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INTRODUÇÃO: 

Este ensaio econômico, cuja consecução final se deve graças ao apoio da Bolsa de 

Valores do Estado de São Paulo, da Bolsa de Valores do Estado do Rio de Janeiro e do 

Banco Pactuai, objetiva trazer para o leitor as diferentes opiniões emitidas a respeito de 

temas de política cambial, quando da realização do m Encontro Nacional Sobre Política 

Monetária e Política Cambial na Fundação Getulio Vargas, nos dias 28 e 29 de novembro 

de 1996. 

Este seminário, que tive o prazer de promover e coordenar, contando para isso 

com a valiosa assistência dos estagiários Fabio Neves, Ronaldo Lobo, bem como da 

secretária Tania Coutinho e do agente administrativo Alessandro Santos, só foi possível 

graças à cooperação dos painelistas Afonso Celso Pastore, Alfredo Rizkalah, Aloísio 

Pessoa de Araújo, Ary Oswaldo Mattos Filho, Assaf Razin, Carlos Ivan Simonsen Leal, 

Renato Frageli Cardoso, Fernando Holanda Barbosa, Fernando Opitz, Francisco Augusto 

Costa e Silva, Francisco Lopes, Gustavo B. Franco, Gustavo Loyola, João Victor Issler, 

Joe Yoshino, Paulo Guedes, Pedro Cavalcanti Ferreira, Pedro Mello, Renê Garcia, 

Roberto Campos, Roberto Fendt, José George Teixeira Bezerra e Sérgio Ribeiro da Costa 

Werlang, que nos brindaram com as suas brilhantes análises sobre os temas do Encontro. 

Os originais deste texto foram transcritos a partir de gravações efetuadas quando 

do seminário, tendo sido, mais tarde, submetidos à revisão por parte dos autores. Nesta 

revisão, alguns autores preferiram rever substancialmente o texto, enquanto outros 

optaram por revisões apenas marginais ou simplesmente não revisaram. Neste último 

caso, colocamos um asterisco sobre o nome do palestrante, para caracterizar a sua não 

revisão. 

Sobre a evolução do balanço de pagamentos no Brasil após o Plano Real cabe 

observar, para efeito de acompanhamento dos debates, os dados expressos nos quadros a 

seguir. Tais quadros se estendem até julho de 1997, nos permitindo, consequentemente, 

uma análise com um conjunto de informações superior àquele disponível quando da 

realização do seminário. 
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Quadro I - Balanço de PagamentoslTransações Correntes no Brasil de 01107/93 a 
30106197 - USS milhões 
Saldo em Transações Correntes Período 

- 562 01/07/93 a 31/12/93 
1386,1 O 1/01/94 a 30/06/94 
824,1 OV07/93 a 30/06194 

- 3074,2 01/07/94 a 31/12/94 
-12067,7 01/01/95 a 30/06/95 
-15141,9 OV07/94 a 30106/95 

- 5904 01/07/95 a 31/12/95 
-7679 O 1/01/96 a 30106/96 
-13583 01107/95 a 3OI06J96 
-16668 01/07/96 a 31/12/96 
-15621 01/01/97 a 30/06/97 
-32289 01107/96 a 30106197 

fonte: boletins do Banco Central (08195,08196,03197), nota para IDlprcnsa do BACEN 07197 

o quadro acima apresenta o saldo em conta corrente do balanço de pagamentos no 

Brasil no período anterior e nos três períodos consecutivos de doze meses após a 

implantação do Plano Real. Observe-se, em particular, que este saldo em conta corrente 

nos doze meses anteriores ao Plano Real, de 824,1 milhões de dólares, modificou-se em 

direção à um déficit da ordem de 15,1 bilhões dólares nos doze meses subsequentes à 

introdução do Real. Observando-se que, nos doze meses anteriores ao Real, o imposto 

inflacionário situava-se em tomo de 16 bilhões de dólares, e que nos doze meses 

posteriores ao Real este mesmo passou a algo em tomo de 2,7 bilhões de dólares, conclui

se que a elevação da poupança externa, da ordem de 15,9 bilhões de dólares, foi apenas 

ligeiramente superior à redução do imposto inflacionário ocorrida no período. Se formos 

observar os 24 meses compreendidos de primeiro de julho de 95, a primeiro de julho de 

97, observamos que, nos doze meses iniciais, o déficit em conta corrente não se elevou 

sobremaneira, pelo contrário, reduziu-se de 15,1 para 13,6 bilhões de dólares. De 

primeiro de julho de 96 a primeiro de julho de 97, entretanto, a poupança externa elevou

se bastante, passando de 13,6 a 32,3 bilhões de dólares. 
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Quadro n . Balanço de pagamentos • transações correntes, com abertura para balanço 

comercial e balanço de serviços 

US$ milhões 

Discriminação 1996* 1997* 

Jan-Dez Jun Jan-Jun Jun Jan-

Jun 

Balança comercial -5539 -327 -312 -466 -4710 

Exportações 47747 3840 22903 4843 24787 

Importações 53286 4167 23215 5309 29497 

Serviços (líquido) -21707 -1496 -8963 -2401 -12076 

Juros -9840 -758 -4790 -1232 -4629 

Receita 2918 204 1245 300 1858 

Despesa -12758 -962 -6035 -1532 -6486 

Outros l/ -11867 -738 -4173 -1169 -7447 

Transferências unilaterais 2899 196 1596 172 1164 

Transações correntes -24347 -1627 -7679 -2695 -15621 

11 Inclui lucros reinvestidos. 

*Dados preliminares. 

Fonte: Banco Central do Brasil - Indicadores Econômicos 

No quadro acima apresentamos as contas do balanço de pagamentos, no período 

mais recente, com abertura para o balanço comercial, para o balanço de serviços e para as 

transferências unilaterais. Observe-se, em particular, a severa deterioração do balanço 

comercial, cujo déficit passou de 5,5 bilhões de dólares entre janeiro e dezembro de 96 a 

4,7 bilhões apenas no período de janeiro a junho de 97. Esta deterioração foi antecipada, 

quando da realização do seminário, por um dos participantes, tendo, à época causado uma 

certa apreensão e também uma certa surpresa dos demais participantes. 

5 



Quadro m -Investimentos diretos estrangeiros (líquido) 11 

US$ milhões 

Período No mês No ano Em 12 meses Invest. direto! 

conta corrente 

(% acumulado no ano) 

19% Jan 697 697 4547 

Fev 260 957 4641 

Mar 506 1463 4992 42,7 

Abr 521 1984 5367 

Mai 1744 3728 6642 

Jun 1129 4857 7416 63,3 

Jul 566 5424 7617 

Ago 454 5878 7766 

Set 357 6235 7501 45,6 

Out 907 7142 8159 

Nov 956 8098 8732 

Dez 1791 9889 9889 40,6 

1997 Jan 959 959 10151 

Fev 302 1261 10193 

Mar 1668 2929 11355 42,7 

Abr 1522 4451 12356 

Mai 1860 6311 12472 

Jun 1071 7382 12414 47,3 

11 Inclui também operações em moeda nacional. mercadorias. conversões e reinvestimentos. 

Fonte: Banco Central do Brasil - Indicadores Econômicos 
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o quadro acima nos permite duas importantes conclusões. A primeira delas a 

respeito da inusitada elevação do saldo em doze meses dos investimentos diretos 

estrangeiros, que passaram de 4,5 bilhões em janeiro de 96 a 12,4 bilhões em junho de 97. 

A segunda, que os investimentos diretos, a menos de possíveis variações na sistemática 

de mensuração, perfizeram neste último período algo em tomo de 47% do déficit em 

conta corrente do balanço de pagamentos. Isto significa que aproximadamente metade 

deste déficit em conta corrente tem sido coberto com capitais de mais longo prazo, o que 

confere ao nosso endividamento uma qualidade melhor do que aquela obtida na hipótese 

de este se basear apenas em capitais de curto prazo. 

Quadro IV - Captação de recursos externos V 

US$ milhões 

Discriminação 1996 1996 1997 

Jun Jan-Jun Jun Jan-Jun 

Total 78999 7799 36167 13722 52069 
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Investimentos 35152 2607 16785 5534 25487 

Portfólios 24684 1502 11518 4241 18063 

Diretos 9580 1105 4477 994 6989 

Fundos renda fixa 12 11 58 59 

Fundosprivatização 779 777 238 320 

Fundo inv. imob. 92 2 3 53 

Fundo inv. emp. emerg. 5 O 3 

Emprest. em moeda 28078 3345 12215 5413 13243 

Com. Firce n° 10 2626 358 1353 180 1862 

Resolução n° 63 376 3 323 34 118 

Res. nO 2.148 - Fin.rural 4866 565 2034 270 1384 

Res. nO 2.170 - F.imob. 5 5 1 1 

Res. n° 2.312 - E.export. 631 O 2 86 

"Commercial paper" 633 4 216 5 115 

Bônus e "notes" 18046 2263 7735 4912 9609 

Securitização 297 80 207 O 

Renovações 598 72 342 9 68 

Financiamentos 21 6828 908 3000 1798 7980 

Registrados 1422 311 742 999 2836 

Autorizados 5406 597 2258 799 5144 

"Leasing" e aluguel 21 1868 277 1083 393 1490 

Pagamento antecipo exporto 7073 662 3084 584 3869 

11 Não inclui operações em moeda nacional. 

2J Inclui valores referentes a Registro de Operações Financeiras 

(ROF)retroativamente a janeiro de 1997. 

Fonte:Banco Central do Brasil - Indicadores Econômicos 
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Por último, o quadro acima discrimina a captação de investimentos, empréstimo 

em moeda, financiamentos, leasing e aluguel além dos pagamentos antecipados de 

exportação. 

Esperamos que tais dados sejam úteis ao leitor para entendimento das colocações 

efetuadas pelos painelistas. 

Rubens Penha Cysne 

Agosto 1997 
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ANAIS DO SEMINÁRIO DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 1996 

"m ENCONTRO NACIONAL SOBRE MERCADOS FINANCEIROS, POLÍTICA 

MONETÁRIA E POLÍTICA CAMBIAL" 

Parte I 

BALANÇA COMERCIAL E FLUXO DE CAPITAIS 

-PAINEL 1-

POLÍTICA CAMBIAL E COMÉRCIO EXTERIOR 

Presidente da Mesa: 

• Gustavo B. Franco* - Diretor do Banco Central do Brasil 

Mediador: 

• Carlos Ivan Simonsen Leal - Diretor Geral da EPGFJFGV 

Debatedores: 

• Aloísio Pessoa de Araújo* - Professor e Diretor de Ensino da EPGFJFGV 

• Fernando Holanda Barbosa* - Professor da EPGFJFGV 

• João Victor Issler - Professor da EPGFJFGV 

• Roberto Fendt - Diretor da FXT - Consultoria Econômica 
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PAINEL I - POLÍTICA CAMBIAL E COMÉRCIO EXTERIOR 

Carlos Ivan Simonsen Leal - O primeiro painel é sobre política cambial e comércio 

exterior. Eu gostaria de convidar o professor Fernando Holanda Barbosa para que fosse o 

primeiro palestrante de hoje. 

Fernando Holanda Barbosa· - Talvez eu não vá seguir exatamente o que o Professor 

Rubens Cysne propôs, porque eu tenho que levar em conta as minhas vantagens 

comparativas, e quando nós estamos falando de comércio internacional, certamente este é 

um assunto importante em que você deve tentar falar aquilo que você sabe e não aquilo para 

o qual você às vezes está escalado. 

A questão da política cambial e comércio exterior que o Rubens propôs envolve dois 

pontos aqui: a questão da política cambial agressiva vis-à-vis a redução do custo Brasil e 

aumento de produtividade. O segundo ponto é o trade-off entre câmbio, tarifas e cotas, 

vantagens e desvantagens técnicas de cada opção. 

Eu começaria, brevemente, dizendo que esse segundo ponto nós não deveríamos sequer 

levar em consideração. Acho que a questão de tarifas e cotas, hoje em dia, num mundo que 

se abre, certamente não deve ser opção de política econômica no futuro próximo. O Brasil 

fez uma política de abertura nos últimos tempos, implementou uma política tarifária e 

recentemente teve algumas contramarchas, quando se aumentou para alguns produtos 

alíquotas até 70%. Certamente este é o tipo de política de que nós devemos abdicar, e não 

faz o mínimo sentido hoje em dia que as questões de balanço de pagamentos sejam 

resolvidas através de tarifas. A tarifa, na verdade, é uma maneira disfarçada de você 

resolver às vezes um problema cambial. 

A questão de cotas, e nós temos uma grande história sobre essa questão, eu acho que 

também deve ser deixada de margem e não se deve usar esse instrumento, que é um 

instrumento extremamente ineficiente e ineficaz. De maneira que eu não diria que existem 

vantagens e desvantagens técnicas em cada opção. Eu diria que existe uma grande 

desvantagem em usar esses instrumentos que certamente no passado contribuíram para o 

sucesso do modelo de substituição de importações que ocorreu entre 1920 e 1980. Até 

aquele período todo esse instrumental foi importante em criar uma economia industrial no 
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nosso país. Mas hoje em dia os tempos são outros e esse tipo de instrumental deve ser 

abandonado. 

O tema, que certamente é um tema importante, é a questão da política cambial agressiva 

vis-à-vis redução do custo Brasil e aumento de produtividade. Eu preferiria falar, neste 

tema, sobre a questão dos arranjos institucionais da política monetária e cambial brasileira. 

Há pouco tempo eu vi, num depoimento na revista da Andima, o Chico Lopes, que é o 

diretor de política monetária, dizendo que certamente estavam trabalhando para que no 

futuro o Brasil chegue a um sistema de câmbio flexível e, conseqüentemente, passe a usar a 

moeda como a âncora do sistema de preços. Todavia, esse projeto do Governo parece, 

segundo depoimento do Chico, ser um projeto para o século que vem. Quer dizer, da 

maneira que ele fala, ele diz que isso deve ser feito de tal sorte que esse novo tipo de arranjo 

entre em andamento daqui a alguns anos. 

E quando se discute a questão de câmbio no Brasil, nós certamente temos que discutir o 

atual arranjo de políticas. Ou seja, nós temos um tipo de arranjo em que o Banco Central 

entra diariamente no mercado de câmbio, através da intrabanda, e fixa o preço da divisa 

estrangeira. E, ao mesmo tempo, tem feito esterilizações para não expandir a base 

monetária. De maneira que este é o tipo de arranjo que tem sido feito, eu não diria que 

nestes dois últimos anos, mas certamente está presente em toda a história brasileira. Na 

história brasileira nós nunca tivemos um arranjo monetário que fosse realmente consistente. 

Toda a história brasileira mostra que, nessa questão de câmbio e moeda, nós sempre 

erramos. Erramos na década de 40, na década de 50, na década de 60, na década de 70, na 

década de 80, e a pergunta é se nós vamos novamente errar na década de 90. 

Qual é a questão aqui? A questão é simples. O câmbio fixo supõe determinado tipo de 

funcionamento. Digamos que o Banco Central sobe a taxa de juros num sistema de câmbio 

fixo, supondo que a mobilidade de capitais não seja perfeita e que possa haver um 

diferencial entre a taxa de juros doméstica e a taxa de juros internacional. Por esse tipo de 

arranjo, o que ocorreria normalmente é que esse influxo de capital levaria a uma expansão 

da base e levaria a uma redução da taxa de juros, e diminuiria então o influxo de capital. Na 

verdade, quando o Banco Central entra comprando divisas, ele interrompe esse mecanismo 

que seria um mecanismo automático de ajuste. Quer dizer, o Banco Central não deixa que 
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isso ocorra e, conseqüentemente, não deixa que a taxa de juros caia, e mantém a taxa de 

juros. 

Por outro lado, suponha-se que nós tivéssemos um mecanismo de câmbio flexível, em 

que o Banco Central subiria a taxa de juros. Quando ele subisse a taxa de juros, isso levaria 

a uma apreciação do câmbio, deixando que as forças de mercado nonnalmente 

funcionassem o câmbio se apreciaria, de tal sorte que depois teria que haver uma 

depreciação e isto faria com que esse fluxo de capital também não fosse tão grande e que 

esse fluxo, de certa maneira, parasse. Quer dizer, o sistema atual é o não sistema 

O sistema atual, onde o Banco Central procura fazer as duas coisas, certamente impede 

que ambos os mecanismos funcionem. Isto significa dizer que durante um certo período de 

tempo esse sistema pode funcionar, mas ao longo do tempo ele é certamente insustentável. 

O Governo tem que fazer a opção ou por um sistema de câmbio ou por um sistema de 

câmbio flexível, mas certamente não pode querer ter os dois sistemas ao mesmo tempo. 

E a pergunta então seria: por que razão esse não sistema é mantido atualmente? Eu diria 

que esse não sistema causa problemas para saber se esses preços realmente são preços de 

equilíbrio, ou seja, se a taxa de câmbio que está aí é uma taxa de câmbio de equilíbrio ou se 

na verdade é uma taxa de câmbio de desequilíbrio, uma taxa de câmbio fixada pelo 

Governo que não tem nenhum amparo nos fundamentos macroeconômicos da economia 

Esse sistema certamente causa alguns problemas. 

No caso brasileiro, eu acho que tem um ponto para o qual não se tem chamado a devida 

atenção: é que existem às vezes limitações para o que um Banco Central pode fazer 

esterilização. Suponha-se que o Banco Central faça uma opção para fazer esterilização. 

Qual é o limite da esterilização de um Banco Central? Certamente é a carteira de títulos 

públicos de que o Banco Central disponha. Então, se ele dispuser de 30 bilhões de reais, ele 

pode ir esterilizando até que os 30 bilhões sejam transfonnados em dólares e, 

conseqüentemente, a partir desse momento, quando todo o ativo do Banco Central já estiver 

em dólares, acabou-se o procedimento de esterilização. 

O caso brasileiro é um caso diferente porque o Banco Central tem o poder de emitir 

títulos públicos. Poucos bancos centrais no mundo têm essa liberdade de emissão própria 

dos seus títulos públicos em quantias ilimitadas. De maneira que não existe nenhum 
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obstáculo para que o Banco Central brasileiro deixe de ter esse procedimento, porque na 

medida em que ele compra dólares ele emite os seus títulos públicos para financiar isso. 

Vale a pena até comentar que esse tipo de dívida pública não é uma dívida ruim porque 

ela está lastreada Existe o lastro no ativo dos dólares em conseqüência da emissão dos 

bônus que foram feitos. Mas certamente esse é um tipo de arranjo que nós temos que 

pensar um pouco. Será que esse tipo de liberdade ao Banco Central é desejável do ponto de 

vista social? Será que nós não deveríamos impedir que esse tipo de esterilização tivesse 

algum tipo de limitação e, conseqüentemente, esse procedimento não fosse utilizado de 

maneira permanente? 

Com esse tipo de arranjo fica às vezes difícil a gente saber se esse câmbio é de 

equilíbrio ou não. O que se poderia pensar seria sobre qual a justificativa que o Governo 

daria para não fazer a escolha seja de um câmbio fixo, seja de um câmbio flexível. Eu 

penso que o único argumento que se poderia dar é o de que os fundamentos não estão 

corretos. Por fundamentos aqui é entendida a situação fiscal, o déficit público. Como o 

déficit público não está controlado, o Governo não desejaria fazer uma aposta seja num 

sistema, seja no outro. E aí a questão que se coloca é se essa é realmente uma rationale que 

justifica esse tipo de procedimento. Eu acredito que nós teríamos que pensar sobre isso. 

Mesmo que os fundamentos não estejam nos lugares corretos, não adianta você usar um 

procedimento que ainda por cima aumenta o déficit público através do déficit quase fiscal. 

Se os fundamentos não estão no lugar, por que vamos usar um procedimento que ajuda e 

contribui para que o problema fiscal seja agravado com esse tipo de esterilização 

permanente? Eu acho que esse é um ponto importante que nós não devemos deixar de 

mencionar, porque depois de dois anos e meio de sucesso do Plano Real eu acredito que já 

esteja no momento de se fazer uma definição adequada sobre o tipo de arranjo do regime 

monetário cambial brasileiro. 

Outro ponto em que eu gostaria de tocar, e hoje em dia está muito na moda, é até 

interessante notar que existem vários tipos de economistas. Existem aqueles economistas 

que quando estão no Governo esquecem da economia. E existem os economistas que 

quando deixam o Governo aprendem economia e passam a propor aquilo que sempre 

deixaram de fazer. Eu acho que nós temos de aproveitar um pouco e ser middle of the road, 
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ou seja, nós temos que aprender com a nossa experiência e tentar não repetir os erros do 

passado que foram feitos. 

Eu acho que a questão cambial brasileira, como eu mencionei no iDício, é uma questão 

que sempre levou a grandes crises, ou seja, crises que às vezes fizeram com que o país 

deixasse de crescer por um longo período de tempo. Hoje em dia está muito na moda, e 

todos aqueles que estudam macroeconomia sabem que se tem de estudar um pouco a 

questão do ponto de vista da otimização intertemporal e certamente usar modelos de 

otimização intertemporal, e o livro do professor Razin certamente é um exemplo dessa nova 

tecnologia que os economistas estão usando. 

Qual é o ponto da questão intertemporal, trocando-a em miúdos? A questão 

intertemporal mostra que nós temos que pensar se um déficit em conta corrente é 

sustentável ou não ao longo do tempo. Nós temos que pensar se às vezes nós não estamos 

fazendo um jogo de Ponzi e certamente criando um ambiente para uma crise, como nós 

fizemos no passado. Esse jogo de Ponzi no Brasil já foi jogado e deu no resultado da dívida 

externa e da crise da dívida externa de 1982. Esse ano é um bom exemplo de quando os 

mercados deixaram de funcionar e de quando essa restrição intertemporal deixou de ser 

satisfeita e, conseqüentemente, os mercados pararam, e tivemos que fazer um ajuste 

extremamente rápido e um ajuste extremamente custoso. Naquela oportunidade alguns 

economistas brasileiros diziam que seria impossível corrigir o déficit em conta corrente 

porque as exportações não reagiriam à nova desvalorização cambial e conseqüentemente 

aquele saldo que seria necessário não seria gerado. Esses economistas, em geral 

economistas de esquerda que não acreditam no funcionamento do sistema de preços, 

estavam todos errados. O livro certamente que eles publicaram sob os auspícios da Gazeta 

Mercantil demonstra inequivocamente o erro que eles cometeram ao fazer tais previsões. 

Então, do ponto de vista da questão intertemporal, a questão que nós levantamos é a 

seguinte: será que esse déficit em conta corrente que nós temos tido nos últimos anos será 

sustentável ao longo do tempo ou não? Aqui existe a questão de uma decisão estratégica 

O que essas novas tecnologias mostram é que um país pode escolher a diferença entre o 

produto e o dispêndio ao longo do tempo, ou seja, você pode consumir no momento que 

você quiser, usando os financiamentos mundiais, usando capital para fazer essa escolha 

intertemporal. 
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Se nós já fIzemos escolhas erradas no passado, por que nós deveríamos fazer essas 

mesmas escolhas que implicassem repetir os erros do passado? No fundo está aqui uma 

decisão importante, que é a decisão de qual é a poupança externa que nós devemos usar, 

qual é a flexibilidade na conta de capital que nós devemos ter e qual é o papel da política do 

Governo nesse tipo de arranjo, já que o passado mostrou que o mercado falhou? Até que 

ponto o Estado, o Governo, deve defInir uma política intertemporal, deve introduzir 

mecanismos que limitem o que o mercado faz, por interesse da sociedade e por interesse do 

crescimento sustentável no longo prazo.? Eu acho que essa discussão não tem sido posta no 

Brasil e certamente nós deveríamos colocá-la para levar em conta esse tipo de questão. 

Voltando então agora ao primeiro tempo, sobre a questão da política cambial agressiva 

vis-à-vis redução do custo Brasil, eu diria que, do meu ponto de vista, não se trata de uma 

política cambial agressiva Trata-se de defInir um regime cambial para o Brasil. O que nós 

estamos necessitando é de, na verdade, defInir um novo regime cambial, para que essas 

discussões deixem de ter sentido. Com a manipulação, com o controle do Governo da taxa 

de câmbio, eu discordo da colocação do Gustavo Franco, que infelizmente não está aqui, ao 

se referir à apreciação do câmbio e se referir à questão do bananal, como o preço da banana 

se apreciou ou deixou de se apreciar. Num preço em que o Governo tem tido intervenção, 

qual é o preço adequado? 

Eu gostaria de concluir, então, dizendo o seguinte: infelizmente, os economistas são 

incapazes de calcular os preços corretos. É melhor deixar essa tarefa para o mercado. Se o 

Governo pretende controlar um preço e dizer que esse preço está correto, eu acho que as 

lições do passado mostraram que, em matéria de câmbio, o Governo em geral estava errado. 

E não somente a lição nossa, mas também a lição mundial com o câmbio fIxo, com o 

sistema de Bretton Woods, e a de todos os países que tiveram que manter câmbio fIxo 

durante algum período e não tinham políticas que levassem aos fundamentos corretos, ou 

por qualquer outra razão. De maneira que aquilo de que o Brasil está precisando agora é, eu 

acho, de uma defInição correta de um regime que possa ser sustentável ao longo do tempo, 

ao invés desse regime que na verdade é um não regime. Muito obrigado. 

Carlos Ivan Simonsen Leal - Eu gostaria de convidar o professor Aloísio Araújo para 

fazer a sua exposição. 
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Aloísio Pessoa de Araújo· • É um prazer estar aqui de novo neste encontro. Como no ano 

passado nós vamos discutir o setor externo brasileiro. A pedido do Rubens eu vou ser um 

pouco técnico também, além de fazer comentários de conjuntura 

Nós temos lido em alguns jornais, que existe um certo alarmismo com relação à 

situação da balança comercial, e a dívida que vai vencer no ano que vem, que seriam 18 

bilhões da dívida registrada, boa parte da dívida não registrada também vence no ano que 

vem, e também tem um déficit comercial planejado que para este ano já está entre 4 e 5 

bilhões e no ano que vem provavelmente vai ser maior, uma vez se tenha previsto uma taxa 

de crescimento do PIB de 5%. 

A questão que eu acho importante aí enfatizar é que o Brasil está com um nível de 

reserva muito grande, e comparar todas as saídas de divisas potenciais com o nível de 

reserva é falso, porque elas não se dão concomitantemente no tempo. As reservas não são 

para pagar todas as obrigações simultaneamente e, sim, elas servem para ganhar-se tempo. 

Reservas altas obviamente permitem ao Governo tomar medidas que revertam certa 

situação desfavorável, caso ela se realize. Então, esta é a primeira observação, que dá para 

tirar muito do pessimismo que eventualmente nós possamos ter. 

Caso se configure uma situação pessimista no Brasil, é interessante ver o que se poderia 

fazer. Obviamente, cortes de gastos e privatização são preferidos entre a maioria dos 

economistas, e isto com toda a justiça Mas também existem outras medidas que têm sido 

faladas e que, já foram adotadas no passado. Uma delas é a mudança cambial e outra é a 

mudança da política monetária, um aperto da política monetária. Eu gostaria de fazer uma 

hierarquização sobre essas medidas e também sobre uma terceira possibilidade alternativa, 

afora o corte de gastos ou o aumento dos impostos. 

A alternativa monetária é mais problemática atualmente. No ano passado o forte aperto 

monetário colocou em dificuldade uma parte do sistema bancário, criando certas obrigações 

fiscais para o Governo (por exemplo, ajuda aos bancos, ajuda ao setor agrícola). 

Atualmente o Governo está fazendo bem em não reagir com um aperto monetário do tipo 

do ano passado. 

Restam então duas possibilidades: uma é algum ajuste cambial, que tem um custo 

relativamente baixo para o Brasil, mas eu entendo que alguém no Governo ache que possa 

ter um custo alto, porque não se sabe exatamente qual o coeficiente de realimentação 
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inflacionária, e ninguém pode dizer nada muito inteligente a respeito. Outros países que 

fizeram programas de ajuste anti-inflacionário apoiado em âncoras cambiais acabaram por 

optar por câmbio mais flexível, por bandas cambiais mais abertas. Por exemplo, Israel e 

Chile começaram com uma política cambial mais rígida e acabaram com uma política 

cambial mais flexível. Mas no Brasil a memória da inércia, etc., faz com os economistas 

sejam mais cautelosas quanto a isso no momento. 

O ajuste cambial feito no ano passado, por exemplo, teve efeitos inflacionários 

relativamente modestos e houve uma desvalorização cambial medida pelo IP A e pelo Índice 

Geral de Preços. Mas, mesmo um aumento de impostos seria melhor do que um aperto 

monetário muito forte. Mesmo algum tipo de imposto sobre bens duráveis ou imposto 

sobre a gasolina, por exemplo, cujo consumo tem externalidades negativas e geram mais 

gastos ainda por parte das prefeituras. Enfim, existem uma série de impostos que acho que 

ainda seriam preferíveis a um ajuste monetário mais forte no momento. O custo do aperto 

monetário no ano passado foi muito alto. No setor privado também houve muitas falências. 

Esses custos microeconômicos têm sido levados pouco em consideração no Brasil. Várias 

firmas que teriam possibilidade de crescer no futuro se viram prejudicadas com esse aperto 

monetário muito forte. 

Outro índice que pode ter essas conseqüências negativas do aperto monetário é o índice 

de inadimplência, que subiu muito, vinha subindo novamente com a expansão do crédito, 

mas chegou a níveis de 20-30%, que fazem com que aumente o spread entre os juros 

primários do Governo e os juros cobrados no setor privado. Este spread já está em 30%. 

Parte disso é uma cunha fiscal, que eu acho que o Governo também podia tentar diminuir, 

mas certamente uma boa parte disso é simplesmente inadimplência 

É interessante ver então na situação brasileira, já que a gente diz que tem uma 

quantidade de reserva muito alta, quais são os riscos associados. Eu falei sobre as políticas 

que poderiam ser adotadas no caso de uma deterioração. Mas vamos examinar quais são os 

riscos que poderiam ocorrer no Brasil. Nisso aí eu gostaria de ser um pouco mais técnico. 

Eu gostaria de mostrar alguns slides sobre esses possíveis riscos, riscos que para o Brasil 

obviamente seria associar a taxa de juros americana. Eu acho que a gente deve analisar um 

pouco e se proteger contra isso, mas de antemão eu digo que nós estamos bem atualmente. 

O Brasil está bastante imune a variações das taxas de juros americanas. Não só elas estão 
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baixas no momento, mas também nós estamos bastante imunes a variações das taxas de juro 

americanas devido à estrutura de nossa reserva, que já cobre boa parte da dívida em juros 

flutuantes. 

O crédito sofre muito com a volatilidade da inflação. A volatilidade da inflação implica 

a volatilidade de juros reais, a volatilidade de juros reais diminui a atividade de crédito, e a 

atividade de crédito está muito associada a certos setores da economia, porque esses setores 

tendem a retomar a atividade após um plano econômico. 

Então, eu acho que os economistas em geral têm que prestar atenção também nestes 

dois fatores: um é a diminuição do déficit público, mas o outro é que, se houver uma 

expansão da atividade privada, talvez o Governo devesse diminuir mais ainda o déficit 

público ou se preparar para ter uma política cambial talvez mais flexível. De todas as 

formas, isso é parte do jogo e quando a gente faz um plano econômico se mudam muitas 

variáveis ao mesmo tempo, se sabe pouco sobre suas consequências. 

No caso brasileiro, os dados dos trabalhos que alguns alunos fizeram mostram 

claramente que a quantidade de crédito brasileiro está altamente associada à volatilidade da 

inflação, à volatilidade da taxa de juros reais. Este é um fator real. Não tem nada que ver 

com o Governo gastar mais ou menos. 

Outro trabalho interessante que foi feito pelos alunos, pela Isabela em particular, é a 

relação entre a volatilidade dos juros e a volatilidade do câmbio. Se nós tivermos uma 

situação de câmbio mais livre, obviamente o Governo não precisa atuar tanto na política 

monetária, uma vez que o câmbio se ajusta de acordo com as necessidades. Agora, se o 

Governo criar uma situação de câmbio mais rígido, ele vai ter que atuar na política 

monetária mais fortemente para ter uma situação factível, não ter um ataque especulativo. 

Em um artigo de 1991 foi apontada a existência desse trade-off entre a volatilidade do 

câmbio e a volatilidade dos juros. É interessante que isso aí depende da hipótese de a banda 

ser totalmente crível, porque se a banda for crível, significa que o Governo vai atuar 

fortemente na parte de crédito, na parte de juros, para fazer a banda permanecer. Então, o 

Svenson tem razão em que essa é uma situação que se dá de fato. Mas quando se tem uma 

possibilidade de a banda não ser crível, quer dizer, o Governo na realidade ajustar a banda 

de câmbio e não os juros, no caso de necessidade, esse trade-off deixaria de existir. 
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É interessante que nesse trabalho feito para a América Latina inteira, a Isabela 

encontrou, por exemplo, que só existe uma relação negativa entre a volatilidade de câmbio e 

a volatilidade de juros no caso chileno, porque talvez lá a banda seja mais crível. No Brasil 

e em outros países - México, Colômbia e vários outros países -, a gente não tem 

necessariamente que esperar uma volatilidade de juros maior devido à diminuição da 

volatilidade de câmbio. Este é um momento particularmente crítico, porque está havendo 

um plano econômico. Então, as duas volatilidades estão diminuindo, na realidade, porque 

existe uma diminuição da incerteza como um todo na economia Então, nós temos que 

tomar um certo cuidado sobre isso. 

Eu quero falar aqui por último - eu acho que já não tenho muito tempo - sobre um 

modelo para explicar o spread brasileiro. Eu vou falar aqui sobre um modelinho que eu 

desenvolvi com o Vargas e o Tomás Brizola. É interessante ver como ele indica quão 

imune nós estamos em relação, por exemplo, às variações na taxa de juros americana 

Usamos um modelo feito para fmna no qual o prêmio de risco de uma empresa é explicado 

por duas variáveis. Uma variável é a taxa de juros americana e a outra variável é a 

qualidade do país. Então, a taxa interna de retomo de um bond brasileiro depende da taxa 

de juros americana de forma positiva, mas para explicar o spread pago pelo prêmio de risco 

pelos trade bonds brasileiros a parte que é explicada pela taxa de juros americana é 

relativamente pequena, o R2 é pequeno. Na realidade, se nós virmos este gráfico aqui, um 

gráfico muito interessante que diz qual a variação do prêmio de risco Brasil versus a 

variação da taxa interna de retomo americana, você vê que existe uma dispersão total. 

Existe muito pouco do risco Brasil atualmente explicado pela variação da taxa de juros 

americana Isto é muito importante, porque a grande crise que o Brasil sofreu no começo 

dos anos 80 foi exatamente por um aumento da taxa de juros americana É conhecido o 

preço que nós pagamos quando o Volker colocou a taxa de juros nos Estados Unidos a 17% 

ao ano e até mais, e o Brasil quebrou naquela ocasião. E atualmente, se nós temos 

problemas, eles são puramente internos. A taxa de juros americana explica relativamente 

pouco. 

Eu tentei fazer uma combinação aqui de comentários técnicos com análise de 

conjuntura, na medida do possível. Obrigado. 

81BUOTECA MI\RIO H:::NRIQUE SIMO~ 
tUmAcAo GETWO VIRIM 
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Carlos Ivan Simonsen Leal . Eu pediria ao Dr. João Victor Issler que fizesse a sua 

palestra 

João Victor Issler . Espero que dê para vocês lerem. Então, vou ler: a liberalização de 

comércio tem o potencial de melhorar o bem-estar de todos. Esta aqui é uma frase, mas eu 

acho que na verdade é um resultado a que já se chegou há muito tempo em economia 

internacional e que 95% dos economistas vão concordar com isto aqui. 

Eu vou falar mais sobre comércio internacional do que sobre taxa de câmbio. No final 

vou falar alguma coisa sobre câmbio, mas basicamente vai ser sobre comércio. 

Dado que 95% dos economistas concordam em alguma coisa, isto em si já é um fato 

raro. A pergunta cabe: por que não se implementaria mais liberalização do comércio e por 

que a gente observa a resistência, não s6 no Brasil mas em vários outros países, à 

liberalização do comércio? 

Primeiro vamos a alguns fatos. Vale a pena notar que aquele frase - a liberalização tem 

o potencial de aumentar o bem-estar de todos - parece que a liberalização no fundo é uma 

panacéia que vai resolver tudo, mas isso não é verdade, porque existem ganhadores e 

perdedores com a abertura comercial, com a liberalização do comércio. Se, por exemplo, 

você trabalha numa indústria protegida em São Paulo, provavelmente você vai ser um 

perdedor na abertura comercial. Se você, por acaso, é um importador na cidade do Rio de 

Janeiro, você vai ganhar. É claro que existem ganhadores e perdedores. Então, em que 

sentido é que a gente pode melhorar todo o mundo? Você pode melhorar todo o mundo se 

os ganhadores compensarem os perdedores. Obviamente, existe uma maneira de os 

ganhadores compensarem os perdedores com a abertura de comércio e todo o mundo ficar 

melhor. Esta é que é a idéia por trás daquela frase. 

Agora, o problema é que esse ganho não vai acontecer espontaneamente, porque os 

ganhadores não vão abrir mão de bem-estar. Isso s6 vai acontecer com algum tipo de 

coordenação. E obviamente não existe razão econômica nenhuma para os ganhadores 

compensarem os perdedores. Então, isto em si já tenta explicar um pedaço do porquê de a 

gente não observar uma abertura comercial mais ampla e o porquê de a gente ver um 

processo de abertura ter revés. 
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Não há mais liberalização de comércio por várias razões. Eu posso listar algumas delas 

aqui, esta aqui não é uma lista completa, mas enfim... Uma delas é a idéia de indústria 

nascente ou emergente. Em alguns países do Oriente Extremo isto foi aplicado com 

sucesso. No Brasil esse argumento foi aplicado obviamente que com grande fracasso, 

basicamente se protegeu uma grande parte da indústria e muito pouca competitividade 

aconteceu, houve perda de competitividade a longo prazo por não adoção de tecnologia 

Outra razão pela qual a gente não observa uma liberalização mais ampla é a de que 

obviamente os ganhadores com a abertura não compensam os perdedores e pode ser muito 

difícil implementar de fato um esquema de compensação. Se você for importador do Rio de 

alguma maneira você tem que ter renda transferida para o produtor em São Paulo. Isto é um 

troço complicado de implementar na prática 

O Brasil tem observado desde o início da década de 90 uma abertura gradual. Eu sinto 

uma certa infelicidade ao dizer isso, mas essa abertura teve um revés recente, nos últimos 

dois ou três anos, e a gente tem observado em vários setores aumento de tarifa, inclusive o 

próprio Governo usando tarifa comercial como instrumento de política econômica de curto 

prazo, que eu acho muito infeliz, porque no fundo tarifa é o tipo da coisa que não pode ser 

mudada da noite para o dia o tempo todo. Isto deve ter regras estáveis que perdurem muito 

tempo, porque as relações de comércio são relações duradouras e, obviamente, tem um 

custo muito grande se você romper ou ficar mudando de uma hora para outro o valor de 

tarifas. 

Então a gente nota aqui no Brasil, recentemente, reveses na área de bens duráveis. Isto 

inclui automóveis, quando houve a crise da balança no ano passado; autopeças 

recentemente, brinquedos e várias outras categorias que a gente pode citar aqui. A 

justificativa para esse tipo de revés no Brasil recente teve duas formas. A primeira foi uma 

preocupação com o balanço comercial, que eu já disse antes que acredito que não deve ser 

usado como instrumento de política neste caso. A segunda foi o desemprego. 

Eu queria falar um pouquinho de desemprego, porque o desemprego tem sido usado 

como bandeira aí por vários setores. Está fartamente documentado em economia o fato de 

que, quando você tem uma mudança setorial na economia, ou seja, que a economia, por 

exemplo, é muito concentrada em bens agrícolas, produz muitos bens agrícolas, e começa a 

ser mais industrializada, você tem migração obviamente da cidade para o campo, etc., você 
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tem períodos de desemprego de alguns trabalhadores que trabalhavam no campo e vão 

trabalhar na cidade, enfim, como conseqüência dessa migração de um setor para outro, você 

observa que a taxa média de desemprego da economia aumenta. Este não é um fato novo; 

já foi fartamente documentado pelo Brasil e por outros países. Simplesmente quer dizer que 

as pessoas têm que pagar um tempo até conseguirem uma nova colocação. É natural se 

observar numa época de mudança setorial que você tenha aumento de desemprego. 

Então, eu acho que parte do desemprego que a gente observa no Brasil tem a ver com 

isso. Em segundo lugar, tem a ver também com o que as pessoas normalmente chamam de 

perdas de postos de trabalho. Sobre perdas de postos de trabalho nós vamos falar mais um 

pouquinho. Mas eu só queria notar que é natural que tenha aumento do desemprego. Esse 

aumento é claramente transitório. É uma coisa que vai acontecer durante certo tempo, até a 

economia se reajustar e essas pessoas serem reabsorvidas nos setores mais dinâmicos que 

são os novos setores. 

Eu queria listar agora as vantagens de abertura comercial para o Brasil. Eu acho que há 

duas, que também são documentadas na literatura. A primeira tem a ver com crescimento. 

Já é notório que a importação de bens de capital, no Brasil e em vários outros países 

inclusive, esta é uma evidência internacional, é o motor de adoção de tecnologia, a forma 

como novas tecnologias acontecem, principalmente em economias em desenvolvimento. 

Então, você ter altas tarifas somente no setor de bens de capital é ruim. É ruim porque 

você vai impactar negativamente a produtividade da economia como um todo. No caso do 

Brasil, inclusive, teve efeitos. O Brasil foi um país muito fechado até começos dos 90, 

ainda é um país muito fechado, e isso teve vários efeitos, inclusive sobre as exportações, de 

perda de competitividade. Isso porque, claramente, para você produzir bens exportáveis 

muitas vezes é preciso progresso técnico, e muito desse progresso técnico vem de bens 

importados. Então, tem o efeito sobre crescimento, claro, e esse efeito pode se manifestar 

inclusive sobre exportações. Eu acho que esse foi o caso do Brasil. A estatística para o 

Brasil é extremamente desfavorável, apesar de a exportação no Brasil ter crescido muito, o 

Brasil cresceu muito menos do que o comércio internacional. Então, provavelmente algum 

mecanismo desse tipo estava operando perversamente aqui. 

A segunda razão é, obviamente, a eficiência alocativa dos recursos. Os recursos são 

escassos, você quer que eles sejam alocados da melhor forma possível. 
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Deixem um falar alguma coisa de conjuntura, dado que eu não estou falando muito 

sobre o assunto. Há um modelo econométrico que faz estimativas de saldo de balanço 

comercial. Uma das variáveis que é muito importante é o Pffi, se vocês·quiserem, a taxa de 

crescimento do Pffi. No Brasil de hoje as exportações são muito sensíveis às flutuações do 

Pffi. Então o que eu fIz, no modelo econométrico, foram previsões para 1997 sobre várias 

hipóteses de taxa de crescimento para o Pffi. Se o Pffi crescer 1 %, esse modelo vai dar um 

défIcit de menos 6,8 bilhões. Se crescer 3%, menos 11 bilhões. É claro que piora porque o 

aumento do produto em taxa maior obviamente aumenta as importações. Com cerca de 4%, 

aí está alguma coisa como menos 13 bilhões; de 6%, menos 18 bilhões. Eu acredito que o 

cenário mais provável seja aqui o cenário de 3%. Então estaremos falando de alguma coisa 

como menos 11 bilhões. 

Deixem eu s6 falar alguma coisa sobre como interpretar esse número, porque é 

importante entender como interpretar esse número. Eu interpretaria esse número da 

seguinte forma Este é o saldo que a gente prevê hoje, com a informação que a gente tem 

hoje, para o ano que vem, caso não houvesse nenhum tipo de intervenção do Governo. Se o 

Governo, amanhã, triplicar as tarifas de bens de capital ou de bens de consumo, é claro que 

esse número não vai se observar. Então para que serve esse número? Esse número serve 

para mostrar que a situação que a gente vai ter este ano, porque deve fechar com alguma 

coisa entre 4 e 5 negativo, para o ano que vem s6 vai se repetir mais ou menos nessa mesma 

ordem de grandeza se o Pffi crescer muito pouco. Se o Pffi crescer às taxas que n6s 

esperamos, que é alguma coisa como 3-4%, pode chegar a quase três vezes esse número. 

Então, esse cenário é preocupante. 

Será que vale a pena falar alguma coisa sobre balanço comercial? O défIcit comercial 

americano, por exemplo, é de 15 bilhões todo mês, e ninguém fala absolutamente nada a 

respeito. Por que é que a gente está falando alguma coisa sobre balanço comercial no 

Brasil? A resposta é simples. Primeiro, a estrutura do setor externo brasileiro, o arranjo 

institucional brasileiro, é tal que não existe mobilidade plena de capital. Você não pode 

tirar dinheiro do Brasil, botar fora, e tirar de fora e botar no Brasil a qualquer momento. Há 

uma taxa de câmbio de mercado. Você não pode fazer isso. Existem limitações legais para 

botar e tirar o dinheiro e o câmbio não é totalmente livre. Existe uma banda Isto também 

não é fIxo, mas enfIm existe uma banda Então, quando você não tem simplesmente um 
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mercado funcionando, como é o caso brasileiro, dado que existem limitações e existe uma 

banda, é claro que o balanço comercial é uma coisa importante e de certa forma pode até 

implicar algum tipo de comportamento do Governo para o ano seguinte. Então é por isso 

que a gente está discutindo isso, quando em outros países a gente talvez nem discutisse. 

Agora, por que então a gente ainda discute isso no Brasil? A razão é simples. O ajuste 

fiscal ainda não foi feito. Se o ajuste fiscal fosse feito, a gente não precisava discutir 

balanço comercial. Qual o pior cenário que eu vejo para o Brasil? O pior cenário que eu 

vejo é a gente ter de escolher entre plano de estabilização, que é baseado em política 

cambial em grande parte, e abertura, ou seja, duas coisas que eu acho que seriam terríveis de 

acontecer: o aumento de tarifas de bens de capital, por exemplo, para barrar o aumento das 

importações e os saldos negativos grandes que provavelmente vão acontecer no ano que 

vem, se nada for feito. Então, o aumento de tarifas tanto de bens de capital quanto de 

consumo seria um cenário muito ruim, porque isso reduz o bem-estar dos brasileiros e 

inclusive tem efeitos de crescimento, como eu falei, via adoção de tecnologia. E o segundo, 

é a imposição de cotas de importação, que também é um mecanismo extramercado que 

também tem redução de bem-estar. Então, esse é o pior cenário que eu vejo, é a 

possibilidade de ficar mexendo com mecanismos que não são claramente de mercado, e isso 

afeta crescimento a longo prazo, que é uma coisa muito importante para o Brasil, e afeta 

bem-estar. 

Dado que o fundamental é nós sabermos disso, o ajuste fiscal, se o Brasil fizesse ajuste 

fiscal, o Brasil poderia tranqüilamente ter uma política cambial muito mais livre, o Brasil 

poderia tranqüilamente ter mobilidade plena de capital e se integrar ao resto das economias 

mais industrializadas nesse quesito. 

Vamos dar uma olhada agora no retrospecto fiscal brasileiro. Este aqui é um trabalho 

conjunto com o aluno Luís Renato Uma, que provavelmente está aqui. É uma conta, 

usando econometria, em que você faz o seguinte. Você dá um choque na arrecadação e um 

choque no gasto e pergunta de que forma dados históricos brasileiros reequilibraram o 

orçamento público, em que o déficit seria o gasto menos a receita. 

Então, se você der um choque nos impostos de valor 1, o valor presente dos impostos 

vai se ajustar. E se você der um choque nos impostos, não vai haver ajuste algum nos 

gastos. Esta é a primeira coisa. A segunda é que se você der um choque nos gastos, vamos 
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olhar esta coluna aqui, o ajuste nos gastos é nulo, não existe ajuste nenhum nos gastos. 

Todo o ajuste é feito nos impostos, na mesma magnitude. Então, isso diz o seguinte: diz 

que na verdade, no fundo, no Brasil os gastos são exógenos. O Governo simplesmente 

gasta. Uma vez que houve um choque nos gastos, ele vai buscar arrecadação para 

reequilibrar o orçamento. 

Essa tem sido a perspectiva histórica da economia brasileira, pelo menos nos anos dados 

desde 1947 até 1979. Todo o mundo sabe disso, vocês conversam sobre isso. 

Efetivamente, se você fizer um teste econométrico, é o resultado que dá. Os gastos no 

Brasil são exógenos. Outra coisa que vale a pena notar é o seguinte. Os impostos aqui 

nesta conta incluem as receitas de senhoriagem, que é a receita advinda de política 

monetária 

Agora a gente pode falar alguma coisa sobre plano de estabilização, com esses 

resultados. Primeiro, é o que eu falei. A gente tem a política de expanding tax: a gente 

gasta e depois vai arrecadar para cobrir o buraco. Segundo, era a receita de senhoriagem 

que reequilibrava o orçamento, porque ela estava incluída nos impostos. Eu não sei o 

número exato, o Rubens pode até me corrigir, mas eu diria que no final da inflação alta era 

alguma coisa como 8% do Pffi. Então, se o Brasil realmente quiser estabilizar a economia, 

ele vai ter que substituir essa receita de senhoriagem com mais ou menos 8% do Pffi, em 

termos de arrecadação. 

Isso foi feito? Infelizmente, isso não foi feito, porque a gente teve aumento de 

arrecadação, sim, hoje se taxa o brasileiro a 31 % do Pffi, mas houve também aumento do 

gasto, e não foi pouco. Então, na verdade, onde é que nós estamos nos financiando, de onde 

esses 8% apareceram? Da poupança externa, está claro? Se a gente tivesse mobilidade 

plena de capital, câmbio flexível, etc., será que a gente tinha que se preocupar com a 

situação fiscal, se financiando poupança externa e dado o resultado do saldo que a gente 

acabou de mostrar para o ano que vem? Provavelmente não. Mas como a gente está com 

restrições de mobilidade de capital e como a gente está com o regime de bandas, e o 

mercado não está funcionando, é claro que a gente tem que se preocupar com o saldo de 

balança comercial para o ano que vem. Isto é ruim, porque no fundo a gente não precisaria 

se preocupar. Reparem que eu não falei absolutamente nada sobre câmbio. Eu acho que os 

outros já falaram bastante sobre o assunto. 
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Carlos Ivan Simonsen Leal - Or. Roberto Fendt 

Roberto Fendt - Muito obrigado, Presidente. Como veterano destes seminários é sempre 

motivo de grande satisfação debater, com o pessoal da casa e com os convidados, aspectos 

relativos ao comércio exterior e câmbio. 

Os expositores que me antederam já cobriram diversos aspectos do tema de nosso 

painel, que procurarei não repetir. Gostaria de abordar alguns aspectos específicos relativos 

ao comportamento recente do grau de abertura da economia, o crescimento do coeficiente 

de penetração das importações e o desempenho das exportações. A mensagem que trago à 

discussão é simples: primeiro, não há motivo para preocupação com o maior grau de 

abertura observado após o Plano Real; segundo, que a penetração das importações é ainda 

pequena, quer relativamente a nossa história recente, quer com relação a países com níveis 

de renda semelhante ao nosso; terceiro, que o grande e real problema não está do lado do 

rápido crescimento das importações, mas na estagnação do crescimento das exportações. 

Abordemos primeiro a questão do grau de abertura da economia. Diversos segmentos da 

sociedade tem manifestado preocupação com o processo de liberalização comercial posto 

em prática a partir de 1990 e com a ampliação do grau de abertura da economia. Nesse 

contexto, não deixa de ser curioso que somente em 1996 a economia brasileira voltará a 

conviver com um grau de abertura similar ao que se tinha em 1980. Parece muito barulho 

por nada, considerando-se que somente transcorrido um período 16 anos se volte à origem. 

O gráfico 1 ilustra essa afirmação. Nele estão representados os valores das exportações e 

importações como percentagem do Pffi brasileiro - o grau de abertura definido como a 

média aritmética das duas primeiras relações. 

27 



. '. ...~: :: .' 

'. 
/ '". 

";' .. 
.. ". ~.:-,:. j 

! :<I· .. :~· '.: :i'::: ·~:.I·:·.i.:.C~il'.:.:<.J~·:~l:·,:·t ?:l··~l ~ .. : 
;;~"~.: c'· ·.·.·.::~··~~:::::~:~:·,i~~f~~~:~~#::··~~W~0~~~f~~{ii·~:~~i: 

Confonne pode-se observar, o grau de abertura declina marcadamente entre 1980 e 

1986, devido à confluência de diversos fatores, a maioria deles associados ao declínio da 

participação das importações na oferta doméstica. O declínio destas resultou (1) da 

aplicação de programas de importação cada vez mais restritivos; (2) à longa lista de 

produtos com emissão de guias de importação suspensa - o "Anexo C' da CACEX; (3) ao 

marcado declínio da taxa de crescimento do produto, até 1984, que se seguiu ao segundo 

choque do petróleo. As exportações também declinaram, como porcentagem do Pffi, entre 

1984 e 1986, pela retomada do crescimento a partir de 1984. 

A partir de 1986 o grau de abertura inicia sua trajetória de volta ao valor de 1980. Dois 

fatores explicam essa retomada. A participação das importações cresce moderadamente 

entre 1988 e 1990, declina ligeiramente entre este último ano e 1992 - novamente pela 

recessão resultante do Plano Collor - e passa a crescer aceleradamente a partir desse 

último ano. As exportações, que inicialmente declinam como proporção do Pffi entre 1988 

e 1991, estabilizam nesse patamar daí em diante. Uma primeira conclusão, portanto, é que o 

grau de abertura cresce pelo aumento da participação das importações na oferta doméstica e 

pela estagnação da correspondente participação das exportações. 

Em tennos agregados, portanto, o atual grau de abertura da economia não deveria 
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justificar preocupações. A participação das importações em 1995 ainda se situava abaixo do 

correspondente percentual em 1980. Somente em 1996 as importações voltarão a um 

percentual do Pffi similar ao observado em 1980. Ao contrário dos ·que sustentam que 

temos abertura demais, os números mostram que, no agregado, fizemos muito pouco 

progresso na abertura da economia nos últimos 16 anos. 

João Victor Issler aponta em sua análise as razões para o pouco de liberalização 

comercial que experimentamos nesse período. Muitos dos "perdedores" de hoje 

provavelmente enfrentavam pouca concorrência externa antes da liberalização comercial: o 

retomo ao mesmo grau de abertura de 1980 foi acompanhado de efeitos distributivos 

distintos. A participação das importações de petróleo declinou no total das importações e 

ampliou-se a penetração das importações - medida pela participação de importados no 

total da oferta doméstica - em setores anteriormente fortemente protegidos da competição 

externa Setores como eletrônicos e comunicações, máquinas e equipamentos, fertilizantes, 

resinas e fibras e químicos supriam, em 1990, mais de 75 porcento da demanda interna Em 

1995, a penetração das importações ultrapassou 70 porcento no primeiro desses setores, 65 

porcento no segundo e 25 porcento nos demais. Há um sentido, portanto, para a reação 

desses "perdedores", que certamente gostariam de dispor de um período maior de 

ajustamento às novas condições de competição no mercado interno. Atesta essa reação o 

crescente número de ações contra práticas classificadas como desleais de comércio, tanto 

medidas pelo número de processos anti-dumping como pela imposição de salvaguarda 

Contudo, o que é realmente preocupante é o comportamento da exportações. Há uma 

clara tendência à estagnação de sua participação no Pffi, em um patamar inferior à média 

observada em 1980-88. Essa preocupação ganha maior dimensão tendo em vista as 

observações do professor Issler a respeito do impacto do crescimento doméstico sobre as 

importações. Seria extremanente melancólico que estivéssemos restritos à manutenção de 

baixas taxas de crescimento, dada a possibilidade de um crescimento explosivo do déficit 

comercial a taxas de crescimento do Pffi superiores a 3% ao ano. 

Nesse contexto, suas projeções para o saldo comercial são francamente preocupantes. 

Dado que o déficit comercial de 1996 deverá ser da ordem de 5 bilhões de dólares, estamos 

diante de um cenário radicalmente distinto daquele discutido aqui neste Seminário há um 

ano atrás. Naquela oportunidade, anualizando os dados dessazonalizados para exportações e 
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importações observados no trimestre anterior à realização do seminário, era lícito prever 

resultados muito mais satisfatórios do que os que vieram a se materializar ao longo de 1996. 

Evidentemente, o excesso de demanda interno revelou-se maior que o esperado - em 

razão do crescimento do desequilíbrio das contas do setor público agregado -, vazando 

para a balança comercial pelo maior crescimento das importações e menor crescimento das 

exportações. 

A se materializarem os números projetados pelo modelo econométrico do professor 

Issler, e na ausência das reformas patrimonial e tributária, observaremos no próximo ano, ou 

um expressivo crescimento do déficit comercial, ou uma redução significativa do 

crescimento da economia - já que mesmo com 1 % de crescimento do Pffi teríamos um 

desempenho comercial pior do que de 96. Dado o significativo déficit na conta de serviços 

a financiar em 1997, um crescimento significativo no déficit comercial pode afetar bastante 

a credibilidade da sustentação da política econômica em curso, de que nos falava ainda há 

pouco o professor Aloísio Araújo. 

Um exame mais acurado do desempenho da balança comercial brasileira evidencia que 

há razões concretas para preocupação, não tanto com as importações, mas particularmente 

com as exportações. 

No gráfico 2 estão mostrados os índices de quantum - medidas em termos físicos -

dos totais das importações e exportações. Mais adiante desagregaremos esses totais para 

analisar o comportamento dos seus principais componentes. 
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Tomando-se O período 1991-92 como base, o gráfico 2 descreve a evolução dos índices 

agregados de quantwn para o total das importações e exportações. Nos doze meses 

encerrados em agosto de 1996 o índice de quantum das importações mais que triplicou; o 

índice de quantum das exportações, que cresceu até 1993, declinou desse patamar e 

estagnou. 

O diagrama permite algumas constatações simples. Em primeiro lugar, os dois índices 

crescem juntos até 1993 - período pré-Real, de inflação alta, com reajustes freqüentes da 

taxa cambial, mantida relativamente constante em tennos reais. O período de 12 meses 

compreendidos entre setembro de 92 e agosto de 93 marca o ponto mais alto do índice de 

quantum das exportações, iniciando uma mudança nítida de tendência, a partir do qual o 

quantum das exportações declina. Observe-se que o declínio desse índice, entre set 92-ago 

93 e set 93-ago 94 não pode ser atribuído à apreciação da moeda doméstica, que somente 

viria a ocorrer a partir de julho de 1994. 
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Do lado das importações, o diagrama revela que também ocorreram duas mudanças 

nítidas de tendência - uma em 1991, quando o quantum começou a elevar-se, e outra a 

partir de agosto de 1994, a partir do qual esse crescimento acelerou-se. À primeira mudança 

de tendência não tem nada a ver com o Plano Real, já que o antecede em três anos. Não 

ocorreu apreciação da moeda doméstica, em pleno período de reajustes freqüentes do 

câmbio. A segunda mudança de tendência claramente ocorre após o Plano, coincidindo com 

o explosivo aumento da demanda doméstica e a apreciação cambial. 

Essa simples constatação dos fatos permite questionar as análises que atribuem 

exclusivamente à apreciação do real a deterioração da balança comercial. Simplesmente, a 

estagnação das exportações e o crescimento das importações antecedem o Plano Real -

embora o aumento das importações tenha se acelerado depois dele. 

Observe-se também que o pico do índice de quantum das exportações dá-se após dois 

anos da entrada em vigor do esquema de redução das alíquotas do imposto de importação 

brasileiro - processo que se iniciou no final de 1990 e se completou, lenta e gradualmente, 

como observou o professor Issler, no final de 1994, passados quatro anos. 

Em decorrência da conclusão do processo de redução das alíquotas de importações, 

seria de esperar-se que o quantum dessas aumentasse muito, dada a elevada tarifa média 

inicial e os efeitos das barreiras não tarifárias então praticadas, suprimidas pela refonna do 

regime comercial. A mudança do regime eliminou a repressão das importações, que em 

1980 correspondiam a 10% do Pffi e que em 1992 haviam declinado a pouco mais de 4,5%. 

Portanto, a mudança para um patamar mais alto nas importações, entre o final de 1990 e o 

segundo semestre de 1994, não surpreendeu e processou-se de fonna gradual, 

acompanhando a redução das alíquotas do imposto de importação. A aceleração de seu 

crescimento, a partir de agosto de 1994, é outra história 

Independentemente da aceleração do crescimento das importações pós-Real, o fato 

concreto é que antes do Plano já tínhamos um problema grave de perda de dinamismo das 

exportações, resultante de sua concentração em setores pouco dinâmicos do comércio 

internacional. Essa questão tem muito pouco a ver com o câmbio e muito a ver com as 

políticas industriais equivocadas da segunda metade da década de setenta 

É mais fácil constatar esse ponto desagregando o quantum das exportações em pelo 

menos três dos seus grandes componentes (Gráfico 3). Ao longo do período considerado 
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somente as exportações de semimanufaturados crescem. de fonna expressiva - ainda 

assim, a taxas pálidas face ao crescimento do quantum das importações. O índice de 

quantum das exportações de manufaturados, o mais afetado por variações na taxa de câmbio 

real, cresce muito pouco, tanto antes como após a apreciação do real depois de julho de 

1994. A perda de dinamismo das exportações de produtos básicos - pouco afetadas pelo 

comportamento da taxa real de câmbio - reflete a inelasticidade da demanda por 

commodities no mercado internacional. 
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Em suma: independentemente do comportamento da taxa de câmbio real ao longo do 

período como um todo, observa-se que o quantum das exportações de manufaturados 

somente em 1996 volta à média do período 1991-92. Os produtos básicos, que haviam 

passado a um patamar ligeiramente mais alto, estacionaram nesse novo nível. O 

crescimento das exportações de produtos semi-elaborados, embora expressivo 
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triplicaram em quantum no período - reflete vantagens comparativas do país em produtos 

intensivos em recursos naturais e energia Em termos mundiais esse crescimento não tem 

nada de espetacular. 

Incidentalmente, aqui reside provavelmente uma das poucas possibilidades de 

crescimento das exportações a curto prazo, já que estes são os produtos que serão afetados 

pela recente isenção do ICMS nas exportações. Esta desoneração tributária poderá ter o 

efeito equivalente a uma desvalorização cambial da ordem de 3 a 5%. Para os demais 

produtos da pauta a desoneração não terá impacto, uma vez que os manufaturados não 

recolhem ICMS nas exportações. A conclusão é que não se deve esperar muito do 

crescimento das exportações para atenuar a ampliação do déficit comercial. 

A desagregação do índice do quantum das importações também revela resultados 

interessantes (Gráfico 4). O crescimento mais expressivo é o das importações de bens de 

capital. Esse crescimento se deve a diversos fatores, envolvendo aspectos tecnológicos, de 

preço e de condições de pagamento. O setor de bens de capital é o que tem experimentado 

maior penetração das importações. Evidentemente, esse crescimento deve-se em larga 

medida à tecnologia incorporada nesses bens. É desejável, do ponto de vista da atualização 

tecnológica da indústria brasileira, que essa atualização se aprofunde. Contudo, não há 

também como ignorar que os preços em reais dos bens de capital importados declinaram, 

tanto pela queda do preço internacional desses bens como pela redução das alíquotas de 

importações. Adicionalmente, as condições de financiamento oferecidas pelos fornecedores 

estrangeiros são mais favoráveis que as disponíveis no mercado interno, contribuindo para o 

aumento da penetração dos bens de capital importados na oferta interna 
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o crescimento do índice de quantum das importações de bens de consumo é igualmente 

expressivo. Os principais fatores explicativos desse crescimento são a grande expansão da 

demanda por esses bens pelos segmentos de menor renda da população pós Plano Real e a 

redução de seu preço pela queda das alíquotas do imposto de importação. 

Finalmente, o crescimento do quantum das importações de matérias-primas está 

diretamente associado ao crescimento geral da demanda interna e à redução de seu custo, 

em reais, com a queda das tarifas correspondentes. Contrariamente ao que ocorria antes do 

processo de liberalização comercial, parcela crescente de insumos industriais são hoje 

importados, quer por suas características tecnológicas quer pela redução de seus preços em 

reais. 
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Somente as importações de combustíveis e minerais cresceram a taxas mais modestas 

que a correspondente taxa de crescimento das exportações - refletindo, em larga medida, o 

aumento da oferta interna de energia a taxas próximas ao crescimento da·demanda. 

Em conclusão, a evidência disponível parace indicar que o desequilíbrio da balança 

comercial brasileira vêm de longa data, antecedendo o Plano Real e sua apreciação do 

câmbio. O longo período que economia brasileira viveu sob a proteção de barreiras 

tarifárias e não tarifárias criou uma ineficiência estrutural na indústria brasileira, agravada 

por todos os casuísmos de intervenção do Estado na economia - abrangendo reservas de 

mercado, política de compras governamentais, subsídios e controles de preços. Essas 

distorções se sobrepuseram a um marco institucional caracterizado por rigidez nos 

principais mercados, notadamente no mercado de trabalho. Essa rigidez foi exarcebada 

pelas disposições da Constituição de 1988, das quais não conseguimos ainda nos livrar. A 

conseqüência de tudo isto foi emperrar o crescimento da produtividade, particularmente na 

indústria de transformação, e a perda de competitividade do país no mercado internacional. 

Essas considerações não devem ser tomadas como um ponto de vista pessimista quanto 

ao futuro. Significam apenas que não estamos diante apenas de um mero desequilíbrio 

conjuntural, facilmente corrigível por uma mudança de preços relativos via desvalorização 

cambial. O esforço de modernização e atualização tecnológica da indústria brasileira tomará 

tempo, durante o qual teremos que conviver com déficits comerciais - que se adicionarão 

ao expressivo déficit na balança de serviços. 

No meu entender, a questão central é como manter a confiança dos investidores 

internacionais para prossiga o financiamento do déficit em conta corrente durante o período 

de ajustamento. Concordo inteiramente com a visão de que o financiamento ordenado do 

processo de ajustamento requer o aprofundamento do processo de privatização - a reforma 

patrimonial do Estado -, a retomada do ajuste do setor público agregado e a reforma do 

marco institucional. Esta última é necessária para flexibilizar os mercados de fatores e 

permitir que os ajustes possam se dar mais via preços, em lugar de quantidades, como vem 

ocorrendo. Na ausência dessas reformas certamente estaremos caminhando para 

desequilíbrios crescentes no balanço de pagamentos, a exemplo de tantas outras 

experiências frustrantes do passado. Muito obrigado. 
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-- ----------------------

Carlos Ivan Simonsen Leal - Nós passamos agora às perguntas. Eu gostaria de saber se 

existe alguma pergunta .. Sérgio? 

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang - As previsões do João Victor são um pouco 

assustadoras, mas sempre é bom lembrar que todo modelo econométrico primeiro supõe 

uma certa idéia do que vai acontecer já embutida no modelo e, em segundo lugar, apresenta 

um desvio padrão de projeções. Eu gostaria que o João Victor aqui explicasse, porque eu 

tenho a impressão de que do que ele disser a gente vai entender que 6-7% está perfeitamente 

razoável, certo? 

João Victor Issler - Obrigado por esclarecer, porque é exatamente isso que eu iria 

responder para ele. Em qualquer previsão econométrica, qualquer modelo estatístico, existe 

um erro de previsão e com certeza o número que ele deu está dentro do intervalo de 

confiança da previsão para o ano que vem, talvez não para o modelo de 6%, mas para o de 

3, 4 e de 1 %, tranqüilamente. 

Só para dizer alguma coisa com relação ao modelo, eu já estou usando esse modelo há 

mais ou menos uns oito meses, e há oito meses atrás ele estava prevendo um saldo negativo 

de 3 bilhões, que todo o mundo também achava maluco, e hoje a gente está vendo um saldo 

maior do que esse. 

Carlos Ivan Simonsen Leal - Mais alguma pergunta? Roberto, você quer fazer um 

comentário sobre a resposta do João Victor. 

Roberto Fendt - Eu fico mais reconfortado em saber que o modelo tem uma variância 

grande nos seus parâmetros, o que indica correspondente variância nas projeções. Por outro 

lado, o Governo vem tomando uma série de medidas para facilitar o ingresso de recursos 

externos, fazendo antever que está esperando pressões do lado da balança comercial pelo 

menos até maio do ano que vem, na melhor das hipóteses. A permanência de déficits 

comerciais estimula a incerteza no mercado, a despeito do fato de dispormos de reservas 

cambiais suficiente para cobrir, hoje, 11 meses de importação FOB. 
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A despeito das especulações do mercado, não vejo fundamentos que autorizem supor 

modificações na política cambial no futuro próximo. Há tempo suficiente para acionar 

outros instrumentos, se a necessidade o detenninar. A ansiedade do meicado não deverá se 

refletir, a curto prazo, em qualquer modificação da política em curso. 

Esse tipo de especulação é muito interessante, mas de pouca conseqüência, do ponto de 

vista macroeconômico. Mais importante seria discutir os detenninantes do chamado "Custo 

Brasil" , já mencionados anteriormente - a lentidão do processo de reformas. Não podemos 

ficar indefinidamente «esperando Godot». 

Carlos Ivan Simonsen Leal - O aborrecimento é comum... Por gentileza, Fernando 

Holanda. 

Fernando Holanda Barbosa· - Deixa eu aproveitar aqui, para ficar o debate mais 

interessante, e começar a discordar do Roberto, meu prezado amigo e colega de longo 

tempo atrás, dos primeiros bancos escolares, não? 

Eu acredito que o mercado está nervoso ou fica nervoso pelas razões corretas. Essa 

notícia é importante para os mercados por quê? O mercado, obviamente, é um mercado que 

olha para a frente, ele quer antecipar quais são as políticas econômicas e como o Governo 

vai reagir diante de certas condições e situações. Ora, a informação que está vindo de que 

uma balança comercial vai ser insustentável significa que tem que se imaginar que o 

Governo vai reagir e tomar medidas de política econômica para contra-arrestar os eventos 

que estão a vir no futuro. 

Quais são as opções de que dispõe o Governo e naturalmente com isso também o 

mercado vai ficar preocupado? Uma opção: sobe a taxa de juros e, conseqüentemente, freia 

a economia Ora, o mercado vive de saber se a taxa de juros vai subir ou vai baixar ou o 

que vai acontecer com a taxa, que é a variável relevante. Então, esta é uma opção. 

Segunda opção: o Governo enfrenta o câmbio fazendo uma desvalorização. 

Conseqüentemente, quem está tomado em dólares tem que se «hedgear». Logo, é outra 

informação importante para o mercado, porque se você está com dívida em dólares, se 

protege porque vem chumbo grosso. Esta é a segunda alternativa 
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A terceira alternativa seria a de o Governo usar os instrumentos de política fiscal. Ora, 

o mercado sabe que nessa área as coisas estão pretas e que certamente a vontade política do 

Governo não é para resolver a questão fiscal, mas, sim, para· ser reeleito. E, 

conseqüentemente, a reeleição implica que o ajuste fiscal não vai ser feito. 

A quarta opção é não fazer nada. E aí seria uma irresponsabilidade: diante de um 

quadro complexo, simplesmente dizer vamos esperar para ver. De maneira que o mercado 

está nervoso não é porque está pensando em fatos esotéricos que vão acontecer, mas 

simplesmente porque quer se antecipar ao que o Governo vai fizer. E é normal que esses 

eventos façam com que haja nervosismo no mercado, porque o mercado financeiro vive do 

futuro e não do passado. Também acho que este é o primeiro ponto, que é um ponto 

importante. 

A segunda questão de que se fala aqui no Brasil tem a ver realmente com a questão 

fiscal e a necessidade do ajuste fiscal do Governo. Eu gostaria de lembrar a todo o mundo, 

porque as pessoas se esquecem dos fatos e ficam às vezes falando do que em inglês é 

chamado de wishful thinking, a questão que ocorreu no primeiro ano do governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso é que ao invés de se fazer o ajuste fiscal, se fez o 

desajuste fiscal, ou seja, o primeiro ano do governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso foi o ano em que se aumentou o déficit público. Não se precisava de nada 

constitucional, precisava apenas de Governo para resolver uma questão que é uma questão 

grave do país. 

De maneira que a questão fiscal que está aí colocada, e muito se fala da necessidade das 

reformas, certamente as reformas são imprescindíveis para a retomada do crescimento 

econômico brasileiro, mas a disciplina fiscal não requer reformas constitucionais. Requer 

uma administração pública severa, baseada justamente na contenção dos gastos, a receita 

disponível no país. É disso que se necessita. É claro que as pessoas vão dizer, «não, o 

Fernando é ingênuo porque não leva em conta as restrições políticas». Eu diria que até 

certo ponto sim, porque a minha especialidade não é a ciência política. Mas sendo um 

observador da política no Brasil, nós vamos ver, por exemplo, que no caso da reeleição 

certamente vai existir vontade política para que se façam as condições necessárias para se 

votar a emenda constitucional. 

39 



De maneira que nós temos de entender que uma vez que haja as condições políticas 

definidas em que haja realmente o pulso forte do presidente da República, o ajuste fiscal se 

faz. De maneira que se está postergando esse ajuste fiscal, e nós devemos enfatizar que o 

custo social de postergar o ajuste fiscal no Brasil é um custo estratosférico, em que a 

sociedade vai pagar isso. Quer dizer, quando se deixa de fazer o ajuste fiscal hoje e se 

aumenta a dívida pública em bola de neve, isto significa menos escolas públicas, menos 

saúde, menos transporte, menos habitação popular no futuro. De maneira que esse é o tipo 

de trade-off que acontece no momento. Muito obrigado. 

Carlos Ivan Simonsen Leal - Alguma pergunta ainda? (pergunta inaudível) Para esta eu 

vou lhe dar três respostas de três correntes um pouco diferentes. Primeiro, a resposta mais 

liberal aqui com o Or. Roberto. 

Roberto Fendt - Nesse caso específico, Carlos Ivan, o Brasil, juntamente com cento e 

trinta e poucos países. firmou em 1994 o ato constitutivo da Organização Internacional do 

Comércio, através do qual o país se compromete a seguir procedimentos não 

discriminatórios na aplicação de direitos compensatórios, quer por dano à indústria local, 

como por dumping, quer por subsídios de exportação de parceiros comerciais. 

Eu tenderia, num primeiro momento, até a concordar contigo no seguinte sentido. 

Embora o Brasil seja signatário do Código de Direitos Compensatórios desde 1978 ou 

1979, o país não se preparou adequadamente, em termos administrativos, para aplicar os 

instrumentos legítimos de defesa comercial sancionados no âmbito do então GATI, hoje 

Organização Internacional do Comércio. 

Contudo, o oposto também não é verdadeiro, isto é, o Brasil não está totalmente 

despreparado. Lembro o caso mencionado ainda há pouco pelo professor Issler. O Brasil 

aplicou cláusula de salvaguarda contra a importação de brinquedos, de acordo com os 

procedimentos da Organização Internacional do Comércio. É um dos primeiros casos de 

aplicação de salvaguarda desde que a OMC entrou em vigor. 

O Brasil tem aplicado tarifas antidumping contra diversos produtos, bem como outras 

restrições visando coibir eventuais práticas desleais de comércio por parte de parceiros 
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comerciais. Exemplo disso é a exigência de prazo de financiamento inferior a 30 dias nas 

importações de têxtil. 

Portanto, há um conjunto de medidas de proteção contra atos julgados desleais de 

comércio em vigor. a que é muito importante, nesse assunto, é não transformar esses 

instrumentos em mecanismos disfarçados de proteção. Se consolidamos uma tarifa no 

GA TI e temos uma tarifa externa comum com os nossos parceiros no Mercosul, não 

podemos inventar supostos casos de dumping, de dano à indústria local ou de subsídios, 

para trazer de volta a estrutura de proteção. 

De duas, uma: ou fomos irresponsáveis em subscrecer o tratado que deu origem à aMe 
-mecanismo liberal, que estabelece o primado do Estado de Direito nas relações 

internacionais, ou então, se não fomos irresponsáveis, é bom que de fato honremos nossos 

compromissos, sob pena de retaliação de nossos parceiros comerciais. 

Carlos Ivan Simonsen Leal - a Rubens está muito calado, porque ele é o organizador do 

Seminário. Eu vou pedir que ele comente isso também. 

Rubens Penha Cysne • Eu, como organizador, vou me limitar a fazer pequenos 

comentários. 

Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma pequena retificação, já que o João Victor me 

solicitou fazê-lo. a imposto inflacionário pré-Real não eqüivalia, como disse o João, a 8 

por cento do PIB, mas sim a algo da ordem de 16 bilhões de dólares ao ano. Interessante 

observar como esta variável apresentou uma queda (de 16 bi a algo próximo de zero) do 

mesmo montante que o aumento do déficit em conta corrente no primeiro ano do Real. 

Trocou-se uma taxação disfarçada ao bolso e ao talão de cheque dos indivíduos por um 

aumento da dívida externa, financiada por não residentes. Eram 16 bilhões de dólares que 

tínhamos de imposto inflacionário, que financiava o déficit operacional conjuntamente com 

o aumento possível da base monetária real, da dívida real. A partir de julho de 1994, o 

excesso do déficit operacional sobre a variação da base real e da dívida líquida real deixou 

de ser financiado por imposto inflacionário e passou a ser financiado por endividamento 

externo. 
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Como colocou muito bem a Mesa, o Governo, ao gastar mais do que arrecadava, estava 

tirando dos nossos bolsos. E de uma forma sorrateira. Porque o imposto inflacionário 

chama-se imposto, mas na verdade trata-se de um confisco, tendo em vista que nunca foi 

votado no Congresso Nacional. O confisco inflacionário caracterizou-se também por não 

exigir uma operação de arrecadação, ele não é explícito. Ele é um imposto que na verdade 

representa uma depreciação de capital. A gente tem o dinheiro no bolso e ele vai perdendo 

o valor. Compra 100 laranjas no início do ano, não rende juros nominais, nem o depósito à 

vista nem os encaixes, e depois compra apenas 50 laranjas, e nós perdemos essas laranjas 

para o Banco Central, tendo em vista que tais laranjas representam um seu passivo para com 

o resto do mundo. 

Até o momento, essa redução de nossas transferências para o Banco Central fez com 

que aumentássemos o consumo. É claro que existe um limite temporal para tudo isto. Se 

conseguirmos nos ajustar até lá, não haverá maiores problemas. Contudo , há de se 

reconhecer que estamos pagando alto pela compra de tempo (leia-se, o juro sobre a dívida 

interna, que foi utilizada para compor as reservas, é alto) e não o estamos aproveitando 

como deveríamos, para fazer nosso dever de casa Por outro lado, o mundo nunca viu 

nenhuma outra operação, feita com tamanha suavidade e rapidez, de troca de imposto 

inflacionário por déficit em conta corrente. Neste ponto o Real realmente inovou. O 

problema é que quando o analgésico é muito bom às vezes o doente acaba por abusar. 

Gostaria agora de fazer um segundo comentário sobre um ponto que o professor Aloísio 

muito bem colocou. 

Tem-se observado recentemente na imprensa algumas análises que somam o déficit 

em conta corrente do balanço de pagamentos previsto para 1997 (US$ 25 bilhões), com as 

amortizações da dívida externa de médio e longo prazo (US$ 18 bilhões) e com o capital 

externo de curto prazo (US$ 32 bilhões em junho de 1996). Chega-se com isto a um fluxo 

negativo de divisas estrangeiras de US$ 75 bilhões em 1997. Em seguida, apresenta-se a 

comparação entre este fluxo e o estoque de reservas (US$ 60 bilhões) como uma 

importante variável a ser utilizada no diagnóstico de uma possível crise cambial. 

A divisão de um estoque (reservas) por um fluxo (déficit em conta corrente e 

amortizações líquidas em 1997) nos dá a dimensão de tempo, trazendo à tona a única 

afirmativa possível decorrente diretamente desta comparação: se todas as fontes de 
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crédito externo para o Brasil desaparecessem ao início de 1997, o país ficaria sem divisas 

para importar ou saldar seus compromissos em aproximadamente 10 meses (60n5 anos). 

Como a disponibilidade de crédito para o país não é zero, contudo, esta conclusão não é 

possível, tendo em vista que a premissa não se verifica. 

Por outro lado, a disposição de não residentes no Brasil em abdicar 

temporariamente do excesso de sua renda sobre seu consumo, para financiar as mazelas 

de nossa previdência social e de outros gastos do governo, não cobertos por impostos, não 

é infinita. Mesmo elevando os juros. Todo credor sabe que existe um limite de juros que 

o devedor pode pagar sem se tomar inadimplente. 

Cabe então averiguar não apenas o valor de nossa liquidez adquirida (reservas), 

mas, principalmente, de nossa liquidez adquirível (crédito externo). Para saber se nossos 

credores estão dispostos a seguir em frente, há de se analisarem fatores quantitativos e 

qualitativos. 

Do ponto de vista quantitativo, concentrar-nos-emos aqui numa variável 

importante para qualquer credor, representada pela relação entre a dívida líquida e a 

capacidade do devedor de controlar a geração de receitas para saldá-la. No caso em 

questão, trata-se de contrapor a dívida externa líquida do país às suas exportações de bens 

e serviços não fatores. Trata-se evidentemente de um parâmetro parcial, tendo em vista 

que ele nada afirma sobre o nível e a compressibilidade das importações, bem como 

sobre a taxa de juros incidente sobre a dívida externa. Mas ainda assim importante. 

Quanto mais reduzida a fração dívida líquida sobre exportações, mais confortável a 

situação do país. 

No que depende apenas deste indicador, e na ausência de choques externos, não 

há motivo para alarme de curto prazo, podendo o crédito continuar fluindo naturalmente 

para o país ainda por algum tempo. 

De fato, a relação entre a dívida líquida e as exportações de bens e serviços não 

fatores, que costuma ser considerada razoável quando abaixo de 2, chamar a atenção 

quando entre 2 e 4 e preocupar quando acima de 4, encontrar-se-á, ao final de 1996, em 

algo em tomo de apenas 1,76, número bastante inferior a alguns alcançados na década de 

80. 
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--- ----- -- -----~---~~~~~~~~~~-

Pode-se argumentar sobre a pertinência dos valores absolutos da regra de bolso 

acima descrita, tendo em vista que as condições dos mercados de crédito modificam-se ao 

longo do tempo e de país para país. Não há dúvida, por exemplo, que hoje em dia os 

mercados de crédito são muito mais ágeis do que na década de 80, o que facilita as 

chances de uma crise cambial a partir de choques adversos. 

Uma saída para o impasse está em se trocar a análise de nível pela análise da taxa 

de crescimento. Para isto, as quatro variáveis importantes são 1- a taxa de crescimento 

das exportações, 2- a taxa internacional de juros incidente sobre a nossa dívida externa 

(neste ponto eu discordo do professor Aloísio quando ele diz que a taxa de juros externa 

não é tão importante no momento para a evolução de nossa economia), 3- o nosso hiato 

de recursos, representado pelo déficit do balanço comercial e de serviços não fatores e, 

admitindo-se otimisticamente que o parâmetro relevante de análise seja a dívida líquida e 

não o passivo externo líquido (o que é discutível), 4- os ingressos de moeda forte através 

de investimentos diretos (reinvestimentos não devem ser computados aqui). 

Trabalhando-se com taxas anuais de 8 % para os juros e 6% para as exportações, 

conclui-se que a relação dívida líquida exportações de bens e serviços não fatores 

chegará a 2 ao inicio de 1998, a 3 em 2002, ao dobro do valor atual (3,52) em 2004 e a 4 

apenas em 2006. Admitiu-se também nestes cálculos, entretanto, a hipótese otimista de 

uma entrada de investimentos externos crescendo pari-passu com as exportações, bem 

como um nível de importações compatível com o atual hiato de recursos. 

A menos de choques externos significativos que impliquem em queda da taxa de 

crescimento das exportações vis-à-vis a taxa internacional de juros, ou severa redução dos 

investimentos diretos, a evolução da relação dívida líquida sobre exportações encontra-se 

em níveis palatáveis. Por outro lado, dada a tendência atual sempre crescente deste 

parâmetro, bem como as restrições advindas do baixo crescimento e dos índices de 

inadimplência nos mercados financeiros, em algum ponto do tempo, ou preferivelmente 

ao longo do tempo, haverá necessidade, a longo prazo, de se estabelecerem estímulos de 

preços relativos ao saldo das exportações sobre as importações de bens e serviços. 

Melhoria em portos, por exemplo, facilita exportações, mas também importações. 

Produtividade é importante, mas, como se observa pela evolução de nosso saldo 

comercial desde 1994, costuma ser insuficiente. Política monetária contracionista (com 
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consequente recessão) s6 corrige a balança comercial enquanto perdura, podendo apenas 

ser vista como paliativo para o problema. Em adição, a variável de política monetária 

deixa de se mostrar corretora de todos os males quando a inadimplência no sistema 

financeiro já é elevada. Tarifas altas protegem alguns setores em detrimento de outros (já 

que substituem uma desvalorização cambial que atingiria a todos indiscriminadamente, 

importadores e exportadores). A solução de longo prazo está no câmbio. 

Devem-se, contudo, perseguir tenazmente os meios (como tem feito 

pacientemente a atual equipe econômica) para que isto se consiga ao menos em parte com 

forte redução de gastos públicos (que por si s6 já reduz o preço relativo dos bens não 

transacionáveis com o exterior) para que seja liberado espaço para um aumento da 

transferência líquida de recursos para o exterior. 

Em adição, deve-se lembrar que qualquer necessidade de desvalorização do 

câmbio nominal não implica necessariamente em crise ou em inflação fora de controle. O 

colapso das moedas do Reino Unido, Itália e Espanha em, 1992 são exemplos de soft 

landing. O mesmo vale para Israel, que apenas desvalorizou sua moeda em março de 

1987, vinte meses após o início da estabilização, que foi bem sucedida. A percepção do 

momento adequado para ajustes é fundamental nestes casos. 

Do ponto de vista qualitativo, talvez estejamos pior do que do ponto de vista 

quantitativo. O credor externo tem percebido no Brasil um devedor que paga caro pelo 

tempo dizendo que vai mudar de vida (juro é o custo do tempo), mas não muda de vida. 

Ou pelo menos não muda o suficiente. Por exemplo, o credor deve ter se irritado quando 

o governo federal aceitou uma solução para o Banespa ao final de 1994 que não 

implicava no fim de sua função de emissor de moeda para o Estado de São Paulo. 

O credor deve também ter ficado irritado, por exemplo, com o pífio projeto de 

reforma da Previdência, onde se pediu demasiado pouco e ganhou-se menos ainda 

(Sarney, com as micro e pequenas empresas, deu uma lição política ao ministro 

Stephanes, ameaçando o governo com um projeto mais ambicioso e ganhando em troca o 

imposto único). Enfim, irrita ao credor (o leitor deve refletir sobre o que siginifica 

irritação em um credor externo) o fato de ainda estarmos nos defendendo da Constituição 

Cidadã, quando já poderíamos estar atacando. 
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o Ivan me provocou e eu acabei entrando aqui neste painel, onde não estava escalado. 

Como economista praticante, falei o suficiente para que ao final da minha apresentação 

ninguém se lembrasse mais qual era a pergunta inicial. Ivan, por favor não me provoque 

mais... Obrigado. 

Carlos Ivan Simonsen Leal - Eu vou provocar mais é depois, durante o debate. 

Aproveitando que eu sou mediador, e geralmente mediador fica de boca calada, mas eu não 

estou resistindo a este microfone, eu vou só fazer um comentário à exposição do Aloísio e 

completando com a exposição do Rubens, que é o seguinte. A maior parte das pessoas olha 

para a correlação entre os nossos títulos lá fora e a dívida pública americana de longo prazo. 

De fato, se por curiosidade alguém roda uma regressão dos nossos títulos lá fora contra 

renda variável lá fora, ou seja, contra o Standard and Poors 500, ou contra o Dow Jones, a 

correlação é bem maior. Isso talvez fosse o indicativo, eu não sei, mas estou supondo, de 

que a nossa dívida lá fora, os nossos papéis lá fora são vistos muito mais como renda 

variável do que como renda fixa, com exceção do IOU, o que é bastante razoável. O que 

isso significa? Significa o seguinte. Se concomitantemente há uma mudança estrutural dos 

juros de longo prazo nos Estados Unidos e você tiver, o que é esperável, uma queda abrupta 

na Bolsa de Nova York. você pode ter dificuldade de refinanciar a nossa dívida. Então, eu 

creio que toda a mensagem do que o Rubens está dizendo é a seguinte. CeIem paribus, que 

é uma expressão de que os economistas gostam, mantido como está, você pode durar 

bastante tempo. Não há um indicativo de que você vá ter mudanças fora muito violentas. 

Mas é uma posição de risco. É uma posição em que se houver uma hecatombe lá fora, você 

pode ter um reflexo e ter pouco tempo para manobrar aqui. 

O que o Roberto aqui do meu lado estava dizendo também, eu fiquei aqui fazendo as 

contas. Nós estamos de volta a 1980. Então, em 1998 a gente vai ter que tomar o avião e ir 

embora, porque foi em 1982 que o Brasil quebrou, não é? Então, por analogia, não é, 

Roberto? Eu acho que é isso. 

Eu gostaria de saber se ainda há mais pergunta. Nós temos tempo para mais duas 

perguntas rápidas. Por favor, Hugo, mas fale alto. 
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Hugo - Foi dito aqui que os economistas concordam com a idéia da liberalização do 

comércio exterior. O professor João Victor levantou essa questão. Eu creio que não haja 

tanta concordância é com relação à forma de implementar essa liberalização do comércio 

exterior. Como eu não estou fazendo um acompanhamento muito perto da conjuntura, eu 

gostaria de perguntar à Mesa se essa redução de tarifas que ocorreu nesses últimos anos foi 

anunciada com suficiente antecipação, de maneira a preparar os setores afetados para uma 

reestruturação para fazer face à competição externa, se possível dando algum exemplo. 

Roberto Fendt - Deixa eu responder à tua indagação. Não só o programa de redução foi 

anunciado com antecedência - ele foi preanunciado - como foi anunciado o cronograma 

de desgravação, isto é, a cada trimestre reduziam-se tantos pontos percentuais nas alíquotas 

de cada um dos itens da pauta da Tarifa Aduaneira Brasileira. Foi possível saber em 1990 

precisamente qual seria a margem de proteção tarifária a vigir em setembro de 1994, com 

quatro anos de antecedência O que pode ser argumentado é que quatro anos é muito pouco 

tempo. Alguns argumentam que é muito tempo. 

É importante observar que o programa de desgravação que começou em 1990 foi, 

rigorosamente falando, posto em discussão em 1988 e os estudos para sua implementação 

começaram em 1986. Portanto, não houve uma preocupação abrupta em desgravar a 

economia e expô-Ia repentinamente à competição externa Isso de fato não aconteceu. O 

que pode ser indagado é se os níveis para os quais as alíquotas convergiram são adequados 

ou não. Eu diria o seguinte. Mesmo considerando-se somente a América Latina, a média 

das tarifas brasileiras ainda é das mais altas. Somente dois ou três países da região têm 

alíquotas tão altas como as brasileiras. Em termos internacionais a nossa média ainda é alta. 

Deve-se atentar para o fato de o Brasil praticar alíquotas temporárias inferiores às 

consolidadas no GATT/OMC. Essa prática permite a existência de regimes especiais de 

importação, como o automotivo. Permite também que as alíquotas sejam elevadas de volta 

aos níveis consolidados, em situações de desequilíbrio do balanço de pagamentos. 

João Victor Issler - Eu queria concordar com o Fernando Holanda quando ele, de alguma 

forma, falou sobre a reforma fiscal, a urgência da reforma fiscal, e de que forma isso se 

reflete nos mercados financeiros. Eu concordo plenamente em que o mercado financeiro 
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olha para a frente, e eu acho que a sociedade que se observa no curto prazo tem exatamente 

a ver com o fato de que, como as perspectivas de uma reforma fiscal são remotas à altura 

que é necessária, isso se reflete na volatilidade tão grande no merCado financeiro, na 

inquietação. Como o Aloísio mostrou, talvez grande parte dessa inquietação não tenha a 

ver com o mercado externo e, sim, com questões internas. Eu acho que a maior delas é 

exatamente o ajuste fiscal. 

Nesse quesito do ajuste fiscal, tem uma frase que já foi dita aí várias vezes é a de que a 

política é a arte do possível, não é isso? Infelizmente, para a reforma fiscal eu acho que essa 

frase não vale muito, porque no caso de reforma fiscal, não é para ela ser feita ao passo do 

possível, mas, sim, ao passo do necessário. Caso não seja feita ao passo do necessário, a 

gente corre o risco de ver perder grande parte do esforço de estabilização. 

Então, você fala com várias pessoas do Governo e elas dizem, «não, é porque é muito 

difícil, não pode ao ritmo que as pessoas querem», etc., etc. Mas eu acho que a gente corre 

o risco de perder esse bonde ... 

Aloísio Pessoa de Araújo· - Eu queria fazer alguns breves comentários. Em primeiro 

lugar, eu estou de acordo com o Rubens, dizendo que existem outros fatores para serem 

considerados no risco do país. Por exemplo, as exportações, e existem outros também, que 

eu tentei representar ali em um dos modelos que eu apresentei, apenas como um índice de 

qualidade do país. Eu representei ali como o índice Bovespa, como uma primeira proxy, e 

obviamente devem ser outros fatores, como exportação, também considerados. 

Agora, o que eu acho que é importante ressaltar aqui, não sei se alguém discorda de 

mim também, mas é importante deixar claro, é que existem certas mudanças da década de 

80 para cá, por exemplo. Na década de 80 nós estávamos muito mais sujeitos a variações 

externas e agora temos muito mais dependência de nós próprios, como as regressões que eu 

mostrei aqui demonstram. Acho que ninguém discordou disso. 

Existe uma outra questão também que ficou pouco clara. É que a situação de balança 

comercial brasileira não depende só do déficit público. Realmente o déficit público 

atrapalha bastante, está todo o mundo de acordo em que não se pode ter 4% de déficit 

público no meio de um programa de estabilização. Isto é demais. A dívida interna está 

crescendo muito, os riscos internos, a demanda agregada cresce, etc. 
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Agora, existe um problema associado à balança comercial que não depende do déficit 

público. É simplesmente uma questão de que o Brasil tem a sua dinâmica de crescimento 

própria, o próprio Plano de Estabilização restabelece índices de confiança maiores, vai 

existir uma nova fase de crescimento econômico, com demandas para bens de capital, etc., 

etc., e essas duas questões devem ser separadas na análise, porque nós podemos muito bem 

resolver diminuir o problema do déficit público, passar de 4 para 2%, e continuarmos com o 

problema de balança comercial. 

Minha última observação. O Fendt fez um comentário de que as nossas exportações já 

estavam sofrendo problemas antes. Ele pega o período de 90, 92, 93, antes do Plano. É 

verdade que sim, mas parte disso também é devido a que havia uma recuperação econômica 

em curso no momento. Quer dizer, houve uma grande queda de Pffi em 1990. Eu tenho 

dificuldade em ficar analisando períodos específicos e estabelecer isso ou aquilo, porque 

são tantos os fatores que afetam o comércio internacional que a gente pode se perder um 

pouco numa observação específica. 

Fernando Holanda Barbosa· - É uma tradição da nossa sociedade chamar as coisas por 

um nome diferente. Quer dizer, aqui não se dá nome aos bois, não se chama às vezes João 

de João, Manoel de Manoel, e assim por diante. Existe uma tradição de você chamar banda 

o que efetivamente aqui não é banda. Aqui é um sistema de câmbio fixo, com leilão, tem 

uma banda larga que não serve para nada, e tem uma intrabanda que é o que opera no dia. 

Então, o que opera é uma intrabanda que na verdade é um câmbio fixo, porque todo câmbio 

fixo opera com minibandas, como eles estão operando. E, obviamente, é um crawling peg 

disfarçado, porque essa intrabanda move. Então, é um câmbio fixo com trajetória 

previamente definida pelo Banco Central. 

Então, eu acho que essa literatura de banda não cabe ser aplicada aqui ao nosso caso, 

porque o nosso sistema não é um sistema de bandas, mas, sim, um sistema de câmbio fixo 

disfarçado de banda. 

Carlos Ivan Simonsen Leal - Nós já estamos aqui ficando um pouquinho apertados no 

nosso cronograma. Vamos ter um intervalo e o próximo painel começa daqui a 20 minutos. 
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PAINEL 2 - ASPECTOS MACROECONÔMICOS DO FLUXO DE CAPITAIS 

José George Bezerra - Vamos dar início ao segundo painel deste Seminário, que trata de 

aspectos macroeconômicos do fluxo de capitais, com a palestra do Professor Razin. 

Professor Razin, por favor. 

Assar Razin* - Thank you. I apologize for not speaking in your own language, and instead 

I am putting you into the hardship of listening to English with an Israeli accent. I would like 

to focus most1y on extemal balances, but then, if time will permit, to make some remarks 

about exchange rale targeting and exchange rale overvaluation issues. 

TaIking about external balances, Brazil of course is not the only country that runs 

current account deficits. I understand that your deficit is around 3 per cent of output, but 

among the developing countries you are following behind countries like South Africa - I 

mean, not South Africa, South Africa is not a developing country, although now, with the 

integration maybe it is like that - but Indonesia, Philippines, Colombia, the Tchech 

Republic, Hungary, Thailand and Malaysia. Malaysia has a current account deficit right 

now of about 8 to 10 per cent of output. And also, among the industrialized countries, we 

have severaI important countries that are running deficits. Among them are the V.S.A., 

Canada, aIthough their deficits in terms of the output is much less, below 2 per cent, but 

Australia Australia is a remarkable thing because they have been running current account 

deficits for three, four decades, and right now their deficit is around 5 per cent of output. 

So the question is, essentially, whether that kind of issue, current account deficit, should 

flash a red light, or putting it in more neutral terms, whether these current account deficits 

are sustainable. Now, there are few ways economists can look at this issue of the 

sustainability of the current account deficits. One way is to look at the pure solvency issue. 

Obviously, countries that have existing netexternaI debts will have to pay these debts at 

some point in the future and the only way to do it is through non-interest surpluses on the 

current account. The non-interest current account should be having enough streams of 

surpluses in the future to cover these existing debts. 

Now, for example, Brazil, it was mentioned in the earlier session, has an externai debt 

of about 10 per cent, net externai debt adjusting for the internationaI reserves of about 10 
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per cent of output. Your current account deficit is now 3 per cent of the GNP. With 

existing debt of 10 per cent, solvency will require you to convert the deficit into surpluses, 

but mild surpluses that you should sustain on the average in the future õf about 0.5 per cent 

primary surplus, or surplus without interest payment. 

So, basically, the job is to convert over some spin of time your non-interest deficit of 

about 1.5 per cent of output to a surplus of about 0.5 per cent of output. So, basically, in 

very simple words, the conversion is about 2 per cent of output in terms of consolidating the 

current account deficit, if you would like to have your net debt not rising as the proportion 

of output. 

But this is purely a solvency issue, and the question is whether this is enough of a 

consideration to argue for sustainable current account deficit. And in your case it is not 

really the kind of deficit which is a problem, but it is the feeling that it is an expanding 

deficit, that it might grow in some point in the near future. 

But the other way the economists would look at the sustainability of the current account 

is not through pure solvency, but also through the issue of willingness to pay on foreign 

debt on the part of the borrowing country, on the one hand, and willingness to lend to this 

country, on the part of the foreign investors. And of course these two considerations are 

intertwined, and the question is: at what point current account deficits that create an 

accumulation of foreign debt would bring the country into the point that, first, there are 

some doubts about its willingness to pay entirely discount debt, and secondly, whether the 

foreign investors will have some skeptcism about this country credit weakness? 

rve just heard, although I am not sure, rve just read in The Economist that the rating of 

country risk applied to Brazil is not extremely favorable. Brazil, in this country risk rating 

of The Economist of a year ago, was in a middle position, below Russia, Venezuela, Mexico 

and Argentina. But more risky in this kind of measure relative to countries like Poland, 

Greece, and China. 

I am not an expert on the Brazilian economy and I will not give any prescription about 

whether you have a big problem or not, but I would like to call your attention to an 

intemational cross section study that I conducted with a fellow from the IMF, and the 

background paper was, I guess, distributed for this conference. And these are some of the 

highlights. We looked at this cross section data where we selected countries that had in 
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various times persistent current account deficits, not like Brazil, but really persistent, at the 

leveI of 5 per cent or close to it, on the average, for some years, like four or five years. 

And we noticed that these countries had quite contrasting outcome out of this relatively 

common experience of current account deficit. And this is what is flashed out in this Table, 

which is, I apologize, reIatively difficuIt to read because the numbers are relatively small. 

Let me just give you the highlights of what you are supposed to see but you don't see in the 

Table. 

fi the first line you see basically these current account deficits as proportion of output 

for these countries. Chile and Mexico in the 1977-81 period, Mexico in the 1991-94 period, 

Korea in the late 70s, Ireland in the early 80s, Israel in the early 80s, Malaysia in the early 

80s, Australia in recent times, and Malaysia in recent times, and the figure of 9 per cent is 

the most recent figure for Malaysia 

But the issue is that, although in alI these countries (could you put the other Table?) you 

see the current account deficit in the first line is a minus, which is a deficit of 5 per cent or 

more of GNP over a bunch of years, some of them didn't move into a crisis and some of 

them did. I mean, I don't have to tell you which of these episodes are crisis episodes and 

which are not. 

fiterestingly enough, if you look at the background in terms of shocks that were 

bombarding these economies in these episodes, and I am taIking about terms of trade shocks 

or real interest rate shocks, the pattem of variation of these shocks is not the same as the 

pattem of the outcome, but you see that some of them really moved to a big crisis and some 

of them did not. And during the big crisis they had to tum very abruptly their deficits into 

surpluses. And the figure in parenthesis is what happens after these persistent periods of 

deficit. 

And we looked at the sort of possible structure indicators of what made the difference 

for the episodes. Why Australia was able to sustain three decades of current account 

deficits, while Mexico failed at three times, in 1976, 1991 and 1994? Then we realized -- I 

just give you the highlights -- the following of the most important predictors. 

First of alI, the leveI of savings of the economy. By the way, what was put out here is 

basically financially oriented data for these countries, which suggests that there is a 

difference between these episodes in the way this deficit is financed. If it is debt financing 
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is one thing, if it is equity and FMI financing, it is something else. And that is basically 

picked up in this Table, although the leveIs of international reserves were not predictors of 

whether the country can sustain without crisis deficits or nol. But in terins of leaming the 

lessons, we found that the first factor is obviously the vulnerability of the country in terms 

of its external debt to GNP, in conjunction with its growth picture and interest rate in the 

world. Obviously the most important shocks were interest rate changes in the V.S. and in 

the rest of the world. And if you adjust for growth, this sort of measure, you get some sort 

of predictor which is one of the small number of predictors for whether the country will be 

potentialIy liabIe for crisis or nol. 

The second factor affecting these countries which was found very important is the trade 

openness of the country. It couId be measured in terms of exports to GNP, imports to GNP, 

or the sum of exports and imports to GNP. In this Table, basically the Far East Asian 

countries and the European countries which were not moving into debt crises or had a 

severe crisis after a Iong period of current account deficit also had very high trade openness. 

The third factor is the real exchange rate. AlI the while the exchange rate was in line 

with other indicators and an important predictor of the current account crisis or debt crisis. 

And that, of course, was flashed out in the previous panel and maybe we will come back to 

it again. 

I don't have time to go over alI the rest of it, but you get the idea that these are a select 

number of important structural and policy features that you should Iook, whether you shouId 

believe that there is a potential danger. By the way, market expectations that you can 

extract from the capital market were usually not good predictors of crisis in the offing. You 

remember that the 1992 European currency crisis was not predicted by the capital markel. 

The Mexican 1994 crisis was not predicted by the capital market. So, those who measure 

things only according to the market expectations based on the capital market should take 

note of that. This is why economists shouId look at some more fundamental issues in order 

to look whether danger is in the offing or not. 

How about the fiscal balance? The fiscal balance, if you look prior to a crisis, was not a 

good predictor. Do you remember that in Mexico, in 1994, the fiscal balance was not an 

issue. In Mexico in 1991 and 1992 it was an issue. But there is no consistent pattern as far 

as a fiscal balance prior to a crisis is concerned. But if you look at the post crisis situation 
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or the post transfonnation situation, also countries Iike Korea, which didn't have any crisis 

at their persistent period of current account deficit, had to undergo a structural change 

whereby they turned deficits into swpluses on the external front in a giadual fashion. And 

also Israel is another case. In alI these experiences, fiscal consolidation was the lever by 

which the countries were able to move the current account deficits into surpluses. 

So, fiscal consolidation was an important measure found, according to this kind of cross 

section study, in terms of helping, facilitating a country to move ahead after the turning 

point. The tuming point, if it was abrupt, was the crisis. If it was just a tuming point for a 

gradual start of tuming into external swpluses, that also was a tuming point that was flashed 

out in some of these tables, but, again, the fiscal balance was consolidated after the turning 

point. And that was found to be an important element in the consolidation of the external 

stands. 

Now, a few points about exchange rates or exchange rate targeting, if I still have a few 

minutes. Obviously, the problem with the exchange rate targeting or fixing the exchange 

rate at some leveI, or make it more fixed and flexible, is not entirely related to the current 

account deficit issue or the external balance issue. Some times it does, some times it does 

not. It is sort of a single issue that should be looked at as by itself. Obviously, we know 

from the basic principIes and the economic theory with the main motivating model of 1979, 

of balance of payment crisis, which was a misnomer because it was not a balance of 

payment crisis, it was a currency crisis model. We know that if you have inconsistency 

between the macro policy and the leveI of the exchange rate that has been fixed or pegged 

by the monetary authorities, at some point there could be a problem, a currency crisis. But 

this inconsistency may not be reflected in external balance as necessarily. It could be 

reflected in relatively low economic activity. This was the case in Europe in 1992. The 

things that moved the countries away, the U.K. and Italy away from the EMS, was not really 

the current account issue, but it was the unemployment, especially in the U.K., that was 

behind. So, this inconsistency of policy could be reflected in which will terminate the 

exchange rate regime as we know it. But some times it is the current account deficit that is 

really the flash, the red Iight. But some other times it is neither this or that, but a possibility 

of an abrupt change in the world rate of interest, like a rise in the interest rate in the U.S. 

that wilI abruptly make the capital flows reverse their course for a given country. 
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So, the question of whether the fixed exchange rate system is sustainable has to be 

judged in light of these things but at the background you must look at whether you have 

consistent macro policies. So, the main thing that comes out from many studies of currency 

crises is that this inconsistency in macro policies could be a situation where the domestic 

credit is expanding in an inconsistent way relative to the fixed leveI of the exchange rate. 

But possibly the exchange rate was basically crawling, like in a crawling band, maybe the 

currency regime could have been sustained. But the main thing is to look at the consistent 

pattern of the monetary policy judged from the domestic credit expansion relative to the 

slope, if you like, of the exchange rate fixed. 

But another inconsistency could be created, not from the monetary side, of course, but 

from the fiscal side. Huge budget deficits of course are inconsistent with the relatively fixed 

agenda because they pulI the interest rates high, they bring into the country hot money, so 

they appreciate the yearly exchange rate, that at some point will move the economy into a 

very low performance, in terms of its economic activities. Slow growth, and in some 

countries - not like Brazil, but in some countries - unemployment. 

So, the budget deficit is also part of this equation. But the general thing is that you can 

sustain an exchange rate targeting, but you can sustain it if you run consistent macro 

policies in the background. But of course you know that a exchange rate targeting is just 

one way to fight inflation. There are alternatives, but 1 think they will be discussed 

tomorrow. Inflation targeting is another way. When you do exchange rate targeting, of 

course, the monetary policy cannot do anything else. It shores this anchor, but it cannot 

control the base money and so it weakens monetary policing in that regard, in fighting 

inflation. The inflation target has some other problems that possibly we will discuss 

tomorrow. 

But the point that 1 would like just to conclude by is that a exchange rate targeting could 

be sustained only if in the background the macro economic policies, be them monetary 

policies or fiscal policies, are sound and also with the expectations at the external 

environments, chiefly the world rate of interest, will not abruptly change its goals. Thank. 

you. 
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José George Bezerra - Obrigado, professor Razin. Parece que seria mais produtivo 

mantermos o critério do primeiro painel, em que as perguntas e o debate seriam deixados 

para o final, de modo que eu passo a palavra para o professor Sérgio Werlang fazer a sua 

palestra. 

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang* - Obrigado. Eu vou falar aqui basicamente dos 

resultados de um trabalho que foi apresentado no encontro latino-americano da Econometric 

Society, e me foi encomendado falar sobre o que a gente aprendeu depois da crise do 

México. 

O ponto fundamental é este: o que detennina o financiamento externo de um país? Por 

que pessoas de um país que não o país de origem, doméstico, resolvem investir dinheiro 

nesse outro país? E a razão é a mesma de qualquer investimento financeiro. Você tem que 

olhar para o custo de oportunidade do seu capital no exterior, ou seja, esse país de fora do 

Brasil tem que olhar para o custo de oportunidade do capital lá, que é a taxa de juros nos 

Estados Unidos, e tem que olhar para o retomo desse investimento e o risco desse 

investimento no país para onde se dirige esse dinheiro. 

Então, esse modelo de equilíbrio geral, no fundo, e simplesmente de escolha de 

investimentos, é o que detennina o nível de financiamento externo que um país consegue. 

Dessa forma, existem inúmeros fatores que alteram tanto o custo de oportunidade quanto o 

risco, quanto o retomo, do investimento em um terceiro país. Então, vamos sempre pensar 

como o país de referência o Brasil recebendo investimentos dos Estados Unidos, apenas por 

uma questão de simplicidade da argumentação. 

O objetivo aqui é discutir cada um dos fatores, que lições aprendemos da crise 

mexicana, uma comparação do Brasil hoje com a situação do México então, e uma 

conclusão sobre a situação da política macroeconômica brasileira em relação ao aspecto de 

possibilidade de financiamento do déficit em conta corrente. 

O primeiro fator, como mencionei e mais importante de todos com certeza, é a taxa de 

juros nos Estados Unidos, e ponto final. Esse é o custo de oportunidade básico de capital no 

mundo. Em segundo lugar vem uma outra coisa muito importante também, que é a taxa de 

juros interna. Os investimentos num país, os investimentos no Brasil também dependem da 

taxa de juros que se pratica aqui dentro. Essa taxa de juros tem que ter alguma atratividade 
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pelo menos durante algum tempo, enquanto ainda não está consolidada a estabilização. 

Junto com essa taxa de juros, naturalmente, vem a probabilidade de você receber de volta o 

dinheiro que você investiu àquela taxa de juros muito alta. E eu faço questão de dizer isso 

porque este fator é de fundamental importância: a reputação e a credibilidade do país de 

pagamentos do país. 

Nós, infelizmente, e o México também, somos um péssimo caso de reputação. Nós 

reestruturamos nossas dívidas públicas várias e várias vezes. Houve o grande calote do 

Plano Collor. Além disso, houve uma medida recente, até extraordinariamente boa, e eu 

vou voltar a ela mais tarde, de resgatar a credibilidade da dívida agrária, uma dívida emitida 

pelo Governo Federal que não está sendo paga Mas voltarei a esse assunto mais tarde. 

Eu acho que uma das explicações fundamentais do porquê alguns países conseguem 

sustentar déficits em conta corrente durante muito tempo é porque esses países sempre 

pagaram o que deviam em tempo, sempre pagaram exatamente o que deviam, os países do 

Leste Asiático principalmente. O Brasil e o México têm uma longa história de moratória 

externa e interna 

Outra coisa importante é o montante e o crescimento da dívida do setor público. E aí, 

naturalmente, há vários fatores que determinam o montante e o crescimento da dívida do 

setor público, como, por exemplo, o déficit do próprio setor público e a despoupança que o 

setor público faz. Outro fator importante: a poupança do setor privado. O setor privado no 

Brasil, de 1994 para 1995, teve um aumento substancial da poupança do setor privado. 

Com dados que me foram conseguidos por Carlos Lavalle, do ffiGE, recém divulgados, é 

possível estimar, levando em conta o conceito operacional, não o conceito nominal, que a 

poupança do setor privado em 1994 subiu de 15,53% do Produto Interno Bruto para 18,21 % 

do Produto Interno Bruto, o que é um excelente indicador de que o setor privado brasileiro 

acredita que a estabilização chegou para ficar. Infelizmente, falta muito trabalho para o 

setor público, mas o setor privado está acreditando e os dados mostram isso. 

O terceiro ponto que também determina o montante e o crescimento da dívida do setor 

público, só lateralmente porque na verdade tem uma inter-relação grande em relação a isso, 

é o balanço comercial. Aqui estou supondo, quando eu faço essa argumentação, que o 

balanço comercial tem uma parte exógena que não depende das outras variáveis. Esta parte 

exógena, no caso aqui, são regulamentações. E nesse aspecto o Governo tem tido uma 
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atitude muito positiva A desoneração de ICMS sobre as exportações foi realmente uma 

medida extraordinária, aliás, uma das melhores medidas de política macroeconômica que no 

país já devia ter sido tomada há muito tempo. É uma muito boa medida' mesmo. 

Por último, também em relação à probabilidade de receber de volta o montante 

aplicado, principalmente em relação à dívida externa, mas também em relação à divida 

interna, está o montante das reservas internacionais. Quando você tem um empréstimo de 

100 com zero de caução não é mesma coisa que ter um empréstimo líquido de 100, onde 

você tem 1.000 de empréstimo e 900 de caução. É uma coisa completamente diferente. E é 

essa a situação que nós temos no Brasil hoje. Nós temos uma caução lá de 60 bilhões de 

dólares, bastante considerável para qualquer padrão, mesmo que se leve em consideração 

que deve haver uma natural desconfiança de investimentos em um país que tem um 

histórico de não ser bom pagador. 

a quarto item importante, naturalmente, que determina também a atratividade e o risco, 

é o dos investimentos no país, ou seja, no Brasil, e em investimentos reais, a atratividade e o 

risco de investimentos reais. 

Aí há quatro fatores fundamentais, mas basicamente baixa inflação é o primeiro deles; o 

segundo é a estabilidade regulatória, ou seja, não há alterações de regras do jogo 

sistemáticas; estabilidade política e, por fim, perspectivas de crescimento. 

Quais são as lições que nós aprendemos da crise do México de dezembro de 1994 que 

vem muito a propósito do tema em questão? Do ponto de vista econômico nada se 

aprendeu. Basicamente, a crise do México, enfim, era uma crise que já havia acontecido em 

outros países e já havia acontecido coisa semelhante. A única coisa que se aprendeu é que 

aquela combinação de fatores, e dentre os fatores que eu estou citando deve-se ressaltar 

estes que eu mencionei, aquela combinação de fatores que a economia mexicana sustentava 

em dezembro de 1994 não era compatível com o equilíbrio, ponto. Esta é a única coisa 

concreta que se pode concluir. Então, por conta disso, é sempre bom a gente olhar as lições 

a que isso nos leva, que isso nos faz ver, e comparar o Brasil de hoje com o México de 

então. 

Eu tenho uma pequena folhinha com uma combinação de mais e menos e zeros que está 

distribuída ali na frente, onde eu comparo o Brasil e o México em cada um desses pontos. E 

eujájá vou dizer a conclusão. Mas, antes disso, vejam as lições. 
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A primeira lição importante é: nunca deixe de olhar a taxa de juros americana. Se a taxa 

de juros americana subir, principalmente durante um período de estabilização, é necessário 

responder da mesma forma em relação à taxa de juros doméstica O México fez exatamente 

o contrário. A taxa de juros americana subiu durante o ano de 94 e a taxa de juros nominal 

mexicana caiu substancialmente durante o ano de 94. 

A lição número dois é o valor da reputação e da credibilidade. Isso é de fundamental 

importância A reputação e a credibilidade que são adquiridas a longo prazo, e nisso o 

Governo Fernando Henrique tem sido bastante positivo, volto a insistir, todas as medidas 

têm sido nessa direção, mas isso a gente só vai ganhar de novo com mais uma ou duas 

gerações, até que se esqueça por completo todos os calotes que sofremos repetidas vezes. 

Não adianta, é uma carga que carregaremos durante os próximos 50-60 anos. Até hoje 

ainda há na Alemanha resultados do fato de ter havido calote em 1946 da dívida nazista da 

guerra. Então, se isso existe ainda, porque existe uma pequena diferença entre a taxa de 

bancos de primeira linha e a taxa de juros do Governo alemão. E se isso existe na 

Alemanha, não há por que a gente achar que nós vamos nos livrar desse fator tão 

rapidamente. Mas isso, a longo prazo, só tende a melhorar com estabilidade e regras. 

A lição número três, o tamanho do déficit em conta corrente, é importante. Deve-se 

evitar, de todos os modos, usar os números de forma enganosa De novo eu volto ao 

exemplo do México porque é muito curioso: isso aconteceu exatamente lá Os números de 

déficit pareciam ótimos, só que, primeiro, eles contavam receitas de privatização como 

receitas correntes, o que é um erro absolutamente crucial. Diga-se de passagem que não se 

faz isso no Brasil. O Banco Central tem uma contabilidade correta Não se faz isso no 

Brasil. E, em segundo lugar, o Nafinsa escondia muitos gastos que não eram orçamentários 

e no fundo eles são orçamentários. O Nafinsa é uma espécie, não é bem isso, mas é uma 

espécie de BNDES mexicano. 

Lição número quatro: se a estabilidade de fato chegou para ficar, a poupança privada 

tem que crescer, coisa que não aconteceu no México. 

Lição número cinco: balanços comerciais. Os superávits comerciais podem ser 

interpretados como maneiras relativamente baratas de financiar o déficit em transações 

correntes. Como eu disse, isso aí tem uma certa endogenidade nesse argumento que eu 

60 



estou fazendo. Estou supondo que seja possível tomar medidas que aumentem os 

superávits de forma exógena, como foram tomadas no BrasiJ neste ano. 

Lição número seis: o nível das reservas internacionais, principalmente em países que 

têm credibilidade baixa, é de fundamental importância Lição número sete: é muito 

importante olhar o nível da dívida total líquida do setor público sobre o Pffi. E, finalmente, 

lição número oito: a estabilidade macroeconômica não é tudo, estabilidade macroeconômica 

aqui querendo dizer inflação baixa Tanto o ambiente regulatório como a estabilidade 

política também são determinantes do retomo dos investimentos reais. 

Se se faz uma comparação, então, do México em dezembro de 94 com o BrasiJ de hoje, 

chega-se à conclusão de que em praticamente todos os itens desses fatores o Brasil está 

numa situação positiva. Eu diria que em apenas dois itens o Brasil tem uma situação 

negativa hoje, que são em termos de reputação e credibilidade e em termos de déficit do 

setor público. E há três itens em que o Brasil, digamos, tem uma posição apenas 

satisfatória, mas longe de ser uma situação desfavorável, que são em termos de perspectivas 

de crescimento, de estabilidade regulatória e do nosso balanço comercial. Não acho que o 

nosso balanço comercial seja um problema muito grande. 

O que eu concluo? De modo concreto, o que a gente sabe, então, é que apenas a 

combinação de fatores negativos que se encontravam no México em 1994 mostrou-se 

insustentável. Para que haja estabilidade duradoura não é necessário que você tire 10, que 

você tire a nota máxima em todos os itens. Todos esses fatores contribuem de certa forma 

para o financiamento do déficit em conta corrente. Você não precisa ser o melhor em tudo. 

Você tem que ter apenas o suficiente, estar suficientemente longe da situação catastrófica 

que foi a do México naquela época 

E, claro, ajuda muito se houver uma tendência clara de melhora, principalmente nos 

itens em que você estiver numa situação desfavorável. Esse é o nosso caso, com certeza é o 

caso brasileiro. Eu sou um grande otimista nesse aspecto. Em termos de reputação e 

credibilidade, em se mantendo essa mesma equipe, esse mesmo pensamento, essa mesma 

diretriz, principalmente de escalões do Governo inferiores, e hoje dá um prazer enorme 

conversar com pessoas do Tesouro Nacional e ver a importância que elas colocam no 

pagamento absolutamente pontual de qualquer dívida do Tesouro. Isto eu acho uma das 
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coisas mais importantes que existe, uma das maiores revoluções culturais que foram feitas 

no Brasil recentemente. 

Dessa fonna, considero de fundamental importância a medida . recente da medida 

provisória, onde tinha a medida provisória do IPR que era resgatar, ou resolver pelo menos, 

porque não seria resgate, seria na verdade uma reestruturação, reestruturar essa dívida do 

Governo Federal, que é uma dívida securitizada e que não está sendo paga, uma dívida que 

não está em dia, honrada, que é o caso dos IDAs emitidos pelo Incra. Mas, de qualquer 

maneira, é uma melhora, sem dúvida alguma, o que tem acontecido é fundamental. 

Segundo, o déficit fiscal, que é outro ponto em que a gente está em posição muito 

desfavorável. Estamos realmente em posição desfavorável. O nosso déficit fiscal é enonne. 

Contudo, mesmo sendo extremamente pessimista em relação às atitudes do Governo, é 

possível fazer estimativas de que o déficit cairá, em tennos operacionais, de 0,8 a 1,5% do 

pm no ano que vem. E olha que eu sou uma pessoa extremamente conservadora. Desde o 

início do ano eu achava que o déficit do Governo seria de 4 ou mais, para aqueles que 

acompanham a minha carta macroeconômica semanal. Eu acho que nesse ano de 97, 

mesmo com todos os fatores, nós teremos uma melhora substantiva no déficit do setor 

público consolidado. 

Estabilidade regulatória São várias medidas que estão tomadas ao mesmo tempo. O 

nosso país ainda é um país cheio de penduricalhos regulatórios extremamente ineficientes. 

Mas, ao mesmo tempo, hoje nós estamos vendo um excelente projeto da Agência Nacional 

de Energia Elétrica, um projeto realmente muito bom, que já passou na Câmara, passou já 

nas comissões específicas do Senado, está "indo para o plenário. É um projeto muito bom. 

Se os projetos de telecomunicações e petróleo forem semelhantes, será excelente. Nós 

temos um ambiente aqui fabuloso para investimento, para proteção ao investimento privado 

e proteção ao consumidor simultaneamente. Eu sou muito otimista em relação a isso, 

porque eu estou vendo as coisas andarem. Além do que, hoje teve outra notícia boa: a 

navegação de cabotagem está indo para o Senado agora 

Balanço comercial e crescimento. Este é o único ponto em que não adianta Enquanto 

houver déficit, você vai ter simplesmente que crescer pouco para não ter balanço comercial 

elevado, e ponto final. Isto é um custo desse nosso programa de estabilização que deveria 

ter desde o início olhado o ponto do déficit público. Infelizmente, esse custo será incorrido 
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enquanto o Governo tiver como prioridade a manutenção da inflação baixa São coisas da 

vida. Ou se tem um déficit comercial um pouco mais elevado, e aí pode até - quem sabe? -

- enfim, se vai ser 6-7 bilhões de dólares, não chega a ser nenhuma tragédia, ou então, se 

não se quer ter esse déficit de 6-7 bilhões de dólares, vai-se simplesmente ter de fazer uma 

restrição ao crescimento, até que se resolva o problema do déficit. Era esta a minha 

posição. Obrigado. 

José George Bezerra - Obrigado, Sérgio, vamos passar imediatamente aos comentários do 

Or. Paulo Guedes. 

Paulo Guedes - Para você realmente derrubar uma inflação, como nós fizemos, com 

extrema competência, você precisa caracterizar uma mudança de regime econômico que 

tem várias dimensões. A primeira é a mudança no regime monetário, e o Banco Central 

tem efetivamente explicitado essa mudança no regime monetário. Existem targets, a 

política monetária é radicalmente diferente da política monetária passiva que nós tivemos 

no passado. Você precisa ter uma mudança de regime fiscal, que ainda não veio, e você 

precisa ter uma mudança no regime de preços, entre aspas, largamente compreendidos. 

Do ponto de vista de preços de fatores de produção e de serviços, e de produtos, era a 

desindexação. A economia brasileira tinha regras automáticas de ajustamento de preços, 

não porque fosse uma doença genética e, sim, porque os agentes econômicos compreendiam 

o modelo. O modelo era desequilíbrio fiscal e diarréia monetária Então, todo o mundo 

sabia que tinha que remarcar os preços. O próprio Governo remarcava as tarifas públicas, 

os assalariados remarcavam, todo o mundo remarcava 

Isso foi desmontado, e principalmente no preço crítico, que era a taxa de câmbio. Eu 

acho que cabe mérito ao Gustavo, não só na condução, mas primeiro na formulação e 

depois na condução, porque todo plano tem muito pai. Difícil é arrumar mãe. A mãe pare e 

embala, toma conta do filho ao longo da vida. Então, quando deu errado, é difícil achar pai. 

O passado está cheio de plano que deu errado, foram sete ou oito, e não tem mais pai, os 

país sumiram. Nesse aí que deu certo está cheio de pai, mas mãe mesmo tem uma, que é a 

que está lá até hoje tomando conta e foi desafiado várias vezes. Houve a crise do México, 

ele teve uma interpretação correta da circunstacialidade da crise, apostou pesado contra as 
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expectativas, queimou lá uns oito bilhões de dólares de reservas, teve paciência, esperou um 

pouco, capturou as reservas de volta, impôs uma perda em quem jogou contra, e fez 

prevalecer essa visão de espectro nacional, que ainda existe, de que as reformas virão. Mas, 

evidentemente, ele está numa situação como a dos generais que conquistaram Moscou. 

Moscou foi conquistada várias vezes; o difícil foi ocupar. Hitler tomou Moscou, Napoleão 

tomou Moscou, e o inverno, no final, sempre ganhou. 

Eu acredito firmemente, por uma tese até um pouco mais geral do que essa, naquilo a 

que eu chamo de <<a dinâmica de uma sociedade aberta». Não só no Brasil, mas no mundo 

inteiro, houve uma explosão de ideologias, que desapareceram. Há um predomínio do fator 

econômico agora, uma racionalidade crescente. Essa reforma está acontecendo no mundo 

inteiro, a civilização está caminhando em direção a mecanismos de feedback, quer dizer, as 

democracias prevaleceram sobre os regimes totalitários, porque têm feedback, e os 

mercados prevaleceram sobre os governos, porque têm feedback. Quando uma coisa dá 

errado, tem uma sinalização e tem uma correção instantânea 

Muitas vezes as pessoas criticam quem defende, entre aspas, o mercado, como se o 

mercado fosse um deus. O mercado é um espelho de uma soma de opiniões. O mercado 

não tem a obrigação de ser perfeito porque nós não somos. O que nós queremos é que haja 

correções quando ocorrem erros. E os mercados fornecem esse equipamento que os 

governos às vezes não fornecem. 

Então, nesse tripé de reformas a política monetária vai bem, a política cambial eu acho 

que foi muito bem conduzida até o momento. Pode haver uma divergência no início. Eu, 

por exemplo, acredito que a remonetização poderia ter sido feita diferente. Logo que o 

Plano foi lançado nós remonetizamos e deixamos o câmbio solto. Como sabíamos que ia 

haver uma taxa de juros temporariamente alta, isso poderia causar um overshooting, uma 

valorização excessiva da moeda transitória. Uma alternativa na época teria sido realmente 

defender uma paridade no início e deixar, como no sistema argentino no início, a 

remonetização ser endógena, porque se você travasse o câmbio, o diferencial de juros 

remonetizaria na exata medida em que a economia teria sede. Então você ia remonetizando 

aos poucos e guardaria um pouco de câmbio para uma inflação residual que ainda cairia 

adiante. 
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Mas o modelo escolhido foi outro e não há grandes problemas no modelo. A moeda 

deu um overshooting, foi um pouco para baixo, mas já foi flexibilizada, está voltando 

devagarzinho, e ela é compatível, dentro do argumento do professôr Razin, de que o 

principal e o que derruba e mata qualquer taxa de câmbio fora do lugar, é a inconsistência 

da política macro. Ora, se nós temos uma política fiscal ainda solta e uma política 

monetária um pouco mais presa, é natural que a taxa de equilíbrio seja ainda mais alta e o 

câmbio esteja um pouco abaixo. 

Mas como o próprio Gustavo já explicitou várias vezes, embora o Plano tenha nascido 

dessa visão de âncora cambial, etc., evidentemente que no futuro, implementadas as 

reformas, quando a política fiscal começar o curso de correção, os juros devem cair um 

pouco mais e o câmbio é flexível. E o câmbio começa a se mover um pouco para cima de 

novo, o que terá a grande vantagem de imputar ao sistema uma dinâmica de crescimento 

com o setor externo também participando. Quando se mudar o mix monetário fiscal, isso vai 

acontecer em mercado naturalmente, um pouco mais à frente, e o modelo converge para 

uma trajetória agradável, evidentemente se, como eu disse, mandarem suprimento e 

reforços. 

O jovem general que foi convidado para o combate acreditou e fez a parte dele. 

Disseram, «olha, vai mudar, vai mudar a política monetária, vai mudar a política fiscal e vai 

mudar a política cambial». Ele cumpriu o plano: tomou Moscou e está sentado, esperando 

mantimentos, e o inverno chega.. O inverno vem sempre, mas ele está lá esperando 

reforço, mantimentos, logística de alimentação, equipamento para a tropa, e está fazendo 

brilhantemente a função dele. 

O resto agora, quer dizer, quem vai ter razão daqui a dois, três, quatro anos, se é o nosso 

simpático ex-ministro Delfim, que errou umas 15 vezes antes, e antes que os outros errem já 

diz que vai dar errado, se ele vai estar certo ou se vai estar o nosso Coração Valente que está 

aqui do lado... Eu não digo isso brincando, não, porque eu sei como era duro bater no 

sistema e todo o mundo achando que <<llão, está errado, não é isso não». Realmente, você 

partir sozinho, como ele partiu, e tendo a capacidade de implementação, porque de teórico 

está cheio o mundo, mas formular e fazer é um pouco mais difícil. Se ele vai resistir,e se 

daqui a dois anos vai ser como o Delfim disse, que ele vai ser o Martinez de Hoz, ou se ao 

contrário, como eu acredito, o Delfim é que vai mais ou menos desaparecer na poeira do 
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tempo, quem vai dar a martelada final nesse julgamento é o Presidente. Se o Presidente 

realmente ficar «sergeando», quer dizer, não regulamenta, não privatiza, não implementa, 

nós vamos ter problema lá na frente, visivelmente vamos ter problema 

Agora, mesmo esses problemas são efeitos de segunda ordem em função dos efeitos de 

primeira ordem que nós já tivemos no passado. Dar errado é o déficit das transações 

correntes subir mais um pouco, vir um choque externo, ou a baixa qualidade de 

financiamento que ainda temos, porque cada um tem o financiamento que merece. O Chile, 

por exemplo, como implementou radicalmente as reformas, pode ficar numa situação 

também semelhante à da Austrália São décadas de déficit em transações correntes sem 

problema nenhum, porque o grande componente é investimento direto ou equity, não é um 

debt financing, e muito menos um de curto prazo baseado em diferencial de juros. É 

explicitamente produzido por uma situação temporária de consolidação de um programa de 

estabilização. 

É evidente que a nossa qualidade de financiamento é um pouco mais baixa Mas isso é 

normal também. Existe hoje, na verdade, um grande mecanismo funcionando. Número 

um: é absolutamente normal que economias emergentes, e o Brasil será emergente, tem sido 

nos últimos 100 anos, possivelmente vai ser mais, eu espero, por uns 20 anos; não espero 

que seja nos próximos 100 anos que vá ficar na condição de emergente. Há fatores 

importantes trabalhando a nosso favor. A globalização é um, o novo paradigma, quer dizer, 

esse modelo de consolidação política e demográfica No Brasil demora mais: a perestroika 

começou depois da glasnot, a glasnot começou em 74, se consolidou na primeira eleição 

direta, tivemos que fazer um impeachment, o sistema foi testado, reagiu bem. 

Teoricamente, para o futuro, na Europa tem muito mais problemas potenciais com a 

reestruturação, pelo custo de competir com uma utopia socialista: 

O Welfare State se expandiu exageradamente. Nos Estados Unidos também. Eu costumo 

dizer que numa guerra desse tipo não há vencedor, há o menos mutilado. O menos 

mutilado é a economia americana, mas tem lá também o Social Security, o Medicare. O 

Chile está na frente, já fez uma privatização no sistema de previdência O país cresce 6-7% 

ao ano, ininterruptamente, com um déficit em transações correntes financiado por 

investimento direto, e luz verde. Não faz parte mais da América Latina. Para quem não 

sabe, ele faz parte do Pacífico, do cinturão do Pacífico. Não tem mais nada a ver com a 
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América Latina Oitenta por cento do orçamento público é gasto na área social. Você visita 

uma favela no Chile e você vê que a cada 10 quarteirões tem um posto de saúde, tem um 

grupo escolar, e as favelas, entre aspas, as pequenas casas têm um cercadinho em volta e 

uma bandeirinha, como os americanos de classe média fazem também. Então é um país que 

está se movendo. 

No sentido político o Brasil está mais à frente. Não teve Chiapas, não teve os «caras 

pintadas», é um sistema que converge. Ele se move mais devagar, mas é uma sociedade 

que é aberta de verdade. Não é um país possuído por 14 fanu1ias, como o México, que é 

um negócio muito mais complexo. Mas tem hoje também a semente da estabilidade 

política Por quê? Porque, como sempre, eu acredito em competição. E nós temos o mais 

competitivo sistema político da América Latina Então, ele vai corrigindo rota o tempo 

inteiro. O Brizola falou um pouco em saúde, em educação, aquilo ficou, mas ele mesmo 

desapareceu. Ficou só aquele negócio das crianças, dos CIEPs. O sistema político fica 

selecionando bons atributos e expurgando o que não interessa 

O conteúdo informacional da não eleição do Lula duas vezes é mais importante do que 

ter sido eleito o Collor ou o Fernando Henrique. Muita gente acha que o Fernando 

Henrique provê a liderança para o processo. Eu acho que não. O Fernando Henrique é um 

produto do processo. Há dois, três anos atrás ele era um político desconhecido, antes de ser 

o ministro da Fazenda, não tinha dimensão de massa Quem tinha dimensão de massa era o 

Quércia, era o Newton Cardoso, que foram dissipados nessa dinâmica dessa sociedade 

aberta. Então, o fenômeno é muito mais abrangente, é muito mais forte, do que 

simplesmente, eventualmente, «vou investir no Brasil porque o presidente Fernando 

Henrique está cumprindo os compromissos». Ele é muito mais o produto dessa sociedade 

aberta que está avançando com consistência 

Então, eu diria o seguinte. O mecanismo internacional hoje, o cenário, é evidente que 

nós estamos num mundo que é dominado por incertezas. A qualquer momento pode haver 

efetivamente um problema, em Israel, países árabes, o preço do petróleo pode subir, o 

Yeltsin pode morrer e a União Soviética pode se desintegrar de novo, a Armênia, a Geórgia, 

o Afeganistão, quer dizer, tudo pode acontecer. Alguém pode apertar um botão, mas não é 

isso que os mercados estão sinalizando. O que os mercados estão sinalizando no mundo 

inteiro é uma queda gradual dos juros. 
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Não falo de movimentos episódicos, mas de quando você observa a tendência Os 

Estados Unidos estão num bulll market de 15 anos, a Bolsa. Os bonds vieram de 86, 87, 90, 

estão em 110, 115, estão se movendo para cima As bolsas no mundo inteiro, exceto 

correção no Japão, etc., estão se movendo para cima O capitalismo está empurrando as 

suas fronteiras. A indústria que mais cresce no mundo hoje é o private equity. O que é isso 

na verdade? Os ativos existentes, conhecidos e listados nas bolsas do mundo inteiro já 

estão precificados. E o capitalismo está empurrando e pedindo o seguinte. Agora, vamos 

ver, além das bolsas, os ativos existentes e conhecidos. O management capability 

conhecido já está precificado, agora vamos empurrar além das bolsas. Eu quero ver quais 

são os empresários no Brasil que não estão nas bolsas ainda, na União Soviética ou no 

México. 

Então, o fenômeno está acontecendo. Tem uma dinâmica de crescimento no mundo, 

uma convergência de modelos políticos, há áreas de comércio se formando globalmente, e a 

história é boa, o som é bom. E o som está chegando aqui. Então, de fora o sinal é claro. É 

uma janela de oportunidades, e o Brasil já está relativamente atrasado. O Chile não 

precisou do Plano Brady para recomprar dívida e crescer. Ele fez as reformas intemas e foi 

empurrado pela dinâmica interna O México, o Brasil e a Argentina levaram mais tempo. 

Então, tiveram que reestruturar a dívida porque não conseguiram criar o motor próprio. 

Mas, de qualquer forma, o sinal que está vindo é um sinal claro. É o Velho Mundo, 

quer dizer, é o mecanismo antigo, de economias do pós-guerra, que era o seguinte: países já 

desenvolvidos e abundantes em capital, taxa de retomo baixa, custo de oportunidade -

como colocou o Sérgio - relativamente baixo, e países emergentes, agora baseados em 

novos paradigmas, democráticos, indo para a economia de mercado, o governo se dirigindo 

para a ação social, adotando um sistema cibernético de preços, quer dizer, se movendo em 

função do sistema de preço. Evidentemente que há oportunidades de investimento. Quem 

trabalha mais rápido, regulamenta mais rápido, cria um ambiente confortável em casa mais 

rápido, recebe capital de qualidade mais rápido. Então são países -- seja a Austrália, seja o 

Chile -- que podem ficar décadas com déficits em transações correntes porque não há nada 

errado. Pelo contrário, isso é sinal de saúde. 

Então, eu acho que o Gustavo foi muito feliz quando, nos primeiros debates a respeito 

disso, explicitou o modelo. Ele disse, olha, «o normal é países em desenvolvimento ter 
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déficit em transações correntes». O Brasil teve isso por 70 anos. Agora, na década de 80 

nós colapsamos. O nosso modelo econômico se exauriu, o modelo político não tinha 

efetivado a transição, houve uma crise externa, houve todos esses fatoreS que foram listados 

aqui, todos os países da América Latina numa desordem fiscal, numa desordem monetária, 

nos Estados Unidos a taxa de juros subindo, acabou, a produção era nitroglicerina, a receita 

era nitroglicerina A crise partiu o modelo ao meio, e nós estamos ressurgindo com um 

modelo novo. E ele explicitou isso rapidamente: «olha, década de 80, choque de petróleo, 

choque de juros, o Brasil precisava gerar um componente forte de superávit comercial para 

servir a dívida, porque nós perdemos a capacidade de manter o equilíbrio externo». 

Mudou, o mundo está mandando um sinal claro de que mudou, o mundo está 

procurando esses recursos. Os que não compreendem isso ficam apavorados, dizem que 

tem uma nuvem de um trilhão de dólares girando no mundo avassaladoramente, querendo 

destruir, isso é o colapso do capitalismo. É o contrário. Isso na verdade é o seguinte. No 

mundo inteiro os governos estavam hiperativos. No mundo inteiro os governos subiram as 

taxas reais de juros, desequilibrados. A Alemanha porque engoliu a outra Alemanha, os 

Estados Unidos estavam com um déficit grande também daquela combinação perversa do 

Volker com o Reagan, expansionista, com o Volker contencionista Os juros subiram no 

mundo inteiro. 

Evidentemente, o que o capital privado faz? Primeiro, se liquefaz: pára de investir, 

acumula caixa e se liquefaz. Depois, cruza a fronteira Se o Brasil está indo para uma 

hiper, se move para fora O Brasil chegou a acumular 40 bilhões de dólares lá fora Quer 

dizer, além de o Banco Central ter 60 bilhões, brasileiros privados ou grupos empresariais 

tinham outros 40 bilhões lá fora Isso aconteceu na Itália, aconteceu na Alemanha durante a 

hiperinflação. É absolutamente normal. É a reação do capitalismo. Primeiro, liquefaz; 

segundo, move. Evidentemente que se você está tendo um cataclisma, um negócio 

sistêmico, um deslocamento de camadas tectônicas no mundo, quer dizer, sistemas no 

fundo, a Europa tem que se reestruturar inteira A União Soviética pode ser tanto um 

fantástico sucesso daqui a 30-40 anos, porque tem um capital humano de excelente 

qualidade, mas também a gente sabe que instituições como democracia e mercado você não 

compra num supermercado. É um longo aprendizado. Vai levar muito tempo para botar 

aquilo em pé. 
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Ora, é natural que o capital esteja nervoso. Primeiro, vem o George Soros, explora um 

pouquinho, a Bolsa está subindo; depois o Governo faz a estabilização, vem o segundo ato 

da ópera de estabilização. Se vocês observarem, a ópera foi igual em todos os países. O 

primeiro ato é antes da estabilização, as ações já começam a arrebentar, a bolsa brasileira 

está subindo já há algum tempo lá atrás. Os primeiros 10 ou 15 bilhões de dólares que 

entraram de fora já trocaram os patamares de preços, antes até do Plano Real. 

O segundo ato é o diferencial de juros. Quando você abre o diferencial de juros para 

estabilização, começa a vir, primeiro, era um capital realmente quente, era um George 

Soros, eram grandes hedge funds mundiais começando a especular, jogar um seed man, uma 

sementinha lá para ver se está na direção certa. Depois o Governo faz a estabilização e sobe 

os juros. Aí já vem um dinheiro um pouco mais sério, entre aspas, sem compromisso, mas 

pelo menos é a namorada que em vez de morar lá em baixo, já freqüenta aqui a Zona Sul, 

vai à praia, e tal. Não é sério, não é para casar ainda, mas já é alguém mais apresentável 

socialmente. Então, é natural que venha essa ponta de dinheiro. E, evidentemente, quando 

você acelera as reformas, começa a entrar aquele dinheiro que entra e fica e é sócio do 

Brasil para os próximos anos. 

Então, eu ficou por aqui, dizendo que, do ponto de vista de indicadores, não há nada que 

nos apavore à frente. O déficit fiscal é grande, desagradável, tolerável. É evidente que o 

déficit fiscal é a primeira derivada da dívida, quer dizer, é ele que alimenta aquele 

crescimento exponencial. Eu brinco dizendo que o <<custo SeIjão» para o Brasil já chegou a 

1 00 bilhões de dólares, quando ele deu aquela primeira declaração, logo depois da eleição 

do Fernando Henrique, a participação do Governo nas empresas estatais era mais ou menos 

de 42 bilhões de dólares, e a dívida pública federal mobiliária estava em tomo de 46 bilhões 

de dólares. Então, era 40-40, mais ou menos empatado. 

O SeIjão disse que privatizar é coisa de liberal e que ele ia privatizar bem mais lá para a 

frente. Evidentemente que quando ele adia, posterga, não privatiza, não regulamenta, não 

faz a reforma fiscal, se esse é o tom do Governo, o pessoal do Banco Central fica o Chico 

Lopes empinando os juros e o Gustavo defendendo o câmbio. O tempo vai passando e essa 

dívida pública federal mobiliária já está em tomo de 150 bilhões. São só três vezes mais em 

dois anos. A participação do Governo nas estatais está de volta em tomo de 46-50 outra 

vez. A Bolsa caiu e depois voltou para o mesmo lugar. Está hoje onde estava na eleição. 
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Nos custou 100 bilhões de dólares. Cem bilhões de dólares são dois ou três Planos 

Marshall. Dá para atacar miséria, dá para atacar problema de saúde, quer dizer, gastam-se 

bilhões no Brasil como se fosse tudo de graça: «é pouca coisa, é uma questão de tempo, 

daqui a um ou dois anos a gente conserta». 

Então, o alerta que eu deixaria no ar é só esse. Não há nada de crippling, não há nada 

de mutilante, não há nada de luz vennelha pela frente. O cenário internacional é um cenário 

favorável. O mundo está realmente procurando países de dimensão continental, como o 

Brasil, e que têm mercados consolidados. Se vocês observarem o Canadá e a Austrália, por 

exemplo, têm dimensão continental mas têm uma base populacional muito baixa, 17 

milhões e 35 milhões, respectivamente. No outro extremo você tem a índia, a China, o 

Paquistão, países de um bilhão, 800 milhões de habitantes. É muito difícil tirar um bilhão 

de pessoas da linha de miséria Então, embora sejam países que vão nos perturbar do ponto 

de vista de vantagem comparativa com a indústria têxtil, etc., vão inundar o mundo nessa 

escalada de competição em que eles estão também, do ponto de vista de atração de 

investimento nós temos muito mais condições. Nós somos parte da cultura ocidental. Até 

ensinar um chinês a entender e escrever coca cola, é difícil, vai demorar algum tempo. 

Ensinar que para eleger, entre aspas, para escolher a direção de uma empresa não é uma 

eleição, não é votação, o presidente não precisa ser simpático, o presidente tem que ser um 

bom empresário. Até chegar nisso vai ter muita confusão ainda Eu fico por aqui. 

José George Bezerra - Obrigado, Paulo. O Or. Gustavo Franco aceitou o convite para 

fazer alguns comentários sobre o tema, sobre o que ele ouviu aqui até este momento. 

Depois, então, abriremos para as perguntas. 

Gustavo B. Franco· - Eu queria, primeiro, agradecer o convite dos organizadores a 

oportunidade de estar aqui novamente este ano. Queria agradecer ao Paulo pelos 

comentários gentis e queria fazer algumas observações mais específicas sobre o trabalho do 

professor Assaf Razin, de que eu gostei muito. É evidente que o trabalho não trata de 

Brasil, trata de outros países, e eu acho que temos aí algumas observações interessantes a 

fazer sobre o Brasil, à luz dos ensinamentos da teoria e da experiência de outros países. Isso 

não é um exercício muito freqüente aqui na nossa realidade, mas é bom fazer. 
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Eu queria começar fazendo algumas observações sobre essa problemática da conta 

corrente e tenninar falando um pouquinho sobre fundamentalismo, no ataque aos problemas 

do Brasil. 

A primeira observação na verdade o Paulo já fez, lembrando uma coisa que foi 

discutida, se eu bem me lembro, lá pelos idos do final de 94, quando pela primeira vez a 

equipe econômica falou que déficit em conta corrente era bom, déficit em conta corrente era 

desejável, e o esquisito era o Brasil ter mega-superávit comercial e conta corrente positiva 

Com algum esforço de memória, alguns são capazes de se lembrar que nos anos 80, lá em 

82-83, quando o Brasil fez o caminho inverso, ou seja, deixou de ser um país que tinha 

déficit em conta corrente para se tomar o que ele era em 94, muita gente caiu de pau, 

dizendo que isso era contra a nossa vocação. A tenninologia da época era que estávamos 

transferindo recursos para o exterior. Isso era um absurdo. A esquerda, em armas, se 

levantava contra isso, não tinha jeito. Era, na verdade, o resultado não tanto do México, em 

82, mas de uma certa heterodoxia criativa que deu errado, a partir de 79, e que fez o Brasil 

quebrar em 1980, antes de o México quebrar. O <<Setembro negro» mexicano nos deu um 

belíssimo álibi, ao fazer a crise parecer ser uma crise gerada no exterior, quando nossas 

reservas já tinham acabado um ano antes. Mas esses são temas históricos. Quer dizer, o 

ponto é que conta corrente em déficit significa poupança externa Se temos 3% de déficit 

em conta corrente, são 3% a mais de poupança a financiar investimento e, portanto, 

crescimento. Abrir mão disso é uma estupidez, essencialmente. 

A segunda coisa, e aí já é um pouco mais sofisticada, é o seguinte. É que o balanço de 

pagamentos, e o déficit em conta corrente em particular, são criaturas contábeis, não são 

entidades gerenciais e nem refletem com clareza as relações de causa e efeito que existem 

entre os diferentes agregados, as diferentes relações do Brasil com o exterior. Existe, por 

exemplo, mais evidência desse tipo de percepção equivocada do balanço de pagamentos e 

existe essa noção intuitiva de que o déficit em conta corrente é uma espécie de prejuízo que 

a gente tem de correr atrás para financiar, como se, se deu prejuízo aqui, eu vou tomar um 

dinheirinho emprestado para pagar minhas contas, quando não é assim. Na vida real, o que 

acontece é que as transações que ocorrem em conta corrente, como as que ocorrem na conta 

de capitais, são transações que são reguladas por um sistema de partidas dobradas, os 
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lançamentos em conta corrente às vezes têm um correspondente na conta de capital 

simultaneamente. 

O exemplo mais primário que existe é o da importação financiada. Quando se tem uma 

importação financiada, lança-se com um sinal menos a importação na conta corrente e com 

um sinal mais o financiamento da importação na conta de capitais. As duas coisas 

aconteceram simultaneamente. A importação nasceu junto com o seu próprio 

financiamento, portanto o déficit em conta corrente nasce financiado. Quando, no passado, 

não muito tempo atrás, as importações eram todas pagas à vista e o Brasil não tinha crédito, 

tinha uma reputação horrorosa, como o Sérgio muito bem falou, tínhamos que pagar à vista 

e, portanto, a balança comercial era uma coisa importantíssima Vivíamos com a água mais 

ou menos pelo nariz. 

É diferente hoje, quando um terço das nossas importações apenas são pagas à vista; um 

terço são pagas com financiamentos de até um ano, e um terço tem financiamentos de longo 

prazo. O que isso quer dizer? Quer dizer que 18 bilhões de dólares todo ano, este ano, das 

nossas importações já vêm com financiamento. Então, quem está preocupado com o 

financiamento do déficit em conta corrente, tranquilize-se, porque com esses 18 bilhões de 

importação veio junto o financiamento. Cadê o déficit em conta corrente para financiar? É 

claro que o exemplo é um pouco de sofisma, mas ele ataca essa noção de que tem que ter 

esse financiamento a posteriori do déficit em conta corrente. Não é assim que a vida 

funciona e, portanto, a questão da vulnerabilidade, é um número grande de déficit em conta 

corrente, tem que ser qualificada por uma porção de outras coisas. 

Uma terceira observação. Em sendo uma criatura contábil, o déficit em conta corrente é 

muito sensível a critérios contábeis. Os critérios contábeis às vezes são usados de forma 

patriótica por alguns países. Deixem um dar um exemplo de um país vizinho nosso, logo 

abaixo, que adota a seguinte regra Existe muito capital de residentes no país no exterior, 

capital que fugiu, uma porção de dinheiro. Esse capital rende juros, que são juros pagos a 

residentes do país. Só que está lá em Miami e ninguém nem vê isso. O que esse país faz é 

muito simples. Ele põe lá esses juros pagos, que ele estima como receita de juros, na conta 

corrente, e obviamente que aparece um sinal mais do tamanho de um bonde na conta 

corrente e que diminui o valor de forma muito significativa 
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Se nós fIzéssemos a mesma coisa, eu não sei quanto tem de capital brasileiro no 

exterior, o Paulo falou aí de 40 em momento não tão distante, bota 6% sobre 40, diminui 

isso da conta corrente e já faz uma certa diferença Mas nós aqui não' somos tão patriotas 

quanto esse povo que faz isso. A gente faz até coisas ao contrário, como, por exemplo, a 

maneira como contabilizamos reinvestimento no Brasil, quer dizer, companhia 

multinacional que está aqui reinveste, então o que ela faz é solicitar registro no Banco 

Central de lucros acumulados que ela tem. O que o Banco Central faz é o seguinte: ele faz 

de conta que houve uma saída, a título de pagamento de dividendos, e faz de conta que 

houve uma entrada a título de reinvestimento. O que isso faz é inchar a conta corrente para 

baixo, o que obviamente não é lá muito patriótico, pode ser contabilmente aceitável, mas 

serve de novo para mostrar que a conta corrente envolve um certo artifIcialismo contábil e 

que o número que ela demonstra não é bem o número relevante, quando a gente pensa em 

política econômica 

A observação número quatro tem que ver também com uma coisa que é muito comum. 

É claro que a conta corrente reflete, como fluxo, uma variação em estoques que são as 

dívidas de residentes no país relativamente a residentes no exterior. Só que algumas dessas 

dívidas não são, digamos assim, exigíveis, daí essa importância que se dá ao investimento 

direto como um elemento importante no fInanciamento do défIcit em conta corrente e que 

se temos investimentos diretos financiando a íntegra do défIcit em conta corrente, ou um 

bom pedaço dele, estamos tranqüilos. Aqui, de novo, um pouco vítimas dos critérios 

contábeis, nós temos uma maneira muito conservadora de contabilizar investimentos 

diretos, apenas pelo volume que o investidor declara através da sua solicitação de registro 

no Banco Central, e nós não incluímos no investimento direto os empréstimos 

intercompanhia, e o mundo inteiro faz isso. Mas, ainda assim, este ano, por exemplo, nós 

vamos ter algo como oito bilhões de dólares de investimentos. Se colocarmos junto os 

empréstimo intercompanhia, isso vai a 10 bilhões, para um défIcit em conta corrente que 

pode ser o dobro disso, talvez, sei lá, isso signifIca fInanciar talvez 50% da conta corrente 

através de investimentos diretos, quando no ano passado isso era 3 sobre 17, um percentual 

muito menor. De novo, o endividamento tem que ser um pouco ponderado por esse tipo de 

mudança estrutural que o país sofre, ao recuperar a sua capacidade de atrair investimento 

direto estrangeiro. 
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Uma quinta observação, um pouco mais básica aí, tem que ver de novo com as relações 

de causalidade relevantes entre conta corrente e conta de capitais. Existe por aí aquela coisa 

de que a gente falava, do economista defunto que deixa profundas marcas nas pessoas, 

existe aí na cabeça das pessoas uma idéia de paradigma de balanço de pagamentos que tem 

que ver com Bretton Woods. Isso é de uma penetração extraordinária. O que é isso 

basicamente? Esse era um mundo onde não havia movimentos de capital, todos os países 

deviam em princípio ter déficits em conta corrente iguais a zero, não se admitia muito 

países credores e países devedores, exceto os Estados Unidos, porque era o país que tinha 

como moeda internacional de reserva a sua própria moeda, portanto essa capacidade de 

coletar senhoriagem do mundo, mas não podia também ter déficit em conta corrente muito 

grande para não criar excesso de liqüidez, como acabou criando em 71, estourando o 

sistema. Mas, essencialmente, todos os países tinham que ter contas correntes mais ou 

menos equilibradas e, quando não tinham, isso era financiado por uma coisa chamada 

capitais compensatórios. Não era movimento de mercado. O paradigma eram entidades 

multilaterais que confeririam financiamento àquele país, desde que ele tomasse as 

providências para eliminar o desequilíbrio em conta corrente, porque isso era meio feio 

nessa história. Quando havia então um desequilíbrio mais fundamental, aí, sim, podia 

desvalorizar a moeda. Esse era um sistema de taxas de câmbio fixas e pouca mobilidade e 

pouca importância para capitais. 

Se eu fosse comparar essa realidade com a que existe hoje, hoje é exatamente o 

contrário, talvez. A conta de capitais, hoje, é muito maior e muito mais importante do que a 

conta corrente para qualquer país do mundo mais relevante. Os países do G-7, com certeza, 

têm muito mais atividade na conta de capitais do que na conta corrente. Inclusive, a nível 

até de teoria, hoje já são até mais populares aquelas teorias que enfatizam as decisões de 

portfólio, a alocação intertemporal da riqueza, como determinantes de movimentos de 

capital e, portanto, da conta corrente. 

É claro que, nessas condições, não dá para pensar no Brasil como se nós estivéssemos 

ainda em Bretton Woods, pagando todas as importações à vista, com conta corrente 

equilibrada, e que os movimentos de capitais são apenas essas maluquices perpetradas pelos 

especuladores que assustam o pessoal aí mais à esquerda que acha que o mundo vai acabar. 

Não é nada disso. A regra hoje é um mundo onde os movimentos de capitais são muito 
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mais importantes e não são mera especulação, são decisões sobre a alocação de riqueza, em 

que, enfim, nós devemos estar envolvidos e participar disso. Portanto, esse paradigma, 

também de novo, é uma coisa a que nós não estamos habituados. Nós estamos com a 

cabeça um pouco em Bretton Woods. 

Mesmo tendo em conta essa nova realidade, é relevante com certeza o valor do déficit 

em conta corrente e a discussão sobre qual é o número é importante. Agora, a minha 

sensação é a de que, quanto mais eu ouço, menos certeza eu tenho sobre qual é o número 

apropriado ou quais são os atributos que definem esse déficit em conta corrente sustentável. 

Eu gostaria de propor aqui o seguinte. Quando eu ouço as pessoas enumerando os fatores 

que podem fazer a conta corrente sustentável, eu tenho a impressão de que se está, à la 

Monsieur Jourdan, enumerando os fatores que fazem o crescimento econômico ser 

sustentável, de modo que a sustentabilidade da conta corrente meio que se confunde com a 

sustentabilidade do próprio crescimento. Eu acho que o trabalho do professor Razin, 

inclusive, é muito claro a esse respeito, quando ele enumera os fatores que dão 

sustentabilidade à conta corrente. 

Eu separei aqui quatro tipos de fatores sobre os quais é bom comentar. O primeiro 

grupo, apenas para menção, são esses indicadores de curto prazo - dívida sobre produto, 

serviço da dívida sobre exportação, grau de abertura -, esse tipo de coisa que se acompanha 

meio que no dia-a-dia a vulnerabilidade de uma certa trajetória de crescimento. Mas é claro 

que essas coisas são muito mais reflexo de políticas e condições estruturais do que 

propriamente causas primárias de os países cresceram mais ou menos ou terem dificuldades 

de balanço de pagamentos. 

Os fatores realmente importantes são de três naturezas, segundo eu vejo, e olhando os 

fatores que o professor Razin enumera. Consistência macroeconômica, número um; 

características estruturais que favorecem o crescimento, número dois; e três, uma coisa que 

o Paulo chamou de regime de preços, ou seja, ter um sistema de preços funcionando direito 

e dando os sinais corretos para a alocação de recursos, uma vez que não há planejamento 

que substitua esse mecanismo no processo de crescimento econômico. 

A esse respeito, uma observação da maior importância a ser feita sobre o que aconteceu 

no Brasil recentemente foi a mudança de uma característica estrutural importante da 

economia, vale dizer a abertura, que teve como conseqüência a mudança absoluta no regime 
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de preços, no regime de competição da economia, não só porque isso agiu como fator que 

coibiu comportamentos desviantes de preços e tudo o mais, mas também por ter mudado a 

lógica do processo de competição no Brasil e por causa disso tivemos uma reversão 

extraordinária no comportamento da produtividade no Brasil. A produtividade no Brasil 

vinha crescendo a taxas cada vez menores, desde 1950, estagnou mais ou menos em 

meados da década de 80, e só veio a se recuperar recentemente. São pouco notados esse 

fenômeno e suas conseqüências. Eu vejo gente discutindo por que o Brasil é um país tão 

desigual, por que o Brasil tem tanta propensão à inflação, fazendo de conta que isso se deve 

a maus governos, ou a governos militares, ou porque a política salarial não é correta, e tudo 

o mais, como se ter a pior distribuição de renda do mundo fosse assim um pequeno 

contratempo, num processo de crescimento fundamentalmente correto, quando não é. 

Termos a pior distribuição de renda do mundo e uma competitividade decrescente ao 

longo do tempo até meados da década de 80 decorre de termos sustentado um modelo 

econômico que enfatizou a auto-suficiência, a fechadura, a autarquia, ou seja, tudo o que 

nós não devíamos fazer. E por causa disso, evidentemente, criamos, ou pelo menos 

induzimos o empresariado a um comportamento absolutamente irracional de preguiça 

Você não precisa fazer força, se não tem competição, se o Governo fixa preço, bota tarifa, 

dá subsídio, «vou fazer o quê»? A vida é muito fácil. E a produtividade não cresce e a 

competitividade não cresce. E para a gente exportar, quando a produtividade está 

decrescente a competitividade é decrescente, só se arrochar os salários cada vez mais. E se 

não puder, porque o regime é democrático, aí tem que dar mais câmbio, sempre mais 

câmbio, cada vez mais câmbio - «lei de Sauef» -, qualquer taxa de câmbio é 30% 

defasada, porque se a produtividade está caindo, precisa cada vez mais da mesma droga 

para você ter o mesmo nível de «barato». E a esse tipo de decadência econômica que o 

Brasil chega mais ou menos em meados da década de 80, com a pior distribuição de renda 

do mundo, competitividade absolutamente lamentável, hiperinflação, realmente o fim de 

linha 

Mas, enfim, recuperar não requereu grandes milagres. A abertura econômica, que 

começa no início da década, já produz uma reversão no comportamento da produtividade no 

Brasil naquela ocasião, no começo da década de 80, e ela se acentua extraordinariamente 

depois que as. promessas feitas ali efetivamente se materializam e a abertura vem para valer. 
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Nós não temos medidas de produtividade total de fatores para o período recente, mas a 

produtividade do trabalho medida pelo mGE, números para São Paulo também, revela 

números estonteantes de crescimento, que são, como todos sabem, um' pouco afetados por 

terceirização e coisas do gênero. 

Mas quanto à redução de custos e ao crescimento da competitividade verdadeira da 

indústria brasileira, disso não há dúvida, e essa é uma conquista do Plano Real que não é 

temporária Eu até ouvi gente falando que isso é uma coisa que só acontece no primeiro 

ano, quando tem abertura, e depois não, depois volta tudo à mesma porcaria de sempre. 

Enfim, tem gosto para tudo. Não é assim. A experiência de outros países mostra que os 

episódios de abertura geram essa mudança de regime na taxa de crescimento de 

produtividade e aí entra-se num processo que a literatura de crescimento econômico chama 

de catching up, ou seja, começa-se de um nível de produtividade mais baixo, crescendo 

mais rápido, e converge-se para o nível de produtividade dos países do Primeiro Mundo, 

essencialmente. Foi assim com o Japão, foi assim com a Coréia, com Formosa, e vai ser 

assim com a gente, se a gente fIzer o dever de casa 

À medida que a produtividade cresce, evidentemente que nós vamos experimentar o 

tipo de mudança de preços relativos que esses países experimentaram, quer dizer, o 

aumento de produtividade pode virar aumento de salário, ele pode virar mudança em termos 

de troca, em melhoria de competitividade por termos de troca, ou ele pode virar apreciação 

cambial, como virou no Japão, como virou na Coréia e em outros países. Países que 

começaram devedores e passaram por um processo desses de catching up, tipo Austrália, 

que o professor mencionou, tipo os Estados Unidos, a Nova Zelândia, experimentaram esse 

processo de forma muito clara. Foram processos de desenvolvimento voltados para fora, 

enfatizando produtividade, exportação, ao longo do tempo um crescimento da renda, uma 

melhoria dos termos de troca e a apreciação cambial. Acho que o Brasil não vai escapar 

dessa regra, ainda bem, porque essa é a trajetória do sucesso da qual nós divergimos em 

algum momento. 

Às vezes eu vejo isso ser banalizado, mas o processo de crescimento é um dos 

processos econômicos mais complexos que existe. Contam-se nos dedos os países que 

cresceram em algum momento mais de 10%, por mais de algum tempo de forma 

continuada. É preciso tudo estar funcionando certo, os fatores macroeconômicos, 
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estruturais, as disponibilidades de fatores, a situação externa, a infra-estrutura, tudo tem que 

estar certinho. 

Aqui no Brasil a gente tem a sensação de que só não estamos crescendo 10% porque a 

política cambial está errada, esse tipo de bobagem. Depois de tantos anos fazendo o modelo 

errado, deteriorando a infra-estrutura, não investindo, como é que nós queríamos, a essa 

altura, crescer 1O%? Não é isso? Tem muito que ser reconstruído. Muitas condições, que 

nós até já tivemos no passado precisam ser recompostas para que o Brasil possa crescer. 

Uma delas foi extensamente mencionada aqui, é a taxa de poupança, que nós chegamos a 

ter elevada, mas também numa época em que isso coincidiu com a introdução dos grandes 

fundos de poupança compulsória - PISIPASEP, FGTS e tudo o mais -, cujo potencial de 

crescimento hoje em dia não é mais senão de crescimento vegetativo, além do que, numa 

sociedade livre, é preciso que nós tenhamos um aumento da taxa de poupança que advenha 

de poupança de natureza voluntária Daí a importância fundamental, para os prospectos de 

longo prazo dessa economia, da reforma previdenciária Não só a reforma em si, mas de 

todos os seus subprodutos em termos de planos de previdência de todo tipo, aberto, 

fechado, que geram poupança financeira na mão de profissionais capazes de canalizar, 

através da intermediação financeira, esse tipo de não consumo em investimento produtivo. 

Instituições condizentes com o crescimento da taxa de poupança são absolutamente 

necessárias e são um ingrediente fundamental de qualquer processo de crescimento. Isso 

está faltando aqui. Isso depende das reformas, depende da emenda da Previdência, mas 

depende de outras coisas também. Tem o instrumento do FAP, que por exemplo depende 

de um projeto de lei que já teve urgência na Câmara e, se Deus quiser, neste fim de ano nós 

já temos ele pronto. 

O crescimento da indústria de fundos de pensão e de planos de previdência do lado 

privado também já é reconfortante, agora o potencial é muito maior. É disso que se fala, 

quando se fala em taxa de poupança. E também de equilíbrio fiscal, porque quando o 

Governo tem déficit, a poupança nacional é reduzida, porque tem esse agente, que é o 

Governo, que está despoupando, está capturando as poupanças que haveria de outra forma 

para financiar seu prejuízo, e aí é prejuízo mesmo. E é possível que o Governo não gaste 

exatamente dinheiro tão bem quanto o setor privado o faz. Então, a questão fiscal é uma 

questão fundamental para o crescimento, não é panacéia por ortodoxia, não é uma 
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necessidade do plano de estabilização em si, não, isso é uma condição fundamental para o 

crescimento. 

Nisso nós estamos colocando um bocado de ênfase. Agora, é uma batalha muito feia, 

usando aqui a analogia que o Paulo fez, para tomar Moscou tem que tomar quarteirão por 

quarteirão, e em cada quarteirão é uma luta sanguinária Para cada pequeno pedaço da 

cidade é preciso fazer coisas do arco da velha Não é uma batalha gloriosa, de emendas que 

resolvem tudo, que são votadas numa votação heróica no Congresso, com todo o mundo 

cantando o Hino Nacional, quisera que fosse assim. É muito mais difícil o processo de 

ajuste fiscal e reforma do Estado. Ele tem a natureza de uma guerra de guerrilha, com a luta 

se travando dia a dia, sem que os seus resultados transpareçam, senão quando se pára e olha 

para trás. Os fins de ano são bons períodos para a gente fazer esse tipo de exercício. A 

gente sempre se esquece do que no final do ano passado se previu para esse ano que acabou, 

então a gente nunca recupera direito os ganhos que foram feitos. 

Por fim, eu mencionei já características estruturais que são importantes para o 

crescimento e mencionei a abertura como uma das coisas mais importantes. É claro que 

isso é só uma delas, porque tem muito a fazer no tocante a infra-estrutura, a melhoria da 

qualidade dos fatores de produção, a educação, a tecnologia, a saúde, aos gastos de natureza 

social que melhoram o nosso capital humano e portanto alavancam a taxa de crescimento de 

produtividade e melhoram a distribuição de renda e alavancam um crescimento mais ainda 

do que nós já temos. 

Agora, a abertura foi aquilo que cortou o nó górdio que nós vínhamos enfrentando, foi o 

que rompeu a lógica perversa do crescimento com fechadura e intervenção do Estado. A 

abertura precisa ser aprofundada. O que eu quero sublinhar é que nós precisamos fazer as 

nossas exportações e as nossas importações alcançarem quiçá 20% do Pffi, 30% do Pffi, e 

não ficar nos 8% onde estamos. hnportação e exportação, os dois juntos. O Brasil há 

muitos anos, há mais de três décadas, tem suas exportações mais ou menos iguais a 1 % das 

exportações mundiais, um pouco para mais, um pouco para menos, sempre 1 % das 

exportações mundiais. 

Ter mantido essa mesma percentagem das exportações mundiais é um pequeno 

fracasso, no fundo, porque nós temos o processo de globalização que se transmite para o 

Brasil através das empresas multinacionais aqui sediadas, elas são quase 40% da produção 
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industrial brasileira e quase 70% das nossas exportações. Essas empresas, há 30 anos atrás, 

exportavam em média 2-3% das suas vendas. Hoje, exportam 20%. A despeito disso, nós 

estamos lá em 1 % das exportações mundiais. Esse número flutua EntãO, teve uma ocasião 

em que ele chegou a ser 1,5%. Foi em 1984, quando nós tivemos em 83 a pior recessão da 

História do Brasil e duas maxidesvalorlzações selvagens. Aí a gente consegue sair um 

pouquinho para cima do 1,5%. Mas aí cai abaixo, porque não é sustentável. Não se 

consegue com câmbio e com recessão fazer esse número variar para cima ou para baixo da 

sua tendência de forma consistente, porque o que interessa são os fatores estruturais que 

governam a nossa inserção externa e isso tem a ver, em primeira instância, com a existência 

de competitividade e de competência local e, num segundo momento, com a capacidade 

desses empresários locais competentes, já expostos à competição de importação, tornarem

se exportadores, que será, a meu juízo, o grande desafio do ano que vem. É fazer gente que 

não é se tomar exportador e aumentar as exportações usando técnicas e políticas usadas 

pelos asiáticos, portanto engajar-nos num modelo de crescimento por promoção de 

exportação e nunca mais um modelo que enfatize a auto-suficiência. 

O que tem aí é um programa essencialmente fundamentalista, não no mau sentido, no 

sentido islâmico, mas no sentido de que em economia não se inventa, não se faz feitiçaria, 

não se reescreve livro-texto. Quem quer fazer isso, acaba fazendo besteira Nós já tivemos 

desse tipo de charlatanismo neste país durante muito tempo. O que se precisa é fazer coisas 

simples, porque nós fizemos coisas erradas, precisamos corrigir. Eu acho que no ano que 

vem, preservando esse fundamentalismo, esse respeito à teoria, nós vamos continuar 

fazendo com que o Plano Real continue a ser um plano bem-sucedido, porque 

essencialmente, se nós vamos penetrar num período difícil, é como entrar no inferno de 

Dante. Se você tem a alma pura você não deve ter medo de nada No curto prazo, são 

pequenas ilusões, pequenos fantasmas, de que você não deve ter medo. Se você está 

fazendo tudo fundamentalmente direito, você vai ganhar no fim, matar o bandido e casar 

com a mocinha .. Eu vou ficar por aqui, muito obrigado a todos. 

José George Teixeira Bezerra - Está aberta a sessão de perguntas, que podem ser dirigidas 

a qualquer dos participantes da Mesa, ou à Mesa, como preferirem. Rubens Novais. 
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Rubens Novais - Vou fazer uma pergunta ao Gustavo Franco. Na parte da manhã, assisti 

ao seminário dos exportadores no Hotel Glória e na parte da tarde me dirigi aqui para a 

Fundação Getúlio Vargas, nesta reunião de economistas e altos executivos do Governo. A 

sensação que eu tive, ao assistir à reunião da parte da manhã, é a de que eu estava junto aos 

soldados que estavam na trincheira lá de Moscou, e pegando a analogia do Guedes, ele 

certamente vê o Gustavo como o general que vai deixá-los morrer na trincheira no inverno 

de Moscou. Eu queria saber o que você pretende falar para eles amanhã? 

Gustavo B. Franco· - Eu vou estar lá amanhã, então quem viver verá.. Assim como eu 

estará o ministro Kandir e ambos falaremos coisas parecidas que têm que ver com o que o 

presidente Fernando Henrique falou hoje, sobre exportação, que eu acho que são 

consistentes com isso que eu recém disse sobre exportação. É uma ênfase esquecida neste 

país. Houve uma época em que se tinha um governo militar que resolvia o problema social 

chamando a polícia Nesse mesmo governo, quando os exportadores tinham problema, o 

governo sacava o talão de cheques e resolvia o problema O problema hoje tem que ser 

resolvido de forma diferente. É muito mais difícil, é preciso construir um modelo 

econômico cuja base seja competitividade e eficiência Exportar, quando se tem essa base, 

passa a ser um problema mais de logística do que de economia Então, é aí que a gente 

entra 

Getúlio Mário - Ninguém resiste a esse negócio de guerra .. A visão que a gente tem de cá 

da trincheira do empresário, assistindo à justificativa, nesta guerra eles tiveram a visão de 

ocupar lá a posição de que se vai atacar Moscou. Em qualquer guerra, um batalhão tem 

uma missão, que é a de tomar uma certa posição e agüentar aquela posição, morrendo quem 

tiver que morrer, até que as tropas políticas, no caso brasileiro, cheguem e façam o que se 

chamou de reformas, infra ou constitucionais. O Gustavo, em outra palestra a que eu fui, 

disse que as reformas eram pré-condição essencial. Você já imaginou o que seja isso, pré

condição essencial para a continuidade do nosso progresso. Então, eles têm uma missão de 

agüentar as posições deles enquanto o exército político não chega Mas o exército político 

tem que chegar para fazer as tais reformas que são pré-condição essencial. Eu estou aqui 

lutando, levando bala, como todo o mundo está, e apoiando eles e rezando para que o 
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comandante do exército político não vá tratar da vida lá em Angola e deixar a gente aqui 

sendo dizimado na luta para agüentar a posição, enquanto ele não chega com o exército 

político. Esta é a visão que eu tenho. Estamos lutando e apoiando eles. Temos que 

continuar lutando, mas, vou te contar, que o exército político apareça .. 

Auditório - Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. É uma especulação um pouco 

política. Se haveria no Brasil já maturidade política democrática suficiente para que esse 

Plano Real pudesse ter continuidade, mesmo que o presidente Fernando Henrique não 

venha a ser reeleito? Naturalmente, é uma especulação. Não sei se alguém estaria disposto 

a dizer algo a esse respeito. 

José George Teixeira Bezerra - Eu acho que é maldade perguntar isso para o diretor do 

Banco Central. Ele só fala de assunto técnico, mas ... 

Paulo Guedes - Eu tinha mencionado antes o que eu chamei da dinâmica de uma sociedade 

aberta, quer dizer, é um processo que eu acho que resulta de um sistema político altamente 

competitivo. Nós começamos aí com uns 20 partidos políticos, fomos para 15, fomos para 

10. Estamos aí, como relevantes, com quatro ou cinco partidos políticos. Está havendo um 

afunilamento forte e a competição faz isso realmente. Não adianta o sujeito trocar de 

partido só para defender um canal de televisão que ele vai ganhar, coisas desse tipo. 

Realmente, a coisa vai começar a ser discutida em termos de programa, porque é difícil 

você desalojar. 

Então, eu voltaria àquele ponto. O conteúdo informacional de não eleger o Lula duas 

vezes é até mais importante, porque ele determina o processo político selecionando 

atributos. É um processo darwiniano, quer dizer, você escolhe primeiro um jovem, que era 

o Collor, dizendo o seguinte, «nós queremos que mude tudo isso que está aí, nós não 

queremos inflação, etc.» Por alguma razão, ele derrapou eticamente. O sistema cassa e de 

novo diz não ao Lula. O que quer dizer isso na verdade? Que o sistema está procurando 

uma seleção de atributos onde o Lula está prejudicado, entre aspas, por um discurso às 

vezes um pouco agressivo demais, pela percepção de que talvez sendo um operário não 

tenha conhecimento suficiente para fazer a coisa 

83 



Então, eu reafmno que se o Fernando Henrique não for reeleito, eu, por exemplo, não 

tenho problema nenhum. Vamos trasladar o problema de outra forma. Eu botaria dinheiro 

em Burundi, porque o presidente foi meu colega de turma na universidade americana? 

Não. Eu acredito é no sistema político, econômico, etc. É nessa dinâmica de uma 

sociedade aberta. Ela tem a capacidade de botar lá um sujeito jovem. Ele é problemático, 

eles tiram e põem outro, que não é tão jovem, tem pinta de professor e derrubou a inflação. 

Se não funcionar, vai botar um outro supostamente com atributos melhores. 

O que está acontecendo politicamente hoje, qual é a leva de políticos que está 

aparecendo? Desde um PT, Tarso Genro, no Sul, que é um sucesso em administração 

municipal, passa por um Lerner, passa pelo César Maia no Rio. É uma geração de políticos 

jovens que não são tão sujos quanto os velhos, não têm a cabeça tão estragada, tanto quanto 

à operação do sistema político como do ponto de vista econômico. 

Eu não tenho medo nenhum de uma resultante de um sistema competitivo. Se não é o 

Fernando Henrique é porque vai ser algo melhor. Mesmo que os piores, que estão aí 

tentando dinamitar a ponte para ele não ser reeleito, façam esse trabalho. Eles s6 vão dar 

uma acelerada no processo. Se não for ele vai ser alguém que vai se mover mais rápido do 

que ele. 

José George Teixeira Bezerra - O Sérgio quer participar da resposta a essa pergunta 

também. 

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang* - Essa foi uma pergunta boa. Reeleição ser um 

assunto realmente é algo absolutamente dramático, inclusive porque atrasa o calendário 

político todo de aprovação das reformas que interessam. Não tem a menor importância 

passar a reeleição. Aliás, também não tem a menor importância não passar. Tanto faz, 

pode passar como pode não passar. É muito pouco relevante, porque justamente o ponto 

que o Guedes fez é muito apropriado e é correto. Nós estamos numa maturidade e numa 

estabilidade política muito longe desses nossos vizinhos em emerging markets por aqui. 

Por que há esse grande assunto em relação à reeleição, principalmente fora do Brasil? 

Por uma razão: eles viram o exemplo anterior do Menem. Mas ali havia uma razão 

concreta. Aquilo representava, em si mesmo, a estabilidade da moeda. Hoje em dia não 
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tem mais isso, o Brasil não tem nenhuma relação com isso. Talvez por causa desse paralelo 

ruim, está tomando uma dimensão muito maior. Se passar a reeleição, ótimo. Se não 

passar, também ótimo. O sistema vai continuar aí funcionando, obviamente os mercados 

vão ficar todos oscilantes na proximidade da decisão, mas fora disso vai ser absolutamente 

irrelevante para o crescimento e a estabilidade a longo prazo da economia. Eu estou 

convencido disso. 

Luiz Fernando Pinto - Como o Paulo Guedes falou em Moscou, eu tinha uma observação 

que é a seguinte. Eu concordo totalmente com o Or. Gustavo Franco em que nós temos que 

expandir o PIRT do Brasil, o produto interno de racionalidade total, temos que expandir 

continuamente o PIRT. 

Agora, com relação a Moscou, por acaso eu terminei uma pesquisa sobre Pedro o 

Grande, recentemente. Pedro o Grande, em 1700, quando foi totalmente surrado em Narva, 

ele verificou que era absolutamente impossível fazer qualquer acordo com a alta aristocracia 

aboletada em Moscou, e que também não valia a pena brigar. Ele fez o que, então? Ele fez 

São Petersburgo, que foi a concepção dele, assessorada por uma pessoa que o Or. Gustavo 

Franco e o Paulo Guedes conhecem, pelo Godofredo Leibniz, ele fez uma ínsula de 

desenvolvimento. E essa ínsula de desenvolvimento, sua concepção no meu entendimento 

é que ela deveria evoluir e trabalhar por transbordamento. O fato é que em 1717, 16 ou 17 

anos depois, ele tinha conseguido fazer com que a Rússia ficasse totalmente competitiva 

com a Suécia, neutralizou a Polônia, enfim fez um país competitivo. 

Como o senhor amanhã vai discutir exportação, eu pergunto se o problema brasileiro 

não é rapidamente providenciar ínsulas de desenvolvimento, onde o custo Brasil fosse 

praticamente anulado, e desenvolver um programa muito parecido com o da China, com as 

ínsulas de desenvolvimento chinesas, que basicamente seguem o mesmo modelo de Pedro o 

Grande há 300 anos em São Petersburgo. A China percebeu que seria impossível 

desenvolver o país como um todo, com um bilhão e duzentos milhões de habitantes, e 

desenvolveu um conjunto de 20 ou 30 ínsulas onde, Paulo, zerou o custo China Procurou 

zerar, fez uma grande concentração de treinamento de recursos humanos, de facilidades de 

financiamento e de transferência de know-how. Esse brutal desenvolvimento está 

começando já a transbordar para as outras áreas. Então, pergunto se haveria sentido em nós 

85 



pensarmos em ínsulas de desenvolvimento, zerando rapidamente o custo Brasil, com 

transbordamento para todo o país. 

Gustavo B. Franco· - Deixa eu ensaiar aqui uma resposta. A sua menção a Pedro o 

Grande, tentando trazer para o Brasil um paralelo, me lembra o livro sobre Mauá, do Jorge 

Caldeira, mas não especialmente o livro, mas um extraordinário artigo que ele escreveu uma 

vez para a Exame, tratando exatamente desse tema, essa difícil coexistência entre o novo e o 

velho, quer dizer, a banda boa, progressista, do país, do ponto de vista econômico, e um 

outro país antigo, que meio que precisa não ser destruído, mas pelo menos sair da frente, 

para que o outro pedaço possa crescer. 

Às vezes observando queixas sobre a abertura econômica, eu ouço coisas que eu li lá no 

livro do Mauá sobre a abolição da escravidão: <<foi muito rápido, muito contundente, é 

preciso talvez indenizar ou cuidar daqueles que foram prejudicados, empresários que 

fIzeram investimentos, tendo em vista aquele quadro anterior e que agora precisam se 

adaptar, etc.» Nessa brincadeira nós levamos, da primeira lei antiescravidão até a sua 

abolição defInitiva, quase 40 anos. Isso é transformação gradual no Brasil Império. 

Desta vez eu acho que a gente fez uma coisa diferente. Na verdade, o Caldeira narra 

episódios do século XX até interessantes, onde ele observa que, a partir de certo momento, 

o Brasil progressista e o Brasil velho coexistem, não há mais dominância do velho sobre o 

novo, mas existe uma relação de mútua dependência ou uma relação até política complexa, 

onde o Brasil velho se toma uma espécie de coitadinho profIssional, ou seja, o fracasso, ele 

em si, passa a ser um atributo que credencia alguém a solicitar do governo uma indenização, 

pois todos os fracassos são devidos ao governo, e apenas o governo tem o dom de fazer 

alguém ser bem-sucedido ou fracassado. Por ser assim, quem fracassa é porque o governo 

fez fracassar, e portanto tem que pagar, tem que pagar uma indenização. Então, o 

fracassado se toma um fracassado profIssional. Nós temos, assim, regiões carentes 

profIssionais, temos menores carentes que crescem e continuam carentes, e as pessoas que 

vivem de subsídio na carótida como dependentes, como parasitas do Brasil. Agora, chega 

um momento em que o Brasil novo começa a fIcar tão grande que ele expulsa, não precisa 

mais dos parasitas. Infelizmente, eu acho que nós não chegamos ainda a esse ponto, onde é 

possível balançar 
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a perna e caírem todos os parasitas. Eles ainda são em grande número, mas o tamanho é 

cada vez menor. E vai chegar o momento em que nós não teremos nenhum. 

Rubens Penha Cysne - Que o sistema competitivo realmente faz com que haja uma melhor 

convergência de longo prazo, eu não tenho dúvida. Agora, eu gostaria de expressar apenas 

a minha dúvida em relação à certeza que foi colocada pela Mesa, se o Brasil hoje em dia 

realmente dispõe de instituições para que nós possamos independer de quem está no 

governo. Será que nós temos um Banco Central independente, que podemos independer de 

quem está lá? Será que temos uma CVM independente, que podemos independer de quem 

está lá? Será que temos uma Justiça ágil, que funciona rapidamente, para que possamos 

também confiar nessa instituição? Será que temos órgãos regulatórios independentes de 

injunções políticas? Será que se o Maluf entra para presidente e coloca lá uma outra equipe 

as coisas vão caminhar da mesma forma? 

A minha percepção é que a resposta não é tão clara, do ponto de vista de instituições e 

da cultura que gera essas instituições. Então, fiquei achando que existe uma certa dissensão 

entre a minha opinião e a opinião da Mesa de que a reeleição, vindo ou não vindo, dá no 

mesmo, está tudo tranquilo. Se existe um mundo perfeito, como colocado, ideal, em que o 

processo competitivo gera realmente uma coalizão em tomo da idéia de eleger uma pessoa 

que não se pareça com aquele que não foi por duas vezes eleito, tudo bem. Mas as 

instituições brasileiras ainda me parecem muito distantes de uma solidez que nos permita 

independência de pessoas e de voluntarismos. 

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang* - Eu acho que uma coisa não implica a outra. O fato 

de haver falta de instituições mais fortes não significa que a instituição democrática do país, 

que foi essencialmente a instituição a que eu estava me referindo, e eu tenho quase certeza 

de que o Paulo estava se referindo, não seja forte o suficiente para suportar a competição 

mesmo. Esta, com certeza, é muito forte. Nós fizemos o impeachment de um presidente, 

tudo continuou como foi, entrou um vice-presidente que era junto com o presidente, mas 

completamente contrário às idéias dele, continuou tudo andando mais ou menos na mesma 

confusão, e ainda foi esse presidente, o mais confuso possível, que ainda apontou o 
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Fernando Henrique que, afinal de contas fez o Plano Real que estabilizou a economia O 

fato é que isso é bastante estável, me parece. 

O caso do Brasil de abertura comercial - eu acho que foi um ponto importante que o 

Gustavo mencionou - é caso de livro-texto do Banco Mundial, porque nós tivemos uma 

abertura absoluta e absurdamente rápida, o que eu acho que foi ótimo, todo o mundo acha 

que foi ótimo, no meio do caos macroeconômico e tudo funcionou. É uma coisa 

extraordinária. Tudo bem, falta muito. Mas isso já é o suficiente para, nesse tópico 

específico, pelo menos é essa a minha opinião, haver já estabilidade suficiente. 

Paulo Guedes - Eu acho pertinente a colocação do Rubens. De novo, se a gente concorda 

com a tese de que há um aperfeiçoamento resultante de um mercado político competitivo, a 

gente sabe que vai convergir para o que existe no resto do mundo. Agora, realmente há a 

questão do timing. Será que vai passar um outro que ainda vai desestabiliz8.r, porque as 

instituições não estão consolidadas? Mas aí eu acho que há muita diferença entre o script e 

o ator. O script está mais ou menos estabelecido, a peça é essa Quem se desvia é punido 

por esse sistema, no seguinte sentido. Entra um presidente do Banco Central pouco 

razoável, começa a expandir o crédito doméstico líquido a 50% ao ano, o câmbio fica 

inconsistente, começa a subir, lá fora começam a tirar o dinheiro, três meses depois cai o 

presidente do Banco Central. Já tem umfeedback mechanism, quer dizer, tem um processo 

instalado. 

É evidente que esta é uma discussão também antiga nossa e nós, como economistas, 

tínhamos que ser relativamente inflexíveis nessa posição, porque é normal que chegue 

alguém que foi funcionário do Banco do Brasil, depois virou ministro, e diga assim, «Dão, 

esse negócio de Banco Central independente é um pouco de purismo, isso não é assim», ou 

chegue um político e diga «não, é muito complicado». Mas nós, economistas, deveríamos, 

como contribuição, dizer o seguinte: bom, a independência do Banco Central é importante 

inclusive para tomar eficiente o sistema político, porque aí a discussão de prioridades é 

orçamentária e é uma discussão do Tesouro, enquanto que, se você tem uma manivela lá em 

baixo, você auxilia a campanha de um governador que é seu amigo através do banco 

estadual, você tira outro banco estadual do mercado porque ele é seu inimigo. Eu acho, 
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inclusive, que seria de alto interesse do atual Governo se aproximar um pouco desse seu 

ideal, incluir entre as reformas essa, digamos assim, consolidação das instituições. 

Eu me lembro de ter dito isso pessoalmente ao Fernando Henrique. Eu só me encontrei 

com ele duas vezes. Uma vez ele veio ao Rio, foi na casa de um banqueiro do Rio de 

Janeiro, e era uma espécie de financiamento para a campanha, etc., o presidente do meu 

banco não podia ir, aí eu fui. E aí ele recebia numa salinha, conversava um pouco, era mais 

ou menos um ritual tipo, «olha, a minha equipe econômica é boa, nós vamos fazer isso, 

vamos fazer aquilo», e aí, sem ligação nenhuma, você saía dali e tinha um convite simpático 

a aderir ao financiamento da campanha Mas não tinha nada uma coisa a ver com a outra. 

Realmente, você podia ter o privilégio de conversar com ele, sair e não fazer nada. Você 

tinha essa liberdade, não foi nada impositivo. Mas foi mostrando que tal e coisa, para uma 

classe empresarial grande. Bom, esta foi uma vez. 

A outra vez foi numa ocasião melhor, eu achei mais simpática Foi bem antes. Ele era 

ministro da Fazenda, já tinha anunciado que ia fazer o Real, isso foi mais ou menos em 

dezembro de 1993, porque o Real foi em julho de 1994. Ele já tinha avisado, «olha, vou 

fazer, vem aí o plano», e ele estava anunciando para todo o mundo, dizendo, «olha, vem aí», 

e aí já estava começando o negócio de URV, estava avisando a todo o mundo. E numa 

reunião de empresários eu fiz umas três ou quatro perguntas, e ele falou, <<vai a Brasília na 

semana que vem, vamos conversar sozinhos, não vai ter ninguém da equipe econômica». 

Nos sentamos lá. Teve uma interrupção, que foi o Osires Silva, que na época estava na 

Receita. Ele entrou para perguntar alguma coisa e saiu, mas não teve mais nenhuma 

interrupção. Conversamos umas duas ou três horas. E eu disse o seguinte: Você está 

avisando a todo o mundo, menos para a sua turma Você tem que avisar para a sua turma, 

porque se vai ter uma moeda nova, como é que fica, por exemplo, o Banespa, se o 

governador for contra o seu partido? Você vai ser chamado de arbitrário, de estar querendo 

quebrar o PFL ou o PTB, fazendo uma intervenção política, etc. E se for do seu partido, 

você vai ficar também numa situação extremamente constrangedora E o problema dos 

bancos estaduais é muito grave, estão todos quebrados, todo o mundo sabe disso, o mercado 

inteiro sabe disso - só não se sabia do tamanho do buraco do Banco do Brasil, que parece 

neste último ano foi de oito bilhões de dólares, um buraquinho, deu para arrumar rápido ... 

Bom, se isso é verdade, será que não era interessante avisar o seguinte: olha, nós vamos 
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lançar o plano, vamos dar um período de dois anos, você avisa dois anos antes de saber 

quem é o governador, dois anos, ou seja, hoje, 96, dois anos depois do plano, os bancos 

estaduais ou federais serão tratados segundo a lei. Como falta ainda um' ano para começar o 

seu mandato e você vai pôr dois anos para a frente, tem três anos para o futuro governador 

já saber o seguinte, «bom, eu vendo a Paulista de Força e Luz, vendo a CESP, vendo aquilo, 

e capitalizo o banco; ou deixo liquidar o banco, porque preferi essa opção». 

Então, as regras têm que ser muito claras, porque o principal perturbador, e aí eu volto a 

uma observação que foi feita a respeito das ilhas, etc. Eu adoro essa postura dura do 

Gustavo com o passado empresarial brasileiro, com corrupção, sistema político defeituoso. 

Evidentemente que ele tem que fazer isso. Ele até já brigou com áreas correlatas, já teve 

ministro aí que andou chateando, graças a Deus foi concorrer para outra eleição, e mais ou 

menos despoluiu o ambiente econômico. 

Vocês têm dúvida de que seria extremamente popular para o Fernando Henrique entrar 

de pau na corrupção, por exemplo, seja em fundo de pensão, seja em autarquias? Fechar 

autarquia onde tem buraco, mostra o buraco, ele sabe o tamanho do buraco, mostra quanto 

custa carregar banco estadual, mostra o que isso significa em termos de hospital, escola, 

estrada vicinal, mostra o que custa esse negócio. Tem uma agenda espetacular para o sujeito 

fazer um trabalho sério, decente e duro. 

Evidentemente, está faltando um sinal mais forte do lado do Governo também, porque o 

nosso governo custa mais caro do que os governos do mundo, quer dizer, o nosso governo é 

muito ruim: a estrutura de impostos é alta, a estrutura de serviços é deficiente. Se você não 

consegue investir em capital humano, na mão-de-obra boa, mesmo que você tenha mão-de

obra barata, do ponto de vista diferencial ser barato em relação à produtividade acaba sendo 

um sujeito que custa dez vezes menos mas é vinte vezes menos produtivo; não funciona 

também. 

Então, eu descarregaria essa fúria da turma que quer mudar um pouco também lá, 

porque um dos fatores que leva à escolha locacional das empresas e tudo isso, um 

evidentemente está a nosso favor, é o tamanho do mercado, e outro, como foi dito aqui 

também, nós não tivemos Chiapas, não tivemos <<caras pintadas», não foi resultado de uma 

ditadura mais sangrenta, como a chilena, nem de um golpe branco, como o do Fujimori, foi 
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um sistema político competitivo mesmo, ele vai devagar mas ele é consistente, ele vai 

andando. Então, nós temos vários atributos a favor. 

Evidentemente, um governo que no início, antes de entrar agora no ano passado com 

duas ou três privatizações grandes, tinha privatizado menos do que o Itamar, é um negócio 

absolutamente ridículo. Já era para estar em regime esse negócio. Eu sinto falta de 

liderança. A liderança que é oferecida, por exemplo, no Banco Central, eu tenho que 

imaginar que ela seria desejável na Fazenda ou no Planejamento. Por exemplo, para 

aprovar o negócio fiscal, tinha que ter um ministro batendo, lutando. Eu vejo o Cavalo, por 

exemplo. O Cavalo bateu, lutou, brigou, ficou oito anos pelejando. Aqui eu vejo um 

silêncio, um movimento meio lento, não pode ir muito rápido, quer dizer, está faltando 

vigor. Realmente falta vigor. E quando tem alguém mais vigoroso, o próprio Governo, ao 

ouvir críticas às vezes, diz assim, «não, realmente, o Gustavo Franco é meio jovem, mas a 

gente controla, deixa que a gente faz, a gente vai devagarzinho». Tinha que ser o contrário, 

tinha que botar fogo na turma mais nova mesmo, para mudar, porque o sujeito mais velho 

está preocupado com a carreira depois, quando sair de lá pode ir para o Banco Mundial, 

pode ir para o FMI, o outro que está no Planejamento quer ser deputado. Não pode, não 

pode ser assim. O Cavalo não entrou para isso, o Cavalo entrou para mudar mesmo. O 

Salinas mudou, foi um processo onde houve corrupção, tem uma porção de coisa errada, 

mas o cara mudou; o Fujimori mudou, o Pinochet mudou, o Sánches de Lozada, na Bolívia, 

mudou, quer dizer, os caras lutavam, tinham liderança. 

Eu me lembro sempre de um exemplo que era dado em que a Thatcher chegou - aqui 

existe a cultura do consenso -- e ela falou assim: «consensus is lhe denial of leadership». O 

sujeito foi eleito contra o Lula. O Lula era estatizante, isso, aquilo e aquilo outro, então 

supostamente a proposta que ganhou foi a alternativa Então, tem que ir mais rápido 

mesmo, tem que oferecer liderança. 

Eu me lembro sempre, e acredito que este seja o caso, quando você vê um bando de 

pássaros voando, eles vão sempre em V. Você pode observar, eles estão migrando, é uma 

corrente, ela está sempre em V. O sujeito que olha e não conhece, diz assim: <<aquele é o 

líder». Então, está o presidente lá na frente, está todo o mundo voando em V e ele vai. E 

tomo o mundo dizendo, <<aquele lá é o líder, ele é o líder». Não é nada disso. Na verdade, 

eles voam de acordo com a temperatura da corrente. Quando bate um bafo quente meio de 
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lado, às vezes é a cauda, o pessoal que está lá atrás sente o bafo quente, vira e já recomeça a 

voar, porque é uma corrente migratória, eles estão fugindo do inverno em direção ao calor. 

Eles viram e continuam. Aquele cara que parece ser o líder não está provendo liderança 

nenhuma, ele ainda voa mais uns cinco minutos assim, só que de repente bate nele. Então, a 

gente aprende. Ele na verdade não é líder, ele apenas é o que voa mais rápido. Então, 

rapidamente, ele vê que o bafo está vindo de lá, volta e já está na frente outra vez. 

O social-democrata brasileiro, aliás do mundo inteiro, é mais ou menos esse animal. 

Ele estava indo para lá, cantando aquela música, então está tudo errado. O chofer de táxi no 

Rio de Janeiro já percebeu que tem de privatizar. Você entra num táxi e pergunta ao chofer, 

cuja classe toda votava no Brizola, o que ele acha de uma estatal. O sujeito responde: «Não, 

tem que privatizar, lá tem muita corrupção. Olha o luxo, doutor, olha lá, luz acessa, granito, 

mármore ... » O chofer de táxi já sabe, o próprio líder sindical já está meio sem jeito, porque 

está acuado, todo o mundo falando que o negócio é corporativismo. Agora, o social

democrata ainda saiu voando para lá.. Se a inflação chegar a 2% ao mês, ele vira e volta: 

«não, vamos lá, privatiza e tal ... » Mas enquanto não sentir o bafo, ele vai, vai, vai ... 

José George Teixeira Bezerra - Nós teríamos tempo para uma última pergunta. 

Auditório - O cidadão comum abre os jornais e ele vê que o professor Gustavo Franco é o 

próprio Leônidas. Se você pegar os jornais, batem nele de tudo quanto é lugar, e ele diz 

aqui, «melhor, combateremos à sombra. .. » E você não vê. Ele é um coronel, o general não 

se manifesta. Então, parece que ele está bancando o Leônidas, ele é o boi das piranhas lá na 

frente. É por isso que se geram, eu acho, na sociedade alguns receios, alguns temores, como 

o professor levantou ali, mas em função disso. Em qualquer jornal que você pega, você vê 

que ele é o próprio Leônidas. É flecha de tudo quanto é lado e ele diz assim: «não, é 

melhor, combateremos à sombra». Você não vê nenhum respaldo, eu acho, vindo de cima, 

apoiando aquele general que está lá na frente. 

Paulo Guedes - Eu tenho uma história insuspeita. Quem me vê aqui conversando assim, 

elogiando o Gustavo, vai dizer, <<puxa, o Paulo estava .. » Tem experiências assim, como a 

de ao acabar uma palestra em Los Angeles, com o João Sayad, que era ministro do 
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Planejamento na época, falando do cruzado, para 600 banqueiros, falou o ministro do Chile, 

falou o ministro do México e depois falaram três economistas independentes, um sobre cada 

país. Eu estava sentado do lado do nosso ministro do Planejamento e disse: «Olha, acabou 

de falar, não é, que o cruzado é uma beleza e tal? Eu não acredito em nada, não. Está tudo 

errado. Pode tirar o dinheiro do Brasil, vai para o México, vai para o Chile, vai para outro 

lugar, porque está tudo errado, vai dar tudo errado, é uma tragédia». 

E tem uma longa história de combates. Eu não me lembro de ter elogiado ninguém nos 

últimos 5, 6, 8, 10 anos de política econômica Então, quando eu elogio o Gustavo, eu o 

faço muito à vontade, porque de certa forma é até uma projeção, quer dizer, quando eu era 

mais jovem -- de repente ele é mais jovem do que eu, eu acho que é bem mais jovem do que 

eu - eu tinha esse furor também, essa impaciência com aquela mixórdia que era em volta 

E ele tem uma habilidade fantástica, porque ele consegue fazer isso tudo e ficar lá No meu 

caso eu era mantido a 600 metros de distância, não podia nem passar perto ... 

E o presidente, nessa conversa que nós tivemos, analisou vários membros da equipe 

econômica, e realmente em relação ao meio de campo, o lançador, o cerebral, a peça 

fundamental, ele falava do Gustavo. Isso antes do Plano, já bem antes do Plano. De outro 

ele falava assim: «este aqui é muito inteligente, mas se deixar sozinho só faz loucura, isso 

aqui não pode ... » Ele é um bom avaliador de pessoas, o presidente é um bom avaliador de 

pessoas. 

Agora, eu tenho a mesma sensação que você tem, eu fico sempre achando que é um 

golpe, que no final quem sabe ele é genial, porque sem tumulto nenhum, ele não expõe. Vai 

ver que é o sistema que eles combinaram: o mais jovem bate, o de cima vem, «não, calma e 

tal», mas deixa a coisa ir acontecendo. Vai ver eles são mais inteligentes do que a gente. 

Mas eu tenho a mesma sensação que você. Eu falo assim: <<puxa, ele está lá no desfiladeiro 

das Termópilas, com 50 caras, vem o Xerxes ou o Dario, foi o pai ou foi o filho, foi um dos 

dois, com um exército de 3.000, vai varrer todo o mundo, e ele está l~ está brigando». 

Eu acho que o tempo está a favor das mudanças, para voltar à pergunta do Rubens. 

Uma bela ajuda que a equipe atual pode dar, já até pensando que se não forem reeleitos pelo 

menos preservar isto que está aí, cria um mandato do presidente do Banco Central 

independente, com quatro anos, e mandato não coincidente. Então, por exemplo, você já 
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pode legalmente penetrar o próximo governo, independente de ser o seu ou não, com um 

núcleo básico inteligente. É um negócio que é bom para o Brasil. 

Então, esse tipo de luta, de liderança, que foi oferecido por um Ernesto Sánches de 

Lozada, por um Cavalo, isso realmente está na mão do Leônidas mesmo. Eu fico à vontade 

para elogiar porque eu sou muito escasso em elogio. Então, não tem risco nenhum de achar 

que é «puxa-saquismo». Não tem problema Eu não faço em público, não é? Eu nunca 

faço em jornal, vocês já observaram isso? Eu faço isso quando estou falando. Por 

obrigação profissional eu tenho que dar a minha opinião. Aí eu faço isso. Agora, eu tenho a 

certeza de que, se eu pegar O Globo e disser, «ótimo, o Gustavo é isso ... » «Ih, lá vêm os 

neoliberais». Então, eu tomo o cuidado de não fazer isso em público. Eu faço isso em roda 

de 30 pessoas e não tem perigo de sair em jornal, ninguém vai publicar um elogio. O 

jornalista deve sair falando, «puxa, o cara puxou o saco legal ... ». Tudo bem, não tem 

problema. O Brasil merece essa acusação aí. 

José George Teixeira Bezerra - Duas pessoas levantaram a mão ao mesmo tempo, então 

eu gostaria de dar oportunidade para mais uma pergunta. 

Auditório - Apesar da hora e do reconhecimento da importância das considerações 

políticas, eu queria mudar completamente o foco da discussão e fazer uma pergunta ao 

professor Razin. O professor nos apresentou uma diversidade de indicadores de 

sustentabilidade da conta corrente, mas fica muito difícil tirar lições concretas do exercício, 

na medida em que não há o critério de avaliação da importância relativa de cada um desses 

fatores nos seus resultados finais. Eu gostaria que ele elaborasse um pouco mais sobre isso 

e na mesma direção a bottom line da apresentação parece ser que o que importa é a 

consistência das políticas macroeconômicas. Mas essa própria consistência tende a ser 

avaliada em termos dos resultados que as políticas obtiveram, e esses próprios resultados 

são capturados por esses indicadores que apontam nas mais diversas direções. Como é que 

se fecha esse círculo? 

Assar Razin* - Thank you. It is a little late for me to... He has the whole paper that 1 

would be glad to send you ... The bottom line is the following. The external crises are very 
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helpful, as you know from Mexico, one, two, three, and other things. And current account 

deficits, of course, are the first thing that comes to mind in terms of making some focus 

about possibilities of externaI crises. My point in the paper, that of course I do not have 

time now to give you the details of, is that you have to look at a few structural features of 

the economy to see whether there will be countries in union from abrupt reversaIs of capital 

flows. The main thing that comes to mind is the saving rale of the economy, the growth 

performance of the economy that is good to be forecasted for the future, and the export or 

the trade openness of the economy, and the micro consistency policies. 

As far as Brazil is concerned, fve said that I am not an expert on Brazil, but I see some 

strong points, as far as Brazil is concerned. Of two of them, the first is not related to Brazil's 

policy, but basicaIly to the internationaI environment. It is favorable the externaI situation 

now for Brazil because everybody is focused on either the world economy will grow much 

more than in the past ten years. Secondly, inflation is under control in the industriaIized 

countries, so there will be less reason for increasing the interest rales in the world. So, the 

externaI front is favorable for Brazil. The world economy, the world trade is growing in a 

most steady fashion than maybe in the last ten years. So, that is another good news for the 

Brazilian economy. 

The Brazilian economy, as far as I am concerned, has something which is better than in 

its neighboring Latin American countries, and I am referring to the flexibility of the labor 

market in Brazil, which creates a record of low unemployment relative to other countries. 

But, on the other hand, there are some weak points that I am again not expert on, chiefly 

among them, again entertaining my paper, the fragility of the banking sector, the 

government budget deficits, and the relatively smaIl trade openness of Brazil. Thank you. 

José George Teixeira Bezerra - Em nome da Fundação Getúlio Vargas e dos 

organizadores deste evento, eu gostaria de agradecer a presença das pessoas, dos 

debatedores, particularmente do Or. Gustavo Franco, que mais uma vez com brilho, com 

segurança, defendeu as posições conquistadas até agora. Muito obrigado a todos. 
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