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Política cambial com comércio

exterior*
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Rubens Penha Cysne — Teremos hoje, aqui, o objetivo de dis-

cutir basicamente duas coisas, em itens separados. Primeiro, discutire-

mos a evolução que sc espera c também os problemas inerentes ao nosso

saldo cm conta corrente do balanço de pagamentos. A idéia, então, nessa

primeira parte do nosso seminário, é avaliarmos as importações c as

exportações e o balanço de serviços. Na parte seguinte, esperamos fazer

uma avaliação do fluxo dc capitais e de alguns casos históricos onde

houve problemas dc valorizaçao cambial. Quando se tem um juio ele-

vado e uma expectativa de valorização inferior ao diferencial de juros

interno e externo, existe um afluxo de capitais para o país, valorizando o

câmbio. Está aí o canal de ligação entre as duas partes.

Como mediador, gostaria dc fazer uma provocação para os pai-

nelistas no seguinte sentido: nós temos, no momento, um regime cambial

que está gerando uma severa discussão. Passamos daquele dito, que é a

Lei de Sauer (Wolfgang Sauer, ex-presidente da Volkswagen-Brasil), pela

qual o câmbio está sempre 30% valorizado, para um novo dito, do dire-

tor do Banco Central, segundo o qual 
"o 

preço do câmbio é formado

• 
Painel realizado em 8-12-1994. Presidente da mesa: Mario Henrique Simonscn (ex-

ministro da Fazenda e do Planejamento). Mediador: Rubens Penha Cysne (diretor de pes-

quUa da FPGE/FGV). Debatedores: Manoel Fernando Thompson Moita (conselheiro da

AER e membro do Conselho de Integraçao Internacional da CNi); Roberto de Moiaes

Sarmento (conselheiro da AEB): Roberto Fendt (ex-diretor da Caccx).



34 ? PIaivio R t-A I ANO A ANO

mais ou menos como o preço da soja". Existe aí claramente um pequeno

exagero nessa afirmação, por tres motivos: primeiro, porque podemos
viver sem soja, mas não sem reservas internacionais; segundo, porque

nao temos em torno de 25% dos bens e serviços da economia atrelados

ao preço da soja; terceiro, porque não existe qualquer agente no mercado

ou extramercado com US$40 bilhões cm soja para influenciar arbitraria-

mente o seu preço.

Então, a título de provocação, eu colocaria o seguinte: do ponto

de vista macroeconômico, podem existir motivos para que tenhamos

essa poupança externa, projetada hoje — otimistieamente, penso eu —.

por parte do governo, na ordem de 1,5 a 2% do PIB nos próximos 12

meses. Processos de estabilização da inflação costumam ser acompanha-

dos por captação de poupança externa. Foi assim no caso da Alemanha

em 1923, no caso mais recente do México e no caso da Argentina. A

poupança externa é um empréstimo que nos fazem os não-residentes do

resto do mundo para cobrir o excesso de nossa demanda por bens e sei'-

viços sobre o produto nacional bruto. Eles nos emprestam esses bens e

serviços e, conseqüentemente, tem-se aí um fator de restrição do excesso

de demanda ex ante, o que exerce uma pressão baixista sobre os preços.

E usual a colaboração tanto do lado da demanda quanto do lado da

oferta, associada à valorização cambial, quando se conduz uma estabili-

zaçao da inflação.

Contra esse arrazoado de captação de poupança externa, entre-

tanto, existem também alguns argumentos. O primeiro deles, mais

importante, é o timing e a intensidade com que isso está sendo feito. Em

apenas quatro meses tivemos uma valorização cambial, acrescida da

redução das tarifas de importações, que a Argentina demorou três anos

para fazer. Então, este é o primeiro ponto que eu gostaria de colocai' para

a mesa. Ao que me parece, a valorização cambial que temos hoje em dia,

se não for revertida, levará a um déficit cm conta corrente perigosamente

alto e muito superior aos 1,5 a 2% do PIB projetados. Quanto mais

tempo demorar esta reversão de intensidade com que se valorizou o cãm-

bio efetivo, mais nocivos serão os efeitos sobre a economia brasileira.

O segundo ponto que sugere uma maior cautela na política

cambial é a possibilidade dc que esta venha a financiar consumo, cm

vez de investimentos. Sobre isso. trago para a mesa um dado. O total

dc bens de consumo na nossa pauta de importações, de janeiro a setem-

bro dc 1993, foi de US$1,8 bilhão, contra US$18 bilhões de importa-

ções no mesmo período. Contudo, de janeiro a setembro de 1994, tem-
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se um aumento desse fator para US$3J bilhões contra um total de

importações de USS21 bilhões. Ou seja, o que era 10% — 1,8 contra

18 — 
passou a 15%. E nesse final de ano, muito mais ainda, espera-se

que esse coeficiente tenha aumentado. Ou seja, as importações para

consumo, tanto de bens duráveis quanto de bens não-duráveis, têm

sido bastante majoradas.

O terceiro ponto que existe contra a atual política cambial, que

eu gostaria de colocar em discussão, é a perigosa antecipação da amplia-

ção da abertura de fronteiras em relação à necessária estabilidade econô-

mica c às reformas de base do Estado brasileiro, fundamentais para

assegurai' competitividade ao produtor nacional. Trata-se de eliminar ou

ao menos reduzir o chamado 
"fator 

Brasil" antes de fomentar, via preço,

um precipitado estímulo às importações que poderá vir a tornar-se peri-

goso e gerador de severa instabilidade no futuro.

Feita esta provocação, aproveito para passar a palavra para o

primeiro debatedor, Manoel Fernando Thompson Motta.

Manoel Fernando Thompson Motta — Minha intervenção será

pragmática, pois toda a minha experiência é calcada na linha de frente

do comércio exterior, ou seja, no nível operativo e de planejamento do

intercâmbio externo.

Além disso, em face da importância dos assuntos tratados neste

seminário e do tempo de que disponho, procurei sintetizar minha exposi-

ção, abordando dois pontos que considero básicos para o ajustamento

das exportações brasileiras ao novo cenário internacional.

O mundo hoje pode ser dividido, do ponto de vista econômico,

cm quatro zonas: América do Norte, Comunidade Européia, Ásia do

Pacífico (Apec) e o resto do mundo. No ano de 1992, segundo dados da

ONU, o comércio dentro dessas regiões totalizou US$1,5 trilhão e o

comércio entre elas US$1,6 trilhão.

Por outro lado, a estrutura do comércio internacional deve

sofrer profundas alterações com a aprovação de um sistema multilateral

na Rodada do Uruguai do Gatt, em dezembro de 1993. que criará condi-

ções para uma expansão extraordinária das trocas mundiais a partir de

1995.

Com a Rodada do Uruguai, ficaram estabelecidas as seguintes

decisões ligadas aos produtos industrializados:

? reduções gerais de 38%), em média ponderada, nas tarifas hoje vigen-

tes nos países desenvolvidos;
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eliminação tarifária ou reduções substanciais em setores como papel,

brinquedos, equipamentos científicos e outros;

redução das tarifas máximas para produtos têxteis nos EUA, pas-

sando a um teto de 32%;

redução significativa das alíquotas para produtos tropicais, sobretudo

os industrializados, nos principais mercados importadores, com cor-

tes de 40% na União Européia e EUA e de 89% no |apão.

A liberalização na Rodada do Uruguai representa um indis-

cutível avanço, já que deteve a maré protecionista que se esboçava nos

EUA e que poderia ter levado a um fechamento cm grandes blocos comer-

ciais, dos quais o Brasil ficaria excluído. A maioria dos países da America

do Sul abandonou a estratégia de crescimento econômico apoiada em

modelos de substituição de importação e procura dai" um novo impulso à

integração, com a liberalização generalizada do comércio, que implica

reduções substanciais nas tarifas e a integração crescente com o resto do

mundo.

As estratégias autônomas, buscadas de forma contínua por pai-

ses como México c Brasil e de forma intermitente por outros como

Colômbia, Venezuela e Argentina, foram substituídas por políticas de

corte pragmático, que enfatizam os interesses econômicos imediatos e

buscam reduzir a marginalização dos países da região nos processos glo-

bais de transformação do sistema internacional.

A globalização da economia nacional implicará uma mudança

radical na postura do empresário nacional privado e do governo, que

deverá levar cm consideração o potencial de novas oportunidades de negó-

cios, estudo operacional, estratégia de marketing, política de desenvolvi-

mento de novos produtos, ênfase em pesquisa c desenvolvimento, sistema

de comunicação, política financeira, política de investimentos e política de

associação e de fontes de produção.

Além disso, a complexidade das negociações comerciais no

quadro de integração está diretamente associada à complexidade do

comércio bilateral de produtos sensíveis ou à competição de exportações

em terceiros mercados. O Brasil é normalmente o país latino-americano

mais afetado por barreiras não-tarifárias tipo harcl cora, principalmente

no comércio com os EUA. Outras distorções da política comercial dos
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EUA competem em importantes mercados nos quais os subsídios ameri-

canos afetam as exportações brasileiras.

As negociações em torno da possibilidade de cooperação e/ou

integração intra-regional se convertem no único espaço ativo das políticas

externas latino-americanas, constituindo, em todos os casos, um campo

de ação diplomática. São os ministérios das Relações Exteriores que

devem armar as redes interburocráticas. onde, obviamente, se incluem os

ministérios da área econômica, pois são esses que usualmente têm a dire-

ção dos órgãos vinculados à política cambial e tarifária.

Dentro desse contexto mundial, a economia brasileira, num pe-

ríodo muito curto, vem realizando uma abertura comercial sem prece-

dentes no mercado internacional, pois foram derrubadas as elevadas bar-

rciras. inclusive as de reserva de mercado, que abrigavam importantes

setores da atividade econômica do país, como o da informática e o auto-

mobilístico.

As importações brasileiras no primeiro semestre de 1994 foram

gravadas com uma tarifa média de apenas 6,5%, ou seja, inferior ao

valor planejado pelo governo de 14%. Segundo relatório da Secretaria

da Receita Federal, cerca de 47%; das importações brasileiras foram

beneficiadas com redução de tarifas.

A abertura que está sendo processada no país é irrestrita, pois

até máquinas usadas, sem limite de idade, estão sendo importadas (suca-

tas). Além disso, foram levadas a zero as tarifas de bens conspícuos ou

supérfluos. O Brasil é a única nação que não taxa os produtos de uso

limitado e, em conseqüência, os portos estão abarrotados dessas merca-

dorias. tais como batatas fritas semi-elaboradas, doces exóticos, vinhos

de baixa qualidade etc.

De maneira geral, as negociações comerciais do Brasil não estão

constituindo o aspecto central da abertura comercial, pois até o momento

as reduções tarifárias não têm tido a contrapartida das outras nações e

blocos econômicos. A ação do governo no campo tarifário visa basica-

mente a atender o plano de estabilização no que diz respeito a preços

internos.

É interessante frisar que, através de negociações bilaterais ou

multilaterais, busca-se normalmente melhorar as condições de acesso

dos produtos fabricados localmente a mercados externos. A importância

do comércio exterior para o país pode ser aquilatada pelo falo de cada

US$1 bilhão de exportação de produtos industrializados representar, em
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média, a criação de cerca de 50 mil empregos, conforme estudo Tecente

da ONU. ' •

Além dos fatores de ordem internacional, o comércio exterior

do Brasil deveria ser ajustado à competição externa através das seguintes

medidas práticas e no âmbito interno:

centralização de toda a política de comércio em um único órgão do

governo, com a participação ativa do setor privado;

inclusão, na revisão constitucional, da isenção de todos os tributos

federais, estaduais e municipais sobre as exportações; os produtos

fabricados no país são onerados com cerca de 58 tributos e mais de

20 encargos sociais, conforme pode ser constatado em recente estudo

do Booz Allen para a Anfavea. A carga tributária é o fator de maior

peso na maioria dos manufaturados nacionais;

criação e instituição de um sistema de seguro de crédito à exportação-,

esses riscos correspondem a três categorias — comerciais, cambiais e

políticos; os primeiros referem-se à possibilidade da falta de pàgamento

do crédito, devido à insolvência do devedor; além desse següro, seria

importante que o governo criasse o seguro de product liability, exigido!

principalmente nos EUA; ò esquema' ideal deveria ser alicerçado no

setor privado; caberia ao governo somente regulamentar esses impor-

tantes instrumentos de apoio às exportações; o esquema privado de

seguros já é adotado nos EUA (FCIA 
— Foreign Credit Insurance Asso-

ciatiori), França (Coface), Inglaterra (ECGD) e Alemanha (Hermes);

manutenção de uma política cambial realista e vinculada diretamente

à conjuntura econômica nacional, de tal forma a não tornar os produ-

tos nacionais gravosos, do lado da exportação, e sem defesa, do lado

das importações;

emprego pleno da experiência das empresas estatais produtivas e efi-

cientes no esforço de exportação, notadamente na área de serviços e no

apoio à iniciativa privada. A enorme experiência do setor elétrico esta-

tal, por exemplo, poderia ser utilizada em parceria com o setor privado,

para viabilizar projetos, no exterior, de geração, transmissão e distribui-

çao de energia; a Vale do Rio Doce è a Petrobras também poderiam ser

de grande valia; é interessante ressaltar que as empresas estatais dis-

põem de excelentes centros de pesquisa, que apoiariam a tarefa externa;
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coordenação, por uma única agência do governo, do financiamento à

exportação, considerando, além disso, as empresas de arrendamento

mercantil como exportadores para efeito tributário; o leasing de expor-

tação poderia ser o instrumento ideal para as operações com países de

risco;

vinculação, sempre que possível, da abertura cambial ao melhor acesso

dos produtos brasileiros ao mercado internacional;

participação efetiva do governo brasileiro em bancos de desenvòl-

vimento setoriais, tais como o Ásia Deveíopment Bank e o África

Development Bank, com o objetivo obter maior participação dos

produtos brasileiros nos projetos aprovados por essas instituições.

Em conclusão, os complexos e enormes desafios ao Brasil, no

campo do comércio exterior, exigem um grande esforço de, parceria entre

o Estado e o setor privado, não só pela tendência mundial de integração

das economias, sob o impacto de novos determinantes da competitivi-

dade internacional, como também pelo surgimento de um novo ciclo.de

internacionalização, onde a atuação da diplomacia é fundamental. Além

disso, é importante frisar que a maioria das nações opera no comércio

exterior com base nessa parceria. Os governos, em sintonia com o setor

privado, utilizam todos os meios, políticos e comerciais, para apoiar e

assegurar as vendas dos seus produtos no mercado internacional,

Roberto de Moraes Sarmento — Gostaria de também assinalar

que, como o meu colega Thompson Motta, eu não sou economista.

Então, ao longo da minha palestra, posso falar algumas barbaridades

econômicas e vocês deverão me perdoar por essas falhas. Fui convidado

para este seminário porque sou diretor da AEB e tenho-me especializado

nos mecanismos de defesa comercial. Alguns deles foram mencionados

pelo dT. Thompson Motta. São mecanismos que antigamente estávamos

acostumados a ver usados contra o Brasil. E agorâ, que o Birasil está-se

tornando um grande importador de mercadorias, tem a oportunidade de

usar esses mecanismos contra aqueles que estão exportando para nós e

utilizando práticas desleais de comércio.

Esse tema ainda é bastante desconhecido aqui no Brasil e, por

isso, eu acho que merece um pouco de atenção. Essa idéia de punir quem

pratica o comércio desleal surgiu nos EUA, em 1919, com a primeira lei

antidumping americana, que era simplesmente uma extensão da lei anti-
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dumping que existia no mercado interno americano, para coibir quem

vende um produto com a intenção precípua de prejudicar um concor-

rente: Esse coneeito foi estendido pelos americanos ao comércio interna-

cional e daí é que vem & termo dumping, que significa, 
"despejar 

alguma

coisa em cima".

Hoje há um código internacional que regula o dumping, define

o que é, como investigar, e como punir o que está acontecendo. Igual-

mente, existe um código que define ò que é subsídio e cortio se de vê agir

também em caso de subsídio. Esses códigos, negociados no âmbito do

Gatt, foram aperfeiçoados agora na Rodada do Uruguai, e estão sendo

incorporados h Organização Mundial de Comércio, que vai ter seu pri-

meiro dia de funcionamento no dia 1Q de janeiro de 1995.

Com a aprovação, pelo Congresso dos EUA, na semana pas-

sada, do Acordo de Marrakech, que nada mais é do que a Organização

Mundial de Comércio, todos os outros países, agora, começaram a ade-

rir. A Câmara dos Deputados do Brasil também já aprovou a legislação

que se refere à Rodada do Uruguai; E o Senado deve aprová-la logo,

Então, dessa maneira, o Brasil vai-se tornar um dos fundadores da Orga-

nização Mundial de Comércio. O que significa isso? Isso significa a

extinção d& Gatt, que nada mais era do que um tratado,-e nãoutna enti-

dade permanente, como a ONU. O Gatt não tinha uro corpo perma-

neiité, não tinha uma atividade permanente. De tantos em tantos anos

eram realizadas negociações chamadas rodadas, e só assim o Gatt

entrava em funcionamento pleno. v.

Essa atividade vai tomar, com a Organização Mundial de Comer-

cio, uma forma contínua, constânte. Na Organização Mundial de Co-

méreio vão ser permanentemente negociados tarifas, protecionismos de

vários tipos e qualquer problema comercial que as nações do mundo se

diíspònham a discutir. Por exemplo, começa-se agora a negociar assun-

tos ambientais, o chamado protecionismo ambiental. Fala-se muito,

também^ embora ainda não existam negociações, de problemas de pro-

teciònismo relacionados a condições de trabalho, o chamado dumping

social.

O assunto dò dumping ambiental já tem uma codificação relati-

vãmente avançada. O presidente da comissão é, inclusive, um brasileiro,

o embaixador Lampreia. Já houve alguns avanços no que di# respeito ao

comércio de resíduos tóxicos e não-tóxicos: em que condições trans-

portá-los e que tipos podem ser transportados. Há um avanço nesse tema

que é muito polêmico e que no futuro pode ser usado contra nós, tendo
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em vista que os países do hemisfério norte, os países mais adiantados, já

fizeram todo o estrago ecológico que tinham de fazer durante seu

período de desenvolvimento e agora podem concentrar seu fogo -contra

nós, usando a desculpa de que nós estamos fazendo isso. Só para dar um

exemplo, duas das principais exportações brasileiras são celulose e

papel. A idéia espalhada no exterior é que essa celulose e esse papel são

produzidos com árvores da Amazônia, coisa que é absolutamente ridí-

cuia, pois nós, brasileiros, sabemos que esse papel e essa celulose são

produzidos a partir de florestas plantadas especificamente para esse fim,

porque não é econômico explorar uma floresta virgem. Então, essas pro-

duções de papel e celulose são feitas a partir de florestas plantadas na

sua maioria aqui na região Sudeste» no Espírito Sento, Paraná e São

Paulo. Acho que só há uma produção de celulose na Amazônia, que e o;

projeto Jari, mas também com uma floresta plantada. Existem essas

noções no hemisfério norte quanto às atividades econômicas brasileiras, e

elas podem eventualmente nos ser prejudiciais,

A existência da Organização Mundial de Comércio nos dá uma

capacidade de proteção maior, porquenos vamos poder valer de uma

organização que vai estar em funcionamento permanente para negociar

nossas posições nessas questões e, assim, proteger melhor nossos inte-

resses. E também vamos estar em condições de negociar as posições de

outros países contra os quais podemos ter reclamações.

Hoje em dia existem várias ações antiduptping do Brasil contra

produtos chineses e há uma noção de que os chineses usam mão-de-obra

quase que escrava. O pessoal trabalha muitas horas por dia, não tem

direito a sair do sêu posto de trabalho, não tem férias, não tem uma série

de direitos aos quais nós estamos acostumados. Os chineses têm meno-

res trabalhando em horário que os impede de estudar. Çoisas desse tipo

que nós vemos como abuso <le mão-de-obra, Existe uma tendência no

mundo de acusar-a China de estar praticando esses delitos trabalhistas.

Então, o Brasil também vai poder, na Organização Mundial de Comércio,

negociar de forma permanente para fazer com que países como a China

diminuam um pouco essas práticas.

Hoje há no Brasil uma organização governamental relativa-:

mente eficaz para analisar queixas de dumping* Essa organização se

chama Departamento Técnico de Tarifas e; está vinculada ao Ministério

da Indústria, Comércio e Turismo. Até uns dois ou três anos atrás, exis-

tiam duas ou «rês ações antidumping no Brasil.-De lá para cá já surgiram

mais de 50, das quais umas 40 prosperaram, ou seja,.foram além do está-
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gio de petição. A investigação foi aberta. Então, já»houve nesse meio

tempo uma experiência bastante rica de como se faz uma ação dessas e o

que é que se deve levar em consideração quando se julga um caso. Há

uma consideração muito impòrtante para todos nós: as regras que orien-

tam essas ações não estão sob o controle do governo brasileiro. São

regras internacionais negociadas no âmbito do Gatt, às quais o Brasil

aderiu. Então, uma petição tem de ser feita seguindo as regras do Gatt, e

a investigação tem de ser feita seguindo também essas mesmas regras. As

formas de punição têm de ser aquelas que estão aprovadas pelo código

do Gatt

Um exemplo é o direito provisório. Enquanto a investigação

está correndo, é possível adotar um direito provisório para proteger a

indústria nacional peticionária. Acontece que esses direitos só podem

durar quatro meses de acordo com o código do Gatt, e o governo brasi-

leiro não pode fazer com que eles durem cinco ou seis meses. Então, não

há como mudar isso. Nós, brasileiros, não estamos acostumados com

isso. Achamos que o governo tem de fazer aquilo que pedknos e, se sou-

bermos pedir, ele acaba fazendo. Estamos acostumados a nos aproximar

do governo como pleiteadores de alguma coisa, um financiamento, um

imposto menor, uma isenção. No caso do Gatt, o governo brasileiro não

tem essa autonomia. E, além do mais, um processo antidumping é quase

como que uma investigação.

Comecei dizendo que o governo estava razoavelmente prepa-

rado para atender aos casos que se apresentam. Falei razoavelmente,

porque uma das deficiências que o governo tem é a incapacidade de fazer

uma investigação conipleta. Uma investigação completa quer dizer ir ao

outro país para visitar a indústria que está exportando para cá, que é o

que os americanos, os europeus e os australianos vêm fazendo há anos

conosco. Os canadenses adotam o mesmo procedimento. Se eles-acham

que a Üsiminas, por exerhplo, está exportando aço fazendo dumping eles

mandam uma equipe lá dentro da Usiminas fazer uma auditoria, ver o

que realmente está acontecendo. Nosso pessoal não tem verba» não tem

recursos para ir ao outro país verificar o que está acontecendo. Essa é

uma deficiência bastante séria, mas, pela experiência que tenho no Con-

selho Técnico Consultivo, que tem julgado essas ações — mais de 50 —,

constato que a maior deficiência de todas é a má qualidade da petição

das empresas brasileiras. Quando falo empresas brasileiras não estou

diZehdo apenas as de capital nacional, mas também as multinacionais

sediadas no Brasil. As petições são igualmente malfeitas por todas elas,
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justamente porque ainda não existe uma consciência de como fazer uma

petição dessas, como reclamar levando em conta o código do Gatt.

O processo é complexo e tem um custo alto. Uma ação anti-

dumping nos EUA não custa hoje menos de US$100 milr calculando por

baixo. O governo americano gasta nessas investigações contra terceiros

países cerca de US$300 milhões por ano. Existe todo um arcabouço

caro, por ser uma investigação sofisticada, que demanda conhecimento

de situações comerciais e econômicas em mercados de outros países. É

necessário um trabalho de conscientização de como utilizar esses instru-

mentos eficazmente contra aqueles que estão praticando comércio d es-

leal contra o Brasil.

Para terminar, quero assinalar que aqueles que usam esse estra-

tagema contra o Brasil são a minoria dos que exportam para cá. A grande

maioria dos que exportam para o Brasil está praticando um comércio leal

e está, em última análise, beneficiando o consumidor brasileiro, que

somos todos nós, com produtos de qualidade diferente daquela aqui dis-

ponível, possibilitando-nos uma escolha muito mais ampla de como

vamos gastar nosso dinheiro. E dessa forma creio que as importações,

mesmo as de bens <ie consumo, são bastante benéficas para nós como

cidadãos, porque nos dão uma escolha muito ampla. Desde que essas

importações venham em Gondições de comércio leal, elas devem contri-

buir para melhorar a vida de todos nós.

Rubens Penha Cysne — Seria interessante se o Roberto Fendt

pudesse nos trazer um pouco da sua experiência, no tocante às perspecti-

vas em relação ao Mercosul, ao Nafta e à balança comercial para 1995.

Eu pediria que, em suas colocações, ele incluísse também alguns dados

sobre a economia e a balança comercial do Rio de Janeiro.

O estado do Espírito Santo está muito além do Rio de Janeiro.

Nós babemos que a participação do Rio de Janeiro no PIB passou de 16

para 12%, enquanto o Espírito Santo passou de 1,7 para 2,4%. O custo

médio de um container no Rio de Janeiro para fazer uma exportação é de

US$370, enquanto em São Paulo é até maior, chegando a US$350. Mas,

nos sete portos do Espírito Santo, a média é de US$200. Então, valeria a

pena falar um pouco sobreo Rio de Janeiro, no que diz respeito à sua

competitividade nas áreas de exportação e importação.

Roberto Fendt — Infelizmente, ao contrário dos meus dois

antecessores, sou, por formação, economista, e não engenheiro, de

forma que qualquer sandice que eu venha a falar tem uma agravante,

além da sandice em si, que é a de ser economista. De forma que vamos
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procurar ser cautelosos naquilo que falarmos, particularmente nos temas

sobre os quais nosso. mediador me propôs que eu discorresse.

O grande lema, evidentemente, é o problema da taxa de câm-

bio, da valorização, da apreciação cambial. A esse respeito, gostaria de

dizer que há uma tradição no Brasil de se analisar a taxa cambial como

formada exclusivamente no mercado de bens e serviços, ou seja, na

balança, comercial Dentro dessa ênfase, por essa ótica, desenvolveu-se

entre nós um sofisticadosisteroa de acompanhamento de taxas de câm-

bio, de paridades etc. O poder de compra tornou-se um conceito corri-

queiro na discussão econômica brasileira, como se a taxa de câmbio se

formasse exclusivamente por força da oferta e da procura de divisas por

bens e serviços. Ora, toda uma literatura desenvolvida a partir dos anos

70 tem mostrado que a taxa de cambio não se forma apenas nesse mer-

cado, mas talveg primordialmente,no mercado de ativos. De forma que,

apenas a título de trazer de novo o tema à discussão, quero dizer-lhes

que não entendo por que há tanto espanto quanto ao fato de a taxa ter-se

apreciado —¦ estou propositalrnente evitando a palavra valorizado — em

relação à paridade de Ia de julho íçste ano.

Aquela paridade real, da URV com o dólar americano, era com-

patível com o superávit comercial da ordem de US$13 bilhões anuais.

De forma que, muito provavelmente, a paridade de 19 de julho, por crité-

rios outros que não a paridade do poder de compra, com todas as suas

dificuldades de interpretação, talvez estivesse muito alta. Pe qualquer

forma, dentro sinda dos tópicos, do programa, há o pressuposto de que o

país vá pronKwer a absorção de poupanças externas. Então, não há

muito coiqo ; imaginar que o país possa deixar de ter uma conta corrente

negativa. Por definição, não há outra forma de isso acontecer.

Bom, os temas que o Rubens me pediu, para comentar não são

da alta filosofia econômica, mas são. mais pedestres, relacionados com as

medidas de liberalização das importações e seus i^npaptos,

A primeira observação qu& gostaria de fazer é que se utilizarmos

as informações disponíveis para janeiro a setembro deste ano, em relação

ao mesmo período dó ano passado, notaremos que dois grupos de impor-

tações cresceram muito no Brasil:, bens de consumo e bens de çapital.

Ambos cresceram quase exatamente na mesma proporção; 30,11% para

os bens de consumo e 30,13% para os .bens de capital. Ou seja, o cresci-

mento dos, dois grupos.de produtos foi de 3Q%, para um crescimento da

ordem de 8% das matérias-primas e um decréscimo de.cerca de 13% das

despesas com combustíveis e minerais.



PIano Re aí Ano a Ano ? 45

Evidentemente; as bases são distintas. O crescimento em ter-

mos absolutos das importações de bens de Consumo foi de US$537

milhões, de janeiro a setembro de 1994, em relação* janeiro a setembro

de 1995, enqiianto o crescimento de bens de capital foi da ordem de

US$1,822 bilhão para o mesmo período/ Estamos falando de um fator de

3,5 para 1 na ordem de crescimento desses dois agregados de impor-

tação. Ou seja, não houve explosão de crescimento de bens de consumo,

e, sim, um crescimento muito expressivo nos itens da pauta de bens de

capital do Brasil, de forma que, pelos dados frios das importações,

parece-me bastante claro que as políticas implementadas a partir de

1990 já têm uma tradição mais antig*. Desde, 1984, os efeitos dessa poli-

tica não levaram a uma situação similar, àquela do imediato pós-guerra,

um período famoso dos chicletes, bolinhas de gude etc., importados de

1947 até 1949. A situação, hoje, é muito distinta. O grosso do cresci-

mento das importações brasileiras está relacionado com investimento.

Ou seja, com bens de capital em geraL

Nesse contexto, creio que é importante também observar essas

medidas de liberalização do comércio. Quando fakx em liberalização do

comércio, estou enfatizando muito o lado das importações, pela óbvia

razão de que as importações brasileiras estiveram, por décadas, sujeitas a

um regime de controle, tanto administrativo quanto por instrumentos

clássicos de proteção. Mas as medidas de liberalização dá economia bra-

sileira, hoje, estão dentro de um contexto mais amplo. De um lado, um

contexto que o meu companheiro Roberto de Moraes Sarmento, com

bastante felicidade, explanou: o daqueles acordos internacionais dos

quais o país é signatário, do Gatt e agora da Organização Mundial de

Comércio, que restringem a capacidade de as autoridades brasileiras uti-

lizarem instrumentos da natureza de impostos compensatórios antidum-

ping, anti-subsidiários.

O òbjetivo dos acordos do Gatt não é abrir a porta para a utili-

zação de qualquer sobretaxação na importação. Pelo contrário, é mostrar

sob que condições é possível aplicar uma sobretaxa nas importações. Isto

é, o objetivo não é incentivar a restrição do comércio, e sim incentivar a

manutenção da abertura comercial. Há uma dificuldade creio que o

Roberto foi muito feliz em nos dizer isso aqui — 
por parte do empresa-

riado brasileiro em perceber o fato de o país ser signatário do Acordo

Geral do Gatt, é desses acordos, em particular, não permitirem que se

utilizem de maneira absolutamente discricionária, como já se fez no pas-

sado, barreiras não-tarifárias e outros instrumentos. Porqueo fato de o
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país ser signatário e de o Congresso Nacional haver aprovado esses acor-

dos limita e impede sua utilização discricionária desses instrumentos.

Ora, além desse contextohá também um contexto regional, que
não podemos ignorar e que me parece muito importante. É a questão do

Mercosul. ,Ao decidir integrar-se num mercado comum, o Estado btasi-

leiro — em última instância, o povo brasileiro —^ obviamente abriu mão

de uma parte da independência de conduzir sua política econômica. Ou

seja, membros de tuna união alfandegária, posteriormente um mercado

comum; obviamente irão reqaerer consenso, de todas as partes contra-

tantes desse mercado, para definição de qualquer política.

Faço essa observação porque, no nível internacional, ao tornar-

se signatário do Gatt, o Brasil espontaneamente abriu mão de se utilizar

discricionariamente de vários instrumentos. O mesmo acontece ao incen-

tivar o mercado comum. Junto com nossos parceiros argentinos, uru-

guaios e paraguaios, o Brasil abre mão do uso discricionário de outros

instrumentos. E é muito importante ter isso em ménte, porque muitas

daquelas sugestões de subsidiar exportações e utilizar , uma série de

outros instrumentos, para contrabalançar eventuais efeitos dorcâmbio, a

partir de 1® de janeiro de 1995 ficam seriamente comprometidas, Ou

seja* será necessário que haja consenso por parte dos nossos parceiros, o

que nem sempre será viável e possível, para que mecanismos dessa natu-

reza possam ser Implementados.

Quando diretor da Cacex, iniciei esse movimento de aproxima-

ção, na época com a Argentina, e havia um grande ceticismo a esse res-

peito. Portanto, é com enorme satisfação que constato que, decorridos

hoje quase quatro anos do acordo do Mercosul, o comércio entre os par-

ceiros cresceu de US$2 bilhões para cerca de US$12 bilhões este ano. É

um crescimento extremamente expressivo, calcado em larga medida nas

vantagens comparativas dos parceiros, em parte devido às diferentes

políticas cambiais que os países praticaram nesse períodç. Mas, de qual-

quer forma, induziram a um crescimento muito expressivo no comércio

entre os quatro parceiros.

Bom, o que esperar para o ano de 1995? Todos nós temos uma

enorme curiosidade. A direção é fácil de imaginar: é claramente de uma

redução muito expressiva do superávit comercial. Como mencionei ante-

riormente, essa redução é até uma necessidade aritmética se o país pre-

tende absorver poupanças externas sob as mais variadas» modalidades.

Certamente haverá impactos setoriais muito diferenciados, dependendo

das reais vantagens comparativas da indústria brasileira e dos outros seg-



PIano ReaI Ano a Ano ? 47

mentos da atividade econômica do Brasil, na sua exportação. É muito

importante ter em mente que Deus não criou nenhuma lei dizendo que

todos es segmentos devem exportar. Os países devem importar e expor-

tar aquilo que estão anais bem capacitados para fazê-lo. Dentro desse

argumento, no entanto, creio que é muito importante ter em conta que

persistem grandes barreiras de natureza tributária e outras contra as

exportações do Brasil.

O caso mais gritante, no que diz respeito aos manufaturados,

é a distinção específica entre produtos, se manufaturados ou se semi-

manufaturados, como se esse valor adicionado tivesse uma certa grada-

ção qualitativa. Quanto mais distante estiver o produto da atividade

primária, mais importante ele seria, maior orgulho o Brasil deveria ter

dele, e, destarte, maior a isenção de tributos. No caso específico de o

produto ser manufaturado, a tributação é evidentemente limitadora da

competitividade.

O Rubens mencionou a questão dos portos. Não há qualquer

dúvida de que os portos brasileiros, com a notável exceção dò sistema

portuário do Espírito Santo e do porto de Itaqui, no Maranhão, têm uma

estrutura de custos a toda prova para incentivar a ineficiência. Os portos

continuam ineficientes a despeito de um salto qualitativo importante,

que foi a aprovação da Lei de Reforma Portuária.

A despeito disso, os problemas permanecem, os custos portuá-

rios daqui são várias vezes mais elevados do que no exterior. E é muito

importante não esquecer que não só os custos portuários são elevados,

mas também os custos de. transporte. O frete é muito caro para o Brasil,

pela simples e boa razão de que os fluxos de copiércío mundial se dão no

sentido Leste/Oeste e não Norte/Sul O grosso do cotnércio mundial está

no Pacífico Norte. A segunda grande rota é o Atlântico Norte, a rota

norte-sul do Atlântico é muito pequena, é uma rota que, por ser menos

freqüentada, evidentemente tem custos mais altos. Para um país com

uma diferença tão grande nos volumes importados e exportados, como é

o caso do Brasil —e eu falados volumes físicos—, quando se constata

que há um enorme volume físico de exportações e um pequeno volume

de importações, é fácil perceber que os custos de frete são muito mais

altos do que entre nossos parceiros no hemisfério norte.

Tudo isso é importante para não esquecermos que, , a despeito

do que todos nós observamos, como a queda da proteção tarifária em

termos nominais, que agora não passa de 14% e em termos efetivos é da
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ordem de 6 ou 7%, há outros elementos de custo que mantêm ainda uma

margem muito elevada- para a produção industrial doméstica.

Mario Henrique Símonsen — Gostaria apenas de entrar no

debate por um fato. Até agora falaram dois engenheiros e um economista

e acontece que eu sou engenheiro e também economista. Então, me sinto

na obrigação de dizer alguma coisa. Eu começaria do ponto que foi sali-

entado aqui pelo Rubens e pelo Fendt, a respeito do que é que se deseja

relativamente à nossa posição de saldo corjierçial e de saldo de balanço

de pagamentos em conta corrente.

A política atualmente praticada no Brasil, ou melhor, a política

cambial que foi praticada no Brasil até 30 de junho, de minidesvaloriza-

ções cambiais, começou em agosto de 196$ e realmente teve seu grande

momento de modificação na segunda maxides valorização do governo

Figueiredo, a desvalorização de 18 de fevereiro de 1983. O que havia ali

era o seguinte: o Brasil havia perdido completamente o acesso aos capi-

tais estrangeiros tanto de crédito quanto de investimento direto ou qual-

quer forma de financiamento, basicamente por causa da crise da dívida

dos países da América Latina. Nesse caso, o Brasil não tinha como sus-

tentar um déficit em transações correntes do balanço de pagamentos. Ou

seja, o déficit comercial,, mais serviços e transferências, tinha de ser

zerado por falta de condições para financiá-lo. Então, por isso sè fez uma

maxidesvalorização de 30%, e a taxa de câmbio foi mantida mais ou

menos em termos reais dali até junho dé 1994.

Se verificarem o que aconteceu de Í984 até agora, constatarão

que nosso saldo em conta corrente do balanço de pagâmentos se esfabiK-

zou realmente em zero. Tivemos alguns pequenos déficits, alguns peque-

nos superávitS, mas na média ficamos bem próximos de zero. Hoje se

espera que o Brasil tenha condições, como nas décadas de 60 e 70, de

atrair capital estrárigeiro. Agora, um país só absorve capitais estrangeiros

se tiver algum déficit em conta corrente no balanço de pagamentos; Isso

significa qUe, para absorver 2% do PIB ém capital estrangeiro* o que me

parece uma média razoável, financiável, precisaríamos passar da antiga

posição de saldo zero em conta corrente para uma posição de déficit de

US$10 bilhões em conta corrente. Isso significa reduzir o saldo comer-

ciai a zero ou pelo menos a uns poucos milhões de dólares.

Muito bem, qual á política câmbial adequada para isso? Em

primeiro lugar, a política cambial que» se praticava no BrasiL àntes de se

ajustar diariamente a taxa de câmbio era muita confortável para os

exportadores, como também para os que concorriam com os produtos
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importados, e péssima dô ponto d© vista do combate àinflação. Tratava-

se de uma política baseadanuma^ropulsão automáticada inflação, que

era promovida por vários fatoresr inclusive a taxa de câmbio. Então, essa

política não pode ser mais objeto, de cogitação se olharmos para a, frente.

Então, só existem três regimes possíveis para a política cam-

bial: o das taxas fixas/o das taxas flexíveis,; ou o sistema intermediário,

que é o regime de bandas. Vamos discutir um pouco quais são as póssibs-

Ikladefc. O regime de taxas fixas, à ta Argentina, não significa necessaria-

mente que a paridade seja de 1 para 1, mas sim que o Banco Central se

comprometa a comprar e venderqualquer quantidade de moeda estran-

geira a uma determinada taxa fixa. Esse regime, na verdade, era o de

Bretton Woods^ que foi consagrado nos 25 anos seguintes à II Guerra

Mundial como o regime ideal de funcionamento do câmbio. Na teali-

dade, esse regime se íompeupòrque os países superavitários se cansaram

de financiar a inflação dos paísesdeficitários. .Especificamente, a Alemã-

nhae o Japão se cansaram de importar a inflação dos EUA, queéo que

eles estavam fazendo no mício.da década de 70. Então, esse regime

entrou em colapso e foi substituído pelo das taxas flutuantes livremente

determinadas nos mercados.

Qual a vantagem que se tem tio regime de taxas fixas? É a pre-

visibilidade. Sabe-se, afinal de contas, o que é a tax&de câmbio; ela passa

a ser um parâmetro objetivo'que pode ser objeto de: cálculo. Há muito

mais certezas do que incertezas num regime de taxas fixas. Agora, qual é

o problema maior? É que apolítka monetária num país com taxa fixa de

câmbio, com uma movimentação intensa de capitais de, curto prazo,

como atualmente existe, se torna praticamente passiva,praticamente

impossível. Por uma razão: se eu lhe der US$1 fixo a qualquer que seja a

taxa, não importa qual, pode ser 0,85, pode ser 1, mas desde que seja

fixa, qualquer diferencial da taxa interna nominal de juros sobre a taxa

externa nominal de juros atrai capitais para o Brasil, fora, evidente-

mente, um^pequeno risco Brasil que se deve admitir nesse caso. Mas, se

eu preciso* para manter a economia n§o muito aquecida, de umsa taxa

nominal.de juros de,3,5% ao mês^ a t^a externa de jurps é a décima

parte disso, setaáto.eu não consigo conciliar isso com a taxa fixa de

câmbio*-de jeito nenhum. ?

Então, quando seiala em âncora cambial, que freqüentemente

se apresenta como alternativa para o Brasil-, é preciso lembrar que> antes

de se conseguir reduzir as expectativas inflacionárias e a taxa de juros

necessária para ajustar a economia à demanda a algo próximo da taxa de
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juros internacional mais o risco Brasil — e tudo isso somado vai dar, no

máximo, 1,5% ao mês —, não há condições de se pensar em taxa fixa.

Isso implicaria um vastíssimo jorro de moeda aqui dentro que traria

como conseqüência uma enorme inflação, que por sua vez traria como

conseqüência o atraso daquela taxa, e depois aquela paridade fixa acaba-

ria tomando-se insustentável, como em muitos outros episódios da histó-

ria. Administrar paridades fixas ou sustentá-las com diferenciais altos de

taxas de juros pode ser feito, às vezes por um tempo longo, só que com

resultados em geral trágicos.

Um exemplo muito bom é o da Argentina em 1980, ao final da

administração Videla/Martmez de Hoz. Para combater, a. inflação* o

governo resolveu prefixar a desvalorização do peso em relação ao dólar

em 23%, enquanto havia uma taxa interna de juros de 110%. Então, na

realidade, naquele ano quem aplicou dinheiro na Argentina ganhou 5%

ao mês em dólar. Era um negócio da China. Só que o negócio da China

começou a se tornar cada vez mais incrível. A Argentina conseguiu

aumentar suas reservas, é claro: a bola de neve funciona até certo ponto.

Mas depois tudo explodiu na transição de um governo para outro e a

Argentina mergulhou numa maxidesvalorização, numa hiperinflação e

numa maxirrecessão. Portanto, é verdade que o regime de taxas fixas não

pode ser mantido com esse diferencial de taxas de juros.

E o que dizer do regime de taxas flutuantes? Ele tem três gran-

des vantagens. Ele equilibra automaticamente o balanço de pagamentos,

não interfere com a política monetária, porque o Banco Central não é

obrigado a comprar nem vender reservas, e, afora isso, ainda dispensa a

intervenção do poder publico na fixação da taxa de câmbio, que é deter-

minada pelo mercado; Agora, ele tem defeitos? Tem. Dado o tamanho

das correntes de capital especulativo a curto prazo no mundo de hoje, o

regime produz flutuações extremamente violentas, algumas das quais

muito previsíveis.

O que está acontecendo hoje, no caso do Brasil, é que era pre-

visível que, depois que o Banco Central parasse de comprar divisas como

vinha fazendo até junho, o dólar caísse. Isso era uma questão de oferta e

procura, e questão mesmo de se adaptar ao objetivo de ter algum déficit

em conta corrente. Só que, num primeiro momento, essa queda cria o

problema do overshooting. Ou seja, a queda do dólar, num primeiro

momento, é maior do que seria a posição de equilíbrio de longo prazo.

Por uma razão: o primeiro ajuste tem de ser feito na conta de capital. Se

o país estava com um certo superávit, como as contas de comércio não
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respondem imediatamente às variações da taxa de câmbio (só respon-

dem com alguns meses de defasagem), o primeiro ajuste se faz necessa-

riamente nas contas correntes de capital. Ou seja: aquele dinheiro que

entrava tem de deixar de entrar E como é que o dinheiro que entrava,

atraído por um diferencial das taxas de juros, deixa de entrar? A' resposta

é: há uma tal apreciação da moeda nacional que se cria uma expectativa

de desvalorização depois que se neutraliza o diferencial das taxas nomi-

nais de juros.

Os EUA resolveram fazer, em 1981, no início do governo Rea-

gan, uma política de combate à inflação que-foi muito efetiva, mas que se

baseava numa política monetária apertada, elaborada pelo Paul Volcker,

e na política fiscal absolutamente expansiva da Reaganomics, que cor-

tava impostos e aumentava as despesas. O resultado é que a taxa de juros

dos EUA foi para a estratosfera; Com isso, houve um bruto afluxo de

capitais para os EUA, eesses capitais forçaram a valorização do dólar

Este/entre 1979 e 1985, duplicou em relação ao marco alemão e ao iene.

Foi utnk valorização de 100% em séfa anos, do dólar em relação as

outras duás moedas. Até que o secretário do Tesouro, James Baker, inter-

veio reunindo o Grupo dos Cinco no Plaza (a famosa reunião do Plaza),

em t985, para orquestrar a queda do dólar. Tudo voltou mais ou menos

à posição de antes, que são as cotações que hoje prevalecem no mercado.

Todo mundo sabe que essa oscilação tremenda par» mais e para menos

do dólar não serviu absolutamente em nada ao bem-estar da economia

mundial. Nem da americana, nem da japonesa, nem da alemã, nem de

qualquer outra. Foi pura e simplesmente o resultado de um fenômeno de

oscilação, de overshõoting, que é previsível. A moeda se valoriza até um

ponto onde tòdò ihundo começa a ver que o déficit em conta corrente do

país já não é mais sustentável e lá pelas tantas não há diferencial de taxa

de juros que suporte a credibilidade.

Então, o que é que se conclui de tudo isso?> Conclui-se que

não há regime cambial ideal. Quem disser que há um regime cambial

ideal não sabe o que está dizendo, porque nenhum economista, nin-

guém no mundo conseguiu descobrir o que é o regime cambial ideal. A

solução que muitos pregam, inclusive sou favorável a ela, com uma

certa tendência de ser conciliador, é o sistema de bandas, que é uma

mistura de taxa fixa com, taxa flutuante. No sistema de banda, já que o

Banco Central não pode saber qual é exatamente a taxa de equilíbrio,

ele fixa um limite kiperior. no qual ele compra, e um limite inferior, no

qual ele vende dólares.
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Ora, a banda deve ser de verdade. Hoje o que se insinua no

mercado é que o Banco Central opera numa-minibanda, que é altamente

perversa pela seguinte razão: ela é de R$0,83 e R$0,86 e a Banco Central

tem certo orgulho de utiiizar esse expediente, pesque se ele vender o

dólar a.R$0,86yno dia seguinte o dinheiro entra e vem para R$0,85 ou

R$0,84. É verdade, mas isso, não prova nadaj Isso prova, pura e simples-

mente» que o Banco Central tem US$45 bilhões de^reserva e pode fixar

a taxa que quiser. Só que, na medida em que ele está fixando uma

banda muito estreita, está dando unia formidável garantia a quem quer

aplicar dinheiro ao Brasil por dois meses sem nenhum proveito para p

país e, eventualmente, atrapalhando o ajuste pelo mercado da taxa de

câmbio.

Então, o que fazer nessas condições? Não há solução ideai

não há uma maneara de contentar a todos. Os exportadores yão; ter de

aceitar que a taxa real do cambia não vai ser mais aquela que valia, até

30 de junho, inclusive porque o Brasil quer receber capitais estrangei-

ros, e para isso precisa de algur» déficit em conta ç^^e. tyl$s.,taro-

bém não vai dizer que o mercado sabe que tudo o que fazendo

está perfeito, inclusive porque ele está. sujeito à intervenç^:# ^st^do

— do Banco Central -^,,que às vezes prejudica o prófaio, processo de

ajustamento.

Além do mais, às vezes é preciso abolir certos purismos e ácêi-

târ certas restrições. O Chile, por exemplo, estabelece uma quarentena

para os recurso» que entram no país. As pessoas dirão que é alguma

coisa contra a liberdade de mercados. É, na verdade, contra, a liberdade

dos mercados especulativos. Daí a pergunta. Por que interessa tantoao

Brasil o capital por um dia, uma semana ou um ntis? Quando há distoj>

ções evidentes de taxas de juros, como é o caso do JBrasil, ou dos merca-

dos internacionais, soluções como essa podem ser adotadas. Em todo

caso, daqui para frente este tende a ser o tema mais polêmico de toda a

discussão econômica brasileka. porque realmente é um tema contro-

verso, para o qual não existe solução definitiva.

A mesa, então, fica.à disposição para as perguntas.

Pêdro LeítAo da Cunha — Acho perfeitamente coaapreensível

que a indústria brasileira, os exportadores, tenham queixas acentuadas.

Mas, por outro lado, o que a gente observa ® que a posição do Brasil no

mundo mudou completamente nestes últimos dois anos. Então, efetiva-

mente, em termos de exportação e importação; o Brasil não é mais o

mesmo país. Sendo assim, parece-me que é essencial que haja a revisão
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profunda do que é que o Brasil realmente pode importar e do que pode

exportar, tendo em vista essas novas realidades. Então, muitas das eríti-

cas são feitas em função de: 
"ah, 

não posso mais exportar o que sempre

exportava nas condições anteriores". Mas, a questão não é.essa. É pre-

ciso dizer: 
"Mas 

isso que você exportava com sucesso talvez não: possa

mais ser exportado. Então, você tem é que procurar outras coisas que

talvez possam ?er exportadas".,Em outras palavras, parece-me funda-

mental um redirecionamento, uma revisão completa do que é que o Bra-

sil corapetitivamente pode.exportar, E não adianta termos o exportador

tradicional chorando quanto à taxade câmbio, porque, na realidade, o

problema talvez não seja, absolutamente a taxa d,e câmbio, e sim aestru-

tura de custos daquilo que ele quer exportar, mas. não tem mais condi-

ções de fazê-lo. Esta p uma pergunta, não uma afirmação. ,

Mario Hehriqme Simonsem — É mais vm comentário do que

uma pergunta. A verdade é que existe de tudo. Há casos eni que a recla-

mação contra a taxa de câmbio pode ser justificada. Se eu admitir que

estou num regime de taxa de câmbio de overshooting, que esta taxa já

está abasto da taxa de equilíbrio de longo prazo e que mantê-la vai ser

apenas ialgo -que vai criar problemas mais sérios para o futuro» se eu

admitir isso, a. queixa começa a ser válida. .Agora, às yezçs a queixa é um

mero pretexto. O exportador , quer manter uma exportação que, mesmo

com qualquer taxa de câmbio, não teria condições de manter,

Thompson Motta — Meu caro Pedro Leitão da Cunha, eu gosta-

ria de dar iam esclarecimento. Na minha exposição, tentei explicitar o

grande problema da indústria nacional, que 4 o governo» O governo taxa

dè forma incrível todòs os produtos brasileiros destinados à exportação.

Só dois países no mundo exportam impostos no momento, além do Bra-

sil: Bangladesh e Nigéria. Quer dizer, oBrasil einda não conseguiu se des-

vencilhar desse onusterrivel que é exportar impostos, Este é um ponto. O

outro ponto foi levantado pelo Roberto, Fendt. É o problema dos portos e

do: transporte. O Brasil teto hoje uma infra-estrutura péssima e que onera

pesadamente as exportações.

Outro ponto importante é o apoio logístico. Refiro-me ô taxa

dejüros interna, que está muito pesada para competirmos externamente,

e aos problemas ligados à burocracia. Para exportar, caímos numa malha

burocrática infernal que onera o custo. Além disso, não temos apoio do

governo. Eu chamava a atenção para a necessidade de a diplomacia bra-

sileira entrar agora nessa batalha. O Brasil até lQ anos atrás era um país

que exportava 25% de produtos industrializados e mais de 70% de pro-
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dutos primários. Hoje essa relação se inverteu. Este ano, estamos expor-

tando quase 80% de produtos industrializados e semi-industrializados.

Precisamos de apoio do governo. Agora mesmo a venda de um sistema

de radares para a Amazônia trouxe ao Brasil o secretário de Comércio

americano, para disputar com outros diplomatas estrangeiros essa opera-

çãOj que custou mais de US$1 bilhão.

Mas é importante que o governo nos dê cobertura e acho que

há um certo melindre, uma certa ingenuidade das autoridades brasileiras

em não nos apoiar nesse esforço. Desse modo, achò importante que,

além da taxa de câmbio, sejam discutidas outras coisas que o governo

poderia resolver e que nos dariam maior poder de competição.

Augusto Diniz — Quando se conversa com os exportadores,

não de um setor específico, mas de maneira geral, há a queixa da taxa

cambial em si, mas há também o temor do reajuste da riíão-de-òbra, que

está af à frente. Algumas companhias, inclusive, já tiveram de dar anteci-

pação salarial. Então, a formação do preço fica onerada pelo câmbio e

pelos salários. Como se sabe que ò Brasil exporta não apenas impostos,

mas também contribuições sociais, e levando-se em consideração a taxa

de câmbio como um problema de médio prazo, o que é que se pode fazer

a curto prazo para que essas companhias exportadoras q\ie ainda não

adquiriram aquele índice de produtividade que permitiria absorver a

taxa de câmbio e o aumento salarial continuem a poder ter seu mercado

lá fora?

T-hompson Motta — Quando uma empresa chega a exportar, ela

precisa ter obrigatoriamente competitividade. Não adianta pensar em

exportar sem ter poder de competição. O que é poder dè competição? É

o què está sendo feito no momento no Brasil, ou melhor, desde 1990. Há

um sentimento da necessidade de aumento da produtividade, E o melhor

exemplo disgo é o numero de ISOs que foram obtidos nesse período:. Em

1990, o total de ISÒs não chegava a \1. Em dezembro; vamos chegar a

quase 500, enquanto a Argentina tem cerca de 40 e o México tem cento

e poucos. A Itália, com todo o seu poder, toda a sua tradição, tem cerca

de 600. Isso mostra realmente que houve uma busca pela qualidade e

pelo poder de competição. Só com poder de competição, com métodos

modernos, é que se .pode chegar ao mercado externo.

Augusto Diniz — Desculpem a minha insistência, Estamos

falando de 500 empresas. Acontece que existem mais de 500 empresas

exportadoras no Brasil. Estou falando daquelas que são produtivas, mas

não têm esse índice de produtividade e ficaram fora da margem não ape-
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nas pela taxa de câmbio, mas pela necessidade que têm de reâjustar sua

mão-de-obra. Por conseguinte, dependendo dos setores, essas empresas

podem ter uma incidência de custo de alto impacto. O que fazer a curto

prazo? Acabar com o IPC-r? Tirar as contribuições sociais da formação

do preço?

Thompson Motta — O problemáda empresa brasileira não é

só câmbio para exportar. Câmbio é um dos fatores. Os maiores fatores

para a exportação são a qualidade e a produtividade internacionais. O

aumento da mão-de-obra realmente é importante, mas também não é

decisivo. Insisto em dizer a única maneira de exportar é aumentar a pro-

dutividade, é diminuir todas as gorduras qüe hoje ainda existem na

indústria nacional. Esse esquema de trabalhar como antigamente, na

base de uma taxa flutuante diária que permitia às empresas trabalharem

com uma margem enorme, isso acabou. Temos de partir, então, para a

eficiência, a produtividade, para poder competir no mercado internacio-

nal. Precisamos de ajuda do governo para liquidar, para eliminar todos

esses obstáculos.

Roberto Fendt — Gostaria de fazer uma observação a respeito

da pergunta insistente do Diniz sobre o que fazer com aquelas empresas

que estão na margem. Diniz, não há nenhuma lei de Deus que diga que

todo mundo tem de exportar. Como não há nada que indique que todos

têm de importar. Exportam aqueles que são competentes dentro de um

determinádo quadro geral, internacional, local. Importam aqueles que

têm competência para isso. Outras empresas produzem apenas para o

mercado interno. Muitos serviços não são exportados nem importados.

Eu acho que á questão básica não é essa. A questão básica é saber pri-

meiro quais são os determinantes da produtividade. O que importa para

a empresa é a produtividade, e não se ela exporta ou importa.

É preciso saber também até que ponto medidas de política

econômica podem ser implementadas no sentido de melhorar a produ-

tividade das empresas. O fato de 500 empresas brasileiras terem certifi-

cados ISO da série 9000, na minha avaliação, no prazo em que isso foi

conseguido, é extraordinário. É uma experiência que, a despeito, de os

jornais publicarem todo dia esses certificados, ninguém parou para

analisar atentamente.

Outro aspecto muito importante é o enorme crescimento da pro-

dutividade da mão-de-obra, ou seja, da produção dividida pela mão-de-

obra diretamente ligada â produção. Houve, desde 1990, um aumento

muito expressivo desse indicador.
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De forma que,com relação à sua. pergunta sobre como o IPC-r

vai ter impacto nas empresas em janeiro, a resposta é: vai ter impactos

diferentes, dependendo do crescimento prévio da. produtividade da

empresa. Haverá empresas que, obviamente, não resistirão a isso, como

não resistirão a outros aumentos. O que acontecerá no dia em que os

custos dos serviços, públicos, particularmente da energia elétrica, forem

reajustados? Como isso vai influenciai: as empresas que são substituído-

ras de importação, são exportadoras ou q,ue vendem exclusivamente para

o mercado interno? A úniça resposta que çe.pode dar a priori é siinples:

aquelas que têm maior produtividade sofrerãç menog; sua rentabilidade

diminuirá, mas elas não serão eliminadas do mercado. Agora, , algumas

delas, que. não fizeram esse esforço prévio, que não investiram, que pão

tiveram aumentos de produtividade, fatalfnente vão levar uma trombada.

Algumas vão deixar de exportar, outras, vão reduzir sua produção. É a lei

da vida. Não há o que fazer.

Roberto or Moraes Sarmento — Gostaria de fazer apenas um

breve comentário. Até alguns anos atrás, a entidade da qual spu con-

selheiro, a Associação de Comício Exterior do Brasil, aechainava As-

sociação dos Exportadores Brasileiros. Quer dizer, só estávamos pen-

sando em exportação. Há dois ou três anos, nosso presidente, com uma

excelente visão de futuro* alterou o nome e o aJcçtncç da entidade para

Associação de Comércio Exterior do Brasil, Nós aqui, hoje, estamos dis-

cutindo o regime cambial, a taxa,de câmbio e a exportação. Quer dizer,

ainda estamos aqui preocupados ? com a< vedete dos anos durante os

quais, como disse o professor Simonsen, tínhamos de compensar, através

de saldos comerciais, essa nossa incapacidade de obter financiamento no

exterior. Hoje, o governo, com o apoio da sociedade, decidiu que p Brasil

tem de se adequar rapidamente ao nível das outra» economias avançadas

do mundo. Isso significa que, em termos gerais, o Brasil tem de ser com-

petítivq. E para que isso aconteça é preciso que haja um intercâmbio,

uma transparência total em todas a$ atividades da sociedade.

Obviamente — no meu conceito, pelo menos —> aquilo que é

mais fácil de comercializar éocérebro» porque se pode pegar uma pes-

soa com conhecimentos vastíssimos e levá-k de um lugar para outro,.

Não estou sugerindo a importação de gente, estou sugerindo a importa-

ção de idéias,; rapidamente, Idéias a gente podç absorver com uma velo-

cidade íncttívçl e com custos ^baixíssimos. Nós temos que nos adaptar à

nova situação usando o que deu certo lá fora. A exportação não,vai ser

mais a vedete. Ela já foi durante 20 anos! Em 1974, exportávamos
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US$400 milhões em manufaturados. Hoje, exportamos US$16 bilhões

em manufaturados. É um avanço incrível.

Hoje, acho que o principal problema para as exportações não

é essa taxa câmbio de R$0,84, mas sim o Crescimento do*mercado

interno. Còm a economia crescendo a 6-7% ao ano, simplesmente não

vamos ter produtos para exportar; Sem investimentos em novas capa-

cidades produtivas, a capacidade ociosa vai acabar e o lucro vindo do

mercado interno vai ser maior que o da exportação. Aquelas indústrias

oú atividades que queiram exportar vão ter condição de exportar, por-

que vão ocorrer coisas novas que afetarão positivamente os fatores de

produção. Por exemplo, vamos ter acesso a importações para melhorar

custos. Não só à importação de produtos^ mas à de idéias e serviços.

Espero que as restrições nessa área caiam por terra. É essencial libera*

lizar não só o comércio de bens, mas também o de serviços e de tecno-

logia. /

Marcos Poppe — O sistema dè banda eom spread muito largo,

algo em torno de 15%; não criaria uma falta de credibilidade na moeda e

uma conseqüente fuga de capitais?

Mario Henrique Simonsen — Fuga não, mas entram menos

capitais, e é bom entrar menos para não entrar demais e dépois sair

demais também. À razão de uma banda larga é a seguinte: se eu tiver

que ter uma taxa interna de juros como eu tenho hojej da ordem de

3,5% ao mês, que embute, evidentemente, uma expectativa iftflacioná-

ria de 2,5% ao mês, e garantir uma taxa de câmbio para quem quiser

aplicar dinheiro no BrasÜ, fentra uma enxurrada de recursos mterminá-

vel, porque estamos oferecendo a cadeia da féltèidade ao mundo todo.

E aí se descontrola a política monetária e nós apenas passamos a pagar

aos especuladores externos 3,5% ao mês em dólar, o que não deixa de

ser uma refinada tolice. Então, qual é a vantagem de abrir uma banda

mais larga? Enquanto houver necessidade de um referencial desse de

taxa de juros, a banda deixa uma expectativa de desvalorização cam-

bial, um risco de desvalorização cambial, para colocarum freio nessas

entradas, senão não há limite. Se o dólar comercial começar a subir e

for lá para o limite da banda, aí praticamente já não haverá problema

algum. Começará a entrar mais dinheiro. Agora, se o mercado trouxer

o dólar lá para baixo, sob excesso de entrada, e por isso o dólar cair, a

expectativa dè desvalorizarão cambial criará um certo limite para essa

entrada de dólar É exatamente isso o necessário para equilibrar o

mercado.
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Pergunta — Dado que há urtia graíide expectativa de entrada

de capital externo nas bolsas, qual seria a medida que melhor se aplica-

ria: dormitório do capital ou aumento do JOF?

Mario Henrique Simonsen — Preferiria o dormitório do capital

porque, se o capital pretende ficar aqui mesmo para valer, o dormitório

não chega a ser punitivo. O IOF é mais punitivo, pois é um imposto

sobre o patrimônio. A não ser que seja muito pequeno, me parece inade-

quado.

Não acho que o dinheiro que vai entrar na bolsa seja capaz de

desequilibrar a política monetária. Costumo dizer que o desequilíbrio

da política monetária é o dinheiro que entra pelo diferencial da taxa de

juros. Quer dizer, é o dinheiro que entra atrás de CDBs e de outros

papéis.

Pergunta — Concordo com a mesa, quando se fala em produ-

tividade em todas as empresas, inclusive as exportadoras. E a prova disso

são os 500 certificados de ISO 9000 que as empresas brasileiras já con-

seguiram. O problema, Mario Henrique Simonsen, primeiro, é aquela

expressão que o senhor usou uma vez: 
"a 

inflação aleija e o câmbio

mata". Lembra-se disso? Agora estou vendo que o senhor ipudou de

posição. Hoje defende o câmbio, posição antagônica à do economista

Delfim Neto. Hoje, estou vendo a desvalorização da moeda e o senhor

aprova essa apreciação da moeda.

Mawo Henrique Simonsen — Para começar, naquela época, isso

era verdade e valia. Hoje, não. Se vocês têm a idéia de que o dólar vai

voltar a R$1 mais IPC-r, que é o que os exportadores pedem, tirem o

cavalo da chuva. Não é possível. Não há justificativa para isso.

Pergunta — O problema é a velocidade da valorização, o

timing. Para que ela fosse viável, teria que haver uma redução do salário

nominal. O problema é que o governo muda a política cambial e conti-

nua com os salários indexados. Então, falta sintonia...

Mario Henrique Smonsen — A verdade é que o governo não

tem política cambial. Ele está procurando uma política cambial. Nin-

guém no mundo tem política cambial. Está todo mundo procurando uma

política cambial.

Vamos tirar da cabeça a idéia de taxa indexada do passado. O

argumento é que, além dos 15 ou 16% de queda do dólar em relação ao

real, houve mais de 20% de aumento do IPC-r. Ora, o IPC-r não é o

melhor índice para medirem-se os custos de exportação; o Índice de pre-

ços por atacado de produtos industriais seria mais adequado. Aí daria
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6%. O IPC-r é baseado em aluguel, carne e feijão, que não têm vínculo

direto com os custos do exportador. Além disso, nem todos os salários

foram reajustados até agora na proporção do IPC-r. Os que foram reajus-

tadòs nas datas-base foram corrigidos pelo IPC-r acumulado até a data-

base e não até agora, a não ser que a data-base seja a última. É preciso

fazei* as contas sem exageros, porque se não o pessoal do governo não

engole. Eles sabem fazer as quatro operações direitinho.

Pergunta — Os que não foram reajustados já foram provisio-

nados...

Mario Henrique SimoNsen — Não é preciso provisionar antes

de pagar. O problemà fundamental é outro. Antigamente, o Brasil tinha

escassez de dóláres. Agora, está com abundância de dólares. Então, é

claro, a política cambial foi mudada em função disso. Estou de atórdo

simplesmente com o seguinte: com essé diferencial dé taxas de juros,

dizer que ó mercado é capaz de acertar na mosca, inclusive fazendo

intervenções de minibandas nos mercados, também não é verdade. Se

me perguntarem onde está a posição de equilíbrio, a meu ver está em

algum ponto que é superior aos R$0,84 oü R$0,85 de hoje e inferior a

R$1, evidentemente. Qual é o ponto, eu taínbém não sei. Por isso, se

dependesse de mim, eu botaria umá banda aí no meio, pâradéixâr o mer-

cadó se acertar dentro dela sem o Banco Central interferir.

Pergunta — Em quánto tempo o senhòr acha que surgirá o

déficit comercial que o governo deseja? Ò Pastore andou falando em 15

trimestres. O senhor concorda com isso?

Mario Henrique Simonsen —Acho 
que não. Acho que será pre-

ciso menos tempo. Com essa taxa, a balança comercial zera no ano que

vem. Agora, vai depender do que aconteça.

Rubens Penha Cysne — Esse trabalho do Pastore já foi revisto

por ele. Nele se falava em US$5 bilhões de saldo comercial menos

US$12 bilhões em conta serviços, o que daria US$7 bilhões negativos

em transações correntes, correspondendo a 1,5% do PIB. Ele já reviu

isso, porque o trabalho foi feito antes da redução da alíquota de auto-

móveis para 20%. Ele reviu e hoje está trabalhando com um número

menor.

A outra pergunta é: em face do crescente e inexorável processo

de globalização de mercados, dos já bem-sucedidos programas de ADRs

de empresas brasileiras e mesmo do grande fluxo de capital estrangeiro

para a bolsa de valores, falar em quarentena de capitais não seria andar

na contramão?
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Mario Henrique Simonsem — Dinheiro para a bolsa, para apli-

car em ações, eu não botaria em quarentena, nem o destinado a invés-

timento direto. Eu só colocaria em quarentena o dinheiro destinado a

aplicações no mercado financeiro. O grosso, o que entra mesmo pesado,

é dinheiro de portfólio. Investimentos diretos e dinheiro de bolsa são

números bem discretos. Não é isso o que está atrapalhando a política

monetária. .

Pergunta — O dinheiro não é carimbado. Como é que se faria

a separação do dinheiro que viria para a bolsa?

Mariq Henrique Çimojisen 
— Atravésde isenções. Seria preciso

um mecanismo qualquer para manter o dinheiro pçeso. Eu sei que é

deselegante, Agora, também é deselegante acreditar piamente no regime

de; taxas flutuantes ou em qualquer regime cambiai quando há esse dife-

rencial de juros. Quer ter a globalização no Brasil inteiro, ótimo. Mas

vamos ser capazes de conviver çom uma taxa dejuíos semelhante, em

termos nominais, à do resto do mundo? Para fazer isso sem estourar a

demanda de, todos os lados é preciso muita coisa, a começar por um

ajuste fiscal que «inda nãç se fez. No fundo, no fundo, a 
gente 

vai, roda,

roda e bate na mesma coisa. Ou seja, no ajuste fiscal.

Rubens Penha Cysne — Em nome da Escola de Pós-Graduação

em Economia da Fundação Cetulio Vargas e da Câmara de Comércio

Americana 
para 

o Brasil, agradeço a todos os participantes deste pri-

meiro painel e dou por encerrada a sessão.



Oi

6)

•v

O.

— >• - m i 11 ¦. j.  . .i ¦ i i 1.1  i . 1 '1

Aspectos macroeconômicos

da entrada de capitais*

Aügusto Oiniz Eu queria registrar a satisfação.que a Câmara

de Comércio Americana tem de promovei; juntamente com a Fundação

Getulio Vargas, este importante evento.Issofaz parte de um convênio

que assinamos para uma série 4e painéis iguais a este, sobre temas que

afetam a livre iniciativa e as empresas.

Rubens Penha Cysne — No primeiro painel deste seminário,

tentamos fazer uma análise da conta corrente do balanço de pagamentos

do Brasil. Como mediador, fiz algumas provocações, coloquei algumas

questões, qué, ao longo do debate, foram plenamente respondidas.

Se existe a justificativa macroeconômica para que se produza

um déficit em conta corrente cóm a absorção de poupança exíerna para

financiar a estabilização, também existem alguns problemas com essa

estratégia. Primeiro, o tíming e 
'à 

intensidade com que isso está sendo

féito, tendo em vista que vários probfenteB que afetam sobremaneira a

competitividade da pròdtfçâo nácfoftal, compondo õ que se chama de

"fator 
Brasil", permanecem sem sòlüção. Segundõ, é necessário saber se

essa poupança extérná está Sendo utilizada para Tnisíriciftí investimentos

* Painel realizado em 8-12-1994, Presidente da mesa: Augusto Diniz (vice-presidente da

Câmara de Comércio Americana - Rj). Mediador: Rubens Pènha Cysrie (diretor de pes-

quisa da EPGE/FGV). Debatedores: Roberto Campos (deputado federal, ex-embaíxadõr e

ex-ministrO da Fazenda); Carlos Thadeo de Freitas Goma <ex-diretor do Banco Central e

ex-diretor financeiro da Petrobras); José Júlio Senna {ex-diretor do Banco Central).
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ou para consumo. Roberto Fendt nos tranqüilizou, trazendo ao debate

uma estatística que mostra um aumento de importações de bens de

capital, embora também tenha havido um aumento de 10 para 15%, no

total da pauta, relativo às importações de bens de consumo. O veredicto

final será dado nos próximos 12 meses, pelas contas nacionais, que apre-

sentam o dado nurcroeconâBtipç; «<fequad<r;parars? s? esse déficit

em conta corrente está sendo utilizado para çonsumo ou para investi-

mento. Precisaremos obsérVrf a pòupatí^ interhâ em ralação ao PIB ao

final desses 12 meses e compará-la com a poupança interna em relação

ao PIB nos 12 meses passados. Se o aumento do endividamento tiver

sido para financiar consumo, essa poupança interna terá mostrado uma

queda.

Esses dois problemas já for^m debatidos e um dos nossos obje-

tivos agora será abordar um outro problema: o que fizeram vários países

quando havia um processo de valorização cambial decorrente do afluxo

de capitais? Existem vários exemplos: Malásia, Indonésia e Tailândia,

para citar alguns exemplos dò Sudeste asiático, e Chile e México, entre

outros países aqui da América Latina.

Na macroeconomia do fluxo positivo de capitais, que gera a

valorização do câmbio, a solução de longo prazo para o problema é

clara: uma redução do déficit fiscal, auméntando-se impostos (no caso

do Brasil, pela ampliação da base, e não pelo aumento das aiíquotas) e

reduzindo-se gastos. Assim, reduzem-se os juros e, conseqüentemente, já

não entra tanto capital nem se valoriza tanto o câmbio. Ao mesmo

tempo, a redução do déficit fiscal combate a inflação pela redução de

demanda.

Então, a solução de longo prazo não é dormitório, não é IOF,

não é compulsório, que geram distorções no sistema e 
"desintermedia-

çao". A solução é partir para uma redução do déficit fiscal. Se, hoje em

dia, ele é zero, devido à não-inclusão da previsão para megapassivos que

deveria ser efetuada (FCVS, FGTS), ele tem de passar para algo em

torno de -2% do PIB. Qu seja, um superávit fiscal da ordem de 2 oü 4%

do PIB, Esse superávit é necessário porque, planos passados, como o

Plano Collor e o art. 38 da medida provisória que criou o rèal, têm redu-

zido a capacidade de financiamento do déficit (para não falar na prefixa-

ção da correção monetária, em 1979). A solução para esse problema de

valorização cambial, como mostra a experiência internacional, é a redu-

ção do déficit público,

Em um grau adicional de complicação em relação aos países

que apresentaram elevada entrada de capitais, aqui no Brasil temos difi-
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culdades de fazer a esterilização de reservas, porque as esterilizamos, na

verdade, com títulos da dívida pública, que têm características monetá-

rias muito acentuadas.

Discutiremos aqui alternativas para esse processo de valoriza-

çã© cambial, entre as quais a redução do déficit público e a implantação

dè üma banda cambial ampla que inclua um aumento da expectativa de

desvalorização cambial, bem como novas medidas na direção da maior

liberalização da saída de capitais. Por último, discutiremos as perspecti-

vas para 1995.

Carlos Thadeü de Freitas Gomes ^ O tema deste painel é bas-

tante abrangente e interessante, porque estamos vivendo uma fase dè

conflitos domésticos de curto prázo. Em termos de médio e longo pra-

zos, a solução para- essa problemática de fluxos de capitais e taxas de

juros passa necessariamente por uma reforma fiscal. Todo mundo con-

corda que a solução para o país é reorganizar suás finanças públicas.

Agora, enquanto não tivermos condições de chegar a uma reforma fiscal

e previdenciária e á outras reformas necessárias, vamos ter de conviver

com o atual quadro.

Como conviver com essa conjuntura minimizando'seus custos e

procurando achar um caminho melhor? Acho, por exemplo, que além

das reformas fiscal e previdenciária, uma reforma monetária é muito

importante. Não a reforma monetária que foi feita com a criação da

moeda nova, e sim uma reforma monetária que dê ao Banco Central con-

diçÕes de controlar o fluxo da moeda, que hoje ele não tem. Ele tem con-

dições apenas de fixar as taxas de juros. Essa reforma monetária incluiria

dar ao Banco Central alguma independência (o que pode significar um

mandato fixo para sua diretoria) e, principalmente, instrumentos para

praticar uma política monetária eficiente. Esses instrumentos passam

necessariamente por medidas cuja intenção é dar ao Banco Central um

balanço monetário. Sem isso, ele não consegue ser eficiente na sua busca

de metas monetárias, nem pode tê-las, porque é obrigado a fixar a taxa

de juros diariamente. Mas se o Banco Central tiver instrumentos para

praticar uma política monetária mais eficiente, a taxa de juros, fica mais

livre e, com isso, mais realista. Acho até que, antes da reforma fiscal, a

reforma monetária é mais importante. Não adianta fazer uma reforma

fiscal dando ao governo saldos positivos, se partes desses saldos vão ser

consumidos com juros reais muito elevados.

Não temos muita alternativa hoje. O Brasil vive um contexto em

que tem de praticar taxas de juros desnecessariamente elevadas, porque

não existem outros instrumentos; E vai continuar a praticar enquanto não
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fizer as reformas necessárias. Nesse dilema que está aí*, temos a problemá-

tica de hoje: taxas de juros reais elevadas, que significam necessariamente

afluxo maior de capitais. Movimentos mais intensos de capitais fazem

parte do dilema de juros domésticos versas jurps externos, Logo, taxa de

câmbio flutuante com taxas de juros nominais domésticas elevadas signi-

fica necessariamente que a moeda exteraa está sempre, sendo colocada na

berlinda. Isto é, a tendência do real é valorizar-se erarelação ao dólar.

Como evitar isso? Existem duas maneiras. Uma delas é baixar a, taxa de

juros de curto prazo. Outra é criar restrições à entrada de capital estran-

geiro, O ideal, evidentemente, é bancar a taxa de juros de curto, médio e

longo prazos. Mas é muiíp difícil fazer isso hoje sem que sejam feitas as

reformas mais importantes na economia.

Então, como conciliar esse regime de taxa de câmbio que temos

hoje comuma taxa de juros que tem «ido elevada por natureza? O Banco

Central é o fixador 4e taxas de juros diárias e não tem alternativa, a não

ser tentar fixar uma taxa de juros real satisfatória. Por sua vez, também,

ele não tem bola de cristal para.adivinhar qual é a taxa de juros certa da

economia. Como o BC não tem essa bola de cristal, ele .pode errar na

fixação das taxas de juros. Às vezes, ele a fixa alta demais, à$ vezes baixa

demais. O certo seria ataxa de juros ficar mais livre., Assim como o câm-

bio está mais .livre, também o. correto geria a taxa de juros ficar mais

livre. ..

Portanto, na conjuntura atual, temos apenas a alternativa dos

controles quantitativos sobre a entrada de recursos externos. Com a taxa

de juros razoavelmente elevada, querer tributar a entrada de capital não

énecessariamente a melhor solução, porque a taxa de juros alta vai sem-

pre permitir a entrada decapitai estrangeiro.

Outra alternativa é querer carimbar a entrada de moeda, Não é

solução porque temos operações de bolsa que, no fundo, são financiamen-

tos. Agora, os controles quantitativos passam necessariamente por uma

política tradicional de donnitórios e compulsórios sobre a entrada de

recursos externos. Isso é importante, ;na medida em> que não há outras

alternativas para baixar as taxas de juros domesticamente.. Essa política de

dormitório teria a vantagem de restringir a enteada especulativa de recur-

sos externos, Contudo, por sua vez, ela teria como desvantagem também

criar opções exógenas para nosso mercado de capitais* As empresasque

hoje operam nas bolsas brasileiras poderiam negociar seus papéis nas boi-

sas de Nova York, devido a essas restrições quantitativas.

Por outro lado, dada a ausência de restrições quantitativas,

tributar o capital estrangeiro ou modificar os prazos não funciona,
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principalmente quando estamos lidando com mercados externos de

capitais. O mercado tem várias formas de burlar as restrições. Como

exemplo,- temos as restrições de só poder captar recursos «ternos via

bônus com prazos superiores a » anos. Na emissão de bônus há a altera

nativa de put-option. O investidor pode chamar a emissão antes do

tempo, Então um papel queé colocado ao mercado comprazo de 10

anos, com essa put-option de três aaos, no. fundo. tem um prazo de três

anos* Mas o dinhetro continuou entrando, porquê houve rum insiru-

mento que petmitiu ao investidor resgatar o papel num prazo menor.

Assim, não é sóalongando o prazo que se consegue restringir a entrada

de recursos externos.' laso era possível na década de 70, quando, o Bra-

sií captavarecursosexternos vía empréstimos. Naquela época, a defini-

ção do prazo de resgate poderia ser uma porta para a entrada de capital

estrangeiro.

No meroado dè capitafó-é difícil restringir a entrada de recursos

externos via prazos maiores, pdrquealternativassempre são criadas e o

dinheiro acaba entraindo, independentemente da definição da raaturi-

dade. A tributação também nâo é alternativa, porque astaxas de juros

domésticas são muito elevadas em operações de curto prazo. Nessa

conjuntura em que não há condições dese praticar uma política, monetá-

ria mais eficiente por falta de instrumentos, resta a introdução de contrcn

les quantitativos sofcre a entrada de recursos externos. Na medida .em;

que haja condições de se fazerem as reformas necessárias, como a físcal e

a prevtdenciáíia; a conjuntura pode mudar. Se essas reformas vierem,

acompanhadas de clima otimista com relação às mudanças, talvez as

taxas de juros possam cair. Na minha opinião, o choque de expectativas

favorável às reformas, sozinho, talvez já proporcione, a queda das;taxas

de juros. Se isso acontecer, já diminui o aspecto impositivo dos controles

quantitativos sobre as entradas de recursos externos.

- 
ContudO, a problemática permanece, pelo fato deque,no qua-

dro atual, a entrada de capital é muito fácil, porque o risco do sais caiu

müitò no efctérior. Eídstia anteriormente a expectativa de que, depois das;

eleições, talvez entrassem mais recursos externos. O próprio governo

chegou à achar que já tinha entrado o suficiente e que essa expectativa

não se confirmaria/ Então, não houve uma poiítica de restrições maiores

à entrada de recúrsos: externeis, apesar do aumetitò da tributação em

outubro;! onerando- mais o ingresso do capital estrangeiro especulativa.

Hoje, o mercado externo, em função dasj taxas de juros estarem mais

voláteis, impulsiona o investidor a 
*ficar 

mais curto" e nãç necessaria-

mente à investirem papéis de raédk> e longo prazos*
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Mas, apesar dessa instabilidade, assim que as eleições foram

definidas, uma série de bancas brasileiros conseguiu captar recursos

externos através de bônus e commercial papers, E ainda hoje estão cap-

tando, inclusive com prazos mais curtos, porque o atrativo de juros faei-

lha o afluxo de recursos externos.

Conseqüentemente, se logo após as eleições o governo tivesse

feito uma política de maior fechamento de entrada de recursos externos,,

tentando ter controles quantitativos; talvez a problemática cambial

tivesse sido minimizada hoje. E à medida que o governo fosse sentindo

que esses controles eram excessivos demais, poderia abrandá-los, e não

fazer o que está fazendo agora, aumentando as restrições gradualmente.

Talvez o ideal tivesse sido a imposição de uma série de controles mais

fortes e o abrandamento gradual, de acordo com as perspectivas:das.

reformas que serão feitas e com a maior eficiência da política monetária

ao longo dos próximos meses. ,Mas, corao a estratégia que está sendo

usada .é homeopática, tributando mais a entrada de capitais estrangeiros

e ventilando a hipótese de algum controle qualitativo, ela não tem aju-

dado necessariamente na política de câmbio, porque os recursos conti-

nuam entrando.

Então, apesar de o problema fiscal ser o mais importante a ser

resolvido, temos no curto prazo esse dilema muito sério da fixação das

taxas de juros. Se as taxas de juros caírem artificialmente, nesse contexto

de flutuação cambial, pode haver saídas de capitai, em função das expec-

tarivas de que a taxa de câmbio se deprecie no futuro. Assim, qualquer

derrubada artificial das taxas de juros não é a política mais adequada

dentro de uma flutuação cambial que permite entrada e saída de capitais

estrangeiros «em controles quantitativos.

Surgem, então, os dilemas de curto prazo. Soluções passam,

por exemplo, pela ancoragem cambial, permitindo que se tenha a fixa-

ção da taxa de câmbio e alguma conversibilidade da moeda, mas a um

nível de taxa mais alto, de tal maneira que todo mundo acredite que é

para valçr e o governo, a partir daí, consiga praticar juros mais baixos.

Mas para o governo dar conversibilidade à moeda ou fixar a taxa de

câmbio, ele tem de ter certeza absoluta do não-financiamento monetá-

rio do déficit publico. E, ao fixar a taxa de câmbio? perde o controle da

política monetária. Então ressurge a problemática do controle do fluxo

da moeda, que o governo tem perseguido em termo* de i4éias, mas não

consegue executar em termos práticos,

Logo, shnultaneamente.com as reformas fiscal q previdenciá-

ria, é necessário reformular o modelo monetário. As intervenções do
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Banco Centrai americano no mercado não. são feitas com a mesma

intensidade que no Brasil. O Banco Centrai do Brasil faz intervenções

freqüentes no mercado monetário, fixando diariamente taxas de juros,

porque seu balanço acoberta uma série de contas não-monetárias.As

estatais, por exemplo, são obrigadas a alocar seus recursos no Banco

Central, e os consórcios também; os depósitos especiais remunerados

(DERs) foram criados e guardados no Banco Central e recentemente

uma série de compulsórios fúl colocada sobre contas não-monetárias.

Esses recolhimentos sobre as poupanças e outros ativos não-monetá-

rios também são guardados nos cofres do Banco Central. Esses rècur-

sos nlo-monetários que entram nos cofres- do Banco Central voltam

logo em seguida para o mercado, via pperações defensivas do mercado

aberto, necessárias para equilibrar o sistema financeiro.

O que acontece, então? O Banco Central tem de fazer inter-

venções monetárias diárias e, assim, ao fixar as taxas de juros, perde o

controle sobre o fluxo de moeda. O Banco Central, por sua vez, não

tem bola de cristal pára adivinhar a quantidade, certa de dinheiro que

ele tem de injetar ou retirar da economia. Às vezes, acha qije deve

injetar R$x milhões, porque fez seus cálculos baseados nas reservas

bancárias e no comportamento dos fluxos de caixa do Tesouro e das

estatais. A Petrobras, por exemplo» pode ligar de manhã e dizer que vai

investir R$1 bilhão, mas, em função de algum imprevisto, não investe.

Isso acontece também com o Tesouro, que tem seu fluxo de caixa

errático. Logo, recursos a mais ou a menos são injetados pelo Banco

Central no mercado em função dos desequilíbrios das contas não-

monetárias.

Conseqüentemente, esse modelo monetário com o qual esta-

mos convivendo tem um grau 4e distorção enorme, que atrapalha subs-

tancialmente a política cambial, porque temos uma taxa de cambio

flutuante, mas também temos taxas de juros fixadas pelo Banco Central,

cuja mira é bastante prejudicada pelos desequilíbrios institucionais de

seu balanço.

Então, a problemática monetária é tão importante hoje que, se

não houver uma eficiência maior no dia-a-dia.da política monetária* a

área cambial fica comprometida, devido ao maior afluxo de capitais atraí-

dos por taxas de juros desnecessariamente elevadas.

Um conjunto de medidas foi implementado recentemente para

separar as contas do Banco Central <BC) e as do Tesouro Nacional. Apesar

de não significar o divórcio das duas instituições, sem dúvida é um impor-

tante passo para a transparência das contas públicas e a eficiência da poli-
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tica monetária; Contudo, o BC permanece como depositário dos recursos

da União, corno reza a Constituição. O art. 164, cujo caput delega ao BC

competência para, com exclusividade, emitir moeda; em seu' art. 1® veda-

lhe a possibilidade de coricédef, direta ou indiretamente, empréstimos ao

Tesouro e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira.

NO segundo parágrafo'/permite a compra e venda de títulos do

Tesouro com fins de política monetária. Os três parágrafos do art 164

definem o relacionamento entre o BC e o Tesouto, destacando-se a proi-

bição de que as autoridades monetárias concedam empréstimos ao

governo, a fim de que o financiamento de déficíts orçamentários não sé

faça através da emissão primária de moeda, com as conseqüentes pres-

sões inflacionárias. É essa contradição que existè na Constituição, que ao

mesmo tempo determiha que* 0 BC seja a üfiica caixa do Tesouro ç não

permite que a União possa ser financiada pela autoridade monetária.

O fato de o Tesouro ser o maior arrecadador de recursos da

economia faz com qüe o BC o financie toda vez que seus fundos são dre-

nados do tfiercado. Essa drenagem de recursos do mercado acontece

sempre que os tributos sãò recolhidos e quando da colocação de títulos.

Quando da ocorrência dessa transferência de recursos para o Tesouro,

sem contrapartida de outros fluxos demoeda que poisam estar entrando

no mercado — 
por exemplo, ingressos novos de fundos externos —¦, o

BC é obrigado a conceder financiamento às: instituições financeiras, com-

prarido seus títulos, financiando o TesOuro. .

1 
Logo; as taxas de juío não flírtuam como deveriam para ajudar

no controle de liquidez, devido à dependência que o mercado tem dos

recursos fornecidos pelo BC, recaindo sobre a autoridade monetária o

ônus de fixar a taxa de juro real adequada da economia, missão esta

quase impossível num contexto de volatilidade de preços/ Se o Tesouro

depositasse seus recursos no sistema bancário, como faz qualquer agente

econômico, o próprio mercado ficaria obrigado a reciclá-losj desobri-

gando o BC de financiá-los.

O papel primordial do sistema financeiro é promover a

"zerada" 
dos agentes econômicos. Através de transformações de riscos e

prazos, 0 sistema: financeiro, em particular o-mercado aberto, promcive a

conciliação de fluxos de caixa correntes e futuros, através dos isstrumen-

tos de captação e aplicação existentes. Logo, se não houvesse vazamento

nem entesóuràmento de caixa Ino decorrer do processo, © sistema econô-

mico, através do mercado financeiro, sé 
"zeraria" 

sozinho.

Ao adicionarmos o Tfesouro-ao grupo de agentes que colabo-

ram para os vazamentos, as operações chamadas 
"defensivas" 

conduzidas
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pelo BC no mercado aberto serão sempre mais prioritárias do que as

"dinâmicas", 
dificultando, assim, qualquer perseguição de metas mone-

tárias. Logo, o divórcio entreo BCeoTesouro, com separação total de

suas contas, além de mostrar à sociedade o que está acontecendo com a

contabilidade pública, permitiria ao BC despreocupar-se de buscar traje-

tórias de taxas de juro, para dedicar-se ao controle de fluxo da moeda na

economia. O Tesouro, por sua vez, poderia ser o responsável por taxas

de juro altas, na medida em que, não podando sapar no sistema bançário

mais do que tem em depósito corrente, seria obrigado a competir çom

outros tomadores de recursos; ao mercado. A criação do Fundo de Emer-

gência é importante para o não-financiamento monetário do déficit, mas

não impede qu© o Banco.Central financie indiretamente o Tesouro, já

que suas contas ainda não estão separadas.

As demais contas não-monetárias do balanço do Banco Central,

e que dele não deveriam fazer parte (tais como-os DERs e os depósitos

compulsórios sobre a poupança), também são vetores diários de vaza-

mento de caixa, que obrigam a autoridade monetária a remjetar recursos

no mercado, prejudicando, assim, a formaçao das taxas de juros. ,

Enquanto não for realizada uma reforma monetária que limpe

o balanço do Banco Central, liberando-o; das contas não-monetárias, hão

será possível apertar a liquidez da economia, e da autoridade monetária

permanecerá a imagem de uma instituição fixadora de taxas de juros,

cujos erros de 
"mão" 

são freqüentes, já que não possui bola de cristal

para adivinhar o juro real adequado da economia.

José Júlio Senha — O tema-do seminário é bastattte vasto.

Vou centrar minhas exposições na política econômiea„no que ela se rela-

ciónàcom o objetivo de estabilização. Num artigo para a revista Exame,

o professor Mario Henrique Simonsen começou chamando a atenção

para o fato de que uma das maiores surpresas recentes, em matéria de

política macroeconômica, tem a ver com o fato de que no dia 1° de julho

o governo anunciou que o .plano de estabilização teria âncpra monetária,

com taxa de câmbio flexível.

Por que razão Simonsen fez essa colocação? Muito possivel-

mente porque a lógica interna do plano concebido pela equipe econo-

mica pedia taxa fixa de câmbio. Na verdade, o que constitui essa parte

inicial, se podemos chamar assim, do programa de estabilização? A idéia

concebida no inicio da década de 80 era promover a indexação dos pre-

ços e contratos da economia a. uma determinada variável (na época, a

ORTN), e numa etapa posterior essa mesma ORTN seria transformada

na moeda de curso legal do país-
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Tempos depois, a idéia evoluiu, e teria caminhado para o

seguinte: 
"vamos 

indexar tudo ao dólar e mais adiante transformar o

dólar na moeda nacional". Obviamente, isso traz resistências das mais

diversas ordens. Ademais, não existe nenhuma economia do mundo, do

tamanho da economia brasileira, que adote a moeda de outro país como

moeda doméstica.

Procurou-se, então, algo que^ substituísse o dólar. Surgiu a URV,

cotn a paridade fixa com o dólar. Indexou-se tudo à URV, que estava

ligada ao dólar, e mais adiante, numa segunda etapa, a URV transfor-

mou-se na própria moeda. Ora, se o objetivo era indexar ao dólar e

transformar o dólar em mòédá, e por várias razões isso não foi feito, é

óbvio que a nova moeda deveria ter uma paridade fixa com a moeda

estrangeira. Quem é que defende política de controle monetário e câm-

bio flexível? Obviamente, são os economistas ortodoxos, os chamados

monetaristas. Estes sabem que para termos controle sobre o ritmo de

crescimento da moeda é importante que a taxa de câmbio seja flexível, já

que num regime de câmbio fixo o Banco Central atua passivamente. Os

acidentes de balanço de pagamentos transmitem-se para dentro da

economia. Em poucas palavras, os impactos monetários advindos do

balanço de pagamentos impedem um controle rigoroso da expansão

monetária quando o regime cambial não é totalmente flexível.

Quando se deixa a cargo do mercado a fixação da taxa de câm-

bio, demartda e oferta equilibram-se de alguma maneira, e não existe

impacto monetário, seja expansionista, seja contracionista, advindo do

balanço de pagamentos, afetando o comportamento da economia domés-

tica. Assim, só é viável termos- política de controle monetário quando o

regime cambial é flexível. Ora, anunciado dessa forma, o Plano Real é

ancorado na moeda e tem câmbio flexível. A conclusão natural é que este

é um plano de cunho monetarista.

A meu ver, houve precipitação de quem chegou a essa conclu-

são, assim que o plano foi anunciado. Suspeito que boa parte desse

fenômeno se explique pelo fato de que os formuladores da política eco-

nômica queriam, de certo modo, acalmar os economistas monetaristas e

evitar críticas mais pesadas ao plano de estabilização.

Na verdade, acho que o governo não queria fazer âncora

monetária nem ter câmbio fixo. A vestimenta que foi dada ao plano não

corresponde à verdade; A primeira grande razão tem a ver com a expe-

riência internacional de combate'à inflação. Se examinarmos as expe-

riências internacionais de combate à inflação, não vamos encontrar um

caso bem-sucedido de combate à inflação que possa ser resumido da
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seguinte maneira: adotou-se âncora monetária e câmbio flexível. Não

existe exempla dessa natureza.

Obviamente, não vou fazer aqui uma análise de 300 outros pia-

nos de estabilização, mas vou centrawne em poucos casos do nosso con-

tinentè, países onde houve inflação crônica. Vou começar pelo Chile.

O Chile iniciou seu programa de estabilização há duas décadas.

E começou de forma bastante ortodoxa, um ano após a derrubada do

governo Alleride. Naquela época, o déficit público chileno representava

30% do PIB e èra financiado 
por 

ètnissão de dinheíró. À inflação em

1973 e 1974 èra da ordem de 500% ao ahó. Em função de um programa

que pode sér chamado de ortodòxó, pòstô em prática a partir de 1974, a

inflação chilena declinou dós 500% para pouco mais de 100% ao ano,

três anos adiante. O uso dos insthimentõs fiscal e monetário para com-

bater a elevada inflação de 500% áo ano trouxe á inflação de 500 para

100%, mas não conseguiu progressos maiores. O custo social foi altô, a

taxa de desemprégo aumentou bastante, a perda da sociedade em termos

de queda da produção 
foi expressiva. Em conseqüência, aumentaram as

pressões políticas contrárias ao prosseguimento da estratégia.

A impaciência, comum em estratégias de combate à inflação,

acabou forçando os chilenos a mudar de estratégia.

Certamente, o objetivo de perseguir a estabilidadç de preços

não desapareceu e o Chile acabou adotando a âncora cambial. Que tipo

de âncora os chilenos foram procurar?

No Brasil, em 1,986, durante o Plano Cruzado, conhecemos a

tablita, usada para deflacionar o compçnente de expectativas dos juros

fixados. Só que a tablita apareceu bem antes. Apareceu justamente no

Chile, em 1978, quando a inflação estava na casa de 100% ao ano. O

governo praticou desvalorizações cambjais decrescentes, que subestima-

vam fortemente o ritmo esperado de inflação. Foi isso o que o Chile fez.

Adotou esse mecanismo por mais de um ano e acabou indo para a , fixa-

ção da taxa de câmbio^ em meados de 1979. Gostaria de lembrar que

naquele momento a inflação mensal do Chile era da ordem de 2,5% ao

mês. Assim» o uso da âncora cambial, agora mais forte, com câmbio fixo,

ocorreu com inflação de 2,5% ao mês, que é mais pu menos o ritmo

inflacionário que se tem hoje no Brasil.

Havia um certo conforto em se usar esse.tipo de âncora cam-

bial porque o déficit público chileno, originariamente da ordem de 30%

do PIB, tinha sido reduzido. Resultado dessa estratégia; a inflação caiu

para 10% aò ano, em 1982, quando a política foi abandonada.
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Essa lase heterodoxa (de ancoragem cambial) do programa de

estabilização chileno ajudou a trazer a inflaçãoparabaixo. No entanto, a

Uteraturaeconôaiica nãoenfatiza muito o enorme custo social dessa

política. ,0 balanço de pagamentosdo Chile estourou. Para se ter uma

idéi*,: p déficit ms transações eorrenjtes passou ai representai 14% do

PIB. As tarifas aduaneiras, que tinham sido reduzidas substancialmente,

num processo semelhante ap que o; .Brasil vive hoje, tiveram de ser

aumentadas de novo, para conter a demanda por importações. O Chile

viu-se forçado a fazer desvalorizações cambiais fortíssimas; a partir de

1984. Houve profunda recessão. O sistema bancário quebrou,

- . O que os, defensQçes desse, tipo de estratégia^ argumentam é

que, quando foi necessário fazer correções nas taxas de câmbio, a infla-

ção jáestavadominada e as expectativas de inflaçao não foram mais afe-

tadas de maneira adversa pelos movimentos, nas taxas de câmbio. A

experiência chilena é usualmente catada para suportar o argumento de

quç estratégias ortodoxas de combate à inflação não funcionam, ressàl-

tando-se.a importânoiíf7da ancoragem cambial.

Queria,fazçr três^ comentários. Primeiro: há dúvidas sobre se a

experiência chilena no período que precedeu a adoção das tablitas foi

realmente uma política dê cunho ortodoxo. Houve, realmente, aperto

monetário e fiscal? É discutível. "i;

O ségundo pohto é o estrago da política cambial para a econo-

mia chilená, que s6 viu obrigada à retardar seu processo de desenvolvi-

mento. A recessão foi fortíssima, coittb dissemos.

Térceifor seria bom lembrar que aqui mesmo na América do

Sul existe outro exemplo de ancoragem cambial] malsueedido. Trata-se

da ecoríòmía afgentina, dé Martinez de Hoz, em 1976.- Martinez de Hoz

implantou, apíõs a dérrubàda db! gòvemo peronista, .políticas de cunho

ortodoxo, calcadas mini aperto mónetário e fiscal, com resultados tam-

bém pouco satisfatórios. A inflação argentina caiu de 450% ao ano, em

1976, pára 175%, em 1978.

Martinez de Hóz discutiu a estratégia da Argentina; na BGV,.no

auditório Eugênio Gudin, da EPGE, ttík' dezembro de 1978. Angustiada

com Ò fato dè os resultados terem sido poises; a Argentina fez exata-

mente o itiestòo que o Chile e adotou « políticade ta&litas. Assim,tam-

bém na Argentina, tivemos o uso da ancoragem cambial ; É possível que

não houvesse condições práticas para a Argentina prpsseguir numa poli-

tica decunho ortodoxa O fatoconcreto.éque, a partir da utilização das

tablita*i> a< inflação argentina caiu bastante, dç 175% para 100%, em

1980. Curiòsamentei em 1980* as repraentavam uma desvalqri-

i



PIano ReaI Ano a Ano 4

zação cambial de 65%, Quem viveu no Brasil, em 1980, lembra que foi

adotada uma espécie de tabiita, quando, em janeiro daquele ano, pcefi-

xou-se a desvalorização cambial em 40% ao ano. Só que no Brasil sequer

houve a reação benéfica inicial. Na Argentina, houve efeito benéfico/de

início, mas as coisas explodirammais adiante. Entre nós, o programa
"explodiu" 

imediatamente. A inflação era de 77% em Í979e passou de

100%-em 1960, ;

O ponto hnportanteé que na Argentina q déficit em transações

correntes disparou e a inflação voltou a superar 300% ao ano. É impor-

tante deixar registrado que essa história *de 
política de estabilização ba-

seadaro câmbio rpod© também dar errado.

Daiido^rosseguimento a© raciocínio de que não existem exem-

pios bem-sucedidos de políticas de estabilização baseadas em âncora

monetária e câmbio flexívei, queria lembrar a experiência mexicana.

Como no Chile* houve uma fase inicial ortodoxa, de 1983 a 1985. O pro-

grama foi iniciado em 1982, pela administração <de LaMadrid.Na época,

o déficit público representava 20% do PIB e foi sendo ajustado gradual-

mente, até 4% do PIB, em 1985.

A inflação mexicana caiu, como fruto dessa política ortodoxa.

Caiu, mas não tanto qüanto o desejado. Passou de 10Q%» em \ 983, para

cerca de 60%, em-1985. Os mexicanos se viram com pouca sorte, por-

que em 1986 houve uma crise do petróleo às avessas; Houve uma queda

nos preços do petróleo, prejudicando os expoftadores, Desvalorizações

cambiais agressivas tiveram de ser feitas. Isso dificultou o combate à

inflação, que subiu para 15Q% ao ano.

Aconteceu, ém seguida, o mesmo que no Chile. Após a fase

ortodoxa, os mexicanost impacientes com os'-parcos resultados obtidos

com a política, partiram para uma fase heterodoxa» O Pacto de Solida-

riedadefoi deslanchado em dezembro de 1987, envolvendo controle de

preços públicos e salários, aperto monetário, redução, de tarifas de

importação e câmbio fixo. Antes, porém, os preços públicos, o câmbio

e os salários foram -ajustados. Suspeito que o ajuste cambial (22%)

tenha sido feito dentro do pacto porque havia pressão por reajustes

salanais. Para corrigir os salários, era necessário corrigir o câmbio tam-

bém. Nesse Pacto de Solidariedade, o câmbio manteve-se fixo durante

um bom período'. .

As modificações que sé seguiram subestimaram oritma infla-

cionário. A inflação caiu--pára níveis civilizados; 2©% aQ ano. Essa

experiência aumentou bastante a crença de muitos economistas nas

chamadas políticas de rendas.
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O terceiro exemplo que eu daria seria o da Argentina, que

tem seu programa calcado numa política de câmbio fixo, com convèr-

sibilidade e com regra monetária rígida. A esse tema voltarei mais

adiante.

Se o governo brasileiro não queria fazer uma âncora monetária,

com câmbio flexível, se ó que se queria era acreditar na literatura^ de

políticas de estabilização que pregam algum tipo de ancoragem cambial,

por que não foi logo para a paridade de um para um? Por que razão não

lixou logo o câmbio em R$ 1 igual a US$ 1 ? Foi uma das maiores surpre-

sas, em termos de anúncio de política econômica.

Acho que existe uma rásposta para essa atitude do governo:

combater a inflação não é seu único objetivo. Ele também tem o objetivo

de gerar déficit nas transações correntes do balanço de pagamentos. É

discutível se faz sentido; do ponto de vista macroeconômico, perseguir, a

priori, déficit nas transações do balanço de pagamentos. Tenho sérias

dúvidas se isso faz sentido, mas gostaria de rhe concentrar numa coisa

prática: défkits permanentes tia conta corrente do balanço de pagamen-

tos podem .gerar endividamento crescente, e muitos já viram isso dar

errado.

Outro ponto para o qual gostaria de chamara atenção é que

perseguir uma meta de déficit de transações correntes no balanço de

pagamentos não é uma coisa tão simples assim. Ou seja, á economia não

é administrada por computadores; Nãó existe um botãózinho lá no

Banco Central que garanta um déficit de 2, 3 ou 5% do PIB, seja lá o que

for. É muito difícil prever esse tipo de coisa. Lembraria que existe dificul-

dade até pára se estimar o déficit. Por que é difícil? Existem dificuldades

práticas de se estimar o impacto da poKtiea que está sendo feita agora.

Todos nós, quê discutimos políticas de comércio exterior e desenvolvi-

mento econômico, sabemos quê tarifas aduaneiras são instrumentos de

proteção à indústria doméstica e devem ser usadas de maneira previsível.

Devem ser baixas e uniformes, já que o economista é ignorante na sua

capacidade de prever quais os setores da economia têm condições de tra-

zér mais benefícios para a sociedade como um todo, ao longo do tempo.

O conceito de vantagens comparativas dinâmicas é algo que existe na

cábeça dos economistas, mas você não tem como djzer se a indústria X é

boa para o país a longo prazo, ou a indústria Y é melhor. Então, nio há

como discriminar indústrias.

As tarifas aduaneiras no Brasü estão sendo usadas (prati-

camente de maneira exclusiva) com fins antiinflacionários, e isso me

parece perigoso.
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Mas voltemos ao déficit nas transações correntes. Sabemos que

para estimar o futuro temos de conhecer o passado. Existem as técnicas

eeonométricas. Mas existe algo mudando que não temos condições de

medir. Há toda uma legislação, toda uma barreira de entraves burocráti-

cos às importações, que está sendo derrubada. E a derrubada dessas bar-

reiras não é fácil de ser medida. Como mensurar o impacto da retirada

das barreiras burocráticas sobre as importações? Eu não sei fazer previ-

sões quando não conheço nem consigo medir as variáveis no passado,

que certamente estavam influenciando as importações. É muito difícil

prever á magnitude do déficit nas transações correntes. É arriscado.

Podenio? entrar em endividamento crescente, e isso pode acabar mal.

Certo ou errado, o fato concreto é o seguinte; o governo quer mudar a
"cara" 

do balanço de pagamentos. Isso é nítido. Queria mudar e quer

mudar.

O que o governo teria de fazer para mudar a cara do balanço de

pagamentos ? A paridade de um para um, dólar, com relação ao real,

gerava um superávit na balança comercial de US$15 bÜhões por ano. Se

o governo queria gerar um déficit nas transações correntes» ele deveria

pelo menos reduzir muito: o superávit comercial. O que precisava para

isso? Bastava tirar a mão do cambio. Qualquer pessoa razoavelmente

bem informada sabia que, para modificar o valor da moeda doméstica, a

única coisa que precisava 
ser feita era tirar a mão do cambio, mais nada.

Bastava o Banco Central sair do...mercado, porque ele era o absorvedor

dos excedentes do balanço de pagamentos. Se isso tudo era requerido

para o câmbio se valorizar, isso foi feito. O Banco Central saiu do mer-

çado, deixando de absorver os excedentes, e o Câmbio foi despencando.

O que me deixa um pouco irritado é que se batizou de flexível

uma política cambial que não tem absolutamente náda de flexível. O que

foi feito foi um ajustamento do patamar dà taxa de câmbio. O que era 1

para 1 virou para 0,85. Fim de conversa. Há uma baiida: R$0,84 de um

lado e R$0,86 do outro, e acabou. Essa foi a política. Que evidências tenho

eu para afirmar que a política cambial nada terh de flexível? A resposta é

muito simples. O Banco Central não deixa o câmbio passar de R$0,86.

Todas as vezes que isso aconteceu, o Banco Central vendeu dólares maci-

çamente.

Se o Banco Central não quer que a taxa passe de R$0,86, temos

ahcoragem cambial. O Banco Central influencia os preços dos produtos

negociáveis internacionalmente. Existem produtos que competem com

as importações e os exportáveis. Temos consciência de que a economia

brasileira é bastante fechada do ponto de vista internacional. Quanto
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menor a participação desses produtos no.PIJJ, mais difícil é manter resul-

tados concretoscom ancoragem cambiaLNogoverno existia também a

idéia de influenciar o comportamento da inflação, viaexpectativas. Uma

mudança cambial radical hoje significaria a morte do plano. Se o câmbio

se desvalòrizasse seria um insucesso. A taxa de câmbio tem um compo-

nente de influenciar as expectativas que de fato é bastante pesado, e

somos forçados a reconhecê-lo.

No caso da Argèntina, a primeira coisa que salta aos olhos é o

grau de determinação com que o governo se envolveu no combate , à

inflação, desde a primeira hora. Em nenhum momento houve hesitação

no combate à inflação. Durante a campanha presidencial, Menem pro-

meteu um 
"salariaço", 

dizendo que a única forma de sair da recessão

crônica era por um aumento de salários nòmihais. Mas não procedeu

dessa forma. Logo de saída, convidou para ministros inimigos do par-

tido perónistá; dando sinais foftes de que ròmpéria com as promessas

dó passado. Claudicou no começo, fèz coisas incoerentes, mas em

neAhum momento àbandonòu 0 Objetivo de combaterá inflação. E fez

uso do controle àè preços, de um lado, e corrigiu tarifas públicas e o

câmbio, de òutro. Encaminhou leis importantíssimas, como a Lei de

Refòrmà dò Estado e a Lei de Emei^ência Econômica, ambas aprova-

das, e que defam base para a política de córte de gastos, de término de

subsídios, de combate à evasão fiscal e de privatização. Dfe saída, a

Argentina conseguiu Ó fim do monopólio estàtaf do petróleo, o mais

antigo monopólio estatal do mundo) implantado em 1922.'

Tem coisas, boas, como a queda do monopólio. Tem coisas

ruins, como o controle dos 
preços. 

E tem o Plano Bonex, que não com-

bing com a estratégia dé combate à inflação. O Plano Boíiex pegou CDBs

e títulos da dívida pública e alongou os prazos para tÒ anos. Présèrvóu o

dinheiro çeservado ao 
pagamento 

dé salários, ttiàis õú rftènos como no

Plano Collor.

Cerqa de 50% do6 depósitqs foram bloqueados na Argentina.

Não há quemneguea influenciado minigtroCavallo sobres execução do

Plano Bonex. O plano foi feito por um político, Herman Gohzález, sob

inspiração de Cavallo. O 
"trabalho 

sujo" ficou na mão do político.

Quando Cavallo assunyu o ministério, em abril de 1991, os

argentinos já haviam sofrido, duas hiperinflações: uma na transição de

Alfonsín para Menem e outra na época do Plano Bonex, n<? final do

mesmo ano. Não há necessidadede descrever o Plano Cavallo. Todos

sabem: paridade fixa, conversibilidade, lastro para a emissão da base
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monetária e proibição » de indexação. Obviamente, em decorrência de

tudoisso, há a proibição de o Banco Central financiar o Tesouro.

Outro ponto importarite: dados os bons resultados do Plano

Cavàílo; será que esse modelo é recomendável para o Brasil? Será que

faz sentido pensarmos nisso? ';r

Córriparéniòs ã situação da Argentiriâ com o Bíasil Em ambos

os cásos, há detétthinaçãò no combate á inflação. Nô Brasil, veio no iní-

cio dá administração Itafflfár, mas veio no momento em que Fernando

Henrique aissuiriíti & Ministério da Fazenda. A política de crédito, bas-

tante apertada, é quase inédita. Eu não me lembro de ter Visto compulsó-

rio sobre ativos. • 
;'

Ná Argentina, houve duas hiperinflações. NoBràsil, o povo bra-

sileíró votou pelo fim da inflação. Outfâ semelhança: Brasil e Argentina

são economias fechadas, tendo passado pela 
mesma experiência dedèsen-

volvimérttó econômico ^ empíeguisinó, estatismo, restrições às importa--

çõesV elevadò protecionismo. Acabámos bõm umafeíação de tradables

sobre o PIB bastante baixa. -

Estágio das reformas: quando Câvallo assumiti/ muitã coisa já

havia acontecido (o combate à evasão fiscal, o início das privatizações,

alguma abertura comercial, a deStegulamentação cte economia). Mas

muita Còisã foi feità tfejtoiísí inclusive os Bonex, represebtativos dacon*

soíidação dá dívida do setor público^ em que os credores do governo

(errrpreiteirase aposentados) foram contemplados com bônus-da dívida

governamental (dé 16 ánois e 10 anos de ptazo, respectivamente). Na

Argentina, crióu-se a independência do Banco Central. Estou mostrando

as coisas boas, que viéram depois. Suspeito apenas que; no caso arges-

tino, na época do plano de estabilização de Cavallo, as coisas estavam

mais avançadas do que entre nôs. !

Não somos igüaís à Argéntinapelofatode termos uma pou-

pança financeira enorme, acima de US$140 bilhões. Os argentinos não

têm, porque ò Plahó Botaêx ôcabôu com esse problema. Não estou

dizendo que o Brasil tenha de fazer a mesma cOisa. mas isso apenas to-

bra que a política'de táJca de jUíôs tfqúi passa a ter uma importâneia

maior quando se tem uma brutal poupança financeira. Qualquererrode

avaliação do Bàiico Central pode levar à higa dessa poupança financeira.

O que podemos esperar daqui para a frente? Aprofundar o que

já está aí, ou um plano de conversibilidade? A meu ver, o plano de con-

versibilidade pode ter benefícios do lado das expectativas. Se você fixa o

câmbio e monta Uma regra monetária que tenha credibilidade, pode

colher resultados positivos com relação à inflação, devido às expectati-
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vas. Por outro lado, você se engessa muito mais e perde flexibilidade. Os

economistas partidários de planos de estabilização com âncora cambial

chamam a atenção para a necessidade de combinar credibilidade com

flexibilidade. Engessar totalmente a economia com uma taxa de câmbio

rigorosamente fixa é uma coisa que faz pouco sentida, do ponto de vista

de flexibilidade para a condução da política econômica. Arriscando um

palpite, acho que; não vamos fipar onde estamos e que não vamos para

um regime igual ao do Plano Cavallo. Meu palpite (os indícios já estão

no ar) é que brevemente será anunciada a formalização da banda, prova-

velmente entre R$0,84 e R$0,80, acQmp^nhada de uma regra monetária

explícita. Isso forçará o governo a ser austero, do lado fiscal, e amarrará

o presidente Fernando Henrique nas suas. negociações com o Congresso.

Há fortes indícios de que isso está para ser anunciado. Nãp é um rom-

pimento enorme com o que está sendo praticado, mas será um aprofun-

damento, A explicitação da,banda eventualmente teria a vantagem de

ganhar um pouco mais de credibilidade e de influenciar favoravelmente,

do ponto de vista das expectativas infiacionárias.

Roberto Campqs ¦— Em. primeiro lugar cabeTme registar que

passamos de uma problemática desagradável para uma agradável em

matéria cambial. O . problema cambial, na minha geração quando no

governo, era o da mendicância cambiaL O problema hoje é o da supera-

bundância cambial. Eu gostaria de ter tido de administrar o problema da

abundância, em vez de me humilhar por causa do problema da mendi-

cância, que era absolutamente crônico. A penúria cambial era um dos

fatores limitativos do crescimento. Hoje temos o problema de uma oferta

grande de moeda estrangeira, que cria embaraços monetários.

A conjuntura internacional apresenta melhoras. A recessão,

que se iniciou em 1990, durou até 1992 nos Estados Unidos e até há

pouco tempo na Europa. O Japão já atingiu o. fundo do poço. Avizinha-

se aparentemente uma nõva onda de crescimento, que seria a quarta

onda de crescimento sincrônico no pós-guerra. E uma onda de cresci-

meirto particularmente demandante de capitais, porque baseada em alta

tecnologia, normalmente capital mtensive. Indicações de que a era de

abundância de capital está terminando se encontram na elevação da taxa

de juros norte-americana, em resposta a tensões de tipo inflacipnário que

lá ocorrem.

Agora no começo do Plano Real, temos de administrar o pro-

blema de um acelerado ingresso de divisas, que força uma valorização, do

câmbio e cria um perigo potencial de expansão monetária. Como admi-

nistfar esse influxo de capitais, que é natural e tem sido uma constante
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na América Latina após os planos de estabilização? A administração

desse influxo pode ser tentada, quer do lado da contenção de oferta de

divisas, quer do lado do aumento do consumo de divisas. Quanto à

oferta, ela pode ser desencorajada de várias maneiras. Uma delas seria a.

imposição de uma quarentena na entrada de capitais, previamente à sua

conversão. É um pouco o sistema chileno, em que o ingresso é permi-

tido, mas o egresso é limitado» sendo facultado apenas após um certo

estágio probatório, um período de retenção, o que constitui um desin-

centivo ao ingresso maciço de divisas. Um segundo sistema seria tributar

o ingresso de divisas. Isso é o que estamos fazendo em escala bastante

limitada. O terceiro método seria deixar que a taxa cambial experimente

uma valorização, ,o que, como é sabido, teria efeitos negativos sobre a

exportação e talvez demasiadamente estimulantes sobre a, importação.

O problema pode ser atacado do outro lado, incentivando-se

o consumo de divisas. E aí são conhecidos os métodos possíveis, O

primeiro é gerar-se um superávit fiscal. Nesse caso, o governo poderia

absorver diretamente o ingresso de divisas para a formação de reser-

vas, sem emissão monetária nem impacto cambial. É a solução obvia-

mente ideal.

Uma segunda solução seria a liberalização do comércio. Esse

processo já está relativamente avançado no Brasil, com apenas uma quali-

ficação: a liberalização comercial no Brasil tem Sido feita na base da redu-

ção de tarifas, sem grande preocupação com a desregulamentação, ou seja,

a eliminação de barreiras não-tarifárias. Na realidade, a liberalização dè

importações é bem menor do que parece, porque a generosidade na redu-

ção tarifária é freqüentemente neutralizada pela permanência de todo um

acervo de barreiras não-tarifárias.

Um terceiro meio de aumentar o consumo de divisas seria a

desregulatnentação cambial. O Banco Centrai ainda pratica um micro-

martagement do sistema cambial, com limitações de vários tipos e exi-

gência de licença. Uma possibilidade de aumento do consumo de divisas

seria â desregulamentação cambial: liberdade no ingresso e no egresso

de divisas, com permissão para depósitos e contratos em moeda

estrangeira. Nesse caso, os exportadores, pór exemplo, teriam totai liber-

dade de administrar suas receitas cambiais, podendo ou não, à sua

opção, convertê-las em reais. Isso ainda não significa necessariamente

o passo final para a plena conversibilidade cambial, sistema adotado,

por exemplo, na Argentina, que tem em seu favor vários aspectos

positivos, como bem indicou o José Júlio Senna, principalmente por ser

um confidence building factor. A sustentação de qualquer plano de
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estabilização a médio e longo prazos exige um contínuo esforço dc se

aumentar a credibilidade governamental. Ao permitirem a conversibili-

dade ampla, os governos, por assim dizer, perdem o monopólio da

moeda, de vez que o agente econômico pode passar a rejeitar a moeda

governamental se percebe um desatinado comportamento inflacionario

do governo. Essa fuga de capitais intimidaria os governantes, forçando-

os a repensarem sua política. Seria uma modalidade tímida daquilo que

I lavek advoga, a desnacionalização da moeda, ou seja, a abolição tormal

do monopólio de emissão de moeda pelo governo.

Nessa fórmula de desregulamentação cambial, o governo conti-

nuaria com o monopólio da emissão da sua moeda, mas sua moeda não

seria necessariamente a única de curso corrente. Má, assim, uma diíe-

rença entre desregulamentação cambial e plena conversibilidade. Acho

que já estamos maduros para o primeiro passo, ou seja, uma desregula-

mentação cambial ousada. A própria conversibilidade plena c algo a ser

tentado, no bojo de um conjunto de outras confidence building reforma.

Isso poderia abranger a 
"desoficialização" 

da indexaçao. Não gosto de

usar a palavra desindexação, que é, para mim, uma dessas palavras vicia-

das. Em todo o mundo, as economias sao informalmente indexadas.

Quando sobe a taxa de juros num país de moeda estável, isso reflete o

aparecimento de fatores inílacionários que são registrados pelo mercado;

ou o próprio governo pode tomar a iniciativa da elevação das taxas de

juros, cm caráter preventivo, como sinalizaçao antiinflacionária. A taxa

de juros passa a incorporar uma correção monetária do capital, super-

posta aos juros reais.

Em país dc moeda relativamente estável, o problema das

expectativas favoráveis ou desfavoráveis é, destarte, administrado

pela taxa de juros. No nosso caso, com graus de inflação obscenos, toi

necessário fazer uma separação didática entre juros e correção mone-

tária. O importante, portanto, nao é desindexar. Se persistirem expec-

tativas inflacionárias, haverá indexação iníormal 110 meicado. O

importante é dcsoficializar a indexação. Primeiro, ela deve tornar-se

absolutamente facultativa; segundo, o governo deve abster-se de tipi-

ficar qualquer índice formal como indexador. E existem ainda em

nossa economia três resíduos da indexaçao: o IPC-r, a Utii e a taxa

referencial.

Compreendo que, no lançamento do Plano Real, não se tenha

cometido a ousadia de programar, á maneira da Argentina, a conversibi-

lidade da moeda. Tínhamos um fantasma lá inexistente. Era o tator Lula,

com expectativas muito justificadas de maciça íuga de capitais, coisa que
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desaconselharia a conversibilidade. Agora, tranqüilizado o panorama

eleitoral, é tempo de pensarmos seriamente na conversibilidade como

um fator de autodisciplina governamental e de geração de confiança na

moeda. Ao refugar a conversibilidade, os governos implicitamente admi-

tem o receio de que sua moeda seja abandonada. Em outras palavras,

transmitem aos agentes econômicos a impressão de inexistirem instru-

mentos adequados de gerenciamento econômico.

De outro lado. qualquer movimento para a conversibilidade

teria de ser inserido num contexto que incluiria, alem da desregulamen-

tação cambial, a desoficialização da indexação e a apresentação de um

programa de reformas fiscais e constitucionais. Talvez nem fosse neces-

sário aguardar o resultado das reformas. Bastaria talvez a apresentação

de um programa consistente, que revelasse firmes desígnios governa-

mentais, e um plano de ação cuidadosamente elaborado.

Parte central de todo esse problema é a questão da priva-

tização. Como já indiquei, a solução ideal para se manter liberdade de

ingresso cambial, sem conseqüências desagradáveis de valorização ou de

emissão de moeda, seria a concepção de um superávit fiscal. Esse é um

objetivo distante c eu acredito que quase impossível no Brasil. Teria de

ser um superávit fiscal de dimensões apreciáveis. Tudo o que temos con-

seguido até agora são fugidios superávits operacionais resultantes de

heroísmo dc boca de caixa que não têm sustentabilidade e têm limitada

credibilidade. Estamos, por assim dizer, num sistema de equilíbrio via

repressão fiscal, coisa absolutamente instável. Mas o Brasil tem condi-

ções extremamente favoráveis, não para gerar um superávit fiscal, e sim

para gerar um superávit patrimonial. Acho que o ponto faltante em todo

o atual cenário, provavelmente não por culpa da equipe econômica mas

por respeito aos preconceitos presidenciais, é realmente um programa

agressivo de privatização, isso seria um substituto bastante adequado

para um superávit fiscal: uma liquidação patrimonial a ser utilizada para

liquidação de dívidas governamentais.

Existem várias possíveis utilizações para um programa de pri-

vatização. Os puristas acham que os proventos da privatização devem

ser utilizados exclusivamente para a liquidação de débitos governamen-

tais. Seria uma espécie dc elegante simetria contábil. Perde-se um ativo e

cancela-se um passivo. Acho que há outras duas formas dc encarar o

assunto. Uma delas seria, como propõe o professor Paulo Rabelo dc Cas-

tro, utilizar-se, de imediato, parte do patrimônio governamental para a

reposição dos fundos sociais desfalcados pelo governo. Este se endividou

não só com os investidores e os bancos, mas com os próprios trabalhado-
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res. Poder-se-iamutilizar ações governamentais para cancelamentos de

atrasos e débitos do governo com os beneficiários dos fundos sociais. Em

matéria de privatização, eu não sou purista. Não acho nada repugnante a

idéia de se utilizarem os recursos da privatização, mesmo para a cober-

tura de despesas correntes, o que pareceria uma heresia. A privatização é

um bônus per se, que produz efeitos colaterais saudáveis, independente-

mente do cancelamento da dívida. Em primeiro lugar, cancelam-se subsí-

dios que representam uma drenagem de recursos do Tesouro. Aumenta-

se a eficiência global da economia, e gera-se receita por via indireta, por-

que, estando a capacidade de investimento do governo paralisada, a

simples privatização açularia o interesse de capitais privados nacionais e

estrangeiros» disso resultando um aumento da receita tributária. A receita

é, portanto, pijvatizai; privatizar e privatizar, sem grandes preocupações

de purismo na destinação dos recursos.

Dois subprodutos interessantes de uma privatização maciça-são

o fortalecimento da democracia, porque é extremamente perigoso ter-

mos no governo, além do monopólio do poder político, a concentração

do poder econômico. É melhor que o poder econômicç seja difuso. Isso

auxilia o fortalecimento democrático. Um subproduto interessante, tam-

bém, é a diminuição da taxa de corrupção, que é simplesmente inadmi-

nistrável com a atual dimensão da máquina estatal.

Que fazer em relação ao problema da exportação? Nossa tradi-

cional solução, a chamada soft option, era desvalorizar a taxa cambial

etil resposta à grita dos exportadores pressionados por custos internos,

aos quais opunham pouca resistência. Mas isso provocaria a espiral

negativa que já conhecemos: desvalorização cambial, inflação, nova des-

valorização cambial, mais inflação e assim por diante. O meio de enfren-

tarmos esse problema deve ser desviarmos a atenção da manipulação

cambial para outras medidas de redução do custo Brasil extracambial

Acho até certo ponto útil o apuro em que se encontram os exportadores,

porque eles aprenderão, assim, a desviar sua atenção para outras formas

de auxílio que não impliquem desvalorização cambial.

São basicamente quatro os instrumentos de que o governo se

pode valer para preservar e, mesmo, incentivar exportações, sem desva-

lorização cambial. O primeiro é a destributação das exportações. Isso

exigiria uma colaboração do governo com as outras entidades federadas,

principalmente os estados, que são os maiores inimigos da exportação

via tributação do ICMS. É preciso todo um trabalho de persuasão dos

estados sobre a futilidade da tentativa de exportar impostos. O governo

federal, mais consciente do problema, pode também destributar exporta-
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ções, hoje afetadas pelo IPI e pelas contribuições sociais* Um segundo

instrumento seria a desburocratização e a adoção de vários mecanismos

simplificadores da vida dos exportadores, como o chamado 
"drawback

verde-amarelo". O terceiro são mais recursos para financiamento à

exportação, com a equalização entre juros internos e juros internacionais

para a preservação da capacidade competitiva. E, last but not least, redu-

ção de custos portuários, o que nos traz novamente de volta à priva-

tização. A redução dos custos portuários está diretamente ligada ou à

privatização dos portos estatais ou à agilização (e liberalização ainda

maior) de terminais privativos. Medidas dessa espécie seriam excelentes

métodos nãp-inflacionários de promover exportações.

De qualquer modo. é interessante registrar como nossa proble-

mática mudou. Os problemas que me habituei a enfrentar em minha

juventude e na idade madura eram os da mendicância cambial. Os pro-

blemas que hoje enfrentamos são bem mais agradáveis, são os problemas

da superabundância cambial.

Pergunta — Há espaço político para uma reforma tributária no

governo Fernando Henrique?

Roberto Campos — Se não houver espaço político, ele tem de

ser construído, porque, de outra maneira, o Planò Real simplesmente

não é sustentável. Todos nós sabemos que ele sofre de uma debilidade

fiscal congênita. Nos sete meses què precederam a apresentação do

Fundo Social de Emergência, teria havido oportunidade para o Fernando

Henrique ter proposto ao Congresso uma reforma estrutural mais pro-

funda no sistema fiscal, até porque já havia uma conscientização da

importância do problema e vários projetos em curso no Congresso.

O mais avançado, já aprovado na Comissão de Finanças, era o

do deputado Luiz Roberto Ponte, que visava a uma dramática simplifica-

ção do sistema arrecadador através da extinção dos chamados impostos

declaratórios, permanecendo apenas os impostos de política econômica.

Os atuais impostos declaratórios, como de renda, consumo e serviço»,

seriam substituídos por duas categorias de tributos: o imposto sobre

transações financeiras, que substituiria todos os encargos da área social,

e o imposto seletivo sobre grandes produtos e serviços, cobrado na fonte,

também de caráter não-declaratório. Este incidiria sobre os insumos

básicos (combustíveis, energia elétrica, veículos e telecomunicações) e o

grupo do vício (cigarros, bebidas e jogos).

Outra vertente de pensamento advogava uma simplificação do

sistema clássico. Essa era a modalidade proposta pela Comissão Execu-

tiva de Política Fiscal. Havia ainda uma terceira proposta, que era basica-
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mente a do professor Ives Gandra Martins, visando à compactação das

atuais dezenas de figuras tributárias em cinco grandes grupos.

Fernando Henrique, tendo tomado posse em maio de 1993, dis-

pôs de sete meses para trabalhar o problema fiscal com base nesses ele-

mentos abundantes disponíveis. Entretanto, só em dezembro de 1993

apresentou aò Congresso o Fundó Social de Emergência, que todos nós

Sabemos não corrige qualquer das déformações do sistema fiscal. Pelo

contrário, engessa por mais dois anos, até 6 fim de 1995, um sistema fiscal

doènte e perverso. Pèrdémos, assim/uma grande oporfunidadé política

que existia. Acredito qíie d esforço político envolvido tia aprovação dó

Fundo Social de Emergência não teria sido maior sé, em vèzi dele, se

tivesse tentado uma reforma estruturar mais profunda. Estaríamos hoje

mais avançados ria consolidação do real Agora, temos de criar condições

políticas para á reforma. Existe um sentimerito 
geral 

de que é preciso fazer

alguma cõisa. O que se discute é um pouco a seqüência dos eventos. A

meu ver, o pacote econômico de reformas deveria ser apresentado cònjun-

tamente e não gradualmente, para sinalizar à sociedade as intenções do

governo. Esse pacote incluiria certamente uma doutrina de privatização,

uma atitude em reláçaq áos monopólios, a reforma da previdência, a

reforma administrativa e a reforma fiscal.

Vários setores do PSDB gostariam de começar pela reforma fis-

cal. Acho que será um debate tão complexo e difícil que.é possível que os

outros, temas não çheguem a ser tratados no 
"tempo 

do fervor". E o

tempo do fervor máximo são seis meses. Ou o governo consegue resulta-

dos positivos em termos de manipulação legislativa nesta primeira fase

ou é corroído pela rotina. Além disso,, logicamente, para se fazer uma

reforma fiscal é necessário definir-se primeiro a dimensão 4o governo a

financiar. Isso pressupõe uma definição em relação a monopólios e priva-

tização, e também em relação à previdência social. Continuará ela total-

mente estatal, será mista, será privatizada? Adotaremos o sistema de

capitalização ou continuaremos no esquema de repartição? Em terceiro

lugar, é preciso definir também uma reforma administrativa que delimite

a dimensão da máquina estatal. Logicamente» portanto, apenas o quarto

item a ser tratado deve ser a reforma fiscal. Isso não significa que o

governo não deva apresentar logo um projeto de reforma fiscal, mas a

ordem de tratamento racional no Congresso seria a que indiquei. E acre-

dito que se Fernando Collor, numa eleição muito mais controvertida e

sem base partidária, conseguiu do Congresso a brutalidade do confisco,

um presidente aplicado, vindo com grande endosso popular e com uma
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base partidária razoavelmente ampla, pode conseguir as amplas reformas

estruturais de que o país precisa.

Rubens Penha Cysne— Deputado, no primeiro painel discuti-

mos o fato de que o Brasil, que hoje em dia tem um superávit comercial

de US$lla13 bilhões, passará possivelmente nos próximos 12 meses a

um superávit de zero a US$2 bilhões {na melhor das hipóteses), gerando

um déficit em conta corrente da ordem de US$10 bilhões, e tentamos

justificar isso, em parte, com o fato de que os países que se estabilizam

contam com poupança externa. Acho que uma exceção a essa regra foi a

sua estabilização de 1964 a 1966, quando o senhor logrou reduzir a

inflação anual como ministro do Planejamento, junto com o dr. Bulhões,

de 90% para 34%, com superávits em conta corrente em 1964, 1965 e

1966. O que é que o senhor acha disso? O timing e a intensidade com

que isso está sendo feito me parecem rápidos demais. Além disso, não

sabemos se o déficit em conta corrente será utilizado para financiar con-

sumo ou investimento. Esse endividamento externo líquido é adequado

ou não ao Brasil no momento? Não há a possibilidade de essa política ter

de ser revertida em futuro próximo, aumentando a instabilidade reinante

em nossa economia?

Roberto Campos — É difícil dizer, porque você mesmo disse

que a qualificação do déficit é essencial. Seria um déficit perfeitamente

aceitável se fosse a contrapartida do ingresso de bens de capital. Será

perigoso se refletir apenas uma farra consumista. Tenho a impressão de

que existe em certos círculos governamentais a idéia, um pouco per-

versa, de planejar um déficit. Não se planejam déficits; aceitam-se défi-

cits, e quando eles ocorrem procura-se 
"safar 

a onça" da melhor maneira

que se possa.

Uma das dificuldades que eu vejo é talvez uma excessiva aber-

tura em relação a bens de consumo, inclusive importações de quinqui-

lharias via postal. Isso contrasta com nossa atitude no Mercosul, que foi

de relativa hostilidade a importações essenciais de informática e bens de

capital. O que é que sucedeu nas discussões do Mercosul? Paraguai e

Argentina tinham tarifa zero em relação a informática e a bens de capi-

tal. Como os países do Mercosul têm de adotar, pelo conceito de união

aduaneira, uma tarifa externa comum, o Brasil, que tem 35% de tributa-

ção aduaneira sobre bens de informática, consentiu magnanimamente

em decrescer essa taxação gradualmente até 16% no ano 2001. Em

troca, exigiu que Paraguai e Argentina, que tinham tributação zero

(muito inteligentemente, porque precisam se modernizar e tanto infor-

mática quanto bens de capital são instrumentos de modernidade), con-
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sentissem em elevar sua tarifa para 16%. O Brasil, portanto, forçou uma

elevação do protecionismo em relação a informática e bens de capital no

Mercosul, o que revela uma atitude absolutamente doentia. Não entendo

como é que se liberam lascivamente importações postais, enquanto o

Brasil parte de uma tarifa de 35% para importações de informática, e

apenas no ano 2001, no próximo milênio, é que estaremos no platô abso-

lutamente obsceno de 16%. Trata-se ou de burrice ou de excessivo amor

aos contrabandistas, que passam a ser os heróis da modernidade.

Rubens Penha Cysne — 
Gostaria de agradecer a todos os mem-

bros da mesa e do auditório por terem prestigiado esta iniciativa da

Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas. A

sessão está encerrada.

j


