mesma forma, o exercício de política monetária em programas de

estabilização deve ter como meta o controle da demanda agregada e o financiamento

de eventuais déficits comerciais. Ocorre, no entanto, que a prática de juros reais

positivos promove arbitragens de mercado feita por capitais especulativos de curto

prazo, pressionando o câmbio no sentido da apreciação, no caso de um regime

cambial com taxas flutuantes, ou pressionando reservas, no caso de um regime com

taxas fixas. Estes dois movimentos possíveis, contudo, não estão alinhados à

condução adequada da abertura comercial, na medida em que, respectivamente,

expõe de maneira agressiva os setores mais afetados pela abertura à concorrência

internacional e afeta a credibilidade da continuidade da abertura comercial, uma vez

que a redução do nível de reservas compromete o financimento do fluxo comercial

de importações.

Um último argumento diz respeito ao fato de que em uma econorrua não

estabilizada as condições para reformas estruturais são pouco favoráveis, o que

aumenta os custos políticos, SOCIaISe econômicos envolvidos no processo. O

aumento da capacida.de produtiva e a absorção de recursos liberados pelos setores

menos competitivos tendem a ser maiores em uma economia previamente

estabilizada.

Note-se que os argumentos tradicionalmente favoráveis à antecedência da

estabilização são, na verdade, argumentos que desaconselham a simultaneidade dos
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processos. À exceção do fato que os investimentos tendem a ser menos estimulados

em um ambiente macroeconôrnicarnente instável, a condução das políticas fiscais,

monetárias e cambiais mostram-se apenas incompatíveis no momento em que os

programas de abertura e estabilização estão em curso de modo simultâneo. Isso não

determina, necessariamente, que um processo deva teoricamente ser antecedente ou

não ao outro.

2.4. A ANTECEDÊNCIA DA ABERTURA

É possível dizer, genericamente, que o programa de abertura comercial

favorece a estabilização posterior da economia na medida em que reduz custos de

produção, por meio de reduções nos custos de insumos e de bens de capital, e amplia

a concorrência dos mercados, reduzindo o poder de fixação de preços dos agentes.

Tais beneficios microeconômicos são gerados por vários fatores, a saber:

i. a liberalização comercial reduz o custo de aquisição de máquinas, equipamentos e

insumos importados;

ii. o uso de recursos de melhor qualidade e, em certos casos, com maior conteúdo

tecnológico, reduz o custo unitário de fabricação;

iii. a abertura econômica estimula o setor produtor de máquinas e equipamentos

doméstico a se tornar mais competitivo, melhorando processos e produtos. Parte

desta melhoria está associada ao acesso de partes e peças importadas, elevando desta

forma a qualidade e a tecnologia empregada ao longo de toda a cadeia produtiva.
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Estes efeitos serão tanto maiores quanto mais oligopolizada for a estrutura

econômica prevalecente antes da abertura. Isto porque com a abertura comercial os

setores econômicos ele modo geral passam a se defrontar com um nova condição de

mercado, limitada agora pelo custo de internação" dos importados. Quanto menos

competitiva for a indústria, maior será a redução de preço induzida pelo aumento das

importações e, portanto, maior será a contribuição da abertura à estabilização dos

preços domésticos. Os produtos comercializáveis e de mercados competitivos,

produzidos domesticamente, tendem a ter seus preços majorados com a abertura,

uma vez que a aconselhável devalorização do câmbio induz à elevação dos preços

domésticos como forma de equiparação ao custo de internação dos importados. Nos

mercados menos competitivos, opostamente, a abertura promove de modo geral a

redução dos preços.

Como foi visto anteriormente, a abertura pode contribuir com um programa

futuro de estabilização na medida em que estimula o aumento de arrecadação

tributária. Sem dúvida nenhuma este fato contribui para o ajuste fiscal, mas sua

relevância é bastante questionada dentro da estrutura financeira do governo.

Outro efeito positivo gerado pela abertura em termos de estabilização é que o

aumento de competitividade do setor produtor de comercializáveis aumenta a

capacidade de geração de divisas e, portanto, aumenta a capacidade do país honrar

seus compromissos externos. Com isso, a abertura ajuda a equacionar o problema

fiscal gerado pela dívida externa e a reduzir o risco soberano do país, atraindo novos

fluxos de capitais (aumenta-se a solvência do país).

8 O custo de internação é dado pelo preço internacional da mercadoria acrescido de impostos,
seguros e custos de transporte.
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Um último aspecto pode ser considerado. Com a abertura comercial, adota-se

como referência doméstica o vetor de preços internacional. Com isso, limita-se a

capacidade de se reajustar preços e salários de modo indiscriminado, reduzindo,

conseqüentemente, a força da inércia inflacionária em economias com inflação

crônica elevada. O mercado passa a ser o maior disciplinador de preços. Este

movimento foi claramente observado durante o Plano Real, quando adotou-se como

estratégia de controle de preços a regulação da oferta de produtos importados. É

interessante notar que até mesmo neste sentido a abertura comercial se insere em um

contexto mais amplo de reformas estruturais da economia, particularmente a reforma

do Estado, decisiva para obtenção do controle das contas públicas. Isso porque a

necessidade de aparato burocráticos controladores de preços se reduz.

o Plano Collor mostrou as dificuldades em se estabilizar a economia sem antes

se proceder a uma abertura comercial, da mesma forma que enfatizou os custos da

abertura. A forte contenção monetária e fiscal de 1990 impediu que a economia se

preparasse adequadamente para a concorrência externa. Além disso, o fato do

anúncio da abertura ao se dar durante o processo de estabilização aumentou a

incerteza dos agentes quanto aos rumos da política econômica, criando barreiras

adicionais para os investimentos na indústria.

Da mesma forma, é razoável supor que nos programas de estabilização a

política econômica seja do tipo stop and go, o que torna as regras econômicas mais

voláteis. Este cenário dificulta o planejamento empresarial, bem como torna o

processo de abertura pouco crível.

Quando a abertura comercial precede a estabilização, as reformas estruturais

necessárias no segmento industrial tendem a ser dificultadas, uma vez que prevalece
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um ambiente macroeconômico pouco propício para a tomada de decisões. As

dificuldades nascem de um cenário com muita volatilidade e distorção de preços

relativos, ou seja, o sistema de preços deixa de ser um instrumento eficiente para a

orientação na tomada de decisões de longo prazo. Note-se, no entanto, que a

questão da volatilidade dos preços relativos pode ser resolvida com a adoção de

vetores de preços internacionais e a incerteza resolvida com um programa

transparente e gradualista.

Além disso, este ambiente comporta a expectativa de que a política econômica

deverá agir no sentido de criar estabilidade de preços domésticos e, com isso,

aumenta a incerteza de curto prazo quanto à estabilidade de preços relativos e

quanto às próprias regras econômicas. Normalmente as políticas de estabilização

estão ligadas a uma política monetária de juros reais positivos e controle do crédito,

o que pode levar a flutuações na demanda agregada. Com isso, tanto os

investimentos em modernização (máquinas, equipamentos, adoção de novas técnicas

gerenciais e, enventualmente, novo as instalações) ficam comprometidos quanto o

planejamento de curto prazo fica inviabilizado. A experiência brasileira mostra que a

recessão econômica provocada pelo Plano Collor e a volalitidade da demanda

durante o Plano Real? criaram dificuldades para a rentabilidade e investimento das

empresas em modernização. Se por um lado, no entanto, a expectativa de choques

antiinflacionários afeta a credibilidade da reforma, por outro este custo não justifica

o beneficio de se estabilizar primeiro a economia para depois se implementar o

programa de abertura.

9 No Plano Real, especificamente, observou-se uma forte flutuação de curto prazo da demanda
agregada, o que levou a um aumento de estoques involuntários na economia e,
conseqüentemente, à descapitalização de parte dos agentes econômicos.
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Da mesma forma, uma economia em crise de estabilização pode ser levada a

crises cambiais, ou pelo menos a dificuldades no balanço de pagamentos. Isso faz

com que a política de: comércio exterior fique condicionada às diretrizes da política

de estabilização. Conseqüentemente, a credibilidade da política fica comprometida,

uma vez que é de se esperar avanços e recuos na política, dependendo das condições

do balanço de pagamentos. Este aspecto foi bastante claro durante o Plano Real.

Quando o programa ele estabilização se viu em dificuldades com a inelasticidade da

oferta doméstica de curto prazo, a abertura foi acelerada. Já durante a ameaça de

solvência externa do país, dada pela reversão dos fluxos de capitais gerados pela

crise mexicana e pelo acúmulo de déficits comerciais sucessivos, a abertura

comercial sofreu um ligeiro retrocesso. A preocupação neste momento está sempre

voltada para o nível de reservas, uma vez que o volume disponível viabiliza o fluxo

de importações e, com isso, a continuidade das reformas liberalizantes.

De modo geral, o comportamento dos preços domésticos é influenciado pela

maior exposição da economia à concorrência internacional através do (i) aumento da

oferta global de merca.dorias, (ii) impacto sobre custos industriais e (iii) adoção do

vertor de preços externos como âncora dos preços internos, o que garante a eficácia

dos controles fiscal e monetário em função da credibilidade gerada pela queda mais

rápida da inflação. Como conseqüência, aumenta a disciplina dos preços domésticos,

impedindo aumentos especulativos ou repasses que sancionam aumentos nos custos

de produção, incrementa-se a eficiência e competitividade na indústria e as

expectativas dos agentes quanto ao sucesso do plano são afetadas positivamente,

aumentando a credibilidade do plano de estabilização. Parte desta credibilidade

advém também do fato de se sinalizar reformas estruturais no sistema econômico ,

aumentando a eficiência e reduzindo custos sistêmicos.
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o principal argumento desta tese, no entanto, está em que a estabilização

econômica, antes de condicionar a abertura econômica, é determinada pelo processo

de abertura no caso brasileiro. Isso porque a economia brasileira tem um claro perfil

oligopolístico, onde a.sindústrias mantém forte poder de determinação de preços.

Apesar dos problemas de um processo de liberalização comercial ser

implementando em um ambiente macroeconômico instável, há vários pontos em que

a propria estabilização depende da abertura.

A redução tarifária estimula investimentos, através do barateamento da

importação de máquinas e equipamentos que incorporam maior avanço tecnológico.

Além disso, a redução de custos de produção com a minimização dos preços de

matérias-primas e insumos diversos gera efeitos positivos sobre a produtividade e

rentabilidade das empresas, permitindo o acesso destas a mercadorias de melhor

qualidade e menor preço.

A maior exposição à concorrência internacional impõe também maior disciplina

de preços e limita os mark-ups dos setores concentrados, com poder de

determinação dos preços. Este efeito tende a ser mais forte nos setores oligopolistas

e monopolistas. Na verdade, a abertura da economia representa a ampliação da

oferta dos produtores, o que permite tanto a racionalização da produção dos

oligopolios domésticos quanto limites na definição de preços. Note-se que a

racionalização da produção seria um efeito imediato, posto que envolve menor

investimento, e de grande amplitude. Outro aspecto relevante é a atualização e

adaptação tecnológicas, o que pode gerar um processo de desindustrialização ao se

absorver o aprendizado e as vantagens comparativas, trazendo eficiência e aumento

de competitividade da indústria. Outro fator relevante, que afeta também a
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credibilidade do programa, é o fato do ambiente comercial mundial ter como

característica presente uma maior integração dos fluxos comerciais. Sob esta ótica, a

abertura comercial é irreversível, dada a necessidade gerada pelos próprios agentes

de maior interação com o resto do mundo.

Com a maior exposição da economia, os tradicionais repasses de custos

passam a ser melhor negociados, impondo maior disciplina de preços ao longo de

toda a cadeia produtiva. O caso mais visível é o das negociações salariais, que

passariam a se restringir aos ganhos de produtividade da indústria. Neste sentido, os

impactos distributivos de uma economia fechada, que alia irresponsabilidade

reivindicatória e manutenção dos níveis de mark-up, tende a desaparecer. A abertura

comercial, neste caso, atua como um catalizador para maior eficiência do sistema.

Note-se, no entanto, que não se trata de subordinar o cronograma de redução

tarifária às metas inflacionárias de curto prazo. Isso porque a resposta de grande

parte dos setores é lenta, uma vez que os canais de distribuição, a precariedade de

infraestrutura e os excessos burocráticos impedem um ajuste mais rapido dos preços

domésticos em direção ao padrão internacional. Além disso, não é aconselhável que

a política tarifária seja utilizada como instrumento de curto prazo, dado o prazo

médio das operações de comércio exterior. A mudança de regras e o excesso de

volatilidade das alíquotas de importação aumentaria desnecessariamente a incerteza

dos segmentos exportadores e importadores, sinalizando uma trajetória instável de

transição e, como se destacou acima, comprometeria a credibilidade da própria

política de abertura. É preciso que esta tenho seu desenho feito de modo

independente das restrições de curto prazo da política de estabilização.
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E notorio, neste sentido, o desempenho da política de comércio exterior

brasileira em 1994.

A política de comércio exterior tem caráter de política industrial com impactos

de médio e longo prazo. O objetivo é administrar os níveis de proteção da indústria,

orientando a industrialização do país. Neste sentido, os impactos da política tarifária

são de médio e longo prazo. Alterações dos preços relativos influenciam os níveis de

concorrência entre produtos importados e domésticos. Este nível de concorrência é

afetado pelas características dos bens e dos mercados (composição do capital,

estrutura da distribuição do produto, relevância da assistência técnica, peso da

propaganda/marca, etc.). Além disso, o Mercosul reduz os graus de liberdade da

política, passando a levar em consideração considerações mais amplas de política.

Em relação a mudanças pontuais do imposto de importação, deve-se levar em

conta que a estrutura tarifária hoje vigente respeita o princípio de harmonia tarifária,

isto é, buscou-se garantir uma maior proteção nominal aos produtos finais, que

apresentam maior agregação de valor, em detrimento dos produtos das etapas

irucrais.

Coloca-se, portanto, um limite às alterações tarifárias, visto que reduções

pontuais do imposto de importação poderiam gerar desproteção efetiva, caso a

alíquota do imposto de importação incidente sobre o produto final fique abaixo do

nível das alíquotas dos insumos. De modo a evitar isto, as alíquotas, poderiam ser

reduzidas pontualmente, até o limite do nível tarifário de seus insumos, fazendo com

que a proteção efetiva fosse idêntica à nominal.

Em relação ao grau de redução das alíquotas, os movimentos de alguns pontos

percentuais tendem a não surtir o efeito desejado. Apenas uma redução significativa,
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isto é, para 0% ou algo próximo disso, pode ter o impacto necessário sobre os níveis

de preço. Tal redução, porém, se não for inócua, terá efeitos adversos sobre a

produção e, conseqüentemente, sobre emprego e arrecadação.

Em função dos aspectos acima apresentados, considera-se que a utilização da

redução tarifária enquanto instrumento no combate à inflação apresenta sérias

limitações. A sua utilização para este fim deve ser extremamente seletiva e só ser

aplicada nos casos em que efetivamente surta o efeito esperado no curto prazo e seja

possível a renegociação da alíquota no MERCOSUL, avaliando-se os riscos de perda

de credibilidade nas negociações. Caso contrário, quando inócua no curto prazo, a

redução seria facilmente desmoralizada, ainda mais se a alíquota sinalizada pela TEC

for superior a proposta pela política de curto prazo.

Não deixa de ser notável, contudo, a forte disciplina de preços gerada pelas

reduções pontuais de alíquotas e o reforço que esta política trouxe para a política de

abertura. Sinalizou-se aos setores que a abertura poderia ser antecipada, como de

fato foi em setembro de 1994, ao se adotar imediatamente as alíquotas negociadas no

Mercosul que fossem inferior às vigentes.

O que se pretende, contudo, é afirmar que o programa de abertura comercial

faz parte do conjunto de reformas estruturais da economia, garantindo a estabilidade

de preços no médio e:longo prazo. Este ponto distingue-se do argumento tradicional

de que a abertura, enquanto reforma em si, depende da estabilização, dados os

condicionantes de sua formulação e implementação.

Além disso, é preciso lembrar que o câmbio é elemento fundamental que

interliga as políticas de abertura comercial e de estabilização, notadamente aquelas

com âncora cambial. Este talvez seja o principal custo, junto com a elevação da



50

demanda, que pode estar associado à simultaneidade das políticas de abertura e

estabilização. Deve-se notar que quando a abertura precede a estabilização, como no

caso brasileiro, o problema da âncoragem cambial torna-se menos conflitante com os

objetivos da abertura. Note-se ainda que a abertura comercial pode promover um

deslocamento da produção industrial doméstica, gerando impactos sobre produto e

emprego. Estes impactos tendem a ser reforçados caso a abertura comercial seja

simultânea à estabilização econômica, uma vez que esta possui, em geral, a

necessidade de se controlar o nível de demanda doméstica.
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3. AS EXPERIÊNCIAS BRASILEIRA E LATINO-AMERICANA

Este capítulo tem como objetivo mostrar como o problema de seqüenciamento

de política tem sido elaborado na realidade brasileira. Para isso, serão examinados os

desenhos dos planos de estabilização e das políticas comerciais implementadas nos

últimos anos na américa-latina, procurando destacar as interrelações entre ambos

específicamente nos casos de Brasil, Chile e Argentina. As experiências recentes

destes países são reveladoras na determinação do seqüenciamento de política de

abertura comercial e estabilização econômica.

Em todos estes casos, como aponta Bruno (1987), a abertura econômica foi

implementada concomitantemente ao processo de estabilização. Neste sentido os

choques de objetivos de instrumentos foi bastante claro. O manejo da política fiscal e

monetária fez com que se reforçasse o impacto sobre emprego decorrente do

deslocamento da produção doméstica. Da mesma forma, a política cambial levou à

apreciação da moeda e, conseqüentemente, ao forte aumento das importações. Em

conjunto com a redução tarifária, a apreciação do câmbio representou, de modo

geral, um efeito preço não desprezível sobre as encomendas externas. Mais tarde
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estes países se defrontaram com crises cambiais, geradas pela interrupção dos fluxos

internacionais de capitais, abundantes da década de 70.

É interessante notar que na maior parte dos casos, a abertura comercial fez

parte de um conjunto de reformas estruturais, envolvendo também privatização,

ajuste fiscal e desregulamentação da economia.

A experiência mexicana, descrita por Cohen (1989) é bastante ilustrativa do

fato de que a liberalização comercial foi essencial para a estabilização econômica. Da

mesma forma que no Brasil, o México passou por várias experiências fracassadas de

estabilização em uma economia fechada. Somente após a implementação do

programa de abertura comercial, o país encontrou condições para a estabilidade

doméstica.

Da mesma forma, a Argentina só logrou sucesso em sua estabilização tendo

aumentado o grau de abertura econômica ao longo da década de 80. Como foi visto

anteriormente, no programa de âncoragem cambial típico, como o Argentino, a

maior exposição da economia à concorrência externa é elemento fundamental para a

adoção da âncora cambial.

Não se pretende com ISSO, contudo, afirmar que a abertura comercial seja

condição suficiente para a estabilização. Mas sem dúvida alguma, como mostram as

experiências de Brasil e outros países latino-americanos, o seqüenciamento mais

adequado seria aquele em que a abertura comercial antecede a estabilização.
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3.1. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA

Esta seção tem como objetivo mostrar como, no caso brasileiro, a antecedência

da abertura comercial contribuiu de forma decisiva para o sucesso do programa de

estabilização econômica. Para isso o texto se subdivide em três tópicos, analisando-

se a (i) evolução da política de comércio exterior, percebendo-se a lógica do

amadurecimento da abertura e a antecedência cronológica da mesma, as (ii)

tentativas de estabilização econômica nos anos 80 e 90 e os (iii) custos econômicos

associados à antecedência da abertura comercial.

Políticas de Comércio Exterior: Evolução e a Abertura Comercial dos anos 90

A partir dos anos 50, a política comercial brasileira passou por três fases

distintas, a saber, o período 1953-67, marcado pela proteção à indústria doméstica,

via aumento dos preços relativos dado pela relação importação/exportação, o

período 1967-75, onde se reduziu a relação importação/exportação através de

medidas compensatórias e não via redução tarifária, estimulando as exportações via

crédito-prêmio de IPI e ICM, financiamento com taxas de juros subsidiadas e isenção

de imposto de renda e, finalmente, o período iniciado em 1975, com maiores

controles sobre importações e redução nos subsídios às vendas externas.

Alternativamente, como sugere Oliveira (1993), a política comercial brasileira no

período 1947/1989 pode ser dividida em 4 fases, a saber, o período de 1947/1964,

de fechamento comercial (introversão), o período de 1964/1974, de incentivo às

exportações (extroversão), os anos de 1974 a 1990, de fechamento comercial
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(introversão) e, finalmente, os anos 90, marcados pela abertura comercial

(extroversão ).

A política comercial adotada pelo país a partir de 1947 nasceu de um contexto

de deterioração das reservas cambiais no imediato pós-guerra (governo Dutra). A

Lei de Tarifas de 1957, feita pelo governo Juscelino Kubitchek, definiu um novo

sistema, centralizando o câmbio e controlando de modo mais rígido as importações.

Além disso, elaborou-se a estrutura administrativa do comércio exterior que

perdurou até final da década de 80.

Com a mudança do regime político em 1964, a política de comércio exterior

do país caminhou no sentido de uma maior liberalização, dentro de um contexto de

expansão do comércio internacional.

o principal instrumento desta fase foi o Decreto-lei n063, reformulando-se de

modo profundo a estrutura tarifária vigente. Os níveis tarifários foram sensivelmente

reduzidos, os sistemas de taxas múltiplas e o de "categorias especiais" (bens com

similares nacionais) foram eliminados e criou-se novas isenções tarifárias.

A reforma tarifária de 1967 representa uma liberalização comercial, ainda que

pequena, da economia. Ela foi adotada em conjunto com o programa de

estabilização PAEG. É possível dizer, na verdade, que a reforma de 1967 procurou

basicamente estimular as exportações, atendendo portanto a um objetivo bem mais

restrito.

A crise do petróleo em 1973 levou o país a um maior fechamento comercial,

dado por uma elevação de tarifas e por uma maior restrição quantitativa das

importações. Paralelamente, incrementou-se o endívidamento externo e a prática de
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subsídios e incentivos às exportações, o que gerou retaliações comerciais (imposição

de quotas e direitos compensatórios) dos EUA e do Mercado Comum Europeu.

O choque externo gerado pela crise do petróleo levou o país a um segundo

período de fechamento comercial. Esse período foi reforçado com a necessidade de

política econômica dos anos 80 de obtenção de superávits comerciais (crise da

dívida). As políticas fiscal e monetária restritivas também colaboraram para o

controle do nível de importações da economia e, portanto, para o fechamento

comercial.

Os principais instrumentos de controle de comércio exterior utilizados neste

período foram a suspensão temporária de guias de importação, a obrigatoriedade de

financiamento externo das importações, os controles feitos pelo Banco Central e a

criação de Programas de Importação das empresas.

Dentre os controles impostos a partir de 1975, destacam-se a exigência de

depósito-prévio, aumento temporário nas tarifas de insumos básicos e bens de

capital. Em 1979 estes controles foram parcialmente abandonados, mas com a crise

mexicana no ano seguinte o governo foi levado novamente a limitar as importações,

como forma de controlar o desequilíbrio externo gerado pelo fim do fluxo de capitais

externos.

Este conjunto de políticas, apesar de fundamental para a montagem de um

parque industrial diversificado, foi incapaz de criar condições para sua

modernização, uma vez que penalizou os investimentos industriais através da

elevação dos custos dos produtos importados. Baseado neste diagnóstico, a abertura

comercial iniciada a partir de 1988 procurou elevar a relação importação/exportação

através da redução da proteção à indústria doméstica, expondo-a à concorrência
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internacional com objetivos de estimular incrementos de produtividade e queda dos

preços. Além disso, a adoção de regras mais claras e simples procurou fonecer um

quadro institucional mais transparente e, portanto, menos sujeito à práticas de rent-

seeking.

A abertura comercial, iniciada em 1988, passou por três momentos distintos.

Em 1988, o governo promoveu nova reforma tarifária, sinalizando uma

racionalização tarifária sem que isso caracterizasse, no entanto, uma maior

liberalização comercial (Oliveira, 1993).

A estrutura tarifária prevalecente antes da reforma de 1988, portanto, era dada

tanto pela estrutura fixada em 195710, quanto por um sistema de barreiras não-

tarifárias e, como conseqüência que esta distorção de preços relativos gerava sobre

os níveis de competitividade e investimento da economia, pela existência de diversos

regimes especiais de importação (42 regimes, que equivalem a cerca de 70% do total

das importações). Neste sentido, o sistema era ainda marcado fortemente pela

existência de tarifas redundantes. Destaca-se, ainda, a cobrança de tributos

adicionais, como IOF, TMP e AFRMM.

Como foi visto, se por um lado, este sistema garantia maior proteção à

indústria doméstica, ele gerava distorções nos níveis de investimento, uma vez que

não sinalizava estabilidade e transparência do vetor de preços relativos. Tendo em

vista este quadro, a reforma tarifária de 1988 implementou maior racionalização da

estrutura, unificando impostos, reduzindo tarifas e eliminando parte dos regimes

especiars.

10 Ver tabela em anexo que mostra legislação de comércio exterior.
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Note-se, contudo, que os regimes especiais inviabilizavam o sistema de

proteção. Isto porque ao permitir a entrada de importados deslocava-se a produção

doméstica ao mesmo tempo em que se aumentava o custo dos insumos, retirando

ainda mais a competitividade do setor produtor doméstico. Com isso nova distorção

era gerada, pois ao se tentar manter os níveis adequados de proteção impunha-se

novas restrições às importações, como o sistema de cotas.

o cálculo de proteção à indústria doméstica pode ser superestimado se se usar

as tarifas nominais como indicador do grau de proteção. A diferença entre tarifa

nominal e tarifa verdadeira é dada pela existência de barreiras não-tarifárias e pelos

regimes especiais de importação, que concedem isenções tarifárias.

Ao fixar uma determinada alíquota de importação e, simultaneamente, permitir

a importação através de regimes especiais (acordos comerciais, políticas de

abastecimento de curto prazo), cria-se uma alíquota redundante. Neste caso a tarifa

verdadeira é inferior à tarifa nominal. A proteção à indústria doméstica, portanto, é

dada pelo diferencial entre alíquota nominal e alíquota redundante.

Partindo de uma situação de equilíbrio no mercado interno, a elevação tarifária

promove um excesso de oferta, reduzindo os preços domésticos. Neste caso a

redução de preços anula parcialmente a tarifa nominal, reduzindo a tarifa verdadeira.

É a conhecida tarifa redundante. No caso da utilização de regimes especiais, amplia-

se a oferta externa, derrubando ainda mais os preços. No caso clássico, a tarifa

redundante se iguala à tarifa nominal, reduzindo a zero a tarifa verdadeira.

Existe, contudo, uma dificuldade empírica em se demonstrar a tarifa

verdadeira, uma vez que estes dados só são disponíveis com dados de importação



58

efetiva. Antes de 1988, estas dificuldades eram ainda maiores, em função dos

inúmeros regimes especiais e da existência de diversas barreirras não-tarifárias.

Uma proxy possível da tarifa verdadeira é a tarifa implícita, dada pelo

diferencial de preços internos e externos. Os resultados apresentados por Kume

(1989) indicam que a tarifa nominal para a indústria de transformação era superior à

tarifa implícita em 9,.1%, indicando que a reforma de 1988 ainda manteve boa parte

da redundância tarifária.

A proteção efetiva, calculada como indica Santiago e Ferro (1987), são

bastante defasadas (os coeficientes técnicos foram estimados em 1975). Não

obstante estas distorções, a reforma 1988 representou aumento da proteção efetiva,

apesar de uniformizar a proteção efetiva. Para bens de consumo não-durável, o

aumento foi de cerca de 311,5%.

A grande reorientação da política comercial vem, de fato, no governo Collor.

Com um ambiente internacional favorável à integração e à globalização da produção

e com um cenário interno marcado pelo encarecimento dos bens de produção e pela

indisciplina de preços dos setores com um grau de concentração mais elevado, criou-

se um ambiente favorável a uma nova onda de liberalização e abertura comercial.

Este ambiente já havia, em parte, sido percebido durante a década de 80, e

cristalizado com os níveis dados pela reforma de 1988.

Dentre as principais medidas da reforma liberalizante implementada a partir de

1990, destacam-se (i) o fim dos programas de importação das empresas, (ii) a

eliminação dos regimes especiais de tributação para importação, (iii) a redução em

50% do AFRMM, (iv) a suspensão dos projetos de ZPEs, (v) a instituição do regime

de câmbio flutuante, (vi) a aceleração do cronograma de redução tarifária, (vii) a
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redução do escopo de aplicabilidade da Lei do Similar Nacional e (viii) a redução do

IPI para carros populares. O O desenho geral das tarifas é indicado no quadro 1.

Quadro 1: Estrutura Tarifária da Reforma de 1990

0%
ti o de bem

20%
30%

sem produção nacional
nítida vantagem comparativa
commodities com pequeno valor
produtos que já estavam em 5%
com insumos com tarifas de 0%
manufaturados em geral
química fina
trigo descascado, biscoitos, bolachas massas
alimentícias
videocassetes, aparelhos de som

35% automóveis, caminhões e motos
40% rodutos de informática

5%
10/15%

Fonte: Oliveira (1993)

A política de abertura comercial de 1990 foi muito mais além que a reforma

tarifária de 1967. Ela procurou não apenas eliminar distorções presentes no sistema

econômico através da generalização do aumento de competitividade e eficiência do

setor produtor de bens comercializáveis I I , ampliando economias de escala com a

extensão do mercado, mas como também integrar a economia brasileira ao

movimento de globalização e integração produtiva, dados pelo comércio intra-

industrial e pela necessidade de aumento da participação brasileira no comércio

mundial e nos fluxos de capitais internacionais. Esta integração permite ao Brasil o

acompanhamento da dinâmica de desenvolvimento tecnológico da indústria mundial.

Ii A eficiência produtiva pôde ser conquistada por meio da modernização dos processos produtivos,
das linhas de produtos, da redução do grau de verticalização da produção e dos investimentos em
qualidade e treinamento de recursos humanos, com impactos positivos sobre a distribuição de renda.
Adicionalmente, a reforma comercial promoveu o barateamento dos bens de produção, com a
redução das tarifas de importação de insumos.
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Além disso, o aumento da competitividade dos mercados gerado pela abertura

comercial, implica na demanda por maior investimento público e privado em infra-

estrutura e redução do custo sistêmico no Brasil.

o processo de abertura não se interrompeu mesmo com o impeachment do

presidente Fernando Collor. A gestão seguinte, do presidente Itamar Franco, não

apenas deu continuidade ao programa de abertura, como chegou até mesmo a

antecipar o cronograma de liberalização tarifária previamente estipulado e a concluir

o projeto de integração regional representado pela definição da Tarifa Externa

Comum do Mercosul em janeiro de 1995. De fato, a tarifa média de importação

passou de 32,2% em 1990 para 14,2% em julho de 1993; e a tarifa máxima, que era

de 85% no início de 1990, foi fixada em 35% para 1994. Procurou-se, além disso,

aprofundar as reformas modernizantes complementares ao processo de abertura,

como a desregulamentação, a privatização e o aperfeiçoamento de mecanismos

eficazes de defesa da concorrência (legislação antitruste), além de procurar aparelhar

o Estado com instrumentos eficazes de combate às práticas desleais de comércio,

notadamente a agilização dos processos antidumping e de direitos compensatórios.

o programa de liberalização comercial envolveu, também, medidas de estímulo

à exportação. Além da desoneração da carga tributária das exportações, novas

regulamentações do PROEX (Programa de Financiamento às Exportações), relativas

a prazos de financiamento, listas de produtos, taxas de juros e de equalização, direito

de regresso e concentração - por país, tomador, garantidor e exportador, foram

implementadas. Destaca-se, finalmente a extinção do Comitê de Financiamentos à

Exportação - CFE e a criação do Comitê de Crédito às Exportações - CCE, com o

objetivo de dar seriedade e transparência com relação às decisões tomadas sobre a

concessão de financiamento à exportação. Apesar do Finamex (BNDES) ser uma
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importante fonte de financiamento de bens de capital para a América Latina, ainda

falta implementar o seguro de crédito nestas operações.

O problema de financiamentos de longo prazo para a indústria de bens de

capital não é trivial, apesar da importância dos mesmos para o aumento da

competitividade da indústria brasileira. Como este setor possui uma estrutura

específica de risco e de retomo de investimentos, a falta de estabilidade monetária,

aliada a falhas de mercado, como a assimetria de informações no mercado de crédito,

e a falhas de governo, como as deficiências na regulamentação da correção

monetária, fez com que o mercado de capitais brasileiro não fosse capaz de oferecer

à indústria o volume de recursos necessários ao desenvolvimento autosustentado. O

fluxo de capital externo e os programas de financiamento do BNDES apenas em

parte contribuiram para o financiamento da indústria brasileira de bens de capital,

uma vez que o acesso a estes recursos só era possível a um grupo restrito de

empresas, geralmente aquelas com risco de crédito pequeno como é o caso de

estatais e multinacionais. Da mesma forma, apesar do diferencial recente entre as

taxas de juros domésticas e internacionais induzir a um volume maior de

financiamentos externos, as condições de acesso das empresas a este mercado e os

prazos de vencimento dos títulos pouco se alteraram. As empresas menores, mais

comuns na estrutura. industrial brasileira, tiveram sua capacidade de investimento

produtivo limitada ao volume de recursos próprios.

Vale ressaltar que este processo de abertura comercial implementado a partir

das reformas de 1988/89 e intensificado a partir de 1990 não deixou de manter a

mesma lógica de política industrial já observados nos programas de comércio

exterior antecedentes. A diferença, contudo, está no fato deste processo incentivar a

modernização e a busca por eficiência econômica de um parque industrial já
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instalado e amadurecido no país. Quanto maior a integração e diversificação do

parque industrial, menor tende a ser o impacto decorrente da abertura, uma vez que

se reduz o impacto sobre as tarifas efetivas setoriais. Ou seja, a maior concorrência e

compensada por equipamentos e insumos mais baratos.

A figura 1 mostra o grau de abertura comercial'? do país nos últimos 55 anos.

É possível perceber claramente as quatro fases da política comercial brasileira

mencionadas anteriormente. Neste contexto, a abertura comercial de 1990 retoma a

linha de extroversão comercial seguida no período de 1964 a 1974, no entanto com

uma diferença qualitativa fundamental, qual seja, a política atual não é apenas

orientada para exportação mas também, e sobretudo, orientada para a modernização

industrial do país por meio do estímulo às importações.

Figura 1: Grau de Abertura Comercial (% Pffi)
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Fonte: Abreu (1990)

As políticas de estabilização analisadas nesta seção são aquelas experimentadas

pelo país nas décadas de 80 e 90. Elas podem ser divididas, segundo os objetivos

deste trabalho, em dois grandes grupos, aquelas experiências realizadas antes da

12Definido pela relação (X+M)f2)/PIB.
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abertura de 1990 e aquelas implementadas em um ambiente de abertura comercial.

Note-se, contudo, que: o único programa consistentemente implementado neste

período foi o Plano Real, adotado após o término do cronograma de redução

tarifário de 1991. Seus traços principais e os respectivos resultados são apresentados

a seguir.

Programas de Estabilização em uma Economia Fechada

Como será visto a seguir, os programas de estabilização adotados ao longo da

década de 80 optaram por medidas de política econômica dentro dos parâmetros

institucionais definidos ao longo dos anos 60 e 70, ou seja, intervencionismo estatal

nos mercados e uma política comercial de introversão.

A equipe econômica do governo empossado em março de 1985 optou por uma

política antiinflacionária de cunho ortodoxo e gradualista. Dentre as principais

medidas tomadas, destacam-se: (i) paralização das operações ativas dos bancos

oficiais; (ii) corte adicional de 10% no orçamento fiscal para 1985, (iii) proibição de

contratação de novos funcionários para a administração pública, (iv) congelamento

das tarifas públicas e controle de preços privados por meio do Conselho

lnterministerial de Preços (CIP) e (v) alteração das regras de correções monetária e

cambial. Como se pode notar, este conjunto de medidas não procurou promover

nenhuma mudança na estrutura dos gastos públicos, adotando-se como política de

rendas a mudança de regras de indexação e o controle administrativo dos preços

públicos e privados.

A gestão do ministro Dílson Funaro, a partir de agosto de 1985, possui dois

momentos distintos. No primeiro procurou-se fazer um alinhamento de preços
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relativos da economia, através de nova alteração das regras de cálculo dos

indexadores e do descongelamento das tarifas públicas. Em um segundo momento,

como será visto, a administração de uma política de renda baseou-se no controle

direto sobre os preços privados. Nestas duas fases desta gestão, no entanto, as

políticas fiscal e monetária foram orientadas no sentido de estimular o crescimento

econômico do país, adotando-se portanto políticas não restritivas. No setor externo,

o principal destaque foi a adoção de uma linha de confronto na negociação dos

débitos externos. Em 1986, apesar da inflação mensal alcançar a casa dos 18,7%,

havia bons indicadores econômicos. A economia se recuperava da recessão do início

da década, com um crescimento econômico sustentado tanto pelo setor exportador

quanto pela produção de bens de consumo duráveis. A balança comercial

apresentava bons superávits, o que tornava tranquila a situação das reservas

cambiais. Em 28 de fevereiro de 1986 o governo brasileiro adotou, por meio de um

decreto-lei, o chamado Plano Cruzado.

Dentre as medidas adotadas pelo Plano Cruzado, merecem destaque as

seguintes: (i) reforma monetária, adotando o Cruzado como nova moeda a uma taxa

de conversão fixada em mil cruzeiros por cruzado; (ii) conversão dos salários em

cruzados, tomando como base o valor médio dos últimos seis meses, a preços de

fevereiro; (iii) abono de 8% para os salários em geral e de 15% para o salário

mínimo; (iv) correção automática dos salários, de acordo com uma escala móvel,

sempre que a inflação superasse 20% ao mês (o chamado gatilho salarial); (v)

congelamento de preços e tarifas públicas por tempo indeterminado; (vi) construção

de um vetor de preços para o dia do congelamento, o que deslocava a base do índice

de preços e permitiria uma mensuração mais realista da inflação do mês corrente;

(vii) congelamento do câmbio ao nível do dia anterior ao plano; (viii) proibição de
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qualquer indexação inferior ao prazo de um ano, com exceção das cadernetas de

poupança que teriam reajustes trimestrais; (ix) criação da OTN, em substituição da

antiga ORTN e (x) correção dos contratos com taxas de juros pré-fixadas por uma

tabela de conversão diária de valores em cruzeiros para cruzados (tablita).

Nenhuma regra de política fiscal ou monetária foi adotada. A política

monetária procurou apenas acomodar o aumento de demanda por moeda (as taxas

de juros durante o plano chegaram a ser até mesmo negativas), enquanto a política

fiscal se limitou à elevação da tributação de ganhos de capital no mercado financeiro

realizada em dezembro de 1985.

Após seis meses de controle de preços, no entanto, a economia começou a

apresentar os primeiros sinais de um excesso de demanda, crescendo nesse mesmo

período a uma taxa bastante elevada (o PIE acusou um crescimento de 7,6% em

1986). Esse aquecimento econômico foi motivado, basicamente, pelos seguintes

fatores: (i) aumento do poder de compra dos salários; (ii) despoupança gerada pela

ilusão monetária; (iii) redução dos impostos para pessoas físicas; (iv) redução das

taxas de juros nominais; (v) existência de uma demanda reprimida; (vi) congelamento

de preços em níveis defasados em relação a seus custos e (vii) expansão exagerada

da oferta de moeda. Além disso, o descontrole fiscal levou o governo a um déficit

de 3,6% do PIB em 1986. Dado esse quadro, em julho de 1986 o governo anunciou

o Cruzadinho, um modesto ajuste fiscal que procurava desaquecer o consumo,

através basicamente da criação de um sistema de empréstimos compulsórios. Os

resultados dessas medidas foram tímidos. A partir daí a política econômica ficou

praticamente paralisada, enquanto o ágio e o desabastecimento se generalizavam na

economia e o setor externo mostrava os primeiros sinais de deterioração. Esse

quadro dominou os meses de julho a outubro de 1986.
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Após as eleições de novembro de 1986 o governo anunciou o Cruzado lI,

visando basicamente a adoção de um ajuste fiscal. O governo reajustou as tarifas

públicas e elevou a alíquota de alguns impostos indiretos, visando aumentar a

arrecadação. Com isso, a economia assistiu a uma rápida aceleração inflacionária,

atingindo em janeiro de 1987 a taxa mensal de 16,8%. Esse fato levou o governo a

um descongelamento descoordenado, deteriorando ainda mais o cenário econômico.

Com a redução dos salários reais, a elevação das taxas de juros e a grave crise

cambial com que passou a se defrontar o governo (que limitava a importação de

insumos e bens intermediários importantes), a economia desaqueceu-se, além de

levar o governo a decretar, em fevereiro de 1987, a moratória dos juros da dívida

externa. Em abril 1987 a inflação atingiu 21%, determinando a troca da equipe

econômica após 21 meses de gestão.

O terceiro Ministro da Fazenda do governo Sarney, Luiz Carlos Bresser

Pereira, anunciou medidas corretivas de curto prazo, tais como a mididesvalorização

do cruzado de 7,5%. O programa de estabilização anunciado em junho de 1987,

contudo, obedeceu ao mesmo desenho do Plano Cruzado, ou seja, controle direto

sobre preços privados. Note-se, no entanto, que as políticas fiscal e monetária

passaram a ser contracionistas e estabeleceu-se metas mais modestas de crescimento

econômico. Dentre as principais medidas adotadas, destacam-se: (i) o congelamento

de preços e salários pelo prazo de três meses; (ii) criação da URP (Unidade de

Referencia de Preços) como base para os reajustes de salários, sendo calculado

através de uma média geométrica da taxa de inflação do trimestre anterior; (iii)

construção de um vetor de preços para o dia do congelamento (15 de junho),

alterando com isso a base de cálculo do IPC; (iv) criação de uma tabela para deflação

diária do cruzado para contratos de pagamento futuro com taxas pré-fixadas,
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permitindo com ISSO que a expectativa de inflação embutida fosse anulada e (v)

medidas fiscais e monetárias ativas, principalmente através da prática de taxas de

juros reais positivas, aumentos de tarifas públicas e eliminação do subsídio do trigo.

Os resultados deste novo programa novamente foram desastrosos, muito

embora o setor externo tenha apresentado recuperação, voltando a gerar superávits

comerciais razoáveis. Diante da retomada da espiral inflacionária e das dificuldades

políticas para levar adiante o ajuste fiscal (a proposta incluia desde cortes de

subsídios e incentivos até um projeto de reforma tributária), o ministro pediu

demissão em dezembro de 1987, completando apenas sete meses de cargo. Em seu

lugar assumiu o então secretário geral do ministério, Maílson da Nóbrega.

O que se assistiu a partir de então foi a adoção novamente de uma política

econômica de caráter ortodoxo e gradualista (a chamada política do "feijão-com-

arroz"), dentro dos parâmetros institucionais definidos nas décadas de 60 e 70

procurando reduzir tanto o déficit público quanto os níveis da taxa de inflação de

modo gradual.

As medidas fiscais mais importantes foram o congelamento dos saldos de

empréstimos ao setor público (em todos os níveis e esferas da administração) e a

suspensão por dois meses dos reajustes salariais dos servidores públicos. A política

monetária, contrariamente, sofreu pressões expansionistas, devido à ocorrência de

grandes superávits comerciais e à conversão da dívida externa em capital de risco.

No setor externo o país normalizou suas relações financeiras internacionais, com a

decretação do fim da moratória e da conclusão de um acordo para a dívida externa.

No final de 1988 o governo conseguiu realizar um modesto pacto social, envolvendo

trabalhadores, empresários e governo. O principal acordo firmado foi uma pré-
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fixação de reajustes de preços para novembro e dezembro, perdendo força logo em

seguida.

Apesar, no entanto, da política "feijão-com-arroz" conseguir conter a explosão

inflacionária no curto-prazo, a inflação saltou de 15,9% em dezembro de 1988 para

36,6% emjaneiro de 1989.

O terceiro plano econômico do governo Sarney, o chamado Plano Verão, foi

adotado em 15 de janeiro de 1989 e manteve-se em vigência durante 14 meses,

quando tomou posse () novo presidente. Destacam-se entre as principais medidas

adotadas: (i) a adoção de uma política de renda, com o congelamento de preços (ao

nível do dia anterior) e salários (pelo valor real médio observado no ano anterior);

(ii) a implementação de uma reforma monetária, com a substituição do cruzado pelo

cruzado novo com a paridade de um cruzado novo para 1.000 cruzados; (iii) a

desindexação da economia, com a extinção da OTN e OTN fiscal e a revogação das

normas de correção monetária dos balanços; (iv) a adoção de políticas fiscais e

monetárias rígidas e, finalmente, (v) o dólar foi cotado em NCz$l, embutindo uma

desvalorização de 18%.

Não se logrou maior redução no processo inflacionário. A inflação mensal só

conseguiu se manter abaixo do 10% em apenas dois momentos. A produção

industrial caiu e a situação do déficit público não conseguiu ser controlada,

reforçando esse fato o descontrole gerado pela transição política do segundo

semestre de 1989. Com isso, o país assistiu uma rápida aceleração dos preços,

alcançando no começo de 1990 a hiperinflação com taxas na casa dos 80% ao mês.

Um novo programa de estabilização foi implementado com a posse do governo

Collor, em 15 de março de 1990. Dentre as principais medidas encontram-se a
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reforma monetária, com a substituição, ao par, do cruzado novo pelo cruzeiro e o

congelamento das aplicações em depósitos à vista, depósitos a prazo, depósitos em

poupança e fundos de curto prazo por um período de 18 meses, com uma

remuneração de 6% ao ano mais correção monetária. O lado monetário do

programa, portanto, era bastante contracionista.

No que se refere à política fiscal, o governo elevou impostos e anunciou corte

nos gastos públicos. Dentre as alterações tributárias, o plano elevou o IPI, criou o

IOF (imposto sobre operações financeiras, que recaía basicamente sobre ouro, ações,

títulos privados e poupança) e o Imposto de Renda sobre a renda agrícola, taxando

com isso o lucro do setor agrícola pela primeira vez. Procurou-se também ampliar a

base de arrecadação, combatendo a sonegação através da extinção dos títulos ao

portador. Outro instrumento criado para ampliar as receitas públicas foram os

Certificados de Privatização (CP), sendo as Instituições Financeiras obrigadas a

manter parte de seu patrimônio aplicados nos mesmos. A remuneração prevista para

os títulos era de correção monetária mais 6% ao ano, que poderiam ser negociados

nos leilões de privatização que o governo se comprometia a realizar.

As medidas fiscais, no entanto, procuraram ser mais amplas que as tímidas

tentativas de equilíbrio fiscal promovidas por outros programas, envolvendo um

projeto de reforma da estrutura de gastos do Estado. Neste sentido, deu-se início a

(i) uma reforma administrativa, com o fechamento e a fusão de 28 órgãos públicos, a

demissão de funcionários públicos e o aumento de tarifas públicas e (ii) uma reforma

patrimonial do Estado, através da privatização de empresas públicas (privatização

esta reforçada pelo lançamento dos CP's).
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Além das medidas fiscais e monetárias, o governo optou também pela adoção

de uma política de rendas, na tentativa de controlar as expectativas e a inércia do

processo inflacionário. Com isso preços e salários foram congelados, com os

reajustes sendo permitidos apenas após 1º de maio. Além disso, o governo procurou

punir com maior rigor os crimes de abuso do poder econômico, tentando

desestimular práticas de:fixação artificial de preços.

No conjunto das reformas estruturais do novo governo, anunciou-se um

programa de liberação das importações, baseado tanto em um cronograma de

redução das alíquotas de importação quanto na retiradas de barreiras não-tarifárias.

Alterou-se ainda o regime cambial, adotando-se um sistema de taxas de câmbio

flutuantes.

o plano conseguiu, nos primeiro seis meses, atingir taxas mensais de inflação

próximas a 10%. No entanto no final de 1990 a inflação voltou a se acelerar,

chegando a 21% em fevereiro do ano seguinte 13. Diante desse quadro o governo

adotou, em 30 de janeiro de 1991 , um novo conjunto de medidas econômicas, o

chamado Plano Collor 11. Adotou-se, nesta nova tentativa de estabilização, o

congelamento de preços e salários e uma política de desindexação da economia, com

a extinção do BTN e do BTN. Criou-se, no entanto, a Taxa de Referência (TR) e a

Taxa de Referência Diária, que apontava média mensal da taxa de juros dos

depósitos a prazo fixo.

Como os resultados deste novo conjunto de medidas não foram positivos, a

equipe econômica foi substituída 14, assumindo o Ministro Marcílio Marques Moreira.

13 IGP-DI da FGV
14 Os efeitos do novo programa só puderam ser percebidos em março, quando a inflação se reduz
para 7,2%. Em maio, com uma inflação de 6,5%, a equipe econômica liderada pela então ministra
Zélia Cardoso de Mello é substituída, após 14 meses de gestão econômica.
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Nesta gestão, procurou-se combater o processo inflacionário com uma política

gradualista de cunho ortodoxo. Nesse sentido o governo controlou os agregados

fiscais e monetários, elevando a taxa de juros doméstica. Outra preocupação do

governo foi fornecer estabilidade institucional para o sistema, coordenando a saída

do congelamento de preços e salários e normalizando as relações financeiras

internacionais. No que se refere aos processos de privatização e de liberação

comercial a equipe econômica procurou avançar dentro do cronograma da gestão

anterior.

Com a crise institucional gerada pelo "impeachment" do presidente Collor,

tomou posse o vice-presidente Itamar Franco, introduzindo mudanças relevantes na

gestão da economia. É interessante notar, no entanto, que apesar das metas de

inflação e reforma administrativa dos programas de estabilização do governo Collor

não terem sido alcançadas, a necessidade de mudanças estruturais da economia

tornou-se mais clara para a sociedade. Como será visto, este fato foi decisivo na

gestação do Plano Real.

Programas de Estabilização em uma Economia Aberta

Como foi visto, as tentivas de estabiização econômica em uma economia

fechada, adotados ao longo da década de 80, fracassaram nas metas de redução das

taxas de inflação. Este desempenho em parte se deve à incapacidade do governo e da

sociedade em viabilizar reformas econômicas estruturais, que permitissem tanto a

modernização do setor produtivo da economia brasileira quanto o reequilíbrio

estrutural do setor público.
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o Plano Real, diferentemente das experiências anteriores, elaborou uma

política de renda mais competente e sinalizou uma série de mudanças estruturais da

economia. Note-se, no entanto, que ao contar com a abertura comercial o Plano Real

não se defrontou com o colapso de oferta de curto prazo que caracteriza as

estabilizações econômicas.

Após o início bastante tumultuado na área econômica, o que inclui a troca de

dois Ministros da Fazenda, o governo anunciou em junho de 1993 um programa de

ajuste fiscal, o chamado Plano de Ação Imediata - PAI. Como será visto, o PAI

correspondeu à primeira fase do chamado Plano Real, anunciado em 7 de dezembro

de 199315.

o Plano Real, diferentemente de seus antecessores, não adotou como

estratégia de combate à inflação uma política de choque. O plano se valeu de uma

política gradualista, com medidas de ajuste sendo adotadas dentro de um processo

previamente anunciado. O Plano pode ser classificado como um programa

heterodoxo, uma vez que seu desenho combina políticas fiscais, políticas monetárias

(ambas de caráter contracionista) e o controle da taxa de câmbio (uma parte

essencialmente ortodoxa, portanto) com uma política de rendas (notadamente o

controle temporário de preços e salários) ..

O desenho do Plano é marcado por três momentos principais. Na primeira

etapa foram anunciadas medidas de ajuste fiscal, destacando-se a renegociação das

dívidas de Estados e Municípios com o Governo Federal e a aprovação do Fundo

Social de Emergência, desvinculando as receitas orçamentárias da obrigatoriedade

do gasto com determinadas rubricas.

15 Uma análise mais detalhada do Plano Real pode ser encontrada em The Brazilian Economy
Under the Real: Prospectsfor Stabilization and Growth, de Gesner Oliveira.
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Em um segundo momento, adotou-se por três meses uma política de renda

com vistas à coordenação dos reajustes de preços". O principal instrumento nesta

etapa foi a adoção de unidade estável de conta!", a URV - Unidade Real de Valor,

que ao superindexar a economia induziu os agentes à renegociação privada de

contratos, fundamental para a repactuação dos ganhos financeiros gerados pela

inflação. É interessane notar que o congelamento de preços e salários implementado

por outros programas, ao ignorar a necessidade de ajustes de margens entre os

agentes de uma mesma cadeia produtiva, induziu a economia a um forte

desalinhamento de preços. Este desalinhamento foi agravado, em alguns casos, com

o reajuste de tarifas públicas no momento imediatamente anterior ao congelamento.

Neste sentido, a URV preparou os contratos para a adoção de um padrão

monetário estável, evintando a interferência nos contratos privados'" como ocorrido

nos congelamentos de preços e salários adotados nas experiências anteriores de

estabilização. Destaque-se, finalmente, o fato de que a adoção da URV correspondeu

à constatação de que a economia brasileira não apresentava um elevado grau de

dolarização, o que impediria a adoção do dólar como referência de conta dos

agentes, como no caso argentino.

Finalmente, a terceira e última etapa de implementação do Plano Real se deu

em julho de 1994, com a mudança do padrão monetário do Cruzeiro Real para o

Real.

16 A segunda etapa do Plano Real foi adotada em 28 de fevereiro de 1994.
17 É importante notar que a URV não se constituia em unidade de valor, impedindo que a moeda
vigente na época, o Cruzeiro Real, sofresse um processo forte e acelerado de desvalorização, como
chegou a ser previsto por muitos economistas.
18 As experiências brasileiras de estabilização da década de 80 e 90 produziram um contencioso
judiciário bastante significativo, o que desestimulou novas tentativas de interferência nos contratos
privados. É interessante notar que este fato em parte motivou o desejo de não se interferir em
contratos privados.
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Ao longo de todo o período foram implementadas medidas de aprofundamento

da liberalização comercial, procurando tanto fortalecer a adoção da âncora cambial

quanto permitir maior tlexilibilidade de oferta para o esperado aumento de demanda

gerado pela estabilização'", evitando deste modo que a economia superasse o

eventuais problemas de abastecimento com o aumento de preços, como se verificou

de modo mais claro durante o Plano Cruzado.

Os Custos Associados à Antecedência da Abertura Comercial

Uma questão freqüentemente observada pelos críticos do programa de

abertura comercial no Brasil diz respeito ao fato desta não ter sido antecedida por

um programa bem sucedido de estabilização. Vários seriam os prejuízos macro e

microeconômicos decorrentes deste seqüenciamento de política.

Como foi visto no primeiro capítulo deste trabalho, é aconselhável do ponto de

vista das políticas de estabilização que o câmbio real mantenha-se relativamente

valorizado-". Esta orientação de política cambial, combinada com tarifas de

importação reduzidas, existência de demanda por importados reprimida e atividade

econômica aquecida leva, invariavelmente, a significativos déficits comerciais.

Apesar de em um primeiro momento o aumento das importações ser benéfico

para a estabilização, este movimento pode gerar sérias preocupações com o balanço

de pagamentos. Em termos de política industrial, como será visto, o aumento das

importações leva a uma sobreexposição do parque industrial instalado, ampliando os

19 A queda abrupta da inflação promove, no curto prazo, um significativo aumento do consumo e,
portanto, da demanda agregada na economia. A explicação deste movimento é dada pelo aumento
de renda real e pela expansão do crédito ao consumo.
20 Este aspecto é ainda mais importante quando o programa de estabilização adota como âncora"'·
nominal a taxa de câmbio.
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custos econômicos gerados pela abertura. Note-se que, de certo modo, estes custos

associam-se a um programa de abertura ainda não plenamente consolidado, uma vez

que no momento da estabilização a economia possui elevada demanda reprimida por

importados, bem como vários setores industriais não haviam completado seu

respectivos cronogramas de reestruturação competitiva.

Este cenário, muitas vezes, é reforçado com uma administração de curto prazo

da política de comércio exterior. Alterações temporárias nas alíquotas do imposto de

importação e a definição de limites quantitativos por prazos determinados podem

reforçar o aumento das importações e, portanto, o déficit comercial.

O Plano Real promoveu, compreensivamente, várias alterações nas alíquotas

de importação de modo discricionário". A volatilidade do comportamento das

principais variáveis econômicas e a ausência de controle de todos instrumentos de

política, faz com que a administração da política econômica de curto prazo assuma

um caráter reativo. Isso induz à adoção de políticas do tipo stop and go, o que

implica avanços ou retrocessos das diversas políticas.

Os argumentos normalmente utilizados em defesa da política tarifária como

instrumento de curto prazo dizem respeito (i) à tentativa de reverter os indesejados

déficits comerciais, (ii) à necessidade de se aumentar a oferta de bens no curto prazo

e promover a disciplina de preços domésticos, (iii) ao fato de a liberalização

estimular a produção doméstica, em função do aumento da competitividade global da

economia e, por fim, (iv) ao novo cenário econômico que aconselha maior cautela na

administração da política, dada a necessidade de se corrigir as desproteções

excessivas geradas pelas novas condições econômicas - notadamente o aumento de

21 Ver, para isso, o quadro 4 do anexo estatístico.
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renda verificado a partir de julho de 1994 e o efeito preço gerado pela apreciação do

câmbio e pela redução das tarifas de importação.

Note-se, ainda, o fato de o aumento vigoroso das importações conter o risco

de gerar danos ao parque industrial instalado no país. O crescimento do volume de

bens importados foi intensificado pela ampliação e aprofundamento dos canais de

distribuição e pela forte demanda reprimida por consumo de bens importados.

Destaque-se, ainda, o elevado nível de atividade econômica domésticaê-, a existência

de subsídios e de práticas desleais no comércio mundial e a valorização do câmbio.

Nestes termos é compreensível uma ligeira revisão da abertura, ao estilo do ocorrido

no Chile em 1979. Torna-se igualmente necessário o reaparelhamento do Estado

para julgar com maior rapidez os casos de aplicação de direitos antidumping e

subsídios.

No entanto, este processo tem de ser cuidadosamente articulado, a fim de se

evitar efeitos perversos sobre a balança comercial, perdas de critério e credibilidade

do programa de liberalização comercial e integração regional. É interessante lembrar

que no caso chileno a mudança seguiu uma regra simples e uniforme, com a elevação

das alíquotas para 20%.

Vários economistas já alertaram, no passado, sobre os riscos inerentes à perda

de credibilidade dos programas de abertura comercial. Segundo estes autores, a

descontinuidade na gestão das políticas de liberalização comercial ou, como no caso

brasileiro, as alterações temporárias das alíquotas de importação, influenciam não

apenas o nível de consumo presente de mercadorias mas também o patamar de

consumo futuro.

22 O aquecimento econômico leva ao aumento do consumo por importados e ao deslocamento para o
mercado interno dos excedentes exportáveis.
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Os modelos de análise dinâmica determinam o nível ótimo de consumo dos

agentes ao longo do tempo": No equilíbrio, o consumo presente, com alíquotas de

importação reduzidas, é superior ao consumo futuro. Esse resultado implica o

aumento do déficit da balança comercial durante o período de liberalização. A

decisão de consumir no presente ou no futuro depende da percepção dos agentes

acerca do tempo que irá durar a liberalização comercial. Quanto menor for este

tempo, maior será o custo de oportunidade de consumir no futuro, e vice-versa. Este

efeito se amplia com a possibilidade de formação de estoques, só atenuado pelo alto

custo oportunidade da estocagem. Outro resultado importante é que quanto menor

for o período de liberalização maior será o consumo presente e, portanto, maior será

o déficit comercial. É possível, concluir, portanto, que a perspectiva de elevação das

alíquotas de importação faz com que os agentes antecipem o consumo futuro de bens

importados.

De fato, a experiência brasileira recente indica que a alteração das alíquotas

para determinados produtos gera a expectativa de que o mesmo poderá acontecer

com outras mercadorias. A elevação temporária de alíquotas como forma de

combater pressões localizadas na pauta de importação corre o risco de se ampliar na

medida em que a demanda por importados cresça na economia. Estimula-se, com

isso, a antecipação das importações daqueles setores que podem, eventualmente,

compor uma nova lista de elevações tarifárias.

Além disso, as alíquotas reduzidas temporariamente sinalizam aos agentes que

as mesmas serão elevadas mais à frente, promovendo a antecipação do consumo

futuro dos bens importados atingidos pela medida. Este caso é mais claro quando o

caráter de temporariedade da medida é explicitado com a definição de uma tarifa

23 Para isto ver Calvo (1987).
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inferior à Tarifa Externa Comum - TEC. Da mesma forma, a expectativa de

desvalorização cambial equivale a uma percepção de elevação tarifária no futuro.

No que se refere ao abastecimento interno e à busca por maior disciplina dos

preços domésticos, as reduções tarifárias não são necessariamente eficazes, pois (i)

as barreiras não tarifárias que ainda resistem à abertura impedem a viabilização das

importações, (ii) as redes de revenda e prestação de assistência técnica das indústrias

nacionais podem dificultar a entrada de produtos estrangeiros, (iii) os efeitos da

política são desprezíveis nos casos onde o preço doméstico é inferior ao do mercado

internacional, ou onde os setores domésticos são competitivos, (iv) os hábitos dos

consumidores não mudam no curto prazo, o que pode dificultar a entrada de

produtos importados no mercado doméstico e, finalmente, (v) uma renda

extraordinária é gerada naqueles setores que não repassam ao consumidor os ganhos

advindos da redução tarifária, não alcançando com isso o objetivo de influenciar a

formação de preços domésticos. É o caso, por exemplo, das importações entre filiais

e matrizes e das grandes redes de distribuição. Este efeito tende a ser maior nos

setores altamente concentrados a nível internacional, internalizando os ganhos

advindos da redução tarifária.

Ao se ignorar a lógica industrial da estrutura tarifária, a política de comércio

exterior voltada para objetivos de curto prazo altera os graus de proteção efetiva dos

setores, gerando ou excessos de proteção ou excessos de desproteção. Desestimula-

se, nos dois casos, a ampliação da produção e o aumento da competitividade

industrial da economia.

o manejo de curto prazo da política de comércio exterior levanta, ainda, outro

problema. Estimula-se a atuação de setores mais organizados junto aos segmentos
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políticos mais protecionistas presentes no governo, contribuindo para o retrocesso,

ainda que parcial, do programa de abertura. Desta forma, os ajustes tarifários

decorrentes tanto da política de sintonia fina da balança comercial quanto das

necessidades de correções em segmentos excessivamente desprotegidos podem se

generalizar de modo pouco criterioso.

Duas conseqüências nascem aqui. A primeira é o crescimento especulativo das

importações, reforçando a deterioração do saldo comercial. A segunda conseqüência

está no fortalecimento dos grupos e interesses protecionistas. Neste sentido, o

quadro externo pode se deteriorar ao mesmo tempo em que se aglutinam setores que

anseiam pelo retrocesso das reformas já feitas e daquelas que ainda precisam ser

implementadas.

Os programas de abertura do Chile, em 1976, e da Argentina, em 1974, são

também exemplos das dificuldades enfrentadas pela política de abertura durante um

programa de estabilização econômica.

A estratégia de estabilização do Plano Real, dada em grande medida por uma

âncora cambial, implicou a valorização cambial e o aprofundamento da abertura

comercial. Muito embora esta estratégia tenha se mostrado correta, ela propiciou um

ambiente de elevada incerteza econômica naqueles setores onde o processo de

adequação competitiva gerado pela abertura ainda está em curso. Os programas de

estabilização, além disso, são naturalmente marcados por políticas do tipo stop and

go, ainda mais quando não se resolveu de modo permanente o desajuste fiscal do

Estado, como parece ser o caso brasileiro.

A estabilização, portanto, gerou um excesso de volatilidade do ambiente

macroeconômico, levando à instabilidade das regras. É o que se observou em 1994,
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com a antecipação da Tarifa Externa Comum do Mercosul - TEC, alterando o

planejamento estratégico e o nível de investimentos do setor. Da mesma forma, é

natural esperar flutuações bruscas das variáveis econômicas, como foi o caso, por

exemplo, das oscilações do nível de atividade econômica durante os Planos Collor e

Real. A política cambial, atendendo aos objetivos prioritários da estabilização, gerou

movimentos da taxa real de câmbio que não necessariamente atenderam às

necessidades da política industrial. A política de juros reais positivos, finalmente, foi

particularmente rigorosa com a indústria, comprometendo a capacidade de oferta

doméstica. Do mesmo modo, o diferencial de juros internos e externos tem

estimulado o financiamento de importações, o que reduz ainda mais a proteção da

indústria.

A economia brasileira enfrenta ainda o problema de competitividade sistêmica

dado pelo chamado "custo Brasil". Este problema, como se sabe, envolve tanto

questões de regulamentações excessivas e desnecessárias da burocracia estatal,

quanto às deficiências de infra-estrutura de transportes, energia e telecomunicação.

o atraso tecnológico E: educacional também implicam custos sistêmicos no curto

prazo.

A redução tarifária associada aos fatores acima relacionados aumenta de modo

significativo os custos do processo de realocação competitiva do setor. Não obstante

os esforços já realizados que levaram a uma redução do preço dos produtos

domésticos-" e à busca pelos padrões mundiais de competitividade e qualidade, o

seqüenciamento de política no caso brasileiro trouxe implicações muito acima do

24 A redução de preços já foi., em boa parte, induzida pela política de abertura comercial. No Termo
de Aditamento ao Acordo Setorial de Brinquedos (27/01194), apresentado pelo setor, a indústria
informa que reduziu seus preços em termos reais em cerca de 22% ao longo de 1993, e prevê uma
redução de 15% até dezembro de 1994.
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necessário quanto aos níveis de emprego e produção da indústria. Tais implicações

são inadequadas do ponto de vista de política industrial, uma vez que promovem

uma desindustrialização excessiva do parque produtor brasileiro.

Mesmo na hipótese de se tratar a questão através da legislação anti-dumping,

as dificuldades em se colher evidências de dumping e a velocidade com que as

importações desses países normalmente penetram nos mercados locais apontam no

sentido de uma flexibilização do cronograma tarifário. Esta flexibilização é ainda

mais necessária nos casos onde o conteúdo tecnológio dos produtos é mais elevado,

uma vez que as externalidades positivas geradas para a economia a partir da

produção destes bens tende a ser significativa, ainda mais em termos de capital

humano.

o problema, portanto, não está na adequação da indústria doméstica à abertura

comercial, mas sim no excesso de importação gerada pela combinação entre

velocidade de abertura, estrutura de custos de competidores externos-', valorização

do câmbio, permanência de custos sistêmicos elevados, dentre os quais os custos de

estabilização e de baixos investimentos em infra-estrutura, e o aumento do nível de

atividade econômica.

Os efeitos distributivos negativos do setor podem ser compensados com uma

política industrial desenhada especificamente para atenuar os custos de realocação de

fatores produtivos gerados pela abertura comercial. Além disso, é preciso compensar

a ineficiência sistêmica e a concorrência predatória com a aplicação de direitos

compensatórios contra, por exemplo, as importações do sudeste asiático, permitindo

maior adequação da indústria doméstica às condições de competitividade externa.

25 É importante lembrar que a realocação natural de fatores em direção a setores mais eficientes e
competitivos fica distorcida em função do tipo de concorrência externa praticada.
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Corno foi visto, a. estrutura tarifária prevalecente antes da reforma de 1988 era

dada pela estrutura tarifária de 195726, definida por um sistema de barreiras não-

tarifárias e pela existência de diversos regimes especiais de importação. Tais regimes,

que já chegaram a atingir um total de 42 tipos diferentes e a equivaler a cerca de

70% do total das importações brasileiras, tinham como objetivo atenuar os efeitos

negativos sobre os níveis de produtividade e investimento que o elevado nível de

proteção na importação de msumos, máquinas e equipamentos gerava sobre a

indústria doméstica.

A abertura comercial implementada a partir de 198827, e aprofundada com o

cronograma de redução tarifária de 199228, diagnosticou corretamente o fato de que

a maior exposição da indústria doméstica à concorrência internacional estimularia os

incrementos de produtividade e queda dos preços dos produtos domésticos.

De fato, várias empresas submeteram-se a um forte processo de reengenharia,

promovendo queda nos preços e aumento da produtividade e qualidade do produto.

De modo geral, racionalizou-se a produção com a eliminação de gastos, a redução

de margens, o aumento dos investimentos em tecnologia e o incremento de

lançamentos de novos produtos no mercado. Como resultado, o salto na qualidade

do produto doméstico e a incorporação de novas e melhores tecnologias foram

significativos.

Corno foi visto, no entanto, a maior exposição da economia aos fluxos de

comércio exige transformações estruturais da economia, equipando-a para o

aumento de competitividade necessário à maior concorrência externa.

Tradicionalmente três aspectos podem ser apontados como cruciais para a

26 Lei n" 3.244 de 14 de agosto de 1957.
27 Decreto-Lei n" 2.434 de 19 de maio de 1988.
28 Portaria n° 261 de 27/03./92. Diário Oficial da União de 31/03/92.
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adapatação da economia ao maior grau de concorrência, quais sejam, o (i) aumento

da competitividade sistêmica, (ii) a resolução da crise de estabilização e (iii) o

desenho da própria política de abertura.

É possível argumentar que, no caso brasileiro, há problemas em todos os três

pressupostos, o que fez com que o seqüenciamento das políticas de liberalização e de

estabilização fosse particularmente penoso para a indústria doméstica. O Brasil

apenas sinalizou, e ainda assim de modo bastante tímido, um cronograma de

reformas estruturais da economia. A atual estrutura tributária e previdenciária, que

penaliza o setor de modo mais direto, ainda não foi revista por uma reforma mais

ampla. Neste sentido, o chamado "custo-Brasil" continua elevado, o que faz com que

a competitividade sistêmica do país ainda permaneça abaixo do desejado.

Opostamente ao verificado nos países do leste asiático, a desorganização do

sistema de preços dificultou a obtenção da máxima eficiência microeconômica dos

agentes, pois interferiu na rentabilidade dos contratos de prazos longos e distorceu as

decisões de investimento. O planejamento empresarial estratégico de médio e longo

prazo ficou dificultado em função das incertezas geradas pelo ambiente

macroeconômico. Dentre estas incertezas está o manejo das políticas econômicas,

como as políticas cambial, fiscal e monetária. Em geral as políticas de estabilização,

como foi visto, tendem a contrair demanda e a praticar juros reais positivos,

desestimulando investimentos que aumentam a capacidade produtiva das empresas.

Note-se que no caso brasileiro, a ausência de estabilidade doméstica criou um

problema adicional. A tentativa frustrada de estabilização do Plano Collor I levou a

economia a um violento processo recessivo, impedindo a realização dos

investimentos necessários para a modernização do parque industrial doméstico em

um momento bastante estratégico,
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As figuras 2 a 6 mostram o comportamento das pnncipais variáveis

macroeconômicas a partir de 1990. Como se sabe, a abertura econômica demanda

um planejamento estratégico importante por parte das empresas, uma vez que a

maior exposição do mercado doméstico à concorrência estrangeira altera de modo

significativo os parâmetros de operação no mercado. Neste sentido, os movimentos

do câmbio, as altas taxas de inflação, associadas à instabilidade da atividade

econômica e à prática de juros reais positivos criam dificuldades adicionais para o

ajuste do setor às novas condições de competição.

Como se nota, as taxas reais de juros sofrem forte oscilação no período,

permanecendo em níveis elevados nos anos de 1992 e 1994.

Figura 2: Taxa de Juros Reais - CDI
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Fonte: Banco Central

As taxas mensais de inflação, após a queda brusca em 1990 (Plano Collor),

apresentam taxas altas ao longo de todo o período, à exceção do Plano Real.
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Figura 3: Inflação mensal - IGP-DI
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o comportamento da taxa de câmbio real não é diferente. O ano de 1990 é

marcado por urna forte desvalorização, apresentando a partir de 1993 uma clara

tendência no sentido oposto.

Figura 4: Taxa de Câmbio Real - Cesta de Moedas
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Fonte: Banco Central

As flutuações do nível de atividade econômica também não são menores. Os dados

dessazonalizados do Indicador do Nível de Atividade da Fiesp - !NA e do

faturamento real do comércio mostram a instabilidade econômica do período.
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Figura 5: INA - dados dessazonalizados
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Figura 6: Faturamento Real do Comércio - dados dessazonalizados
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Fonte: FCESP

o terceiro aspecto relacionado aos requisitos para a liberalização comercial diz

respeito ao próprio desenho da política de abertura. Este desenho envolve aspectos

como a política cambial, o timing do processo e sua articulação com a política

industrial.
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De modo geral, a política cambial deve monitorar o nível real de câmbio.

Durante um processo de liberalização comercial é pouco recomendável a apreciação

cambial, uma vez que reduz a proteção efetiva dos setores. Além disso, a política

cambial deve estar casada com as políticas fiscal e monetária, evitando excessos de

volatilidade da taxa. No caso brasileiro, o desenho de política econômica atendeu ao

objetivo básico de superar o processo inflacionário doméstico.

Embora as políticas econômicas adotadas no âmbito do Plano Real fossem as

possíveis dentro de um cenário caracterizado pela ausência de um ajuste fiscal mais

amplo, elas geraram efeitos indiretos perversos sobre a indústria doméstica. Neste

sentido, as políticas cambial, fiscal e monetária não buscaram uma maior adequação

ao processo de abertura comercial. Opostamente, a política monetária contracionista,

por .exemplo, estimulou o influxo de capitais internacionais, valorizando o câmbio de

modo significativo.

Neste sentido, a indústria sofreu impactos adicionais àqueles esperados em um

processo de abertura econômica, uma vez que a execução da política econômica do

governo é uma variável não controlada pelo setor privado. Já o ajuste requerido pela

abertura comercial, especificamente, já foi em boa parte realizado pela indústria,

como foi mencionado anteriormente.

Estes aspectos fizeram com que a velocidade do ajuste requerido pela indústria

doméstica fosse muito elevado, independentemente do cronograma de abertura

definido para cada setor. A ausência de pré condições adequadas ao processo de

liberalização aumentou excessivamente a velocidade de exposição à concorrência

internacional de um parque industrial que operava havia muito tempo em um

ambiente protegido. Note-se, além disso, que a combinação dos efeitos de
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realocação de fatores de produção de setores previamente protegidos com a

existência de uma dema.nda reprimida por importados, pressionou o saldo comecial

do setor de modo excessivo. Estes problemas podem ser atenuados com um maior

gradualismo do processo.

Ao usar o câmbio como instrumento de política de estabilização, levando a

uma forte valorização cambial, o Plano Real não seguiu a experiência internacional,

onde a estabilização macroeconômica antecede a abertura comercial. O programa de

abertura comercial brasileiro foi implementado em um ambiente macroeconômico

pouco estável, marcado tanto pela instabilidade de regras quanto pela valorização da

taxa de câmbio doméstica e pelo elevado diferencial de juros internos e externos.

Como conseqüência, a realocação de fatores de produção na indústria doméstica foi

excessiva. A valorização cambial reduziu ainda mais o grau de proteção da indústria

e o elevado diferencial de juros estimulou o financiamento das importações. Os

resultados são conhecidos. Apesar do forte ajuste verificado na indústria, elevando

seus níveis de produtividade, qualidade e competitividade, vários setores

apresentaram um processo de desindustrialização, induzindo o deslocamento da

produção doméstica em direção à comercialização de importados. Em muitos casos

tais aspectos são sensivelmente reforçados por uma concorrência predatória dada

pelos produtores do sudeste asiático. Nestes países, a produção se concentra em

produtos de baixo valor unitário, com níveis de qualidade, segurança e tecnologia

reduzidos. Além disso, os custos de produção estão excessivamente abaixo do

padrão mundial.

Neste sentido, o ajuste requerido da indústria nacional torna-se inviável e todo

esforço de implantação e modernização da indústria brasileira fica comprometido.



89

A redução da proteção efetiva de vários setores pode ser comprovada por

meio do crescimento das importações, que implica em forte deslocamento da

demanda interna e, portanto, impactos negativos relevantes à indústria nacional.

A evolução das importações de matérias-primas, bens de consumo e bens de

capital é bastante signficativa, como indica o quadro 2.

Quadro 2: Evolução das Importações por Segmento (%)

Período Matérias-Primas Bens de Consumo Bens de Capital
1990 1.4 4.5 22.7
1991 12.8 -1.3 0.6
1992 -4.8 -16.7 7.0
1993 28.2 25.35 35.1
1994 25.9 48.7 46.2

Fonte: SRF

Corno se observou, portanto, a despeito do forte ajuste promovido pela

indústria, elevando seus padrões de produtividade, qualidade e competitividade, a

instabilidade macroeconômica que antecedeu a abertura do setor trouxe sérias

dificuldades para a concorrência com centros produtores mundiais, como é o caso do

sudeste asiático. O reflexo destas dificuldades está no forte aumento das

importações, que pode ser verificado tanto pelo aumento das importações quanto

pelo crescimento significativo em relação ao faturamento da indústria e ao

crescimento do mercado consumidor.

Parece claro que o vertiginoso crescimento das importações seja explicado

tanto pela valorização do real quanto pela queda brusca das tarifas aduaneiras. Note-

se, no entanto, que além destes fatores o aumento das importações se deve à política
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comercial agressiva dos produtores asiáticos?". Os centros produtores localizados no

sudeste asiático praticam uma concorrência marcada por custos de produção

excessivamente baixos quando comparados aos padrões mundiais, particularmente

no que se refere a custos de mão-de-obra. Note-se que as importações provenientes

do sudeste asiático são, em sua maioria, bens de pequeno valor agregado e com

elevada participação de mão-de-obra no custo total do produto.

o quadro 3 apresenta o custo da mão-de-obra por hora trabalhada no Brasil e

nos principais países do sudeste asiático.

Quadro 3: Custo Horário de Mão-de-Obra

categoria Brasil China HongKong
operário 2.26 0.32 3.10
torneiro 5.02 0.49 4.66
mecânico 7.53 0.66 5.28
secretaria 8.78 0.66 4.17
engenheiro/gerente 18.82 0.85 5.50
Fonte: Abnnq

Ademais, a produção na Ásia pratica uma concorrência predatória e desleal

com o resto do mundo. Os produtores estabelecidos no sudeste asiático (China,

Taiwan, Hong Kong, Coréia, Cingapura e Tailândia), voltados para o mercado

internacional, contam com fortes ganhos de escala, o que não acontece com a

produção doméstica. A indústria latino-americana de modo geral vem sofrendo

fortemente os efeitos desta concorrência, como se observou na Argentina, Chile,

Venezuela e México. Neste sentido, mesmo com todo o aumento de produtividade e

qualidade já verificado no setor, a competitividade da indústria nacional fica

seriamente comprometida.

29Dentre os principais países destacam-se Taiwan, Hong Kong, China, Coréia, Filipinas, Indonésia,
Malásia, Tailândia, Panamá, Cingapura e Macau. Deve-se considerar, para efeito de cálculo, as
importações provenientes do Panamá pelo fato de este país representar importante comércio
triangular entre Brasil e Ásia.
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o que a análise da experiência brasileira pode sugerir é que a abertura

econômica contribuiu de forma decisiva para a estabilização em função da (i)

superação do problema de abastecimento do mercado doméstico de curto prazo e (ii)

da sinalização aos agentes de um novo padrão de competitividade comercial e de

implementação de reformas estuturais da economia. O quadro 4 mostra de forma

clara a relação entre o sucesso da estabilização (medida pela inflação média e pela

duração do programa) com o tipo de insturmento utilizado. Os dados de exportações

e importações médias durante os programas bem como o comportamento dos índices

de preços ao atacado e ao consumidor mostram como a abertura comercial foi

decisiva para o sucesso do plano que implementou reformas estruturais.
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3.2. A EXPERIÊNCIA CHILENA

A estabilização chilena tem como características tanto a instabilidade de suas

variáveis macroeconômicas em um curto periodo de tempo quanto o fato de ter sido

implementada por um regime militar orientado para a liberalização da economia, que

incluia a privatização de estatais, a liberalização comercial e do mercado financeiro e

a redução do tamanho do setor público.

Assim como o Brasil, o Chile caracterizou-se até a década de 70 por ser uma

economia fechada ao resto do mundo, baseada na estratégia de industrialização por

substituição de importações e no forte intervencionismo estatal. Um dos pontos que

mais chama atenção na estabilização, portanto, é o fato de ser implementada em

conjunto com a liberalização comercial.

A Estabilização de Preços

O programa de estabilização tinha como objetivos reduzir a inflação, diminuir

os controles estatais e o déficit fiscal, reorganizar o setor produtivo e impedir crises

no balanço de pagamentos. Após o primeiro ano de estabilização, no entanto, as

metas de inflação ainda não tinham sido alcançadas. A estratégia gradualista foi

perseguida por mais um ano, quando, em 1975, adotou-se novo conjunto de medidas

para conter a inflação no curto prazo, uma estratégia de choque portanto. Dentre as

medidas estava um corte forte nos gastos do governo, aumento dos impostos,

privatização e uma política monetária mais apertada.



94

o principal resultado deste novo pacote de medidas foi a redução do déficit

fiscal, com o corte de gastos com pessoal". A reforma tributária também foi bastante

ampla, e acompanhada por um aperto monetário. A inflação caiu rapidamente em

1975, sofrendo pequena aceleração em 1976, quando uma nova estratégia de

estabilização foi assumida.

Abandonou-se a ênfase do controle dos agregados monetários para um maior

controle da taxa de câmbio. O argumento desta nova estratégia estava em que a

liberalização comercial de 1973, que reduziu as alíquotas médias de importação de

94% para 33%, havia tomado ineficiente a estratégia de estabilização desenhada para

uma economia fechada (baseada em políticas monetárias e fiscais apertadas). Com a

economia mais aberta, as desvalorizações no câmbio induziam os aumentos de

preços domésticos. Por isso, a nova estratégia incluiu valorizações sucessivas do

peso (1976 e 1977) e uma política de prefixação cambial (1978).

A prefixação do <câmbiogerou efeitos proximos aos de uma fixação do câmbio.

Como ainda se observava uma inflação residual, a taxa real de câmbio sofreu forte

valorização. O sistema de taxa de câmbio fixa foi adotado em 1979, radicalizando a

estratégia baseada no controle do câmbio. Novamente a inflação residual levou a

uma nova sobrevalorização da moeda. Apenas em 1981 a taxa de inflação doméstica

convergiu para os níveis internacionais. Note-se que o balanço de pagamentos neste

periodo manteve-se superavitário.

Os controles fiscais e monetários rígidos, associados a uma liberalização

comercial e a uma apreciação do peso levaram o país a uma forte retração

econômica, com reflexo nas altas taxa de desemprego alcançadas. Parte da

explicação do aumento do desemprego pode ser dada pelo fato dos salários

30 Foram demitidos cerca de 100.000 servidores.
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observarem aumentos reais através de mecarusmos definidos em lei. Apesar do

sucesso da estabilização, contudo, questiona-se se o alto custo do programa, em

termos de queda no produto, foi realmente necessário. A redução dos investimentos

públicos, a retração do setor de não comercializáveis, gerado pelo excesso de oferta

decorrente do aumento de preços relativos com a valorização cambial e, finalmente,

a perda de competitividade da indústria causada pela valorização, agravada pela

rigidez dos salários reais, gerou fortes perdas do produto.

A liberalização da Economia

Em um período de cinco anos, todas as barreiras quantitativas à importação

foram eliminadas, bem como as tarifas de importação se reduziram de uma média de

100% para uma taxa uniforme de 10%. A liberalização comercial se deu em duas

etapas. A primeira foi marcada pela entrada do Chile no Pacto Andino. A segunda,

realizada a partir de 1977, foi dada pela saída do país deste mesmo pacto. Em 1983,

o Chile sofre um ligeiro retrocesso na abertura, elevando as alíquotas para um

patamar de 20%.

Durante a primeira fase da liberalização, a política cambial atuou no sentido de

preservar parte da competitividade dos setores industriais que passaram a ter maior

exposição com a abertura. Este objetivo, contudo, passou a ser contraditório com a

estabilização, e o câmbio se valorizou com as políticas cambiais adotadas a partir de

1976.

Apesar dos setores exportadores não tradicionaisê! acusarem ganhos com a

política cambial na primeira fase da liberalização, é possível dizer que vários setores

31 Exclui-se, portanto, apenas as exportações de cobre.
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experimentaram forte perda, registrando-se muitas falências naqueles segmentos que

eram tradicionalmente mais protegidos. Segmentos tradicionais, como têxteis e bens

de couro, sofreram perdas significativas, enquanto setores mais modernos, como a

indústria de papel, cigarro e bebidas acusaram aumento na produção, em decorrência

da adoção de novas tecnologias e da busca por maior eficiência. Nesta última

situação, destacam-se também a agricultura, o comércio e o setor financeiro.

Segundo Edwards (1985), o impacto da liberalização sobre o nível de

emprego, apesar de importante, não pode ser considerado como a principal causa do

aumento do desemprego. O que houve foi uma realocação de recursos em direção

aos setores mais competitivos.

A liberalização do sistema financeiro doméstico e da conta capital do balanço

de pagamentos se deu em três fases. Na primeira, vários bancos foram privatizados e

relaxaram-se os controles sobre o sistema. A partir de 1979, as barreiras aos fluxos

de capitais de médio e longo prazo foram retiradas e, finalmente, a terceira fase da

liberalização financeira se deu com a eliminação dos limites mensais de movimentos

de capitais.

Como as taxas de juros reais praticadas durante o processo de liberalização

foram bastante elevadas, assistiu-se a um rápido incremento do influxo de capitais. O

câmbio, por conta disso, valorizou-se rapidamente.

Como a poupança doméstica se mostrou baixa durante a estabilização, a maior

parte da formação bruta de capital foi financiada com capitais externos. Este fato

gerou sérios problemas de solvência em 1981, com a conta corrente apresentando

grandes déficits (referente aos serviços da dívida externa). Apesar da maior parte

desta dívida ser do setor privado, o governo a estatizou, contrariamente ao fato
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alegado de que o probllema de solvência poderia ser resolvido, em última instância,

com os procedimentos normais de execução de garantias.

É possível apontar como fonte do crescimento econômico chileno, os ganhos

de eficiência gerados pelas reformas liberalizantes e o incremento na grau de

utilização do capital. Este último aspecto talvez seja o principal fator, uma vez que

os níveis de investimento eram baixos.

Após as altas taxas de crescimento verificadas na década de 70, o início dos

anos 80 foi marcado por uma forte recessão, atingindo seu auge em 1982. Além

disso, o peso foi desvalorizado em 100% e o país atravessou uma séria crise

financeira. Cinco aspectos podem ser apontados como geradores desta crise. A crise

internacional, com a queda nos termos de trocado país e as taxas elevadas de juros

reais domésticas são duas causas conjunturais. Dois outros aspectos referem-se à

apreciação do dólar, fazendo cair ainda mais a taxa efetiva de câmbio, e ao colapso

do sistema financeiro doméstico, em função de problemas com a carteira de

empréstimos dos bancos. Note-se que a apreciação do dólar teve impacto ampliado,

em virtude da adoção da moeda norte-americana como referência de preços

domésticos. O último fator refere-se à inconsistência entre a política cambial e a

salarial, que acabou por deteriorar a relação câmbio/salario de modo significativo.

Este último aspecto pode ser entendido a partir da drástica redução do influxo

de capitais verificados a partir do quarto trimestre de 1980. Com a redução da

entrada de capitais, o financiamento do déficit comercial ficou ameaçado. A solução

possível seria dada pela diminuição do nível de gastos domésticos, reduzindo o

déficit comercial. Para isso, passou a ser necessário uma desvalorização do peso.

Como o câmbio nominal estava fixo, o caminho seria através de uma desvalorização
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real. Ora, a única forma de se alterar o câmbio em termos reais seria reduzindo

preços domésticosê-, ou seja, os preços dos produtos não comercializáveis e os

salários reais. Os salários reais, contudo, estavam indexados formalmente pela Lei do

Trabalho de 1979, tornando-os rígidos para baixo. Como o ajuste via preços era

inviável, optou-se, portanto, pelo ajuste nas quantidades, gerando queda nos niveis

de produção e emprego. Neste sentido, a resposta possível da economia a uma

restrição do financiamento externo foi uma redução no nível de produção.

Uma solução possível para este problema teria sido o abandono da âncora

cambial e a desvalorização nominal do peso. Como os salários eram indexados,

contudo, a desvalorização nominal da moeda seria repassada a salários e preços,

mantendo estável o nível real do câmbio.

O governo optou por não intervir no mercado cambial e de trabalho, deixando

o mercado se ajustar sozinho. A política monetária era neutra, ou seja, a todo

aumento na base monetária corresponderia um aumento nas reservas internacionais

do Banco Central. Mantinha-se, assim, o lastro em dólar do peso e, com ISSO, a

âncoragem cambial.

Já o colapso do sistema financeiro foi gerado pelas empresas do segmento de

comercializáveis. Com a apreciação do câmbio, estas empresas passaram a tomar

recursos nos bancos domésticos, que por sua vez captavam no sistema financeiro

internacional. Os empréstimos, contudo, eram feitos muitas vezes com uma baixa

análise de risco de crédito em função dos relacionamentos próximos entre empresas

e bancos (caracterizando-se o que se chamava de carteiras relacionadas). Com a

falência dos bancos, o sistema financeiro doméstico entrou em colapso. Como

32 Dada a relação e=EIP, e supondo-se E fixo, a única variável de ajuste possível é P.
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resultado desta cnse, o Banco Central interviu em vários bancos, chegando a

estatizar cerca de 70% do sistema bancário.

Com o aprofundamento da crise, em 1981, a sustentabilidade do câmbio fixo

passou a ser questionada, gerando um forte movimento especulativo contra o peso.

As posições compradas em dólar, ou em ativos denominados em dólar, cresceram. O

governo elevou a taxa de juros para combater a especulação (elevando o custo de

carregamento destes estoques especulativos), o que aprofundou ainda mais a

recessão.

Em junho de 1982 o governo abandonou a âncora cambial, desvalorizou o

peso em 18% e alterou as cláusulas de indexação salarial. Estas medidas, contudo,

aumentaram ainda mais a especulação contra o peso, além de provocar uma saída de

recursos de curto prazo em função da desconfiança dos agentes internacionais nos

rumos da estabilizaçãov.

No início de 1983, o novo ministro da economia declarou o fim da

conversibilidade do peso, impôs várias medidas de controle cambial e elevou as

tarifas de importação para 20%. Em junho de 1983, o peso já havia sido

desvalorizado em cerca de 100%.

O governo também negociou um empréstimo stand-by junto ao FMI e

renegociou a dívida externa. Submeteu-se, para isso, às condicionalidades impostas

pelo Fundo e implementou um grande programa para recuperação econômica,

baseada no reescalonamento da dívida dos devedores internos, no estímulo ao setor

de construção e ao aumento de empregos públicos para combater o desemprego da

economia.

33 Nesta crise o Chile perdeu parte considerável de suas reservas internacionais.
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3.3. A EXPERItNCIA ARGENTINA

A sexta tentativa de estabilização econômica do governo Ménem, o

chamado Plano Cavallo, passou a vigorar a partir de abril de 1991, através de uma

lei aprovada pelo Congresso. Dentre outras medidas o Plano Cavallo fixou a taxa

do câmbio e garantiu a conversibilidade plena do peso (na época o austral) ao

dólar. A emissão monetária passou a ser totalmente lastreada por reservas em

divisas estrangeiras e ouro, com uma cobertura da base monetária fixada em 100

%.

As pré-condições encontradas pelo plano incluem uma econorrua não

totalmente dolarizada-", a existência de um câmbio valorizado (o plano Bonex,

através da redução da liquidez monetária doméstica, desaqueceu o mercado cambial,

ao mesmo tempo em que o saldo elevado da balança comercial aumentava a oferta

de dólares), o problema da dívida interna equacionado (também pelo plano Bonex),

o quadro de liquidez internacional favorável à entrada de recursos externos e

responsável pela queda na taxa de juros internacionais, a existência de um nível

satisfatório de reservas cambiais e a presença de fortes pressões sindicais por

aumentos de salários. Tais condições tanto favoreceram, em determinados aspectos,

o caráter das medidas quanto criaram dificuldades e obstáculos em outros.

o Plano Cavallo não encontrou uma economia plenamente dolarizada. Isso

contribuiu para uma certa valorização cambial, dada por uma inflação residual

34 Apesar dos surtos hiperinflacionários de julho de 1989 e março de 1990, a economia argentina
não apresentou uma dolarização plena. Isso pode ser verificado pelo fato da variação cambial estar
abaixo da variação de preços durante o ano de 1990.
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atrelada a preços domésticos não indexados ao dólar3 5. A valorização do câmbio, no

entanto, já estava presente antes do plano. O plano BONEX, em 1989, estabeleceu a

troca compulsória dos depósitos a prazo por títulos públicos denominados em dólar

e com prazo de vencimento de dez anos. Isso reduziu drasticamente a liquidez dos

agentes, afetando o mercado cambial através da redução da demanda por dólares.

Paralelamente o elevado saldo da balança comercial no mesmo período promoveu

uma ampla oferta de dólares, o que, combinado com a retração na demanda, levou a

uma significativa valorização do dólar36. O BONEX, no entanto, equacionou boa

parte da pressão da dívida interna do governo. Além disso, a queda da taxa de juros

internacionais e o aumento da entrada de divisas contribuiu para que o plano partisse

de boas condições do ponto de vista externo.

Dentre outras medidas, o Plano Cavallo fixou a taxa do câmbio e garantiu a

conversibilidade plena do peso ao dólar. A emissão monetária passou a ser

totalmente lastreada por reservas em divisas estrangeiras e ouro, com uma cobertura

da base monetária fixada em 100%.

Algumas outras medidas também merecem destaque. A lei determina a

proibição de qualquer mecanismo de indexação para contratos denominados em

austrais, o que na prática equivale a um congelamento, uma vez que os reajustes de

preços deixam de ser possíveis. Para obrigações em dólar, no entanto, a indexação

continua válida. Para contratos anteriores ao plano a lei determina que a variação de

preços de serviços não ultrapasse a desvalorização cambial mais 12%, procurando

assim atenuar o problema da valorização do câmbio. Além disso, as tarifas

35 Como já foi dito, essa inflação é gerada principalmente pelos setores não expostos à
concorrência internacional, ou seja, aqueles setores que não se utilizam do vetor de preços
internacionais como âncora de preços.
36 Para maiores detalhes ver Lopes (1991).

BIBLIOTECA KARl A. BOEDECKEI
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alfandegárias foram reduzidas para uma média de 9%, o que pode ser visto como

uma desvalorização cambial- 7.

o plano procurou atacar o problema da valorização em duas frentes. Para a

valorização causada pela inflação residual definiu-se que os contratos feitos a partir

da data de decretação do plano não seriam mais indexados. Os preços não poderiam

subir, portanto, dado que o reajuste estava proibido. Além disso, para contratos

anteriores ao plano não se permitiu uma indexação maior que a variação do dólar. Já

para a valorização causada pelas restrições do mercado cambial, o plano procurou

reduzir certas tarifas alfandegárias, como foi visto.

Ressalte-se que o desenho do plano de estabilização argentino obedeceu a um

caráter basicamente ortodoxo, na medida em que a definição de âncoras nominais

pode ser vista como principal instrumento de estabilização dos preços. Contudo

algumas medidas heterodoxas foram tomadas. A principal delas impede a indexação

dos preços e define critérios para a indexação de contratos anteriores ao plano. O

objetivo básico de tais medidas é o combate de dois tipos de rigidezes que podem ser

identificados na economia argentina.

A primeira rigidez refere-se a uma eventual falta de credibilidade caso a

pressão para a desvalorização cambial se tornasse demasiadamente intensa. A

proibição de indexação de preços, nesse sentido, atenua a valorização decorrente de

uma inflação residual. Conseqüentemente os agentes passarão a formar expectativas

menos pessimistas quanto à possibilidade do governo sustentar a taxa de câmbio,

desestimulando o reajuste defensivo de preços e a antecipação da política cambial.

Além disso, a estabilidade inicial dos preços garante ao governo, através da

37 Para maiores detalhes ver "Lei de conversibilidade do austral", publicada na "Revista de
Economia Política", vol.l I, nO. 4 (44), out-de:zJ91.
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credibilidade inicial do plano, o tempo necessário para a execução e o

aprofundamento das reformas necessárias.

o segundo tipo de rigidez é dado por preços relativos desequilibrados e pela

persistência de conflitos distributivos. Com a indexação proibida por lei, os agentes

deixam de reajustar automaticamente seus preços, com base na inflação passada.

Com o aumento de salários reais verificado no plano, parte do conflito distributivo

foi atenuado, o que garante, ao menos momentaneamente, equilíbrio doméstico.

o uso de estratégias heterodoxas no caso argentino traz também algumas

considerações de médio e longo prazos. A política de rendas favorece o ajuste fiscal,

na medida em que reverte o efeito Olivera- Tanzi. Em contrapartida, as expectativas

dos agentes podem se deteriorar, na medida em que passa a existir uma descrença na

vontade do governo em combater ortodoxamente a inflação no futuro, via ajuste

fiscal. Essa descrença tende a persistir enquanto os preços estiverem sob controle

(via proibição da indexação), pois a estabilidade das âncoras nominais só poderá ser

realmente percebida em um ambiente de preços livres.

A eficácia do plano de estabilização argentino depende, portanto, de alguns

parâmetros principais. A forma como será resolvido intertemporalmente o equilíbrio

de preços relativos e I) conflito distributivo, a percepção e confiança dos agentes nas

mudanças do regime de política econômica e o alcance das medidas ortodoxas e

heterodoxas adotadas servirão como guia para a estabilização do nível de preços.

Além disso, o sucesso do plano depende da própria competência do governo em

saber como administrá-lo. Tanto a administração do nível de reservas e do balanço

de pagamentos quanto a implementação do ajuste fiscal são variáveis sob influência

do governo, e centrais para a consolidação e manutenção da estabilidade da moeda.
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Cumpre notar que antes do programa argentino de 1991 houve três

experiências fracassadas com programas de estabilização baseados no câmbio, quais

sejam, as tentativas de estabilização de 59/62, 67/70 e 79/81. A caraterística comum

de tais planos foi a ausência de uma política fiscal austera. Em todos os casos,

verificou-se uma deterioração da conta-corrente, devido principalmente à falta de

credibilidade dos agentes na estabilidade cambial.

Esse fato explica, em boa medida, a preocupação com a política fiscal do plano

CavalIo. Resta saber até que ponto o governo está preparado para enfrentar o

problema da recessão e do desemprego gerados pela austeridade fiscal.

Além disso, as experiências latino americanas têm demonstrado que estratégias

ortodoxas merecem Lima análise cuidadosa. Aspectos de economias com inflação

crônica, que criam rigidezes de preços dadas por inércia e falta de credibilidade, têm

geralmente sido desconsiderados pelos programas ortodoxos. Recentemente apenas

o caso boliviano tem se mostrado como um bom exemplo de sucesso ortodoxo.

o Plano Cavallo tem apresentado resultados iniciais satisfatórios. Tais

resultados se tornam ainda mais significativos quando comparados aos padrões

latino-americanos e especialmente argentinos. No período 1950-80 a taxa média

anual de inflação na Argentina foi de 63%, chegando na década seguinte aos dois

picos hiperinflacionários mencionados antes, em 1989 e 1990.

Com a redução :rápidada inflação a economia assistiu a uma remonetização e a

uma recomposição do sistema de crédito. Os negócios se reativaram (a economia

argentina cresceu no período 1991-92 a uma taxa média de 8,5% a.a.) recuperando,

conseqüentemente, a receita de impostos. Além disso, a queda da inflação tem o
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efeito de conquistar apoio e confiança iniciais para o plano, afetando positivamente

as expectativas dos agentes.

Apesar desse desempenho favorável, ainda pairam sérias dúvidas acerca da

possibilidade de sustentação dos resultados antiinflacionários obtidos até agora.

Como foi visto, planos de estabilização do tipo adotado na Argentina possuem, em

geral, dois pontos críticos principais, o balanço de pagamentos e o ajuste fiscal.

Ambos fornecem as condições necessárias para a manutenção da conversibilidade da

moeda.

No tocante ao balanço de pagamentos tem-se verificado uma sobrevalorização

do peso, o que vem acarretando uma forte deterioração da balança comercial. O

superávit de US$ 8,2 bilhões em 1990 passou para US$ 3,9 bilhões em 1991 e a um

déficit de US$ 2,8 bilhões em 1992. Boa parte da valorização cambial pode ser

explicada pela chamada inflação residual, uma vez que, mesmo com a paridade fixa,

vários preços continuam a ser reajustados a taxas mais elevadas, refletindo a

experiência prévia ao plano e a evolução de seus custos que não necessariamente

acompanham o comportamento da taxa de câmbio. Tal fenômeno tende a ser mais

forte nos setores da economia que não estão expostos à concorrência mundial. Além

disso, como já foi mencionado, a economia argentina já apresentava uma forte

tendência de valorização, em decorrência de uma contração da oferta interna de

moeda e do aumento da entrada de dólares com a maior liquidez internacional.

Seria possível imaginar três desdobramentos dentro do atual quadro de

defasagem cambial. A. primeira possibilidade é a de que os eventuais déficits em

conta corrente continuem a ser cobertos pela entrada de capitais, que de fato vem se

verificando e tem propiciado uma relativa folga da posição de reservas
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internacionais. Nesse sentido, a renegociação da dívida externa segundo a filosofia

do Plano Brady tem importância para o desempenho da economia argentina. Além

disso, as reformas institucionais e estruturais atualmente em curso poderiam

representar uma maior atratividade e solidez da economia, justificando uma taxa de

câmbio mais valorizada.

Uma segunda possibilidade do plano é o de que os agentes não percebam a

valorização cambial como um sintoma de modificações estruturais na economia, mas

sim como um sinal de deterioração contínua da balança comercial. Nesse contexto, é

possível que os agentes antecipem a crise cambial, por meio da aceleração das

importações e da postergação das exportações. Tal situação seria desastrosa para a

estabilização econômica, uma vez que a base do plano reside exatamente na

manutenção da estabilidade cambial. Esse cenário, no entanto, parece pouco

provável, a não ser é claro na eventualidade de uma súbita reversão na situação de

liquidez internacional. Além disso, a importância da paridade fixa é compreendida

pelos agentes, cristalizada em lei aprovada pelo Congresso e garantida pela boa

posição de reservas equivalente a cerca de um ano de importações.

o terceiro caminho possível é dado pelo desaquecimento da economia, o que

diminuiria a demanda por importações e atenuaria a pressão inflacionária residual. A

política que o governo argentino tem procurado seguir é a de promover

desvalorizações indiretas, numa tentativa de ajustar o setor externo de modo a não

alterar a taxa de câmbio e nem tampouco desaquecer a economia.

No que se refere ao ajuste fiscal restam, ainda, várias dúvidas. Um eventual

declínio do nível de atividade, por exemplo, teria impacto negativo sobre a

arrecadação, dificultando o cumprimento das metas fiscais. Isto tornaria o resultado
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do setor público ainda mais dependente de recursos oriundos das vendas de empresas

estatais. Some-se a isto o fato de que as políticas de incentivo às exportações

destinadas a atenuar a sobrevalorização cambial colocam pressões adicionais sobre as

contas públicas.

o que se percebe, portanto, é que o Plano Cavallo tem representado um

grande esforço estabilizador da economia argentina, apesar da persistência de

dúvidas quanto à sustentabilidade do processo no médio e longo prazos.
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4. EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS PARA O CASO BRASILEIRO

Este capítulo tem como objetivo avaliar quantitativamente as evidências

teóricas levantadas no capítulo anterior. O texto se subdivide em três tópicos. No

primeiro são apresentadas as evidências empíricas do trabalho, ou seja, uma análise

simples e direta das séries utilizadas. O segundo tópico mostra a metodologia

utilizada para a análise econométrica. Finalmente, no último tópico são apresentados

os resultados do modelo econométrico.

Do ponto de vista teórico, como foi mostrado no capítulo anterior, a relação

entre abertura comercial e disciplina e/ou redução de preços domésticos é clara,

tanto no que se refere a custos quanto no que se refere a preços de produtos finais.

Isto porque a abertura promove:

i. aquisição de insumos e bens de capital de melhor qualidade e com maior conteúdo

tecnológico;

ii. acesso a insumos e bens de capital não produzidos internamente. Este aspecto foi

bastante utilizado por meio das exceções tarifárias;
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iii. aumento da concorrência, mesmo que potencial, aos produtos domésticos

(insumos e bens finais) reduz os preços internamente.

Estes impactos não se dão no curto prazo. Como indica Franco (1990), a

eliminação dos regimes especiais e de beneficios fiscais, tais como o crédito-prêmio

de IPI, e a desvalorização cambial requerida durante a abertura fizeram que os

preços domésticos de bens de consumo não se reduzissem em um pnmetro

momento. Deve-se acrescentar a estes aspectos o fato de não ocorrer de modo

rápido a estruturação dos canais de distribuição. Com isso, cria-se espaço para a

transferência para preços do prêmio ao produtor dado pelos instrumentos de

fechamento econômico. Ou seja, é possível que a substituição de barreiras não-

tarifárias por tarifas e a eliminação dos regimes especiais tragam impactos perversos

sobre preços domésticos. Talvez seja esta mais uma vantagem do Plano Real, pois

sua implementação se deu após três anos do início da abertura comercial.

Há vários modos alternativos de se demonstrar empiricamente o fato de que a

abertura comercial influenciou de modo positivo o Plano Real. Um deles é dado pela

apuração da existência de relações causais entre o volume importado de máquinas e

equipamentos e a variação de preços domésticos destas mesmas mercadorias. Caso

se apure uma causalidade fraca entre estas duas séries, é razoável supor que os

ganhos relativos à redução tarifária foram apropriados ao longo da cadeia produtiva,

não sendo transferido ao consumidor. Este fato é indicativo de uma economia ainda

fechada, ou pelo menos com práticas de comercialização de bens importados pouco

competitivas. De outro modo, a existência de uma causalidade forte entre as

variáveis sugere que o aumento das importações promoveu um ajuste para baixo nos

preços praticados internamente.
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Evidências Empíricas

Além da análise do capítulo anterior acerca da experiência latino-americana de

abertura e estabilização, há várias evidências do impacto da abertura sobre a

estabilização.

o comportamento do nível de preços nos anos 90, especificamente as

variações reais detectadas nas séries do Índice de Preços ao Atacado - IPA e do

Índice de Preços ao Consumidor - IPC do IGP-DI da FGV, mostram que a partir do

Plano Real, em julho de 1994, os índices de preço ao atacado começam a mostrar

certo descolamento em relação aos índices de preço ao consumidor. Este fenômeno

pode ser explicado pelo fato dos índices de preços ao atacado serem formados em

sua maior parte por produtos comercializáveis, mais expostos à concorrência

internacional. Os produtos não-comercializáveis, captados pelos índices de preço ao

consumidor, mostram um comportamento menos disciplinado. Como pode se

verificar nas figuras 7 e 8, apesar de não se detectar grandes diferenças entre os dois

índices na série mais longa, os valores a partir de setembro de 1994 já mostram um

razoável descolamento.



Figura 7: IPA-DI e !PC do IGP da FGV
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Figura 8: !PA-DI e !PC do IGP da FGV - Comportamento no Plano Real
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o mesmo se verifica desagregando-se os produtos que compõe o IPC da Fipe,

como indica o quadro 9. Enquanto os produtos comercializáveis, que correspondem

a 48% do índice, tiveram uma variação de preços acumulada no período de julho de

1994 a dezembro de 1995 de 19,88%, os produtos não-comercializáveis mostraram

uma variação para o mesmo periodo de 73,96%. Em 1996, os dados acumulados até

a primeira quadrisemana de fevereiro indicam a manutenção deste comportamento de

111

abr/95



112

preços dos produtos comercializáveis e não-comercializáveis, com variações

respectivas de 0,48% e 3,05%.

Quadro 5: IPC-Fipe: Produtos Comercializáveis e Não-Comercializáveis

IPC-FIPE variações acumuladas
desagregado ponderação em 1996 em 1995 desde Real

Indice geral 100 1,82% 23,15% 45,67%

Comercializáveis 47,664 0,48% 8,96% 19,88%
alimentos semi-elaborados 11,8273 1,37% -1,31% 21,74%
alimentos industrializados 10,736 0,80% 15,52% 17,49%
artigos de limpeza 1,3597 2,30% 21,51% 18,97%
artigos de cama, mesa e banho 0,5067 -0,16% 10,57% 23,03%
equipamentos eletro-eletrônicos 1,8052 1,33% 11,90% 34,60%
aparelhos de imagem e som 1,0748 -0,14% -6,22% 7,69%
utensílios domésticos 0,6907 -0,26% 20,00% 27,83%
fumo e bebidas 4,8457 0,31% 30,41% 37,37%
produtos de higiene e beleza 2,0261 0,83% 19,04% 15,88%
artigos de vestuário 8,658 -l,l8% 2,85% 6,41%
produtos farmacêuticos 0,1754 0,88% 10,11% 18,85%
material escolar 0,5163 3,83% 29,23% 43,27%
produtos para veículos 0,5913 1,73% 10,67% 16,36%
aquisição de veículos 1,1105 1,37% -25,23% -9,33%
mobiliários 1,7403 -2,38% 22,50% 66,53%

Não-Comercializáveis 52,336 3,05% 37,68% 73,96%
alimentos in natura 4,6329 5,46% -5,06% 79,97%
alimentação fora do domicílio 3,6113 1,30% 23,75% 67,10%
linha telefônica 0,0924 -0,27% -1,63% -10,90%
recreação e cultura 3,6817 0,03% 21,28% 34,38%
serviços pessoais 9,2667 -0,70% 45,94% 93,46%
remédios 1,5062 1,92% 21,19% 27,28%
livro didático 0,3962 8,16% 25,06% 24,20%
loterias 0,7974 -2,09% 22,70% 25,82%
aluguel 6,9675 3,30% 160,45% 372,85%
tarifas públicas 18,3473 2,93% 20,16% 26,26%
mensalidade escolar 3,0364 19,61% 59,16% 62,33%

Fonte: Fipe
Elaboração: MCM

Uma possível explicação para este comportamento após julho de 1994 pode

ser dado pelo aumento das importações. Como se observa nas figuras 10 e 11, as

importações dessazonalizadas se aceleraram no período 1991/94, apresentando uma

dramática elevação a partir do segundo semestre de 1994. Três efeitos justificam o

forte incremento no Plano Real, a saber:
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i. O efeito-renda gerado pelo fim do imposto inflacionário;

ii. o efeito-preço produzido conjuntamente pela redução das tarifas de importação e

apreciação cambial;

iii. o elevado diferencial entre JUros internos e externos, favorecendo os

financiamentos externos nas compras de bens importados. Este aspecto é mais forte

no setor de máquinas, equipamentos e insumos de modo geral.

É interessante notar que a apreciação cambial e o aumento de renda real não

produziram impactos significativos nas exportações. Isso porque a rentabilidade

financeira do setor exportador, dada pelas operações de adiantamento de contrato de

câmbio - ACC, a recuperação de preços das commodities no mercado internacional,

o aumento de produtividade na economia brasileira e a desoneração tributária das

exportações atenuou os efeitos negativos dos dois primeiros fatores.

Apesar do bom desempenho da corrente de comércio na década de 90 em

relação à década anterior (figura 9), o fator que chama a atenção é, de fato, o forte

incremento das importações (figura 10), notadamente a partir do segundo semestre

de 1994 (figura 11).

Figura 9: Corrente de Comércio - dados dessazonalizados (US$)

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
O+-.-.-.-~~r-r-~~~~~~~~-r-r~~~~~~~~~~~~
jan/80 jan/82 jan/84 jan/86 jant88 jan/90 jan/92 jan/94

Fonte: SecexIMICT



114

Figura 10: Evolução das Importações e Exportações Brasileiras - dados

dessazonalizados (US$)
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Figura 11: Evolução das Importações a partir de 1994 - média diária (US$)
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Fonte: Banco Central

4.1. METODOLOGIA

o aumento das importações, contudo, não se dá de forma homogênea por toda

economia. É natural comportamentos setoriais distintos, em função do tipo de bem

comercializado, da estrutura de financiamento de importações prevalescentes nas
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relações comerciais com o exterior e da existência ou não de canais estruturados de

distribuição e comercialização interna.

A análise setorial, por sua vez, também pode ser enganosa. Setores que

apresentam variações expressivas em suas importações não são, necessariamente,

significativos para a pauta de comércio brasileira. Esse aspecto anula a

representatividade do setor na economia e o desqualifica para uma possível

generalização. Tais setores podem, ainda, não ser, obrigatoriamente, significativos

do ponto de vista industrial, o que implica dizer que o impacto do aumento de

importações sobre o nível de preços é mais uma vez desprezível.

Optou-se, portanto, pela análise de um setor que fosse representativo tanto na

pauta de importações quanto na cadeia produtiva do país. A análise da pauta de

importações, quantificadas a preços US$-FOB, sugere que o valor das importações

do setor de máquinas mecânicas é representativo do ponto de vista de comércio

exterior. Como mostra o quadro 6, o setor responde, em média, por 15% do total de

importações brasileiras, mensuradas a preços FOB, inferior apenas à média de

importações de combustíveis

Quadro 6: Participação percentual no total das importações - preço FOB

(!roduto NBM 1990 1991 1992 1993 1994 média
malte 11 2,05 2,88 3,24 3,27 3,20 2,93
combustíveis 27 25,96 23,04 23,65 19,70 15,30 21,53
produtos químicos 29 6,21 6,79 6,65 6,65 7,17 6,69
adubos 31 1,54 1,79 2,15 2,00 1,87 1,87
plásticos 39 1,86 2,17 2,24 2,55 2,61 2,28
algodão 52 0,91 0,96 1,08 2,66 2,12 1,55
máquinas 84 15,53 14,87 15,69 15,07 16,29 15,49
material elétrico 85 9,52 8,76 8,88 9,90 1l,40 9,69
veículos 87 2,04 3,01 4,33 7,10 8,82 5,06
instrumentos de óptica 90 3,62 3,91 4,03 3,30 3,19 3,61
total 69,25 68,17 71,94 72,18 71,99 70,71
Fonte: SRFIMF
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Além disso, o setor de máquinas e equipamentos é estratégico do ponto de

vista industrial, dado o impacto sobre outros setores apontado pela matriz insumo

produto brasileira. A importação de máquinas e equipamentos representa

investimentos na base produtiva da indústria brasileira, com efeitos diretos sobre os

niveis de produtividade e competitividade externa.

Utilizando-se a matriz de relações intersetoriais do IDGE, é possível perceber

que o setor de máquinas e equipamentos possui uma participação relevante tanto no

total produzido pelo país quanto no total demandado" Em termos de demanda o

setor apresenta-se em quinta posição, ou seja, o produto máquinas e equipamentos é

o quinto mais demandado para a produção dos demais setores econômicos.

Destaque-se o fato de que, em termos de produto industrial, o setor de máquinas e

equipamentos é o mais demandado pelo sistema como um todo, o que significa que

alterações na política de comércio exterior deste segmento promove profundas

alterações na estrutura produtiva e, portanto competitiva, da economia.

No que se refere à produção industrial, o setor é o quarto mais importante,

sendo superado apenas pelas indústrias da construção civil, química e automotiva.

Em termos de produção de bens comercializáveis, finalmente, a produção de

máquinas e equipamentos é a sexta mais importante do país.

Note-se, finalmente, que, como foi visto, as principais vantagens associadas à

antecedência da abertura comercial estão associadas ao setor de máquinas e

equipamentos.

Especificamente no setor analisado, duas evidências empmcas chamam

atenção. A primeira é o comportamento das variações reais do IPA-OG da FGV.

38 Para maiores detalhes consultar o quadro 5 do anexo estatístico deste trabalho.



117

Através da figura 12 é possível observar que o comportamento de preços do setor é

influenciado pelo comportamento do nível de atividade econômica do país. Note-se,

contudo, que os preços relativos mostram uma clara tendência de queda com a

abertura progressiva da economia dada pela execução do cronograma tarifário para o

setor".

Figura 12: Comportamento dos Preços Relativos do Setor de Máquinas e

Equipamentos
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A demonstração de que o movimento real dos índices de preço referentes ao

setor é explicado primordialmente pela abertura comercial, e não por outros fatores

que compõe a estrutura de formação de preços dos agentes, pode ser feita, como foi

dito anteriormente, por meio de um teste de causalidade entre as séries de volume

importado e preços praticados no país. Um teste adequado é o desenvolvido por

39 ara o setor.
1997 1998 1999 2000 2001
17% 17% 16% 15% 14%
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Granger (1969), onde se identificam as correlações defasadas entre duas séries de

tempo. Seus principais resultados serão apresentados no próximo tópico.

Outra evidência relevante é o incremento das quantidades importadas de

máquinas e equipamentos para o período de janeiro de 1991 a agosto de 1994,

notadamente a partir de 1992 (figura 13).

Figura 13: Importação de Máquinas e Equipamentos - US$ FOB
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A figura 14 descarta a possibilidade de que este movimento seja explicado

apenas por um aumento nos preços internacionais, o que reforça a idéia de que o

cronograma de redução tarifária adotado a partir de março de 1991 estimulou a

importação de máquinas e equipamentos de modo relevante.
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Figura 14: Importação de Máquinas e Equipamentos - quantidades em Kg
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Além disso, a corrente de comércio demonstra que o setor aumentou seu

intercâmbio com o exterior, tanto no que ser refere ao aumento das compras

externas quanto no que se refere às exportações (figuras 15 e 16).

Figura 15: Corrente de Comércio - Máquinas e Equipamentos (US$)
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Figura 16: Importação e Exportação - Máquinas e Equipamentos
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Analisando-se uma série mais longa é possível perceber que há o incremento

das importações ainda não alcançou os patamares da primeira metade da década de

80. como mostra a figura 17. As exportações, da mesma forma, ainda não

recuperaram o bom desempenho do início da última década. Este quadro não

contradiz as informações anteriores, mas apenas mostra que os efeitos da abertura

comercial sobre o setor estão apenas se iniciando.

Figura 17: Desempenho de Comércio Exterior - Máquinas e Equipamentos

(US$)
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É possível dizer, portanto, que a abertura de fato ocorreu para o segmento em

questão, ampliando o grau de concorrência do mercado. Note-se que a ampliação da

120
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participação comercial do país nos mercados mundiais não é relevante para o tema

em questão. A preocupação central está apenas com o nível de competição

doméstico, o que sugere que o aumento da competitividade da indústria nacional,

neste caso, é menos importante que o aumento do volume de transações com o resto

do mundo.

4.2. CAUSALIDADE ENTRE PREÇOS E IMPORTAÇÕES

o teste de Granger é composto por dois momentos principais. No primeiro, as

séries a serem analisadas (no caso as séries de preços CIF e preços IPA-DI) são

transformadas em séries "ruído branco", ou seja, modelam-se as séries de tal modo a

tornar os resíduos não auto-correlacionados. A transformação das séries é feita

através da identificação e estimação de um modelo ARlMA que melhor se ajuste aos

dados. Além disso, essa etapa do processo inclui ainda uma identificação de

eventuais outliers existentes nas séries, que devem ser tratados através da análise de

intervenção.

Em um segundo momento, estima-se a função transferência que relaciona as

duas variáveis analisadas. Para isso é necessário que se filtrem as séries originais com

os seus respectivos modelos, identificados na primeira etapa, de. modo que se

trabalhe com a séries "ruído branco". Em seguida, deve ser feito o cálculo da função

de correlação cruzada entre as variáveis, identificando-se com isso as correlações

defasadas entre as séries.
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o teste idealizado por Granger se baseia justamente na análise dessa

defasagem, ou seja, a causalidade no sentido de Granger identifica a ocorrência

defasada de uma série em relação a outra, o que é relevante para o estudo em

questão. O resultado da análise aponta qual variável (preços CIF ou nível geral de

preços) se movimenta primeiro no tempo, sugerindo com isso uma relação de

causalidade.

Esse fato prova que o comportamento do índice de preços para o setor é

explicado de modo relevante pela abertura comercial. Caso o IPA-DI varie de modo

defasado em relação às variações do preços CIF, pode-se supor que o IPA-DI é

explicado pelo preço CIF. No caso oposto, supõe-se que a economia não foi

influenciada pela redução tarifária.

Os dados colhidos são mensais e referem-se ao período de janeiro de 1990 a

agosto de 1994 para o setor de máquinas e equipamentos. Trabalhou-se na série de

preços com suas varia.ções reais, como indica a figura 12. A fonte dos dados é o

IPA-OG, item máquinas e equipamentos, calculado pela Fundação Getúlio Vargas.

Na série de volumes de importações optou-se por trabalhar com os valores a preços

FOB, uma vez que a simples análise das quantidades fisicas importadas não permite

perceber o impacto gerado sobre a economia doméstica decorrente dos níveis de

preços praticados pelas importações. A fonte é a Secretaria de Receita Federal do

Ministério da Fazenda.

A relação de causalidade entre as séries de preços domésticos e volume de

importações de máquinas e equipamentos pode ser feita em três etapas. Na primeira

modela-se a série de importações. O segundo passo é modelar a série de preços

domésticos. Finalmente analisa-se a correlação cruzada entre as duas séries.
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Modelagem por Séries de Tempo - Análise das Importações

o modelo identificado que melhor se ajustou à série de variação de

importações (!MP), tornando-a "ruído branco", foi um ARIMA (2,0,2), representado

matematicamente por:

A análise de resíduos não revelou a presença de outliers. O modelo estimado

gerou valores dos parâmetros de auto-regressão significativos (t-estatístico elevado),

podendo ser representado pela seguinte equação:

IMP = IMPt-1 + IMPt-12 + at - 0,72att_1+ 0,72att_3'
(10,42)

onde o valor entre parenteses representa o "t-estatístico" do valor estimado do

parâmetro. O modelo é estacionário (raízes caem fora do círculo unitário), possui um

ajustamento aos dados razoável (R2 = 0,448) e transforma os resíduos originais em

ruído branco.

Modelagem por Séries de Tempo - Análise dos Preços

Para a série de variação de preços (IPA) o modelo identificado que melhor se

ajustou aos dados foi um ARIMA (3,1,2) descrito pela equação:

A pesquisa de outliers identificou as observações 23 e 55. O outlier

identificado na observação 23 é do tipo step, representa o mês de dezembro de 1991

e aparentemente não pode ser explicado por nenhum fenômeno econômico. Já o

outlier 55, que representa o mês de agosto de 1994, é do tipo pulse, e pode ser
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explicado pela queda brusca da inflação dada pela implementação do Real em julho

de 1994. Fazendo-se 2; correção dos outliers e retirando-se os parâmetros pouco

significativos, chegamos ao seguinte modelo:

(I - 0,26B - 0,26BlO)(1 - B) IPA = (I - 0,60B - 0,6IB2)at
(-2,82) (-3,03) (-2,26) (6,99)

o modelo acima descrito é estacionário, ajusta-se bem aos dados (R2 = 0,936) e os

resíduos são ruído branco.

Séries de Importações e Preços - Correlação Cruzada

Após a transformaçao das duas séries em séries ruído branco, filtram-se as

mesmas com seus respectivos modelos, gerando as séries IMPF e IPAF. Com isso é

possível estabelecer a função de correlação cruzada entre as mesmas, o que indica as

correlações defasadas existentes entre as séries.

Através do correlograrna gerado pela função de correlação cruzada é possível

perceber que IMPF e IPAF apresentam um baixo grau de correlação, próximo a

0,33. As defasagens da variação das importações mais significativas são as de ordem

zero, um e três, ou seja, a causalidade sugerida pelo teste de Granger é do tipo

instantânea. Nesses termos, se a causalidade for instantânea não é possível apontar o

sentido da relação. Mas como existe uma defasagem significativa de um e três meses,

pode-se sugerir que a variação do volume importado de máquinas e equipamentos

pode explicar a variação dos preços internos, ou pelo menos é mais forte no caso

brasileiro. A análise da função transferência pode ajudar a esclarecer melhor o

sentido da causalidade. Esse tipo de causalidade, contudo, cria uma dificuldade de
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interpretação, na medida em que torna inviável a determinação clara e inequívoca do

sentido da causalidade.

A função transferência estimada para a variável dependente "IP A" apresenta

características estatísti.cas que demonstram um bom ajustamento do modelo

(R2=0,946). No entanto, a correção dos outliers 23 e 55 melhora o ajustamento do

modelo (R2 = 0,951), e o valor do parâmetro "IPa" passa a ser 0,85 com um t-

estatístico de 14,59. A equação pode ser representada da seguinte forma:

IPA = 0,23IMPt_2 + 0,42IMPt_8 + at.
(2,09) (4,97)

o modelo é estacionária, ajusta-se bem aos dados e os resíduos sao ruído

branco. Uma nova pesquisa de outliers nao identificou nenhuma correçao necessária.

Duas críticas podem ser formuladas aos resultados obtidos aqui. A primeira é

que o modelo não incorporou um teste de co-integração, no sentido de tornar seus

resultados mais confiáveis. A segunda crítica refere-se ao fato de que a utilização de

séries construídas, como é o caso das séries de variação de preços e de importações,

pode trazer certas distorções à análise.
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5. COMENTÁRIOS FINAIS

Como foi visto no texto, o Brasil experimentou um seqüenciamento de

políticas de estabilização e abertura comercial oposto às recomendações teóricos e,

por isso mesmo, genéricas. O que este trabalho procurou mostrar, no caso específico

do Brasil onde a abertura econômica antecedeu a estabilização de forma involuntária,

é que este seqüenciamento foi produtivo em termos de processo de estabilização.

O primeiro ponto a ser destacado na análise conjunta das duas políticas é de

que, por terem objetivos distintos no curto prazo, fazem usos diferenciados dos

instrumentos de política econômica, chegando até mesmo a recomendarem

manuseios em direções opostas. Estes aspectos, no entanto, apenas mostram que não

é possível simultaneidade de políticas.

De fato, a política fiscal durante um programa de abertura comercial deve ser

voltada para a atenuação de custos de produto e emprego gerados pela maior

exposição da indústria doméstica à concorrência externa. Neste sentido, os gastos

com incentivos e estímulos setoriais e a promoção do crescimento econômico faz

com que ela seja fundamentalmente expansionista. Em um ambiente de estabilização,
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no entanto, o ajuste fiscal do Estado e o controle do crescimento econômico fazem

com que a condução da política fiscal seja de cunho contracionista.

A política monetária, da mesma forma, deve ser conduzida durante um

processo de abertura comercial de forma a estimular o crescimento econômico e,

com isso, reduzir os impactos negativos sobre renda gerados pela abertura. Além

disso, não se recomenda uma política monetária contracionista devido à tendência de

valorização cambial gerada pelo ingresso de capitais externos e ao estímulo de

captação de financiamentos externos para a importação, o que desprotegeria

excessivamente a indústria doméstica.

A abertura econômica exige que a taxa real de câmbio mantenha-se acima de

seu equilíbrio de longo prazo, a fim de que o processo de desproteção da indústria

nacional não seja exacerbado com uma taxa de câmbio que estimule as importações

e, portanto, incremente o grau de competição no mercado domético. Para tanto a

recomendação de política cambial é a de promover ligeira desvalorização. A

estabilização econômica, opostamente, utiliza-se do câmbio como instrumento de

sinalização dos preços domésticos e como elemento indutor do aumento de

competitividade e abastecimento do mercado doméstico. Este direcionamento de

política é ainda mais forte nos casos de programas de estabilização ancorados no

câmbio.

A política industrial em um contexto de abertura, como foi visto, deve

estimular através de programas de incentivos o fortalecimento daqueles setores mais

afetados pela exposição à concorrência externa. Tais incentivos consistem

basicamente em financiamentos subsidiados a novos investimentos e outros tipos de

isenções fiscais para modernização do parque industrial. No âmbito de um programa
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de estabilização econômica, no entanto, o ajuste fiscal impede o uso de recursos

públicos para fins de promoção industrial. Destaque-se, além disso, que na maior

parte dos casos as estratégias de desenvolvimento não são objeto das políticas de

estabilização, colocando-as naturalmente em um plano secundário. Este fato pode ser

observado na condução do Plano Real, onde várias vezes se observou antagonismos

de atuação dos Ministérios da Fazenda e da Indústria, Comércio e Turismo.

Os critérios de avaliação da credibilidade de uma política ou outra também são

distintos. Enquanto na. abertura comercial a credibilidade se dá por meio de um

timing de implementação adequado e de políticas voltadas a reduzir a resistência dos

agentes ao programa, a credibilidade de um programa de estabilização tem como

base a rapidez da implementação de reformas estruturais, como a própria abertura, e

muitas vezes o aumento das importações como forma de se aumentar a disciplina de

preços domésticos e se contornar eventuais problemas de abastecimento de curto

prazo.

O controle da atividade econômica, finalmente, mostra orientações bastante

diferenciadas em cada política. Durante a abertura comercial recomenda-se o

crescimento da renda como forma de se atenuar os impactos setoriais negativos

gerados pela abertura. Com a redução do imposto inflacionário e o conseqüente

aumento de renda real e retomada das operações de crédito, o consumo de curto

prazo é fortemente estimulado nos processos de estabilização econômica.

Conseqüentemente, como já foi mencionado, o manejo das políticas públicas deve

promover maior controle sobre nível de atividade de modo a que esta não gere

efeitos sobre a variação dos preços domésticos e não pressiona demasiadamente as

importações, levando a problemas de equilíbrio no setor externo.
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o quadro 7 mostra os principais requisitos de condução de política durante a

abertura comercial e a estabilização.

Quadro 7: Requisitos de Política: Abertura e Estabilização

requisitos abertura estabilização

política fiscal
política monetária
política cambial
política industrial
credibilidade
atividade econômica
timinz

expansão
expansão
desvalorização
estímulo a uso de recursos públicos
desestímulo às importações
estímulo ao crescimento
menor velocidade

contração
contração
valorização
desestímulo ao uso de recursos públicos
estímulo às importações
controle do crescimento
maior velocidade

A antecedência da estabilização econômica reduz os custos associados ao

programa de abertura. Isto porque a estabilidade macroeconômica doméstica (i)

reorgamza o sistema de preços, (ii) cna condições favoráveis para a maior

atratividade de investimentos, (iii) reduz o grau de incertezas na condução esperada

da política econômica, (iv) expande a atividade econômica, (v) desestimula a

formação de resistências ao processo e, finalmente, (vi) permite com que se

encaminhem as questões relativas à competitivadade sistêmica do país.

A antecedência da abertura, por sua vez, favorece a estabilização econômica

ao (i) reduzir o custos de aquisição de máquinas, equipamentos e insumos

importados, (ii) ao modernizar a indústria e, portanto, reduzir os custos unitários de

fabricação, (iii) ao induzir o setor doméstico produtor de máquinas e equipamentos a

melhorar a qualidade dos produtos, levando à redução de custos de produção de

vários setores econômicos e, por fim, (iv) ao levar a uma maior disciplina de preços

do mercado doméstico dada pelo adoção de um vetor internacional de preços como

referência.
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o que parece fundamental, no entanto, é que a abertura comercial foi capaz de

se processar em um ambiente de instabilidade macroeconômica promovida pela crise

de estabilização. Como se mostrou no trabalho, a desvantagem deste

seqüenciamento foi a ampliação dos custos sobre produto e emprego para o país e,

conseqüentemente, a formação de resistências políticas ao processo de abertura. A

estabilização econômica, por sua vez, não teria sido possível sem a antecedência da

abertura. Isto porque a estabilização no Brasil e nas economias latino-americanas

modernas refere-se a um conjunto amplo de reformas estruturais, dentre as quais a

abertura comercial. Como foi visto, a implementação de políticas de abertura

comercial na Amércia Latina está, de certo modo, associada ao chamado "Consenso

de Washington", onde o conjunto de recomendações de políticas de estabilização

para países em desenvolvimento envolvem também reformas econômicas de caráter

estrutural.

Neste sentido, a estabilização macroeconômica era condição suficiente para a

abertura comercial, porém não necessária. A abertura comercial, contudo, tornou-se

condição suficiente e necessária para o sucesso do plano de estabilização. Não se

pode concluir a partir daí, contudo, que este seqüenciamento de política seja

considerado ideal.

Como foi visto no trabalho, a experiência brasileira mostrou que os programas

de estabilização adotados ao longo da década de 80 optaram por medidas de política

econômica dentro dos parâmetros institucionais definidos ao longo dos anos 60 e 70,

ou seja, intervencionismo estatal e uma política comercial de introversão. Tais

parâmetros impediram o ajuste estrutural da economia, só proposto pelos Planos

Collor e Real.
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o teste empírico realizado para a economia brasileira mostra que existem

indícios de que a abertura comercial favoreceu a estabilização econômica. A variação

do volume importado de máquinas e equipamentos pode explicar, nos termos

propostos pela causalidade no sentido de Granger, a variação dos preços internos

No caso chileno as políticas de estabilização e abertura comercial foram

implementadas simultaneamente. Em um primeiro momento o governo adotou uma

estratégia de estabilização voltada para uma economia fechada, com políticas fiscais

e monetárias fortemente contracionistas. Com a abertura econômica, no entanto, o

governo optou por adotar a partir de 1976 um controle mais rígido sobre o câmbio,

levando a uma progressiva valorização cambial. Este quadro elevou fortemente os

custos da abertura, gerando como contrapartida um retrocesso temporário do

programa. Neste sentido, a abertura econômica contribuiu com a estabilização ao

permitir a ancoragem cambial e ao sinalizar uma mudança institucional importante na

economia. Mais que no Brasil, no entanto, os custos associados a este

seqüenciamento foram bastante elevados.

A experiência de estabilização argentina, da mesma forma, mostra que a
fi ..

antecedência da abertura comercial colaborou com o sucesso do Plano Cavallo.

Note-se, neste sentido, que as três experiências anteriores de estabilização com

ancoragem cambial fracassaram. Este desempenho em parte se deve à falta de

credibilidade dos agentes na capacidade do governo em implementar reformas

estruturais. A abertura econômica, nestes termos, foi importante sinal para a maior

eficácia da fixação do câmbio em 1991.

Conclui-se a partir destas evidências que o seqüenciamento adequado de

políticas públicas para casos cujos parâmetros se enquadrem ao analisado é a
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antecedência da liberalização comercial em relação à política de estabilização. Note-

se, finalmente, que os argumentos tradicionalmente favoráveis à antecedência da

estabilização são, na verdade, argumentos que desaconselham a simultaneidade dos

processos. À exceção do fato que os investimentos tendem a ser menos estimulados

em um ambiente macroeconômicamente instável, a condução das políticas fiscais,

monetárias e cambiais mostram-se apenas incompatíveis no momento em que os

programas de abertura e estabilização estão em curso de modo simultâneo.

Isso não determina, necessariamente, que um processo deva teoricamente ser

antecedente ou não ao outro. As evidências para a América Latina, contudo,

mostram que a abertura comercial se constitui em fundamento para a estabilização.
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ANEXO ESTATÍSTICO

Quadro 1 - Exportações, Importações e Saldo Comercial - dados
dessazonalizados

US$ milhões
período exportação importação saldo
ian/80 1.528 2.020 -492

fev 1.648 1.958 -310
mar 1.505 2.036 -530
abr 1.530 2.204 -674
mai 1.803 2.041 -237
jun 1.543 1.951 -408
jul 1.515 1.902 -387
ago 1.574 1.940 -366
set 1.728 2.172 -444
out 1.918 1.898 20
nov 1.948 1.805 143
dez 1.884 1.611 273

jan/Sl 1.960 1.936 23
fev 2.118 2.149 -31
mar 1.832 1.971 -140
abr 1.930 2.141 -211
mai 1.741 1.951 -210
jun 1.796 1.823 -27
iul 1.880 1.867 13
ago 1.806 1.774 32
set 1.997 1.774 223
out 2.123 1.605 519
nov 2.175 1.679 496
dez 2.014 1.572 441

jan/82 1.902 1.750 152
fev 1.757 1.636 120
mar 1.845 1.789 56
abr 1.610 1.712 -101
mai 1.596 1.787 -192
jun 1.577 1.670 -93
jul 1.610 1.615 -5
ago 1.636 1.678 -42
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set 1.629 1.604 26
out 1.615 1.465 150
nov 1.752 1.432 320
dez 1.721 1.361 360

jan/83 1.771 1.495 276
fev 1.625 1.366 258
mar 1.757 1.265 491
abr 1.853 1.370 483
mai 1.818 1.302 516
jun 1.833 1.207 625
ju1 1.747 1.314 433
ago 1.856 680 1.176
set 1.915 1.268 647
out 1.819 1.171 648
nov 1.868 l.223 645
dez 1.989 l.295 694

jan/84 1.903 1.152 752
fev 2.240 1.124 1.115
mar 2.144 1.091 1.053
abr 2.180 1.178 1.002
mai 2.232 l.239 993
jun 2.318 1.196 1.122
ju1 2.336 1.314 1.023
ago 2.282 1.113 1.169
set 2.177 1.172 1.005
out 2.430 1.072 1.358
nov 2.354 1.145 1.210
dez 2.343 1.095 l.248

jan/85 1.815 1.106 708
fev 1.794 1.119 675
mar 2.043 1.113 929
abr 2.181 1.157 1.024
mai 2.085 1.051 1.034
jun 2.047 993 1.055
ju1 2.001 911 1.090
ago 1.949 1.044 905
set 2.306 1.059 1.248
out 2.383 1.184 1.199
nov 2.343 1.154 1.189
dez 2.616 l.243 1.373

jan/86 2.204 l.279 924
fev 2.136 1.275 861
mar 2.251 1.069 1.182
abr 2.229 974 1.255
mai 2.133 999 1.134
jun 1.865 956 910
jul 2.020 1.141 879
ago 1.881 1.118 763
set 1.772 1.275 497
out 1.344 1.338 7
nov 1.298 1.244 55
dez 1.301 1.318 -17

jan/8i 1.460 1.398 62
fev 1.772 l.295 477
mar 1.499 1.192 307
abr 1.718 1.305 413



mai 2.037 1.248 789
iun 2.466 1.244 1.222

iul 2.678 1.399 1.279

ago 2.475 1.284 1.191

set 2.583 1.162 1.421

out 2.518 1.222 1.296

nov 2.297 1.173 1.124

dez 2.402 1.130 1.273
jan/88 2.494 1.167 1.326

fev 2.514 1.307 1.208
mar 2.580 1.288 1.292
abr 2.888 1.000 1.888

mai 2.705 1.193 1.513

jun 2.896 1.296 1.599

jul 2.723 1.061 1.662

ago 3.110 1.341 1.769

set 3.178 1.247 1.931

out 2.694 1.104 1.590

nov 3.016 1.182 1.834
dez 2.850 1.326 1.524

jan/89 3.179 1.203 1.976
fev 2.762 1.377 1.385
mar 2.972 1.257 1.715
abr 2.462 1.200 1.262
mai 2.638 1.543 1.095
jun 3.440 1.524 1.915
jul 2.932 1.694 1.238
ago 3.022 1.859 1.163
set 2.832 1.773 1.058
out 2.759 1.609 1.150
nov 2.634 1.517 1.116
dez 2.720 1.591 1.129

ian/90 2.634 1.777 857
fev 2.410 1.421 989
mar 2.330 1.723 608
abr 2.627 1.507 1.119
mai 3.010 1.612 1.399
jun 2.342 1.409 933
iul 2.824 1.500 1.324
ago 2.751 1.946 805
set 2.486 1.844 641
out 2.345 1.920 425
nov 2.724 2.152 572
dez 2.840 1.747 1.093

jan/91 3.385 1.717 1.667
fev 2.770 1.414 1.356
mar 2.727 1.531 1.196
abr 3.104 1.791 1.314
mai 2.712 1.657 1.055
jun 2.623 1.891 732
iul 2.347 1.703 643
ago 2.520 2.095 425
set 1.986 1.625 361
out 2.670 2.117 552
nov 2.513 1.907 606
dez 2.468 1.545 923

135
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jan/92 2.970 1.760 1.210

fev 2.917 1.736 1.181

mar 3.027 1.531 1.496

abr 2.817 1.664 1.153

mai 2.748 1.644 1.104
jun 2.767 1.704 1.064
jul 3.174 1.847 1.327
ago 2.727 . 1.592 1.135
set 2.905 1.594 1.311

out 3.291 1.882 1.409

nov 3.390 1.658 1.731

dez 3.447 1.879 1.568
jan/93 3.251 1.880 1.371

fev 3.537 1.601 1.936

mar 3.663 2.063 1.600

abr 3.109 2.360 748
mai 2.719 1.638 1.081
jun 3.022 2.361 660
jul 3.135 2.678 457
ago 3.146 2.307 839
set 3.305 2.156 1.149
out 3.257 1.978 1.279
nov 3.242 1.940 1.302

dez 3.347 2.374 973
jan/94 3.173 1.876 1.297

fev 3.390 2.309 1.080

mar 3.496 2.356 1.140
abr 3.731 2.383 1.348
mai 3.597 2.555 1.043
jun 3.477 2.574 904
jul 3.424 2.420 1.004
ago 3.845 2.687 1.159
set 3.992 2.651 1.341

out 3.893 3.001 892
nov 3.787 3.698 89
dez 3.660 4.038 -378

jan/95 3.447 3.527 -81
fev 3.601 4.587 -986
mar 3.963 4.971 -1.008
abr 3.485 4.270 -786
mai 3.917 5.142 -1.225
jun 3.845 5.037 -1.192
jul 3.668 3.807 -139
ago 4.095 4.116 -21

Fonte: Mict
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Quadro 2 - Comércio Exterior - Máquinas e Equipamentos

período importação - US$ importação - Kg exportação - US$ corrente de
FOB FOB comércio - US$ FOB

jan/90 270.059.664 12.125.043 181.758.246 451.817.910
fev 214.657.566 9.150.876 165.806.809 380.464.375
mar 290.176.782 11.568.098 233.818.948 523.995.730
abr 256.206.871 10.951.211 205.243.448 461.450.319
mai 276.041.135 10.961.143 272.015.659 548.056.794
jun 212.897.452 10.157.746 188.975.516 401.872.968
iul 272.092.256 10.432.758 207.092.969 479.185.225
ago 290.700.894 11.533.523 234.740.119 525.44 l.0 l3
set 264.952.901 8.524.171 210.043.142 474.996.043
out 255.422.245 9.476.888 113.755.195 369.177.440
oov 288.609.721 12.020.363 227.182.763 515.792.484
dez 317.865.065 12.482.900 245.679.786 563.544.851
jao/91 303.338.668 12.037.754 215.170.113 518.508.781
fev 201.541.572 7.722.551 107.916.434 309.458.006
mar 273.770.954 1l.625.378 252.832.2l3 526.603.167
abr 252.727.762 10.962.346 26l.90l.904 514.629.666
mai 253.236.062 10.566.616 214.623.403 467.859.465
[jun 278.09l.545 l3.685.804 223.220.734 50 l.312.279
[jul 272.908.508 10.737.769 187.970.581 460.879.089
ago 257.046.353 12.297.237 242.030.148 499.076.501
set 204.374.761 11.098.989 201.105.567 405.480.328
out 271.974.504 1l.809.448 235.212.905 507.187.409
nov 262.395.375 12.265.665 186.747.157 449.142.532
dez 296.780.730 12.705.919 268.114.431 564.895.161
liao/92 290.506.052 12.226.537 214.620.095 505.126.147
fev 253.793.400 1l.095.266 198.106.589 45l.899.989
mar 226.952.507 10.344.175 236.746.475 463.698.982
abr 226.650.398 11.075.066 183.814.650 410.465.048
mai 229.382.355 17.879.955 258.960.721 488.343.076

Liuo 282.839.698 l3.647.930 229.636.505 512.476.203
[jul 289.935.459 12.999.899 277.515.634 567.451.093
ago 255.022.020 l3.590.145 236.l36.646 491.158.666
set 214.554.277 9.572.246 236.731.433 451.285.710
out 306.3l3.082 22.036.893 282.648.639 588.961.721
nov 279.155.933 12.813.377 234.739.248 513.895.181
dez 370.661.319 15.112.371 253.794.451 624.455.770
liao/93 265.936.279 15.118.817 219.439.582 485.375.861
fev 228.612.637 17.925.925 270.929.231 499.541.868
mar 343.603.387 15.156.113 317.379.753 660.983.140
abr 302.943.627 15.l35.945 263.676.919 566.620.546
mai 232.306.352 11.266.689 220.854.770 453.161.122
[jun 299.l44.926 15.767.754 290.112.387 589.257.3l3
[jul 371.801.282 17.719.972 292.378.988 664.180.270
ago 320.771.294 17.620.202 267.089.426 587.860.720
set 365.337.433 27.282.789 290.539.766 655.877.199
out 293.882.124 16.539.584 270.364.000 564.246.124
nov 408.052.852 19.592.522 266.943.709 674.996.561
dez 456.1)40.860 22.637.767 354.129.527 810.170.387
jao/94 287.1)41.884 13.975.774 232.772.731 519.814.615
fev 333. L57.849 18.605.357 250.231.688 583.389.537
mar 393.371.977 21.909.674 393.830.523 787.202.500
abr 340.004.198 18.908.086 280.249.544 620.253.742
mai 365.788.368 20.559.451 354.751.729 720.540.097
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[jun 401.651.055 18.658.896 295.996.549 697.647.604
[jul 422.636.245 27.526.316 303.030.442 725.666.687
a~o 431.079.453 26.911.625 376.320.769 807.400.222
Fonte: Secex/Mict

Quadro 3 - IPA - OG (%)

IPA-OG Geral Máquinas e equipamentos
Jan-90 72,26 62,83

Fev 74,12 79,60
Mar 82,40 76,61
Abr 9,80 3,97
Mai 10,39 0,94
Jun 7,19 1,75
Jul 11,04 17,25
Ago 12,12 8,90
Set 11,04 20,14
Out 14,30 13,55
Nov 18,05 13,23
Dez 15,05 20,13

Jan-91 20,06 18,49
Fev 21,94 8,67
Mar 7,61 1,43
Abr 9,03 1,95
Mai 5,46 9,11
Jun 8,66 8,45
Jul 12,36 13,62

Ago 15,72 15,93
Set 15,39 17,17
Out 26,67 20,88
Nov 25,67 31,40
Dez 21,65 33,85

Jan-92 27,26 26,61
Fev 25,64 28,60
Mar 19,87 21,91
Abr 17,73 21,77
Mai 21,09 23,76
Jun 20,69 18,97
Jul 22,01 21,48
Ago 27,36 22,62
Set 27,06 23,14
Out 25,28 27,91
Nov
Dez 23,86 23,69

Jan-93 26,47 28,32
Fev 26,27 31,12
Mar 27,62 26,54
Abr 27,97 23,35
Mai 32,60 31,85
Jun 30,03 26,84
Jul 32,79 27,47
Ago 33,33 38,80
Set 37,29 30,07
Out 35,18 37,97
Nov 36,44 37,48
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Dez 35,69 33,84
Jan-94 41,16 36,73

Fev 43,10 44,36
Mar 43,76 39,23
Abr 40,67 39,50
Mai 39,40 39,38
Jun 46,22 50,25
Jul 24,62 29,20
Ago 3,98 -0,06
Set 1,61 0,19
Out 2,15 0,21
Nov 1,31 1,70
Dez -0,29 2,15

Jan-95 1,00 3,48
Fev 0,65 1,66
Mar 1,43 3,13
Abr 1,92 4,71
Mai -1,83 2,12
Jun 1,21 6,08
Jul 1,96 1,81
Ago 1,85 -0,46
Set -2,16 1,23
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Q d 4 R d T T' P t . d PI R IUlI ro : e uçoes an arras on uars o ano ea
produto tarifa tarifa TEC

anterior tem~orária j?revista
PORTARIA 119, de 11/03/94

01 Lã de aço 20% 2% 18%
02 Fósforos de segurança 20% 2% 12%
03 Medicamentos 20% 2%
04 Lâmpadas fluorescentes 20% 2% 18%
05 Lâmpadas incandescentes e de mercúrio 10% 2% 18%
06 Tijolos refratários 10% 2% 10%
07 Chapas de fibrocimento 5% 2% 8%
08 Sacos de papel mu1tifolhados 15% 2% 16%
09 Papel para embalagem (Kraft) 10% 2% 12%
10 Dentifrícios 10% 2% 16%
11 Sabonetes 10% 2% 14%
12 Margarinas 10% 2% 10%
13 Chapas de Madeira 20% 2% 10%
14 Sebo bovino 20% 2% 6%
15 01eo de Pa1miste 10% 2% 10%
16 Estearina de Palma 5% 2% 10%

PORTARIA 214, de 19/04/94
17 azeite 10% 2% 10%
18 azeitona 10% 2% 10%
19 café solúvel 10% 2% 16%
20 Refrigerantes 5% 2% 20%
21 Cerveja 20% 2% 18120%
22 Creme de leite e semelhantes 20% 2%
23 Queijos e outros derivados 20% 2% 16%
24 Açúcar 20% 2% 16%
25 Câmaras de ar p/ automóveis e caminhões 20% 2% 16%
26 pneus p/ automóveis/caminhões/tratores 20% 2% 16%
27 latas de alumínio 20% 0% 16%
28 geradores e dínamos para veículos 15% 2% 16%
29 grades de discos 20% 2% 12/16%
30 semeadeira e plantadeira 20% 2% 12/16%
31 negro de fumo 20% 2% 10%
32 pias, lavatórios e outras louças de banheiro 20% 2% 16%
33 aparelho de barbear 10% 2% 18%
34 creme de barbear 20% 2% 16%
35 lâmina de barbear 5% 2% 18%
36 preservativos 20% 0% 16%

eliminação da quota de importação de cerveja da Bolívia.
PORTARIAS de JUNHO/94

37 detergente em pó e líquido 10% 2% 14%
38 papel de embala~em kraft 10% 2% 12%
39 esponja sintética 5% 0% 8%
40 escova de dente 20% 2% 18%
41 carnes bovinas 10% 0% 0%
42 xampu 20% 2% 16%
43 papel higiênico 15% 2% 16%
45 fraldas descartáveis 20% 2% 20%
46 creme rinse 20% 2% 16%
47 absorvente higiênico 15120% 2% 16%

" .Obs .. Os cntenos de preços adotado, nas reduções pontuais de alíquotas em 1994 foram (I) o comportamento de preços no período
de janeiro de 1990 a abril de 1994, segundo a variação real no preço apurada pelos índices IPA-DI, INPC e IPC-FIPE, (ii) o
comportamento de preços em relação à média dos oligopólios. (iii) o comportamento de preços em relação aos preços
internacionais, (iv) o comportamento de preços em relação ao último quadrimestre de 1993 e, finalmente, (v) informações setoriais
de caráter quantitativo e qualitativo.



Quadro 5: Produção e Demanda Setoriais

setores demanda produção
instituições financeiras --- 3,37%
distribuição 17,58% 10,84%
construção civil 17,11% 10,65%
beneficiamento agropecuário 10,48% 8,37%
serviços 7,83% 6,89%
máquinas e equipamentos 3,98% 3,98%
auto motivo 3,91% 4,46%
transporte 3,02% 4,89%
indústria química 2,60% 7,73%
agricultura 2,44% 2,32%
calçados e confecções 2,31% 1,55%
indústria têxtil 2,09% 3,58%
materiais elétricos 1,96% 2,52%
criação animal 1,72% 1,17%
produtos diversos 1,15% 0,62%
moveleiro 1,14% 0,78%
indústria farmacêutica 0,93% 0,76%
produtos minerais metálicos 0,89% 6,59%
energia elétrica 0,79% 1,41%
indústria gráfica 0,78% 1,14%
perfumaria 0,74% 0,51%
bebidas 0,72% 0,65%
indústria de fumo 0,60% 0,41%
comunicação 0,51% 0,75%
extração mineral 0,44% 0,66%
saneamento básico 0,36% 0,29%
agropecuária 0,33% 5,98%
extrativa vegetal, caça e pesca 0,31% 0,44%
pneus 0,19% 0,83%
papel e papelão 0,19% 1,15%
produtos minerais não-metálicos 0,19% 2,02%
indústria da madeira 0,15% 1,11%
material plástico 0,12% 0,92%
indústria de couro e pele 0,08% 0,24%
aiuste 12,35% 0,45%- ..
Fonte: IBGE: Matriz de Relaçoes Intersetoriais
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