
Prefácio

Introdução

Os F.ncontros Nacionais sobre Mercados Financeiros. Política

Monetária c Política Cambial iniciaram-se na Fundarão Cíetulio Vargas

cm novembro de 1994. Como objetivo principal de lal iniciativa da

Liscola de Pos-Graduação em F.conomia (FPGI-./FCA 
'). 

destaca-se a

necessidade de se discutirem questões relacionadas, em ultima instan-

cia, a aspectos macro e microcconôniicos da economia brasileira. O

conceito básico do projeto, fielmente perseguido ao longo deites ulti-

mos cinco anos. pressupõe discussões aplicadas de problemas eco-

nómicos brasileiro.-, porem sempre com base na utilizaçao intensiva

de um abrangente e atualizado instrumental analítico. \a realizaçao

de^tc obietivo, tem sido lundamental a tradiçao histórica da l-.PC.il-. na

pesquisa e docência nas áreas de mercados financeiros, política mo-

netana e política cambial. A receita do sucesso do seminário teni-sc

concentrado na junção do corpo de professores da FPGF. com pi oiis-

su>11 ais do governo e do setor privado, através de mesas de debates

que enfocam aspectos técnicos e políticos de cada um dos assuntos

tratados.

Visando a tornar tais debates acessíveis a todo o Brasil e exterior,

necessidade que decorre de sua relevância para a condução da política

ceononiica e para o estudo da economia brasileira, as palestras tem sido
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gravadas c transcritas. ano a ano. pagando cm seguida à revisão dos

autores. Nessa revisão, alguns preferem apenas melhor adequar a lingua-

gem talada a linguagem eserila. üutros preterem reescrever as palestras

de lorma mais enxuta e sueinta. Lm qualquer caso, a orientarão dada ao-

palestrantes e que temem não modificar o conteúdo original das palcs-

tras. para que não se perca o cncadcamcnfo dc idéias. 1 lã também auto-

res que. sem tempo para a revisão, dclcgam-na a terceiro.--, não tendo

tido acesso a versão final paia publicação. F.m geral, as revisões -ão etc-

tuadas entre dois e quatro meses apos os encontros. Após as re\ i-ões. os

anais relativos aos encontros dc cada ano tem sido publicados na .-crie

hnsaios Pconomicos da LPGE, sendo agora, cm -uas cinco primeira-

versões, reunidos nos \olumc- 1 (relativo ao primeiro c segundo encon-

tros) e 2 (.leste livro.

A principio, a coleção teria como titulo Anais tios

Sacionais sohrc Mercados Financeiros, Política Monciana c Política

Cambial. F.stc. entretanto, passou a ser o subtítulo. O motivo e que. de\ido

ao fato de o primeiro seminário ter-se dado ao tinal de 1994, portanto

logo apos o inicio do Plano Real. as transcrições da- palestra- realizada-

nos últimos quatro anos passaram a rcllctir também a evolução continua

deste plano de estabilização. Nos encontros, reuniram-se alguma- Lias

maiores autoridades brasileiras em economia, incluindo acadêmicos,

políticos, funcionários do primeiro c segundo escalões do governo e lec-

nicos do setor privado, para uma analise do passado recente c da- per--

pectiva- da economia brasileira para o ano seguinte. O registro dc-sa-

opiniões e análises reflete um registro continuo, abrangente, altamente

qualificado e exclusivo (principalmente em tunçáo de sua continuidade e

da qualidade dos painelislas) dos primeiros anos do Real. Dai o titulo

principal. Plano Real ano a ano.

Alem desta intioduçào. este prefacio apie-enta mais duas sC-

ções. Na primeira, apresentamos sucintamente a evolução de algumas

\ariavcis econômicas selecionadas c uma analise dos dilercntes aspectos

da política econômica no período coberto pelo- debates. O ohjeti\o c pro-

porcionar ao leitor uma visão geral da economia nestes anos, de lorma a

facilitar o entendimento das opiniões expressas nos debates. A seção tinal

detém-se especificamente na questão mais problemática do Real. o ajuste

fiscal, cujo atraso tem ameaçado o esforço de estabilização ate o momento

efetuado.
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Uma visão geral dos períodos anterior e posterior ao Plano Real

A tabela I apresenta a evolução de algumas variáveis selecionadas.

T;iIrvhi I

Evolução nr. Algumas Variáveis Ski.lcionadas

\iiriii\L-l 14K8/HC) mO-95 1994 1W5-97

la\a da mil,van ' . 1 media niansil i1GP-0I1 25.Oo 24.15 22 90 0.85

'I.i\a 
madia nvn-,il r . i 2b.bi 24.80 25 -lb 2.5 1

I \]\hi-,k' niink'iai'i.i i M I l — media mcii-al (1 r-'1 20.52 1 8.4 5 51.15 2.2h

da pa^ameniu ; M /1 lomo 'a do l'IB 2.48 I »7 1 .£4 5.t>0

1 >i-lk-ii puhlLia o[vt aaional i' .¦ Ju 1MB > 5.bl -0.17 -1,50 4.27

la >..i J.- dc-cmpi a-o aLvriu i' , dal'l-Ai 5.59 5 l() 5.0b 5.2-1

(. i a-aimaniu realOu prodnk; i' ¦ a.ai 1.51 0.22 5.85 5.17

C i.'-diik-nui il.i iaula i,ia.' -0.25 1.75 1 5u 1.4c

Reiki,i — |.vt..cnuiLxin apiopnaJii pak>.- 5u: .

mci-pubiv> 11.80 12.75 10.40 11.00

i V-b'Ual.l.kk' O0' , niai:- i ka%l-1 - i 50' , inai-

pi.-l'K^'1 50. ia0 48,85 55,50 ^!.~0

Balan. a . c-nici >_ial ¦,-akk' em I Si ImIIkv^ 1 7,b5 1 2.47 10.-17 5.74

Sakk . i.'in II aii-aav- _ >a i enie-- (I Ss billioc-! 2.oU 0.10 -1.b9 -25.5-1

I'. : u'1 ,i \ ,i 11.' 11". I .ac."n ¦ — K il'-l) I — Ci'miittluri: I i1 >ih m:u ] ( A : k: \a J j in: cxpaii -a.

in, r,e:,a ki 111.10- de iViMa-enU' a ik-li.il >-pel a. k'Kal ,it> /ja/foo i\u!h!i lax.i ;k

J.'-.-nipi aee .ilvriM [a >hI mo inUaik: l-iuu>. ¦. t a-eni vnl,, do predate da icnda /'a ii.'/n,';/

lHl..r: da-h.u.ikla.k' a p.ih: a7a Mj-onpcnho -o.ial do Real, am inna./av^/a i;*':'

O Plano Real

No dia le de julho de 1994. o Brasil modifieou pela quinta vez.

cle^de a introdução do Plano Cruzado, em 1986. a denominaçao de sua

moeda. Pa^ou-se do cruzeiro real para o real. A introdução do real toi

precedida da criação da URV. meio de conta indexado. A bRV lora criada

em lü de março de 1994, lendo como objetivo permitir uma superindexa-

cão da economia que facilitasse uma posterior desindexaçao.

A sincronização de salários, preços e demais rendimentos se

deu. grosso modo, através das seguintes etapas:
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a) cálculo dos valores em URV dos salários e demais rendimentos, com

base nos valores recebidos nos últimos quatro meses; para isto, divi-

dia-se o salário em cruzeiros pelo valor da URV na data do efetivo

recebimento do salário;

b) conversão dos salários á URV pela média aritmética (também em

URV) dos quatro valores calculados em (a);

c) passagem de todos os preços para URV, aos valores (em cruzeiros

reais) existentes quando da data de sua criação;

d) fixação diária do valor da URV em cruzeiros reais até a data de

substituição dos cruzeiros reais pelo novo numerário, o real, o que

se deu em 1- de julho de 1994 (o que implicava indexação diária dos

preços).

Todo este processo visava a mimetizar a sincronização de pre-

ços c salários gerada por uma hiperinllação, sem contudo compartilhar

de seus prejuízos à organização da economia. A diferença fundamenta! e

que, ao contrário de uma divisa estrangeira que passasse simultanea-

mente a servir como meio de conta c meio de troca, como ocorre em uma

hiperinflação, a URV apenas se prestava á função de meio dc conta

(e não de meio de troca), sem implicar queda da demanda pela moeda

nao-indexada.

Assim como se daria cm um processo de final de hiperinflação

pela fixação do valor da divisa estrangeira em moeda doméstica, o valor

da URV em cruzeiros reais foi congelado em l9 de julho de 1994, tendo

uma nova moeda (o real) substituído a antiga (o cruzeiro real) como

meio de troca a uma cotação fixa (,RS I com o valor de uma URV. que por

sua vez teve seu valor na moeda antiga fixado no valor existente em 30

de junho de 1994).

Passados quatro anos desde essa engenhosa forma de se resol-

ver o dilema da sincronização de rendimentos, que impediu que a estabi-

lizaçao de preços em um ambiente de indexação defasada implicasse

uma elevação dos mesmos incompatível com a estabilização, os preços

continuam apresentando estabilidade. Diga-se de passagem, a indexação

(diária) à URV resolveu também o problema da possível expansão de

M4, a partir de 1Q de julho, pela inflação dc junho. Isso porque, com a

indexação diária, inclusive dc ativos financeiros, a memória inflacionária

havia-se reduzido dc um mês a um dia.
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A despeito cia engenhosidade nas políticas dc renda e na desin-

dexação, não se pode dizer que o Brasil efetivamente conseguiu sinalizar

uma modificação positiva do regime fiscal. O piano vem-se sustentando

através do binômio poupança externa elevada e altas taxas dc juros reais.

Como não poderia deixar de ser, a valorização do câmbio real em valor

superior à elevação de produtividade tem implicado baixas taxas de crcs-

cimento. Passados quatro anos e meio desde o início do plano, o desem-

prego tornou-se o maior problema do governo.

Política íiscal e dívida pública no Real

O principal problema do Plano Real certamente consistiu na

condução da política fiscal. Na terceira seção deste prefácio, apresenta-

mos sugestões, de base política e institucional (orçamentária) visando a

obter o devido embasamento para a solução deste problema. Nesta sub-

seção, limitar-nos-emos a apresentar os números relativos â evolução das

contas públicas.

A falta de controle fiscal ao longo destes primeiros anos do

Real tem conduzido a economia a uma rota de 
"segundo 

melhor", no

sentido de que outras variáveis, como o câmbio e os juros, são utilizadas

para corrigir dificuldades de origem tipicamente fiscal. Boa parte das dis-

cussões e análises desenvolvidas nos encontros se conduzem neste arca-

bouço de secund best, o que torna fundamental a percepção do problema

fiscal por parte do leitor.

Tomando-se como base a necessidade de financiamento operado-

nal do setor público, como percentual do PIB, observam-se três diferentes

períodos entre 1988 c 1997. Os dados são apresentados na tabela 2.

No primeiro período, entre 1988 e 1989, a necessidade dc finan-

ciamento do setor público, no conceito operacional, apresentou valores de

4,51 e 6,90% do PIB, o que caracteriza uma política fiscal expansionista.

O segundo período, entre 1990 e 1994, denota um certo sucesso no

esforço de redução do desequilíbrio fiscal. A necessidade de linanciamento

do setor público operacional, tomada em relação ao PIB, passou a apre-

sentar os valores de -1,20% em 1990. -1,35% em 1991, 2,13% em 1992,

-0.25% em 1993 e -1,36% em 1994. O terceiro período, que se dá após a

estabilização dos preços no segundo semestre de 1994, se caracteriza

novamente por uma deterioração da situação liscal. A necessidade de

financiamento do setor público apresentou o valor de 4,87% do PIB em

1995, 3,87% do PIB em 1996, e 4,07% do PIB em 1997.



Tabela 2

Necessidade de Financiamento do Setor Público

nos Conceitos Nominal, Operacional e Primário: 1988-97

(% do PIB)

Categoria e ntvel de governo 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Necessidade nominal 48,50 73,00 26.90 23,18 42.71 58.17 45,22 7,18 6,07 5.89

Governo federal 8,70 22,10 10,40 6.11 14,38 20.39 17,69 2,31 2,64 2.39

Estados e municipios 13,00 18,90 7.80 8.31 15,84 24,51 19,25 3.56 2,81 3,05

Empresas estatais 26,80 32,00 8.70 8.76 12,49 13.27 8,28 1.31 0,62 0,45

Corre9ao monet&ria 44.19 66,10 28,10 24,53 40,58 58,42 46,58 2,31 2,20 1,82

Governo federal 5.31 18,40 12,80 6,40 13,61 20.39 19,31 0,65 0,97 0.87

Estados e municipios 12.85 18,30 7.40 9.44 15,07 24.74 18,67 1.21 0,93 0.78

Empresas estatais 26,03 29.40 7.90 8.69 11.90 13.29 8.60 0.45 0,30 0,17

Necessidade operational 4.31 6.90 -1.20 -1.35 2,13 -0.25 -1,36 4,87 3.87 4,07

Governo federal 3.39 3.70 -2.40 -0.29 0.77 0,00 -1.62 1,66 1,67 1,52

Estados e municipios 0,15 0.60 0.40 -1.13 0.77 -0,23 0.58 2.35 1,88 2,27

Empresas estatais 0,77 2,60 0,80 0,07 0.59 -0.02 -0,32 0,86 0,32 0,28

Jurosreais 5.61 6,82 3.50 1.48 4.37 2.38 3,90 5.23 3,78 3,39

Governo federal 2.36 3.36 0,60 0,54 2.04 1,42 1,53 2,24 2.07 1.52

Estados e municipios 0.86 0.86 0.60 0,19 1,11 0,32 1,46 2,18 1.31 1,52

Empresas estatais 2,39 2.60 2,30 0,75 1,22 0.64 0,91 0,81 0,40 0,35

Necessidade primaria -1,30 0,08 -4.70 -2,83 -2,24 -2,63 -5,26 -0,36 0,09 0,68

Governo federal 1.03 0.34 -3.00 -0.83 -1.27 -1,42 -3,15 -0.58 -0.40 0,00

Estados e municipios -0,71 -0.26 -0.20 -1,32 -0.34 -0,55 -0,88 0,17 0,57 0,75

Empresas estatais -1,62 0,00 -1.50 -0.68 -0.63 -0,66 -1,23 0,05 -0.08 -0.07

Fontes: 1988/89 — Relatório do Bunco Cenirul, 1989. p. 68; 1990 — Relatório do Banco Central, 1990. p. 64; 1991-97 — Boletim du Banco Central do Brasil, jan. 1998.

Obs.: Até 1990 o item empresas estatais engloba as agências descentralizadas e a previdência social.

>
2
O
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Política monetária e inflação

As tabelas 3 e 4 apresentam dados a respeito dos principais

agregados monetários. Na tabela 3, apresentam-se as razões entre os

agregados c o PIB. Na tabela 4, as variações percentuais dos estoques

nominais, tomados de dezembro a dezembro, da base monetária, Ml,

M2, M3 e M4. Aproveita-se também para apresentar a taxa de inflação e

a taxa de juros Selic de cada período considerado.

O ponto de inflexão dos dados monetários ocorreu em junho de

1994. Observa-se claramente na tabela 4 que as taxas de expansão de M1 se

situavam em uma média bastante elevada até 1993, tendo atingido 2.029%

neste ano e, devido fundamentalmente à expansão ocorrida no primeiro

semestre, 2.537% em 1994. As taxas de crescimento monetário reduziram-

se substancialmente nos anos posteriores, de 1995, 1996 e 1997.

Tabelei )

Relação entre Agregados Monetários e PIB

Razões 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Base/PIB 1.30 1,57 1.79 1.47 0,91 0.67 1.34 2.51 2,43 5,04

Ml/PIB 2.50 2.46 2.80 2,48 1.54 1.14 1,84 3.03 3.27 4.49

M2/P1B 15.80 15.84 8.18 7,19 11.45 10,56 11,57 12,77 18,58 22,75

M5/PIB 23,20 26,28 11,75 10,47 15,45 14,98 17.56 21.26 27.18 52.77

M4/PIB 26.80 29,54 14.44 14.56 21,97 22,65 25.77 52.93 58,45 42.67

Fontes: Ante* de jan. 1989 — Relatório do Banco Centrai do Brasil. 1991. p. 40; de jan. a dez.

] 9^9 — Relatório iIo Banco Central do Brasil. (26):57, 1989; de ian. 1990 n dez. 1491 — Relato-

riu du Banco Central do Brasil, (28):40, 1991: de jan. u dez. 1992 — Boletim d<> Banco Central

do Brasil, >0(61:70-1. jun. 1994; de ian. 1993 a ago. 1994 — Boletim iIo Banco Central do Brasil,

5ü( 101:68-9, out. 1994; de set. 1994 a out. 1997 — Boletim do Banco Centra! do Brasil.

55(12t:52-5. dez. 1997; nov. 1997 — Internet: dez. 1997 — Notas para a imprensa do BC. 28 lev.

I 998.

Ob?.: Para as proporções envolvendo base e Ml. os valores anuais fórum obtidos através da

média dos saldos médios mensais dos valores diarius. Para M2. M5 e M4, o procedimento de cal-

culo foi o mesmo, porém os dados mensais referem-se ao linal do período. Para os casos em que o

percentual foi calculado, e não apenas transcrito dos boletins do BC. foram utilizados os valores

para o PIB contidos nessa mesma publicação. Os dados de M2, M5 e M4 relativos a 1990 e 1991

apresentam uma certa deseontinuidade devido ao congelamento de ativos imposto pelo Plano

Collorem março de 1990.



Tabela 4

Taxas de VariacAo Anual de Agregados MonetArios

(dez. a dez.)

Varia$ao(%) 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1995 1997

Base 567,5 421,8 2.539,0 297,7 996.2 2.109,0 3.467,0 20.2 -3.1 60.6

Ml 536,2 1.286,0 261.2 331.8 917,7 2.029,0 2.537,0 27.6 9.1 57,2

M2 920,8 2.103,0 540,3 616,0 1.721,0 2.773,0 965.3 48,5 55,5 21,1

M3 979,7 1.711,0 566.6 608,6 1.638,0 2.909,0 1.087,0 45,9 39,8 25,2

M4 963,7 1.669,0 686,8 601,0 1.826,0 2.914,0 1.081,0 43.4 28,6 21,6

Infla^ao 1.038,0 1.783,0 1.477,0 480.2 1.158,0 2.708.0 1.094,0 14,8 9,3 7.5

furos Seiic 1.058,0 2.407,0 1.153,0 536,9 1.549,0 3.060,0 1.154,0 53,1 27,6 24,8

Pontes: Boletim do Banco Central do Brazil, 27(10). out. 1991; 27(11), nov. 1991: 27(12), dez. 1991; 30(5), maio 1994 (M2. M3 e M4 de 1987 ate 1991);
30(5); 116, maio 1994 (juros); 30(6):62, 66 e 69. jun. 1994; 3I (7):70 e 74, jul. 1995; 33(2): 120. fev. 1997 (juros); Notas para a imprensa; Polhicas moneta-
ria e fiscal de 26 fev. 1998.

Obs.: Para base e Ml. o calculo foi feito atraves das medias diarias; para M2. M3 e M4. com valores do final de periodo; para a infiagao. utilizou-se 0 IGP-D!
da FGV.

Cr>
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Política cambial

A evolução cio saldo de transações correntes no Brasil desde o

início do Plano Real deixa claro que tem havido uma valorização cambial

e perda de competitividade nas exportações. Entre julho de 1993 e final

de junho dc 1994, o saldo em conta corrente do Brasil foi positivo, no

valor de US$824 milhões. Nos 36 meses posteriores ao início do plano,

entretanto, tal saldo se deteriorou substancialmente, tendo alcançado

-US$15,1 bilhões entre início de julho de 1994 e final de junho dc 1995,

-US$13,6 bilhões entre início de julho de 1995 e final de junho dc 1996

e -US$52,5 bilhões no terceiro ano após a implantação do Real.

A tabela 5 apresenta a relação câmbio efetivo/salários, bem como

a relação câmbio/salários, para o período que vai de 1994 até 1997. Em

ambos os casos, o índice 100 é atribuído à média de 1988. Em adiçao, os

números apresentados são centrados no mês de junho de cada ano.

Observa-se claramente, no caso de qualquer uma das relações, a valoriza-

ção, desde o início do Plano Real, na relaçao câmbio/salários (RCS). No

caso do câmbio efetivo/salários (RCES), passa-se de um índice de 55,0 a

um índice de 29,4, caracterizando uma apreciação da ordem de 46,5%. No

caso da relação câmbio/salários, passa-se de 55,4 a 30,2, caracterizando

uma valorização da ordem de 45,5%.

É claro que o aumento da produtividade pode contrabalançai; em

termos de competitividade externa, a redução da relaçao câmbio/salários, tor-

nando a defasagem cambial existente atualmente significativamente inferior a

esses valores. Entretanto, como mostram os números da balança comercial e

do saldo cm conta corrente na tabela 6, fica patente que tais aumentos de pro-

dutividade têm-se situado bem aquém daqueles necessários para o total con-

trabalanceamento da valorização da relação câmbio/salários.

Tabela 5

Relação Câmbio/Salário

Anos RCES RCS

1994 55,0 55.4

1995 56.5 35.3

1996 52.2 51.9

1997 29.4 30,2

Fonle: Ipca. Boletim Conjuntural, jan. 1998.

Obs.: RCS = relação càmbiu/solarios: RCES = veLição câmbio cietivo/salarios.
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Tabela b

Balança Comercial e Transações Correntes

(US$ milhões — jan. a jan.)

Saldo em iransaijoes Saldo da balan^a

Alios correntes comercial

1988 4.175 19.184

1989 1.035 lb.120

1990 -5.782 10.755

1991 -1.407 10.579

1992 6.145 15.259

1995 -592 15.507

1994 -1.689 10.466

1995 -17.972 -3.352

1996 -24.547 -5.559

1997 -35.459 -8.572

Fontes: Buictim do Banco Central du Brasil. 5/(2). fev. I99">; 3). mar.

1998.

Poupança externa e investimento

Entre janeiro de 1994 c março de 1998, segundo dados da Socie-

dade Brasileira de Estudos Transacionais, Sobeet (1998), o Brasil acumulou

um déficit em conta corrente de US$84,1 bilhões. Deste total, US$32,7

bilhões corresponderam a investimentos diretos, US$22,5 bilhões a investi-

mentos líquidos de portfólio. Por definição, o restante corresponde à eleva-

ção da dívida líquida do país, quando se excluem desta os ativos incluídos

sob a definição de investimentos de portfólio.

Teoricamente, pode-sc distinguir na elevação do passivo externo

líquido de qualquer agente econômico que parcela se financia por elevação

de dívida e que parcela se financia pela formação de sociedades. Admite-se

que os capitais societários sejam mais previsíveis do que os capitais credo-

res, o que tornaria analiticamente útil a sua discriminação. A rigor, o investi-

mento direto deveria traduzir esta noção. Admitindo-se que a contabilidade

do Banco Central baseie-se nessa premissa, pode-se dizer que aproximada-

mente 39% da elevação do passivo líquido brasileiro ocorrida entre 1994 e

março de 1998 correspondem a uma entrada de capitais mais saudável.
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Mudando-se o enfoque para um questionamento de maior relevân-

cia macroeconômica, cabe indagar que parte do déficit em conta corrente se

destinou ao consumo e que parte se destinou ao investimento. Os dados da

tabela 7 permitem responder que a elevação da poupança externa desde 1994

foi fundamentalmente destinada ao financiamento do consumo, seja privado,

seja do governo. Dc fato, quando se compara o ano de 1994 aos valores

médios do período 1995/96, observa-se uma queda da poupança interna (de

2,85% do PIB) superior à elevação da poupança externa (dc 2,18% do PIB).

Tabela 7

Poupança Bruta e Transações Externas

(dados cm rcui.s c cm % do P1BI

Transa^des Poupan^a PIB a precox Poupanca Poupanya

correntes interna de mercado externa/PIB interna/PIB

Anos (RS) (R$) (RS) (%) (%)

1990 -124 2.205 11.549 1,07 19.09

1991 -706 11.212 60.286 1,17 18.60

1992 5.921 127.284 640.959 -0,92 19.86

1995 -106.852 2.851.902 14.097.114 0,76 20,09

1994 -3.207.077 74 126.265 549.204.679 0,92 21,25

1995 -18.226.492 125.800.685 646.191.517 2,82 19,47

1996 -26.514.197 154.698.515 778.820.555 5,58 17,50

Ponte: IBGE.

Esses números refletem basicamente dois fatos. Do lado privado,

a elevação do consumo que costuma caracterizar os planos de estabilização,

principalmente aqueles que se baseiam em uma âncora cambial. Os moti-

vos são bem conhecidos: elevação da renda líquida do setor privado, pela

redução do imposto inflacionário e também devido à valorização cambial,

bem como aumento da facilidade de compras a crédito com a estabilização

dc preços. Problemas semelhantes ocorreram no México, na Argentina e na

Colômbia nos anos 80/90.

Do lado público, a estabilização conjugada a elevações nominais

de rendimentos, como é exemplo a evolução do salário mínimo, implica

uma elevação do poder aquisitivo das remunerações do funcionalismo, bem

como das transferências a título de pensões e aposentadorias.
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É evidente que esse fato preocupa, pois pode não permitir eleva-

ções da capacidade produtiva suficientes para fazer frente ao principal e ao

juro associados à elevação do passivo externo líquido do país (dívida líquida

mais capital de risco líquido).*

Da substituição de imposto inflacionário por poupança externa

Cabe avaliar os números que traduzem a troca de imposto infla-

cionário por poupança externa no financiamento do déficit operacional do

setor público a partir de junho de 1994. A tabela 8 c ilustrativa neste sentido.

Tabela 8

Imposto Inflacionário <ii*) e Poupança Externa

(US$ bilhões)

Inflação Déficit em conta

Período (%) II* corrente do BP

Jul. 1995 ajun. 1994 5.15*5.5 16.5 -0.8

Jul. 1994 ajun. 1997 (media) 22.1 2.4 2Ü.5

* O imposto inflacionário é calculado aqui consolidando-se o Banco Central aos bancos como'-

ciais estaduais e federais.

Na tabela 8, definimos como imposto inflacionário não apenas

os ganhos do Banco Central com a inflação, mas também as transferências

inflacionárias para os bancos públicos. Neste caso, o ganho para o governo

(apenas com os juros reais negativos pagos pela base monetária e pelo

excesso dos depósitos à vista sobre as reservas fracionárias dos bancos

públicos) girava em torno de US$16,5 bilhões ao ano, nos 12 meses antes

do Real. Nos 36 meses após o Real, essa estatística situou-se em torno de

US$2,4 bilhões ao ano.

No financiamento do déficit operacional, a elevação da pou-

pança externa foi menor do que a queda do imposto inflacionário.

Grossu modo, pode-se dizer que o Plano Real levou a economia

brasileira a um outro equilíbrio, onde um imposto não aprovado pelo Con-

gresso (imposto inflacionário) se soma a novas despesas não cobertas pela

arrecadação, para ser trocado por taxação futura (a alternativa de redução

de gastos é remota), sendo tal troca financiada por não-residentes.
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Sobre o encaminhamento futuro da questão fiscal

Déficit, reforma política e orçamento

Cabe repensar as bases nas quais se assentam os ajustes fiscais

que se querem amplos. O mais importante fator neste sentido certamente

reside na atuação do próprio Executivo, do qual se esperam projetos con-

sistentes, amplos e tecnicamente defensáveis (não apenas defensivos, os

chamados remendos), bem como empenho em sua aprovação. Isto assegu-

rado, estudos desenvolvidos para países da OCDE e da América Latina

indicam a existência de pelo menos duas outras importantes variáveis na

explicação da consecução de ajustes fiscais: o sistema dc representação

política e a instituição orçamentária.

Inicialmente, cabe observar, do ponto de vista da representação

política, que a experiência da América Latina nas décadas de 80 e 90 mostra

que não é preciso restringir a representação democrática para se obterem

melhoras fiscais. De fato, o déficit fiscal médio da América Latina nesse

período passou dc algo em torno de 9% do PIB para algo inferior a 2,6% do

PIB, exatamente em um período em que os países da região em geral trilha-

ram caminhos na direção da abertura política e democrática.

A experiência internacional mostra que os aperfeiçoamentos

para o Brasil deveriam concentrar-se, em primeiro lugar, na instituição da

fidelidade partidária compulsória. Em seguida, deveriam ser criados meca-

nismos que reduzissem a fragmentação partidária. A cláusula de barreira,

que torna a representação no Congresso dependente de pelo menos um

total de 5% dos votos em território nacional, é uma idéia nesse sentido.

Mas há outras, como a redefinição e a redução do número de representan-

tes por distrito eleitoral.

Do ponto de vista da instituição orçamentária, cabe criar meios

institucionais pelos quais haja um monitoramento doméstico contínuo

da elevação da dívida líquida do setor público, de forma a evitar a neces-

sidade de auditorias externas (pelo FMI ou outros) e reversões súbitas da

trajetória fiscal.

A fixação, em lei, de metas para o déficit pode ser salutar. Mas

tais metas devem ser passíveis de revisão quando da ocorrência de fato-

res conjunturais, de acordo com metodologia previamente divulgada e de

domínio público. Essa revisão evitaria que o governo se visse obrigado a

atuar de forma a ampliar os ciclos econômicos, elevando impostos exata-

mente quando a economia se encontra com elevado desemprego.
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Resta o problema do monitoramento doméstico das contas públi-

cas com base em uma visão de longo prazo. A criação de uma agência cspe-

cífica para este fim, o Conselho Fiscal, é abordada na próxima subseção. A

questão é politicamente complexa, pois exige uma certa autonomia em rela-

ção ao processo político, tanto no Executivo quanto no Legislativo.

Cabe observar, entretanto, que não se trata de dificuldades ine-

xoráveis. Principalmente, quando se conjuga, como agora, uma crise com

mandatos recém-conquistados (incluindo-se o de presidente). Tomem-se, a

título de exemplo, as reformas institucionais orçamentárias implementa-

das pela Argentina e pelo Peru, com sucesso, no início desta década, exata-

mente por ocasião do começo dos mandatos, respectivamente, de Menem

e Fujimori, cm resposta às crises associadas aos processos hiperinflacioná-

rios vividos por esses países.

Há espaço de manobra suficiente, no momento, para se tentarem

soluções mais ousadas, que incluam importantes reformas dos procedimen-

tos que determinam a trajetória fiscal das três esferas públicas. Trata-se de

uma oportunidade política única, que poderá ou não ser aproveitada.

Conselho Fiscal — um FMI doméstico

Estudos recentes para a América Latina mostram que os pro-

cedimentos que cercam a elaboração, aprovação e monitoramento do

orçamento público têm grande impacto sobre os resultados fiscais. Tais

impactos, inclusive, preponderam sobre aqueles associados aos difercn-

tes sistemas de representação política. Ou seja, embora se observe que,

em geral, ausência de fidelidade partidária e elevada fragmentação de

partidos impliquem maiores dificuldades na consecução de metas fiscais,

observa-se também que os mecanismos orçamentários podem preponde-

rar sobre estas questões de natureza política.

Algumas propostas de fortalecimento das instituições orçamen-

tárias têm sido apresentadas na literatura especializada, particularmente

em estudos do BID. Uma delas, de autoria de Barry Eichengrecn, R.

Hausmann e J. von Hagen, tenta adaptar idéias já em prática na Europa e

nos EUA às particularidades da América Latina, sugerindo a criação de

conselhos fiscais. Do ponto de vista político, a proposta original apre-

senta dificuldades substanciais, por requerer total autonomia em relação

ao Executivo e ao Legislativo. Uma versão mais branda, entretanto, de

natureza mais consultiva, poderia ser mais viável no Brasil. De qualquer

forma, do ponto de vista técnico a proposta é certamente defensável.
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A principal atribuição do conselho seria delimitar o incremento

da dívida pública líquida a cada período, porém sempre com uma visão

de longo prazo. Ou seja, sua principal atribuição seria delimitar o déficit

público máximo, período a período. No que se segue, poderemos diver-

gir em alguns pontos da proposta original citada.

Observe-se inicialmente que a caracterização do conselho como

um órgão não totalmente contido no seio do Poder Executivo e que guar-

daria em relação a este uma certa autonomia, por exemplo, pela delimita-

ção de mandatos fixos para seus membros, o diferencia substancialmente

da Comissão Fiscal, órgão recentemente criado pelo governo. Pode-se,

entretanto, vislumbrar a comissão como o embrião de um futuro conselho

fiscal.

O conselho apresentaria e revisaria os números do déficit, sem-

pre levando em consideração, através de correções periódicas, de acordo

com metodologia previamente divulgada, fatores conjunturais, fossem

estes favoráveis ou adversos. Isso permitiria que houvesse desvios das

metas apregoadas, por exemplo, em períodos de recessão, quando cai a

arrecadação tributária, sem que isso gerasse perda de credibilidade. De

fato, sendo a metodologia que nortearia as possíveis revisões de domínio

público, centros de pesquisa independentes poderiam reproduzir os cál-

culos das variações permissíveis do déficit, afastando a possibilidade de

que quaisquer mudanças de rumos estivessem a obedecer a fatores

outros que não técnicos.

Na hipótese de se ultrapassar o déficit-limite estipulado pelo conse-

lho, este notificaria o Executivo e o Congresso para que tomassem providên-

cias. Poderiam ser proibidos novos empenhos de despesas. Adicionalmente,

poderiam ser proibidas contratações e promoções de funcionários públicos.

Uma terceira alternativa, mais ao estilo europeu, seria reduzir proporcio-

nalmente, de forma automática, os gastos em todos os setores.

Observe-se que tais mecanismos guardam semelhança com pro-

cedimentos já utilizados pelo governo, em particular com a proposta de

circuit breaker fiscal recentemente trazida à discussão pública. A dife-

rença é que, através de uma permanente discussão desse assunto, fruto

da criação do conselho, tais ajustes se dariam continuamente, e não ape-

nas em momentos de crise fiscal.

Do ponto de vista técnico, cabe observar que o controle fiscal

associado ao conselho guardaria grande semelhança com aquele usual-

mente acordado (compulsoriamente) pelo Brasil com agências internado-

nais, quando necessitamos apelar para sua assistência. Embora no caso das
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agências não se coloque a dificuldade de ordem político-institucional que se

associaria a uma auditoria fiscal interna e com certo grau de autonomia, do

ponto de vista técnico as diferenças são em geral a favor do conselho.

Primeiro, o controle do déficit oriundo de recomendação de

agências externas pode não dispor de importantes informações sobre a

realidade macroeconômica brasileira. Este foi, por exemplo, o caso em

1983, quando a insistência, da parte do FMI, na utilização de metas para

o déficit nominal, e não para o déficit operacional, implicou uma elevada

retração da atividade econômica e do emprego.

Segundo, as metas colocadas pelas agências podem atender a inte-

resses outros que não aqueles ditados pelas nossas preferências inietlemporais.

Por exemplo, o FMI pode demandar um ajuste mais rápido do que aquele que

interessaria ao Brasil do ponto de vista de alocação de consumo ao longo do

tempo. E claro que isso também pode acontecer no caso do conselho, mas ao

menos neste caso as preferências representadas se concentrariam mais nos

residentes no país, aqueles que realmente pagarão o preço do ajuste.

Terceiro, as auditorias contábeis das agências internacionais,

realizadas apenas cm momentos de crise, pecam por dois fatores em rela-

ção a uma auditoria contínua. Primeiro, tornam-se mais sujeitas a erros.

Segundo, retardam os ajustes necessários, tornando-os mais penosos.

Quarto, sendo o processo de auditoria realizado pelo conselho

contínuo no tempo, reduzir-se-ia, como subproduto, a comprovada vola-

tilidade do déficit fiscal em épocas de eleições.

Em suma, do ponto de vista fiscal, o conselho agiria como um

FMI doméstico, que trabalharia também 
"em 

tempos de paz". Como a

credibilidade oriunda do conselho (automaticamente aportada à dívida

pública) se daria na medida direta de sua autonomia cm relação ao Exe-

cutivo e ao Legislativo, e como este mesmo fato reduz sua viabilidade

política, caberia trabalhar uma solução intermediária em relação à pro-

posta original, que pesasse estes dois fatores.

Tomemos o caso atual. Imaginemos que o Brasil se comprometa

com o FMI a obter um certo resultado fiscal para 1999 (a princípio, um

superávit primário de 2,6% do PIB). A ausência de flexibilidade na fixação

dessa meta (o que não ocorreria no caso do conselho) pode representar

uma estratégia perigosa por pelo menos dois motivos.

Primeiro, porque o Brasil é um país que apresenta uma flexibili-

dade orçamentária reconhecidamente reduzida, tendo em vista as inúme-

ras vinculações de despesas a receitas. Segundo, c possivelmente mais

importante, porque a fixação de metas rígidas de déficit público já sc dá



PIano lí t a I Ano a Ano 1 ?

em um momento de elevado desemprego, e pode tornar o produto alta-

mente sensível aos choques de demanda, como, por exemplo, reduções de

exportações ou do investimento privado. Como se sabe desde a década de

30, esta sensibilidade é majorada exatamente no caso de países que, como

o Brasil, apresentem elevada volatilidade cíclica da receita tributária.

Ou seja, poderemos cm futuro próximo estar vivendo uma situa-

çao de desemprego maior do que aquela que seria necessária em outra

ambiência institucional, devido ao fato de o governo precisar apresentar

uma melhora abrupta das contas públicas. Se este monitoramento fosse

feito de forma contínua, através de uma auditoria c supervisão interna,

não haveria necessidade de tamanha reversão nas contas fiscais, elevando-

se desnecessariamente a volatilidade da economia e do emprego.

A conjugação de crise com mandatos recém-adquiridos deixa claro

que este é o momento propício para mudanças institucionais mais ousa-

das, em que particular ênfase deve ser conferida à questão orçamentária.

Ajuste fiscal e desemprego

Duas importantes questões são discutidas neste período após a

reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Primeiro, qual a composição

ideal dc cortes de despesas ou elevações de impostos, dc forma a se obter

um ajuste fiscal crível e duradouro. Segundo, tendo em vista que a eco-

nomia já se encontra com elevado desemprego, o que se pode esperar cm

termos de crescimento do produto e do emprego para 1999.

As perguntas estão interligadas. As respostas também. Estudos

recentes deixam claro que ajustes fiscais duradouros costumam não se

concentrar nem cm elevações de impostos nem em cortes de investimen-

tos públicos, mas sim cm cortes das despesas de salários e transferências,

em particular benefícios previdenciários. Mais importante, salvo algu-

mas cxceções, um ajuste fiscal concentrado sobre estes dois itens de eus-

teio apresenta muito mais chances de produzir resultados favoráveis no

emprego e no produto do que ajustes concentrados em aumento dc

impostos ou redução de investimentos.

De acordo com a macroeconomia keyncsiana usual, qualquer

redução de déficit público, seja através do corte de gastos, seja por meio

da elevação de impostos, contrai o produto e o emprego no curto prazo.

Por este motivo, o Brasil estaria fadado a um baixo crescimento em 1999.

De fato, prevê-se uma redução do déficit público da ordem de 3% do PIB,
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algo bastante elevado para uma economia que já se encontra desaquecida

ao início do ajuste.

Ocorre que tais conclusões, embora acertadas sob as hipóteses

em que foram concebidas, podem ser, em situações específicas e em prazos

suficientemente dilatados, compensadas por outros fatores. Em particular,

pelos efeitos que uma modificação de política, quando crível, e em situa-

ção inicial de inegável instabilidade, pode gerar no comportamento dos

agentes econômicos. Por exemplo, um ajuste fiscal percebido como dura-

douro e realizado em resposta a uma crise fiscal em andamento.

Um ajuste fiscal crível e duradouro baseia-se não no diferimento

de despesas ou na elevação de impostos que causam distorções, ambos

com data marcada para reversão. Mas sim na efetiva redução das despesas

que apresentem menores probabilidades de serem automaticamente reto-

madas no futuro. E na redução de despesas que evidenciem que os devidos

custos políticos de curto prazo estão sendo efetivamente incorridos.

Por outro lado, pode-se entender como crise fiscal uma situação

como aquela atualmente em curso no Brasil, na qual as taxas de juros que

remuneram a dívida pública superam em larga margem as taxas de cresci-

mento do PIB. E na qual não há perspectivas de reversão na elevação con-

tínua da relação dívida/PIB. Isso, a despeito de o país já se encontrar em

uma situação de maximização da poupança externa.

O fato de que ajustes fiscais críveis em resposta a crises fiscais

podem não ser recessivos foi inicial e empiricamente levantado por dois

economistas italianos, Giavazzi e Pagano, no início desta década, quando

do estudo da estabilização irlandesa, ocorrida entre 1987 e 1989, bem

como da estabilização fiscal dinamarquesa efetivada no período 1983-86.

Ambos os ajustes apresentaram efeitos expansionistas, e não contracionis-

tas, como preveria a sabedoria convencional. De lá para cá, o assunto foi

retomado por outros estudiosos, como Alesina, Perroti e Tavares, que cor-

roboraram tais conclusões, em estudos conduzidos para 19 países da

OCDE, estes relativos ao período 1960-95.

São vários os motivos teóricos para que o emprego não caia na

razão direta do ajuste fiscal. De forma geral, todos eles apontam para a

elevação endógena, c compensatória, de alguma fonte de demanda, seja do

consumo privado, seja dos investimentos, seja do saldo das exportações

sobre as importações. Vejamos alguns exemplos.

Iniciemos pelos investimentos privados. Após alguns anos de

baixo crescimento, em que os estoques se reduzem e o capital se deprecia,

os investidores estão prontos a multiplicar suas inversões no setor produ-
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tivo. Apenas não o fazem devido à permanente insegurança associada a um

ajuste fiscal que se sabe necessário mas não se materializa. Neste sentido,

uma solução corajosa, e como tal crivei, para o problema pode provocar

uma elevada retomada de investimentos, o que caracterizaria a passagem

da economia a um equilíbrio mais favorável, inclusive em termos da arreca-

dação tributária. Evidentemente, isso implicaria a criação de novos empre-

gos, compensando a contração inicial decorrente do ajuste fiscal.

Do ponto de vista do consumo, o argumento concentra-se no

fato de que a redução das despesas públicas é percebida como uma eleva-

ção da renda disponível tanto no presente quanto no futuro. Na ausência

de restrições creditícias, isso levaria os indivíduos a se sentirem mais ricos

e consumirem mais, fomentando a demanda e, novamente, compensando

a queda inicial do emprego decorrente da redução dos gastos públicos.

Finalmente, a pressão ofertante no mercado de trabalho em

decorrência das demissões no setor público poderia implicar enfraque-

cimento das demandas sindicais e reduções de salários nominais, majo-

rando a competitividade nas exportações e na substituição de importações.

Novamente, o emprego nesses setores reagiria à queda inicial.

Há, entretanto, três observações que apontam numa direção

menos otimista do que aquela traduzida pelo arrazoado acima.

Em primeiro lugar, cabe observar que os resultados empíricos

acima reportados podem pecar pelo conhecido problema de simultanei-

dade. Como a elevação da atividade econômica majora a arrecadação, e este

fato reduz o déficit, em alguns casos não 6 claro se a economia cresceu por-

que o déficit se reduziu, ou se na verdade os dados traduzem uma causali-

dade inversa. Ademais, independentemente desta questão de causalidade, o

crescimento e a queda do déficit poderiam estar a refletir simplesmente a

modificação de um terceiro parâmetro, como, por exemplo, o otimismo dos

investidores, a evolução dos preços dos produtos exportáveis, ou a solução

de uma crise de confiança na solvência do sistema financeiro.

Por este prisma, observe-se que tanto o episódio da consolida-

ção fiscal da Dinamarca quanto o da Suécia, na década de 80, se deram

no contexto de desvalorizações do câmbio desses países frente ao dólar, o

que deu origem a um fomento inicial das exportações. E este fato pode ter

gerado tanto a redução do déficit fiscal, via aumento de arrecadação,

quanto a majoração do nível de emprego. É tentador concluir, como argu-

mentamos acima, que a elevação do emprego se deu majoritariamente

devido â consolidação da situação fiscal. Mas pode haver percalços neste

caminho mais imediato.
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Em segundo lugar, cabe observar que as restrições ao cresci-

mento brasileiro decorrem não apenas da percepção da crisc fiscal, ma?

também da percepção de um atraso cambial. Isto posto, a retomada do

crescimento passa também a depender de uma modificação de preços em

relação ao exterior, pois, caso contrário, o crescimento esbarra na restri-

ção de divisas.

Teoricamente, uma redução suficiente da absorção dc bens e

serviços da parte do governo pode realizar parte desse trabalho de desva-

lorização do câmbio real. Mas na prática, com as restrições às variações

nominais de rendimentos que caracterizam a economia brasileira, esse

ajuste demandaria um tempo demasiado longo e um crescimento dema-

siado baixo para se materializar.

Terceiro, o ajuste fiscal do qual se tem notícia, ao menos por

enquanto, não está centrado na redução de despesas como salários e trans-

ferências, na forma como aqui se classifica um ajuste crível c duradouro.

Para que o otimismo relativo ao crescimento nos próximos

anos não encontre óbices nem no plano interno nem no plano externo, a

consolidação fiscal, além de baseada fundamentalmente na redução de

despesas, além de crível e duradoura, deve ser acompanhada dc um

pouco mais de suporte da taxa de variação do câmbio nominal. Mas com

cada ação a seu tempo.

Rubens Penha Cysne
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