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Dificuldades dó sistema bancário

com as restrições atuais ao crédito

e compulsórios elevados*

Rubens Penha Cysne =— É um prazer dar início ao painel sobre

as dificuldades do sistema bancário com as restrições atuais ao crédito e

compulsórios elevados. Passo a palavra ao primeiro participante do

debate, dr. Paulo Guedes.

Paulo Guedes — A drástica redução,da taxa de inflação obtida

pelo Plano Real desnuda uma obviedade: a hipertrofia do sistema finan-

ceiro no Brasil. Além desse fato estrutural que aponta na direção do gra-

dual desaparecimento de algumas instituições e do encolhimento ou

especialização de outras, há pressões conjunturais adicionais sobre o sis-

tema financeiro. A escalada de recolhimentos compulsórios sobre depó-

sitos e até mesmo sobre empréstimos, as enormes perdas na bolsa após a

eleição do novo presidente e o estampido provocado pela queda de

pequenas instituições privadas produziram na imprensa a 
percepção 

de

que há uma crise bancária deflagrando um processo que poderia fazer

ruir todo o sistema financeiro. .

Ora, falar em colapso dò sistema bancário em um dos sistemas

menos alavancados do mundo é quase que um contra-senso. A hiperin-
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fiação reprimida resultou na inexistência do mercado de crédito de longo

prazo. Temos os consumidores menos endividados do mundo, as empre-

sas privadas menos endividadas do mundo e o sistema bancário menos

alavancado do mundo. Então» quando falamos de difieuídaÔes no sis-

tema financeiro temos de ser específicos: o foco dos desequilíbrios está

no própriô setor público.

Em primeiro lugar, os bancos estaduais estão quebrados. Fun-

cionam através de um arraiíjo institucional inteiramente inadequado. O

Banco Central rola indefinidamente as dívidas estaduais em troca de

apoio político dos governadores para o tradicional pacote fiscal de fim

de ano. Esse arranjo é exatamente o contrário do que deveria ser. O

regime democrático exige a descentralização dos recursos orçamentá-

rios. O governo federal teria de acelerar a privatização simultanea-

mente ao repasse de recursos aos estados e municípios, e não reagir

tentando aumentar os impostos. Por outro lado, se os governos esta-

duais têm direito a essas receitas para produzirem a ação social do

Estado de forma descentralizada por meio de escolas, hospitais, sanea-

mento etc., não podem exorbitar em suas dotações orçamentárias

exportando inflação para o resto do país através de seus bancos esta-

duais. O Banco Central precisa proteger a moeda nacional sendo abso-

lutamente inflexível quanto à atuação dos bancos estaduais no sistema

monetário. Há milhões de brasileiros humildes em estados pobres

sofrendo o mais injusto dos tributos, o imposto inflacionário, enquanto

as dinastias Quércia-Brizola botavam fogo no Banespa e no Banerj sob

o olhar complacente do Banco Central.

Em segundo lugar, o governo não só produziu a hipertrofia do

open market para financiar sua insaciável busca de recursos, como o fez

através de um sistema absolutamente desengonçado e ineficiente. Além

dos tributos que reduzem a formação de poupança privada e encarecem

os juros brutos para a rolagem da dívida pública, as regulamentações que

definem os instrumentos são totalmente inadequadas. Os fundos de

renda fixa estão travestidos de fundo de commodities, não têm liquidez

diária e resultam em uma formidável indústria de lastros fictícios. Além

do tomador e do aplicador de recursos em renda fixa, há ainda mais três

"sócios" 
na intermediação: o governo com sua cunha fiscal, a Bolsa de

Mercadorias e Futuros com seus emolumentos, e uma exportadora de

café ou soja com seu pedágio pelo 
"fornecimento" 

de lastros fictícios que

enquadrem a operação na regulamentação do Banco Central. E os fun-

dos carteira livre, teoricamente fundos de ações, oferecem liquidez diária

e recorrem a operações de box com opções para viabilizar operações de
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renda fixa de investidores externos que entraram via anexo IV do Banco

Central.

É um mundo de ficção. É um mundo onde o governo, sem fazer

sua parte, quer que todos os agentes econômicos se comportem como sé

ele, governo, tivesse feito sua parte. Se o governo realmente desejasse um

alongamento de prazos das aplicações financeiras, uma desovernightização

da poupança, deveria começar o programa de estabilização pela geração de

superávits fiscais e por um programa de privatização acelerada que permi-

tisse um resgate líquido da dívida interna.

A overnightização dá poupança foi uma resultante de dois

vetores: de um lado, milhões de poupadores assustados pela crescente

ameaça de hiperinfiação, atingidos por uma seqüência de expurgos,

prefixação e até supressão da correção monetária, culminando Com o

bloqueio de ativos no governo Collor; e, de outro, um tomador insaciá-

vel de recursos pagando um prêmio de risco crescente embutido nas

taxas reais de juros. A desovernightização rápida requer uma redução

drástica do endividamento, um overkili baseado ná privatização para

reduzir o estoque da dívida e o prêmio de risco, ê um forte superávit

fiscal para derrubar os juros reais (o crowding-in do investimento pri-

vado nos fluxos de poupança). Sem isso, não adianta tentar alongar

prazos, pois o governo é o maior cliente desse mecanismo tortuoso em

que se transformou o sistema de intermediação. O que existe é um

bando de burocratas de um lado, no governo, e um bando de meninos

espertos de outro, no sistema financeiro, produzinde uma pororoca

entre as regulamentações inadequadas e os artifícios fcágenhosos tipo

lastros fictícios e box de renda fixa, até que aconteça o que tem de

acontecer: o governo tomar os recursos de que precisa, custe o que eus-

tar. E a ineficiência do atual sistema maximiza o custo do governo e

minimiza o incentivo à poupança privada.

Ainda com relação ao alongamento de prazos ou desovernighti-

zação da poupança, cabem alguns comentários sobre a taxa de juros de

longo prazo (TJLP), que o governo acaba de criar com base nos títulos

da dívida externa e no risco cambiai. Há sempre dinheiro do trabalhador

para pagar cada novo experimento. É sabido que o BNDES funcionou no

passado como instrumento de expropriação do dinheiro do trabalhador

em benefício do sistema industrial. Os empréstimos não tinham correção

monetária, depois passaram a ser corrigidos em 20% da correção mone-

tária e finalmente correção plena e taxas de juros de mercado.

É evidente que, em rota de estabilização, com o ajuste fiscal do

governo, os juros reais seriam declinantes após a fase inicial de aperto
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monetário. As taxas reais de longo prazo seriam mais baixas que as de

curto prazo. Mas o caminho para o alongamento de prazo e a redução de

juros deve refletir, a percepção do mercado quanto à efetividade da

política econômica do governo, e não uma fórmula de laboratório. A

adequação da TJLP tal como produzida ;é condicional ao ajuste. Sem as

reformas constitucionais, terá sido apenas mais um instrumento artificial

para descapitalizar a poupança privada compulsória do PIS/Pasep, com

o BNDES subsidiando a indústria sob a camuflagem de um simulacro de
"mercado 

de crédito de longo prazo".

O melhor caminho é o alongamento espontâneo: o mercado

começa a negociar com base em TR-60 dias, TR-90 dias, TR-6 meses,

TR-ano etc. O setor privado não precisa de 
"coordenação 

de expectati-

vas" quando a política de goyçrno envia sinais inequívocos de que anda

na direção certa. Se as políticas monetária e fiscal são robustas o sufi-

ciente para criar expectativas de declínios nas taxas.de juros nominais e

reais em perípdos futuros, mercados de longo prazo surgem espontanea-

mente e as taxas longas produzidas por essas mesmas expectativas serão

substancialmente reduzidas em relação às taxas curtas. Teríamos TR-30

dias a 40% ao ano e TR-360 dias a 20% ao ano, com mercados ativos

nas duas pontas., 0 mercado sabe fazer conta, e se ainda não alongou os

prazos é porque suspeita da capacidade de ajuste do setor público e não

por falta de uma fórmula 
"bem 

bolada", como a TJLP. Pára estimular o

alongamento de prazo, o governo deve tratar de 
"coordenar" 

sua política

econômica, et# vez de tentar 
"coordenar" 

as expectativas do mercado.

José Júlio Senna — O tópico deste primeiro seminário é bas-

tante amplo eeu vou tentar discutidas restrições creditícias (hoje exis-

tentes no mercado brasileiro) dentro de um contexto específico. Refiro-

me ao contexto do plano de estabilização que está sendo posto em prá-

tica pelo governo desde o início do ano, e de forma mais concreta a par-

tir de Ia de julho.

Mario Henrique Simonsen, em artigo publicado na revista

Exame, começa da seguinte maneira; 
"uma 

das maiores surpresas dos

últimos anos (do ponto de vista de política econômica) tem a ver com o

fato de que o governo anunciou, em l9 de julho, que o plano de estabili-

zação era um plano de âncora monetária, com taxa de câmbio flexível.

Foi uma surpresa; não há como negar. De saída, porque a lógica interna

do plano, a meu Ver, pedia taxa fixa de câmbio. Em linhas gerais, de

forma muito simplificada, e até simplória, a idéia, é a seguinte: vamos

indexar tudo ao dólar e um dia o dólar vira a moeda do país. Como isso

não interessa ppr uma série de razões, algumas econômicas, outras poli-

i
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ticas, vamos indexar a alguma coisa que esteja ligada ao dólar.Um dia

esta 
'alguma 

coisa' vira moeda. Por conseguinte, a conclusão natural é

que esta nova moeda teria uma paridade fixa com o dólar".

Eu esperava o anúndio do câmbio fixo na virada do Pkrío Real,

Não veio. Mario Henrique Siittónsen teve o mesmo tipo de surpresa,

eventualmente por razões um pouco diferentes. Além disso, há mais uma

razão pela qual se deve classificar de surpreendente o anúncio áe que b

plano possui âncora fnonètâría, com câmbio flexível. A razão é que um

bom número dê países já se mostrou bem^sucedido no combate à infla-

ção. Em nosso continente, temos o Chile, o México e a Argentina e, lá

longe, Israel. Em nenhum desses casos o plano de estabilização pode ser

assim resumido: 
"ah, 

a âncora foi monetária e o câmbio flexível". Não

existe esse caso. Não existe ta* situação. Vamos rever muito rapidamente,

para não estender além do desejável, ò que aconteceu no Chile.

O Chile teve uma fase inicial ortodoxa, que começou há 20

anos, e há uma séria dúvida na literatura econômica se a fase ortodoxa

foi forte o suficiente para trazer a inflação para o nível desejado. Mas ela

trouxe a inflação de 500% ao ano para mais ou menos 100% ao ano, em

três ou quatro anos. A partir daí, a inflação encontrou resistências para

baixar mais. Foi quando teve início uma política de ancoragem cambial,

do tipo tablità. Nós aqui no Brasil conhecemos o termo tablita em 1986,

na época do Plano Cruzado, quando ela foi usada para retirar a compo-

nente de expectativa inflacionária dos contratos prefixados^ Mas, no

Chile, ela foi introduzida em fevereiro de 1978, quando o governo chi-

leno anunciou que iria forçar a inflação para baixo, ancorando os preços

no câmbio. A taxa de câmbio se desvalorizaria a ritmos decrescentes,

sempre subestimando a inflação corrente. Em 1982 a inflação era de

10% ao ano.

Esse exemplo chileno é citado pela literatura econômica (e hoje

em dia faz parte da conventiotxal wisdom) como um caso bem-sucedido

dê combate à inflação. Argumenta-se que a política de ancoragem cam-

bial foi correta. Queria lembrar que Milton Friedman, em livro recente,

trata o caso chileno como um desastre. Quebrou o balanço de pagamen-

tos, forçou!desvalorizações depois. Foi um horror. Não importa muito o

que pensa o Friedman. Importa mais, talvez; o que faz parte hoje da cha-

mada conventional wisdom, da sabedoria convencioílal, que é o que nor-

teia a política macroéconômica no nosso país. São nessas fontes que a

equipe econômica se inspira.

O caso do México é muitò parecido com o do Chile. Uma fase

ortodoxa de dois anos, de 1983 a 1985, prejudicada por um choque do
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petróleo às avessas (no caso de um exportador de petróleo, é a queda nos

preços do petróleo que traz problema); que forçou a desvalorização cam-

bial, reacendeu a inflação. A inflação só voltou a cair quando veio o cha-

mado Paeto de Solidariedade, que ajudou a formar uma crença muito

forte na eficácia ds income policiest políticas de renda, como uma coisa

fundamental pára o combate à inflação. O México calcou seu programa

de estabilização em quatro rodas. Freou nas quatro rodas. Segurou pre-

ços públicos, segurou salários, segurou a expansão monetária e segurou

a taxa de câmbio, a qual teve papel particularmente importante no plano

de estabilização mexicano.

O caso de Israel não teve fase iniçial ortodoxa, como o Chile e

o México. Israel foi direto para uma combinação de ortodoxia com hete-

rodoxia. E freou nas quatro rodas. De saida, a inflação veio de 500% em

1985 para 20% ao ano em 1987, O câmbio também teve um papel fun-

damental, nesse enfoque que chamei de conventional wisdom.

Sobre o plano argentino, acho que não deveria me estender

muito. Todos 6abem o papei importantíssimo da fixação do câmbio no

âmbito do chamado plano de conversibilidade/ adotado em abril de

1991.

Por que é que o Brasil iria ser diferente? Países bem-sucedidos

adotaram a ancoragem cambial. Por que é quê o Brasil vai adotar a ancora-

gem monetária com câmbio flexível? Além disso, a lógica interna do plano

estava pedindo câmbio fixo, como já comentamos de início. Se é assim,

por que é que não fomos direto para o câmbio fixo, para a paridade cam-

bial? A razão fundamental é a seguinte: combater a inflação nãoé o único

objetivo do governo. Aparentemente, existe outro objetivo, que é o de

modificar o perfil do balanço de pagamentos. O governo quer ter um défi-

cit nas transações correntes do balanço de pagamentos. Quer ter.

Não vamos nos estender na discussão acadêmica se isso é dese-

jávêl ou não. Tenho sérias dúvidas; creio até que não seja desejável perse-

guir isso como política. Creio, principalmente, que não é factível. Acho

que é extremamente difícil. Perseguir um déficit em transações correntes

no balanço de pagamentos de 2% do PIB, 3% do PIB,. 4% ou o que for é

muito difícil, até porque a economia brasileira (aliás, qualquer econo-

mia) não funciona com botões de computador: 
"quero 

ter 3, aperto um

botão e vai dar 3". É extremamente difícil prever o que está para aconte-

cer com as contas de transações correntes do balanço de pagamentos.

Em particular, é difícil prever o comportamento das importações. Para

dar um exemplo simplista, talvez banal, temos as tarifas sendo reduzi-

das, a taxa de câmbio se modificando, influenciando a demanda por



PIano ReaI Ano a Ano ?

importações. Mas, é evidente que tem um 
"negocinho" 

aí no meio

mudando, que são as restrições burocráticas às compras feitas no exte-

rior. E é muito difícil mensurar o impacto dessas coisas. Não temos evi-

dência do passado, e é como se a estrutura daqui para a frente mudasse,

o que traz as dificuldades que os economistas reconhecem nos seus exer-

cícios de econometria. Além disso, o déficit em transações correntes

pode (não estou dizendo que vai) gerar um problema de endividamento

crescente, e isso já deu problemas no passado, como todos nós nos recor-

damos.

Certo ou errado, o governo quer mudar a cara do balanço de

pagamentos, como já mencionamos. O que é que precisava fazer para

isso? Muito simples. Toda pessoa bem-informada sabia que, para mudar

a cara do balanço de pagamentos, era preciso mudar a taxa de câmbio, e

para isso uma única coisa era necessária: tirar a mão do mercado de câm-

bio. O Banco Central sairia do mercado, porque assim o real se valoriza-

ria. Todo mundo sabia que o Banco Central era um grande absorvedor de

excedentes do balanço de pagamentos, dentro do regime de câmbio fixo

em termos reais. Por acaso, está aqui na mesa o professor Pastore, que

fez trabalhos de grande valor, mostrando a incoerência dessa política no

passado. O fato concreto é que para gerar uma valorização do real, e

atingir algum nível de déficit, bastava tirar a mão do mercado. Foi isso

que o Banco Central fez e é isso exatamente o que me causa um pouco de

irritação. Chamar de flexível uma política de câmbio que foi apenas tirar

a mão do mercado e esperar o câmbio encontrar um outro patamar real-

mente me parece um absurdo. Encontrado o novo patamar 
— e muita

gente sabe como o Banco Central teve dificuldades operacionais de con-

seguir chegar onde queria 
—, simplesmente não se mexe mais no câm-

bio. Então, a política nada tem de flexível. O que há é uma banda

informal, dentro do conceito de ancoragem cambial do plano de estabili-

zação. É nisso que as pessoas acreditam e é isso que elas queriam fazer

desde o primeiro momento. Portanto, nada temos de âncora monetária,

tampouco de câmbio flexível.

Que evidências posso dar de que essa história é verdadeira?

Acho que nesta sala ninguém tem dúvidas de que o câmbio não passa de

R$0,86. Cresceu a demanda, subiu, explodiu um pouquinho, ficou ner-

vosa, o Banco Central está lá pronto para vender. O sistema bancário

tem hoje acumulados quase US$2 bilhões. E aquela história de que o

Banco Central entra para minimizar oscilações no mercado de câmbio

quando há nervosismo, como acontece na Alemanha, é conversa fiada,

embora eu tenha ouvido grandes especialistas apoiar, achando bacana:
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"vamos 
minimizar a oscilação; está nervoso, entra". Está nervoso, entra

coisa nenhuma. Entra quando chega perto de R$0,86. E entra para valer;

entra pesado. Dois megaleilões empurraram pela goela do sistema bancá-

rio US$2 bilhões.

Quais as razões teóricas para agir dessa maneira? Sabemos que

a inflação de curto prazo é profundamente afetada pelo regime de cam-

bio. Acho que isso é verdade, embora o volume de tmdables no Brasil

seja relativamente baixo e a capacidade de influenciar a inflação, medi-

ante ancoragem cambial, seja também relativamente baixa. Não importa,

acho que prejudicaria a inflação se o câmbio fosse para R$0,90, ou qual-

quer coisa desse tipo. Há também o efeito confiança. Estou pronto para

concordar que existe uma componente de criação de credibilidade, de

confiança, quando você tem um regime cambial como o que está sendo

feito. As pessoas desacreditariam o Plano Real se a partir de agora o

câmbio fosse para R$0,87, R$0,88, R$0,90, R$0,94 e assim por diante.

Então, razões teóricas de fato existem.

O problema é que a ancoragem cambial pode criar-nos pro-

blemas. Os hoje partidários dessa sabedoria convencional, que acham

que a ancoragem cambial é que é o truque, me parecem bastante empe-

nhados em divulgar a idéia e em defender o princípio de quer sem ajuste

fiscal isso é sinônimo de desastre. Não tenho certeza de que no Brasil o

grau de convicção sobre a importância do ajuste fiscal seja tão grande

quanto o dos economistas que defendem a ancoragem cambiai como

uma coisa fundamental em programas de estabilização em outros pai-

ses. O fato concreto é que ainda não temos um programa de ajuste fis-

cal sendo posto em prática.

Existem exemplos internacionais, como o do Chile, citados

pelos partidários da sabedoria convencional. Eles dizem que quando o

Chile chegou, em 1978, no momento de usar as tablitas, de usar a anco-

ragem cambial, já tinha feito o dever de casa, no tocante ao ajuste fiscal.

A situação deficitária, herdada do governo Allende, de 30% do PIB, já

tinha virado uma situação superavitária.

Martinez de Hoz, que esteve aqud no Brasil fazendo a apologia

de sua política na Argentina de 1976 a 1978, não fez o deyer de casa,

não fez o ajuste fiscal, partiu para a tablita, e o desastre foi total. En-

tão, é muito importante lembrar que a ancoragem cambial também dá

errado.

Muito bem, ainda não fizemos nosso dever de casa. É aqui que

entra o compulsório. Como ainda não temos o ajuste fiscal, entendo que

essa parafernália toda a que Paulo Guedes se referiu tão bem é o instru-
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mento que o governo encontrou para suprir sua deficiência de não ter

feito o ajuste fiscal até agora. £ evidente que tenho todo o direito de ter

as minhas dúvidas quanto à seriedade de propósitos, quanto à firmeza de

propósitos no tocante ao ajuste fiscal. Mas acredito que o governo vá

perseguir algum tipo de ajuste fiscal. Enquanto isso não é feito, o Con-

gresso toma posse. Mudaram-se as eleições para acavalar as eleições pre-

sideacial e do Legislativo, mas esqueceram-se de que a posse devia ser na

mesma data; Então, um toma posse no dia lc de janeiro e o? outros 45

dias depois. Portanto, acho muito difícil avançar alguma coisa em maté-

ria de ajuste fiscal antes de 15 de fevereiro, porque o pessoal do Con-

gresso não começou a trabalhar. .

Então, o compulsório entra nessa história como uma ponte.

Ainda não fizemos o ajuste fiscal, já partimos para a ancoragem cambial,

então precisamos do recurso do recolhimento do compulsório. Acho que

ele dificilmente será mantido por muito tempo, Paulo Guedes comentou,

de novo com muita propriedade, qua. uma coisa desse tipo tem de ser

necessariamente temporária, porque causa um aumento de spread ban-

cário no mercado. Acho que estamos vivendo uma situação absoluta-

mente única de spread entre taxa de^aplicação e taxa de captação. Nunca

as taxas de empréstimos estiveram tão acima do overnight, nunca as

taxas líquidas de captaçãado sistema financeiro estiveram tão abaixo do

overnight. O spread é simplesmente colossal, cdu&ando desintermediação

financeira.

Suspeito que dentro da idéia do compulsório exista também

um pouco do objetivo de 
"perseguir" 

os compradores a prazo. O Guedes

também mencionou que um país como o Brasil é muito diferente de uiíi

país como os EUA, onde todo mundo vive em cima dp seu cartão de cré-

dito. As pessoas se endividam. No Brasil não há dívida. Obviamente,

porque a incerteza da inflação é muito grande, a incerteza, das taxas de

juros é enorme, as pessoas procuram não se endividar. A incerteza em

relação ao próprio combate à inflação é muito grande. Vai,ter combate à

inflação com desemprego, sem desemprego, vou perder meu emprego,

não vou perder meu emprego, vou me endividar para quê? O Brasil é um

piais muito pouco endividado, como era a Argentina, que, aliás, teve uma

experiência muito parecida com a nossa. Estabilizada a economia,,pelo

menos temporariamente, a tendência é de aumentar o endividamento.

Acho que o governo entendeu que o crescimento da demanda agregada

tem a ver com a demanda por crédito, natural na situação que estou des-

crevendo. É evidente que o crescimento da demanda agregada pode ter

outras razões. Tenho certeza de que tem, associada a alguma espécie de



98 ?* PUno ReaI Ano a Ano

efeito riqueza, de efeito confiança, a alguma coisa desse tipo, sobre a

qual não vale a pena se alongar muito. Mas certamente os compulsórios

têm a ver com o crescimento das vendas a prazo e seus reflexos sobre a

demanda agregada.

Como vai evoluir a política de estabilização? A próxima etapa...

Bem, vamos arriscar alguma coisa. Não parece que vamos ter alguma

coisa como o Plano Cavallo. Algo do tipo Plano Cavalló serviria para

aumentar a credibilidade no plano, seria um aumento da aposta. Signifi-

caria que o governo está apostando mais fichas, metendo a mão no

bolso, tirando mais fichas, botando lá, apostando mais na estabilização.

Muito bem, então há vantagem. Há mais credibilidade. Mas qual é o

custo? Qual é o outro lado? O outro lado é um brutal engessaníento da

economia. Ficaríamos presos numa taxa de câmbio fixa. É uma coisa que

tira completamente a liberdade da política econômica.

Além disso, o Brasil tem uma situação diferente (pelo amor de

Deus, não me interpretem mal) da Argentina. Temos uma poupança

financeira de US$130 bilhões, US$140 bilhões. Os argentinos se incum-

biram de sumir com sua poupança, primeiro com a inflação e segundo

com o Plano Bonex. Então, fazer um Plano Cavallo com câmbio fixo e

com conversibilidade é mais fácil, é menos arriscado num país com pou-

pança financeira mínima, quando comparado a um país com poupança

financèirà de US$140 bilhões. Qualquer erro operacional do Banco Cen-

trai pode provocar uma corrida enorme em cima das reservas internado-

nais do paÍ6. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer é um meio-

termo: hão ficar exatamente como está, e não ir para o radicalismo do

Plano Cavallo.

Suspeito que vai haver uma explicitação da banda. Sabemos

hoje que a banda é R$0,84/R$0,86. Acho que isso vai ser explicitado. O

presidente do Banco Central atual, e futuro ministro da Fazenda, já

falou: 
Metn 

janeiro vamos definir um pouquinho a política, mas não

haverá susto, ninguém precisa ficar nervoso". Ele disse recentemente em

São Paulo, para quem quis ouvir, que para bom entendedor meia palavra

basta etc. Então, tudo indica que o esquema está pronto, e a banda vai

ser explicitada. É evidente que um prazo tem de ser anunciado. Vale por

quanto tempo? Por seis meses? Ou vale por um ano? Eu juro que não é

menos de seis meses, pois não faz sentido fixar alguma coisa por menos

de seis meses. Mais do que um ano é um absurdo. É longe demais. Então,

ou são seis meses, ou é um ano. Se forem seis meses, eventualmente não

será preciso mudar o nível. Se for um ano, sempre vai haver alguém

sugerindo que se faça um ajuste corretivo inicial, para poder fixar a
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banda com um pouco mais de segurança. É evidente que esse ajuste seria

muito pequeno, pode ser R$0,88 com R$0,90, ou R$0,87 com R$0,89,

uma coisa desse tipo, para não prejudicar a inflação a curtíssimo prazo.

Deve ser anunciada também, pelo que a gente lê nas eiitreli-

nhas, uma regra monetária, dentro do conceito de base ampliada líquida.

O que é base ampliada líquida? É o passivo que paga jurós (consoli-

dando-se ò governo) e o passivo qUe não paga juros. É a base monetária,

mais os títulos do governo, menos as reservas internacionais, provável-

mente sem conversibilidade. Vantagens disso: aumenta o efeito con-

fiança, porque hoje as pessoas suspeitam que a banda existe, mas não

têm confiança plena. Então, isso melhora o lado da confiança, afeta favo-

ravelmente as expectativas inflacionárias.

Por sua vez, a regra monetária tem a vantagem de forçar o

ajuste fiscal. Conseguiríamos aqui um benefício parecido com o da

Argentina, mas sem ir para o radicalismo. Porque lá^ com o Plano

Cavallo, o Tesouro ficou proibido de tomar financiamento junto ao

Banco Central. Não pôde gastar aumentando a base, não pôde gastar

emitindo títulos, porque título e base estão no mesmo conceito. Então,

está limitada a capacidade do governo. Isso obriga o Fernando Henri-

que a ir logo à luta, a aplicar logo de saíd.a seu capital político, negoci-

ando com o Congresso o tão necessário ajuste fiscal. Seria uma pressão

sobre o Congresso, tipo 
"o 

titio rico pára de dar mesada", o Banco Cen-

trai pára de financiar o Tesouro. As demais reformas seriam feitas ao

longo do processo. Na Argentina foi assim. Ey lembro que o bocón

(plano de consolidação de dívida) foi feito em agosto de 1991, depois

do Plano Cavallo, que é de abril de 1991. O governo 
tinha acumulado

dívidas com as empreiteiras e os aposentados, e lhes entregou os bocóns

("devo, não nego"), com 16 anos e 10 ànos de prazo, respectivamente.

Contam, inclusive, que o ministro Cavallo, na entrega dos bocóns, cho-

rou junto com os argentinos aposentados, na portà do ministério.

Molhou a lapela do paletó, emocionou-se, disse que o pai dele também

era aposentado, mas depois enxugou as lágrimas e entregou um bocón

para cada um: 10 anos e está resolvido o problema.

Então, as reformas podem vir com o processo. Canhaihos em

flexibilidade, evidentemente, porque há algumas vantagens, como essa

da confiança, que já menciotiei, e não perdemos com o engessamento

que o Plano Cavallo representaria. Como ficaria o compulsório nessa his-

tória? Àcho que, por precaução, ele seria mantido durante um certo

tempo, até que de fato as reformas aparecessem e pudessem ser efetiva-

mente implementadas.
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Para finalizar, duas palavras sobre a saúde do sistema. O Paulo

Guedes já resumiu muito bem: não faz sentido discutir saúde do sistema

financeiro no ambiente que temos inicialmente.. Alguns bancos se trans-

formaram em bancos múltiplos com a legislação çle 1988 do Banco Cen-

trai. Suspeito que quem teve problema e acabou indo para o redesconto, e

posteriormente não se agüentou, foram os,bancos que de fato acredita-

ram que eram bancos, ou seja, tomavam crédito com o banco X, Y, Z, por

um, dois ou 10 dias, e faziam empréstimos de um ano ,(CDC) ou nove

meses de prazo. Esses bancos, acreditando que eram bancos, sofreram

um problema de descasamento. O que mata o banco não é esse problema,

é a qualidade do seu crédito. Porque, quando o supridor de recursos pede

o dinheiro de volta num prazo curto, se a qualidade do crédito for boa,

simplesmente se vende o crédito, faz-se dinheiro e paga-se o credor.

Então, acredito que onde existe problema no sistema bancário é justa-

mente na qualidade do crédito, não mais do que isso.

Rubens Penha Cysne — A Fundação Getulio Vargas tem sem-

pre, tia sua trajetória, acompanhado os movimentos de política cambial e

monetária, além de outras variáveis de política econômica. Ná questão

cámbial, tivemos a presença ifesta mesa do diretor da área internacional

do Banco Central, Gustavo Franco, que trocou idéias com a equipe da

casa e demais acadêmicos e empresários sòbre questões de política câm-

bial. E tivemos também o prazer de debater o assunto aqui com o profes-

sòr Simonsen, o deputado Roberto Campos, Roberto Fendt, ex-diretor

dá Cacex, José Júlio Senna, Manoel Thompson Motta, Roberto Sar-

mento, Augusto Diniz e Carlos Thâdeu de Freitas. Hoje é a vez de deba-

termos a política monetária.

Neste painçl pretendemos, como temos feito até o momento,

falar da questão do sistema bancário. No segundo painel, o objetivo é

debater a questão da transição 
que queremos ter entre o sistema atual,

em qye se tem compulsórios elevados, utiliza-se pouco o mecanismo de

redesconto e a política monetária é calcada na 
"zeragem 

diária", e o sis-

tema clássico. Se tomarmos os EUA ou o Canadá como parâmetros, exis-

tem hoje compulsórios da ordem de 1 a 5% sobre depósitos à vista, algo

bem distante dos nossos 90 ou 100%. Esses países também não fazem,

através de seus bancos centrais, a zeragem da dívida pública dia a dia.

Existe uma necessidade premente de se fazer um estudo da

transição, porque se sabe onde se quer chegar, que é no modelo clássico,

e onde estamos. Mas a transição, como fazê-la? Passa-se o compulsório

de 100 para 80%, de 100 para 60%? Diminui-se o compulsório sobre o

i
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depósito a prazo ao mesmo tempo? Faz-se um aviso prévio do final da

zeragem?

Além de tratar das dificuldades do sistema bancário, o motivo

deste seminário é obter a solução para essa importante questão.

Dada a excelência das apresentações anteriores, terei de trocar

o conforto da exposição analítica, que jã foi toda feita, pela pobreza da

apresentação factual. Felizmente, eu já previa que não teria muito a falar

sobre a parte analítica, e preparei aqui alguns dados que pela primeira

vez apresento aos èstudiosos da política monetária.

Os dados 
"aos 

quais me refiro tentam avaliar quanto perdeu o

sistema bancário com a queda das transferências inflacionárias após a

redução das taxas dé inflação que se seguiu ao Plano Real. Mais do que

isso, tentam avaliar quanto perderam os bancos estaduais, quanto per-

deram os bancos federais, e quanto perderam os bancos privados, efe-

tuando, dessa forma, uma partição das perdas totais dé transferências

inflacionárias baseada na origem do acionista principal da instituição

bancária. É a essa questão que pretendo dedicar a maior parte desta

exposição.

Sabemos que entre 1947 e 1993 o setor não-bàncáriò transfe-

riu anualmente, em média, para o setor bancário comercial, aquele que

emite depósitos à vista, e para o Banco Central, que emite base monetá-

ria, algo em torno de 4,2% do PIB. São números que estão publicados,

que podem ser conferidos. Isso significa o seguinte: se você transfere em

média 4,2% do PIB para o sistema bancário, a título de imposto (para o

Banco Central) e transferências inflacionárias (para os bancos comer-

ciais), então, a cada 24 anos, você terá dedicado um ano de sua.produ-

ção total de bens e serviços finais para o .sistema bancário. Trata-se do

serviço bancário obrigatório,: prestado a cada 24 anos de vida, que se

contrapõe ao serviço militar obrigatório, prestado no 18® ano de vida.

A forma pela qual isso se dá é simples. Suponhamos que eu

tenha R$10 no bolso, e que a inflação seja de 100% durante o intervalo

de tempo desta palestra. No início desta palestra, R$10 compram, diga-

mos, 10 tomates. Ao seu final, como os reais que eu tenho no bolao ou

em depósitos à vista rendem juros nominais nulos, eles comprarão ape-

nas cinco tomates. Onde foram parar os cinco tomates restantes? Bem,

os 10 tomatés iniciais representavam uma obrigação do sistema bancá-

rio, que emite meios de pagamento, para comigo. Seja de base monetá-

ria, quando essa posse de Ml se dá através da posse de papel-moeda,

seja em depósitos à vista menos encaixe, quando a retenção monetária

se dá sob a forma de depósito à vista. Assim, òs cinco tomates perdidos
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pela posse de moeda representam um ganho real do sistema bancário

sobre mim, equivalente ao pagamento de juros reais negativos no valor

de 50% (5/10). E esses cinco tomates representaram em média 4,2%

do PIB entre 1947 e 1993. Bem, e que percentual disso foi para os ban-

cos comerciais e que percentual foi para o Banco Central? A média his-

tórica é de 2,26% para o Banco Central e 1,94% para os bancos

comerciais.

É claro que os bancos repõem parte disso para o setor não-

bancário da economia. Ou seja, esses ganhos são brutos, e não líqui-

dos. Ocorre que, do ponto de vista de quem paga a conta, essa distin-

ção não é muito relevante, tendo em vista que aquele que mais paga

corre o risco de ser também aquele que menos recebe. Diga-se de pas-

sagem, essa é exatamente a regra com o imposto inflacionário, tendo

em vista que os que mais pagam são exatamente aqueles que menos uti-

lizam a rede bancária.

Voltando ao ponto principal, tem-se aqui o objetivo de avaliar o

desequilíbrio estrutural do setor bancário comercial, com particular ênfase

para os bancos estaduais e federais, tendo em vista a passagem de uma

inflação da ordem de 40% ao mês, relativa ap período pré-Plano Real,

para algo em torno de 3 % ao. mês no período inicial do plano. Para isso,

estimamos as transferências inflacionárias obtidas, respectivamente, pelos

bancos oficiais federais, pelos bancos estaduais e pelos bancos privados,

antes e depois da queda dç patamar da inflação. As avaliações quantitati-

vas aqui realizadas revelam o seguinte:

entre janeiro de 1990 e maio de 1994, quando a inflação média men-

sal situou-se ao redor de 28,8%, as transferências inflacionárias totais

para o setor bancário comerciai brasileiro (juros negativos pagos por

depósitos à vista menos encaixes totais) situaram-se em torno de

US$790.413.000 ao mês; deste total, cerca de 38,7% foram apropria-

dos (em termos brutos, não líquidos) pelo sistema bancário comercial

privado, cabendo ainda 32,1% ao conjunto de bancos estaduais e

29,2% aos bancos oficiais federais;

considerando-se a média mensal das transferências inflacionárias de

janeiro a maio de 1994 e o período de julho a setembro imediatamente

posterior ao Plano Real, a queda das transferências inflacionárias para

o sistema bancário comercial foi da ordem de R$9.047.652.000 ao

ano; ainda em termos brutos, essa perda atingiu preponderantemente o

sistema bancário privado (US$3.728.700.000 ao ano), seguindo-se os
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bancos estaduais (US$2.791.020.000 ao ano) e os bancos oficiais

federais (US$2.527.932.000 ao ano); em termos líquidos, entretanto, o

fáto de os bancos privados já terem-se ajustado relativamente mais,

antes do Plano Real, para uma economia còm inflação baixa, sugere

que os bancos oficiais estaduais e federais serão aqueles a ter de

sofrer um processo maior de ajuste; enquanto boa parte do setor

bancário privado utilizava-se transitoriamente de receitas inflado-

nárias para majorar seus lucros e financiar seus investimentos, os ban-

cos oficiais utilizavam-nas para fazer frente às despesas correntes que

terão agora, na hipótese de o combate à inflação ser sério, reduzindo-a

drasticamente.

Observe-se ainda que os números aqui apresentados não cap-

tam o floating inflacionáriô existente sobre depósitos nãp classificados

como à vista. Os bancos públicos federais e estaduais têm, assim, uma

fonte adicional de perda não incluída neste estudo, tendo em vista a exis-

tência de vários depósitos efetuados nessas instituições por parte do

setor público ou setor estatal, com remuneração em alguns casos nula e

em outros bem abaixo da inflação.

Dados os números aqui apresentados e supondo-se a manuten-

ção da inflação em patamares reduzidos daqui para frente, conclui-se

que o sistema bancário comercial brasileiro terá de ser seriamente redi-

mensionado, além de reorientado para novas formas de financiamento

de suas atividades. A parte maior do ajuste certamente caberá, como

mencionamos anteriormente, ao setor bancário estadual e federal.

A história pregressa de tentativas de ajuste dos bancos esta-

duais mostra que o regime de administração compartilhada em que o

poder decisório volta ao govçrno estadual após um certo tempo não tem

funcionado. Dado que o Tesouro terá de fazer transferências a várias ins-

tituições estaduais para impedir problemas graves no sistema financeiro,

a solução para o desajuste desses bancos, obviamente, deveria envolver

piagamentos de mesma monta para o Tesouro, por parte dos governos

estaduais, que são os acionistas majoritários responsáveis por essas insti-

tuições (por exemplo, através da passagem de controles acionários de

bancos e/ou estatais estaduais para a União, da retenção das transferên-

cias de impostos para os estados etc.). Após isso, a privatização e a proi-

bição de abertura de novos bancos estaduais mostram-se no momento

aconselháveis.
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Quanto ao setor bancário federal, seu saneamento deve inicial-

mente basear-se em quatro frentes; capitalização da Caixa Econômica

Federal, tendo em vista os passivos a descoberto do FCVS e 4° FGTS,

com recursos da privatização; severo redimensionamento do Banco do

Brasil, com redução do quadro de pessoal e do número de agências; pri-

yatização do Banço Meridional; e possível fusão do Banco da Amazônia

(Basa) com o Banco do Nordeste (BNB).

. Quando $e considera o problema dos bancos estaduais e fede-

rais* a estimativa dessas transferências inflacionárias por setores — res-

peçtivamente, estadual, federal e privado 
—r 

permite avaliar o montante

de ajuste necessário, em termos de redução do quadro de pessoal,

aumento da qualificação dos créditos efetuados, ou diminuição do

número de agências, para a sobrevivência dessas instituições num ambi-

ente de inflação baixa.

Os ganhos aqui avaliados representam ganhos brutos, e não

líquidos, do sistema bancário, em decorrência da inflação, Isto porque

parte desses ganhos volta para o sistema não-bancário da economia, sob

a forma de alíquotas bancárias reduzidas, reciprocidades creditícias e/ou

outras facilidades que teriam um custo mais elevado para o público na

ausência de inflação. Em adição, é importante lembrar, que medimos

aqui apenas os reflexos dos ganhos de receita bruta para os bancos

comerciais devidos aos juros reais negativos pagos ao excedente dos

depósitos à vista sobre os encaixes totais. Reflexos da inflação sobre o

spread bancário associado a outras operações ativas é passivas dos ban-

cos comerciais não são levados erii consideração!

A história pregressa de tentativas de saneamento dos bancos

estaduais não é nada animadorá. Após a crise de 1982, instituiu-se, por

meio do voto do Conselho Moríètário Nacional n° 233/83, de 10 de julho

de 1983, o Prograína de Apoiò Creditício (PAC), visando especifica-

mente d solucionar problemas dos bancos dos estados do Rio de Janeiro,

Ceará, Santa Catarina, Goiásy Pará, Amazonas e Alagoas. A despeito dos

empréstimos de liquidez efetuados pelo Banco Central a taxas favoreci-

das,- a situação de iliquidez manteve-se na maioria dos casos, tendo o

PAC sido substituído pelo Programa de Recuperação Financeira (Proref)

em 1984.

O Proref foi instituído pelo voto CMN nfi 446/84, de 4 de abril

de 1984, e previa um ajuste dos bancos estaduais, como contrapartida da

ajuda que lhes seria prestada pelo Banco Central. Esse ajuste seria basea-

do no fechamento de agências, na redução dos quadros de pessoal, na rea-

valiação das operações ativas dos bancos, bem como na sua capitalização
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por parte dos governos estaduais. Fixaram-se, visando a um aumento da

eficiência operacional, metas que, se cumpridas pelos bancos estaduais,

dariam origem a transferências diretas efetuadas pelo Banco Central aos

bancos estaduais (como, por exemplo, o perdão dos custos dos empréstir

mos de liquidez a que se referia ovoto CMN n9 344/84* de 16 de outubro

de 1984). Além desse incentivo ao ajuste dessas instituições financeira»,

tentou-se também, pelo voto CMN n8 232/86, de 4 de setembro de 1986,

penalizar os bancos estaduais que não cumprissem a& metas pactuadas.

Em detrimento de todos esse» esforços efetuados no sentido de

se resolverem os problemas freqüentemente associados aos bancos esta-

duais, as medidasadotadas apresentaram resultados pífios. Entre as ins-

tituições estaduais que se engajaram seja no PAC, seja no Proref, poucas

apresentaram melhoras significativas. A maior parte permaneceu ope-

rando de forma semelhante àquela que deu origem a seus problemas de

liquidez.

Dada a má administração de um banco estadual, gerando dese-

quilíbrios de caixa que ameaçam sua sobrevivência, o Banco Central do

Brasil tem recorrido a dois expedientes visando a sua correção: regime de

administração compartilhada, criado através do Decreto-lei na 2.321, de

25 de fevereiro de 1987, e liquidação extrajudicial. No primeiro tipo de

intervenção, já utilizado para fazer frente a problemas dos bancos dos

estados do Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina, Mato Grosso, Bahia,

Pará, Acre, Maranhão e do Banco Credireal de Minas Gerais, o Banco

Central designa administradores de sua confiança, numa tentativa de

reduzir os desacertos do banco.

. A liquidação extrajudicial, muito mais incisiva, que a princípio

implicaria o fechamento ou a transferência de controle acionário da insti-

tuição a ela submetida* não se tem caracterizado, na prática, por esse

grau de eficiência. Tome-se, por exemplo, a liquidação extrajudicial do

Banco de Alagoas, decretada em novembro de 1988 e suspensa em

setembro de 1991.

A nosso ver, a solução para o problema dos bancos estaduais

deve, então, envolver medidas de transição e medidas de, consolidação.

Estas últimas se dão fundamentalmente através da independência do

Banco Central © da credibilidade dessa instituição na consecução de sua

função privativa e precípua, a defesa do valor da moeda.

Entre as medidas de transição, a mais importante reside na admi-

nistração compartilhada, não necessariamente explícita (para não gerar

expectativas negativas quanto à saúde financeira de alguns bancos)^ entre

o Banco Central e o banco estadual, que permita o saneamento das insti-
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tuições estaduais. Para o saneamento dos ativos, a primeira providência

seria fazer valer para os bancos estaduais, que são tratados de acordo com

a Lei ns 4.595, de 1964, de forma semelhante à dos bancos privados, a

proibição de empréstimos ao seu acionista majoritário, no caso o respec-

tivo governo estadual. Esse procedimento tem sido tentado ultimamente,

mas sua consecução é bastante dificultada quando se consideram os finan-

ciamentos indiretos.

Como atestam os números de perda de floating e de gastos por

funcionário apresentados ao longo deste trabalho, a redução do quadro

de pessoal e o fechamento de agências já deviam ter-se antecipado, como

aconteceu com alguns bancos privados, à própria queda da inflação.

Outra medida fundamental do ajuste da fase de transição

reside na capitalização das instituições com patrimônio líquido nega-

tivo. Defendemos aí a responsabilização dos acionistas majoritários, no

caso os governos estaduais, que venderiam seus ativos (estatais esta-

duais) para a capitalização e securitização dos créditos de seus respec-

tivos bancos. Essa atitude deveria ser exigida pelo Banco Central logo

após o início de qualquer operação temporária de ajuda aos bancos

estaduais, como no caso recentemente ocorrido da troca de títulos

estaduais por títulos federais visando à redução do spread pago pelo

Banespa para seu financiamento diário.

Em suma, para os bancos estaduais a solução deve-se dar pela

intervenção branca (administração compartilhada) por parte do Banco

Central, sendo os gastos do Tesouro federal (efetuados via Banco Cen-

trai) com o saneamento dessas instituições devidamente compensados

por seus acionistas majoritários, os Tesouros estaduais. Esse pagamento

dos governos estaduais ao governo central deve-se iniciar com a transfe-

rência das participações nos bancos estaduais para o Tssouro federal.

Privatização de estatais estaduais com repasse de recursos ao Tesouro

federal e retenção dás transferências de impostos da União aos estados

podem também ser usadas nesse processo. O passo seguinte reside na

privatização desses baincos e na proibição de se abrirem, por um bom

período, novas instituições financeiras congêneres. Essa proibição pode

constar da Lei Coniplementar de Reforma do Sistema Financeiro reque-

rida pelo art. 192 da Constituição de 1988, cujo projeto já se encontra há

mais de três anos em trâmite no Congresso Nacional.

No tocante aos bancos federais, o ajuste deve iniciar-se pela

capitalização da Caixa Econômica Federal, tendo em vista o passivo a

descoberto dos FCVS e FGTS, com recursos do programa federal de pri-

vatização. Concomitantemente, o Banco do Brasil deve passar por um
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sério redimensionamento e por uma redefinição de sua atuação e de suas

fontes de recursos. Ainda neste primeiro momento, o Banco Meridional

deve ser privatizado, e o Banco do Nordeste (BNB) e o Banco da Amazô-

nia devem ser ao menos transformados em um só banco.

Affonso Celso Pastore — Quero iniciar minha exposição

fazendo algumas considerações sobre os resultados apresentados pelo

Rubens Penha Cysne, que quantificou a perda de receita, derivada do

float, pelo sistema bancário. Entendo que a perda de receita do float foi

estimada multiplicando o estoque de depósitos à vista líquidos disponí-

veis para empréstimos (deduzido, portanto, o recolhimento compulsório

ao Banco Central) pela taxa nominal de juros, em dois momentos: um

período anterior à reforma monetária do Plano Real e um período poste-

rior ao Plano Real. Antes do Plano Real, o estoque de depósitos à vista

em proporção ao PIB era baixo e a taxa nominal de juros era alta. Depois

do Plano Real, o estoque de depósitos à vista em proporção ao PIB cres-

ceu, declinando a taxa nominal de juros. A taxa de recolhimento compul-

sório também foi alterada, passando para 100% sobre os acréscimos dos

depósitos à vista a partir de julho de 1994. A perda estimada foi dividida

em três partes. O sistema bancário como um todo perdeu em torno de

US$9 bilhões, sendo que este total é composto por um pouco mais do

que 30% de perdas incorridas pelos bancos estaduais, em torno de 30%

pelos bancos estatais federais e em torno de 40% pelos bancos privados.

Essa não é a única receita de float que beneficiava o sistema bancário,

mas é certamente uma parcela muito importante do float total.

O que significa isso? É óbvio que o setor privado não-bancário

deixou de transferir para o sistema bancário uma renda equivalente a

US$9 bilhões. Este foi, até aqui, o ganho para o setor privado não-bancá-

rio. Quais as conseqüências do encerramento dessa transferência?

Quando ocorre um processo inflacionário agudo (mas não

somente neste caso) aparece a possibilidade de obtenção daquilo que

David Ricardo batizou de um reht, e que nós traduziremos por uma

renda ricardiana. Qualquer proprietário de um fator escasso ganha uma

renda ricardiana. Os serviços de intermediação financeira e a capacidade

de criar moeda (os depósitos à vista são direitos irrecusáveis sobre o

papel-moeda e, portanto, são também-moeda) geram a possibilidade de

se obter uma renda ricardiana, e com a existência da inflação o sistema

bancário começou a competir para internalizá-la.

Diante do custo de reter moeda, cuja componente dominante é

a taxa de inflação, a sociedade como um todo quer os serviços de

intermediação financeira para poder economizar moeda. A conveniência
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de se ter moeda (papel-moeda ou depósitos à vista) é tão .grande que,

mesmo com uma inflação de 40 ou 50% ao mês, os indivíduos e as

empresas continuam a realizar pagamentos cafn moeda. Ninguém ainda

descobriu formas de pagar com o relógio do ministro Galvêas, ou com

maços de cigarros ou com conhaque, que sejam tão eficientes quanto a

de pagar utilizando moeda, A utilidade deste ativo chamado moeda é tão

grande (gerada pela conveniência do seu uso) que, mesmo com taxas

mensais de inflação muito elevadas, como 40 ou 50% ao mês, ela não é

totalmente eliminada. A moeda continua sendo utilizada mesmo quando

o custo de retê-la torna-se excessivo. Quahdo o custo de reter moeda

torna-se muito alto, contudo, geram-se reações que conduzem os indiví-

duos e as empresas a economizá-la. Uma das coisas que se procura são

práticas operacionais dôs bancos, ou formas alternativas de dar um

maior grau de liquidez a outros ativos financeiros que rendam juros, e

que os transformem em substitutos próximos da moeda. Dessa forma, é

possível economizar moeda, perdendo-se apenas à depreciação de um

estòque real menor, porque é possível transformar rapidamente outros

ativos financeiros ém mòeda, ativos estes cujo poder áquisitivo real não

sé deprecia com a inflação (ou Se deprecia menos do que a mòeda).

O que significa 
"dar 

maior liquidez" a esses outros ativos?

Liquidez significa a capacidade que um ativo tem de ser transformado

em moeda com uma perda pequena. Quanto menor a 
"perda 

de capital"

derivada de uma venda imediata do ativo, maior o seu grau de liquidez,

sendo claro, portanto, que um ativo que possa ser vendido (transfor-

mado em moeda) imediatamente, sem qualquer perda de capital, tem um

grau de liquidez igual ao da moeda, O sistema bancário consegue pçover

formas de transformar putros ativos financeiros em moeda, proporcio-

nando a possibilidade de os indivíduos e as empresas se defeijderem do

imposto inflacionário. Apesar de todas, as formas de transformar outros

ativos em moeda que se criaram durante os anos de inflações altas e crês-

centes no Brasil, a sociedade como um todo continuava a transferir pelo

menos US$9 bilhões para quem produzisse esses serviços. Onde está a

renda ricardiana desse processo? Buscar depósitos à vista significa com-

petir pelo fíoat. O sistema bancário proporciona produtos que permitem

ao setor privado não-financeiro defender-se do imposto inflacionário,

mas em contrapartida ganha a. receita do float. Quando uma instituição

financeira sai em busca dessa receita, ela não sai ao mercado simples-

mente anunciando que deseja mais depósitos à vista. Ela sai abrindo

agências, ou postos de depósitos, ou caixas automáticos, que sirvam
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como instrumentos pelos quais ela capte os depósitos à vista e, com isto,

um pedaço do float.

Eu me recordo que quando tive o privilégio de trabalhar no

Banco Central, podendo desfrutar dessé enorme e bem fundamentado
"otimismo" 

do ministro Gaívêás a respeito de uma'taxa de inflação que

não declinava, tive também a oportunidade de ver, na prática, o exercício

da lucrativa atividade do rérit sèeking (a busca da renda ricardiana),

exercida pelos bancos privados. Naquele momento um grupo expressivo

de bancos privados veio ao Banco Central anunciando sua disposição de

se associarem para enfrentar a Concorrência de alguns bancos maiores,

que haviam individualmente iniciado a instalação de caixas? automáticos.

Eles estavam convencidos de que não era possível a cada um, individual-

mente, abrir seus próprios caixas automáticos, e tomaram a decisão de

fazê-lo em uma associação.

Admitamos que apenas o maior de todos ôs bancos abrisse uma

grande rede de caixas automáticos. Como Seus clientes teriam mais este

serviço, além de todos os demais que são proporcionados por ele e por

todos os demais bancos, prefeririam manter mais depósitos neste banco

do que nos demais. Com isso, ele conseguiria ter mais base para gerar

mais receita derivada do float. Sua atividade derent seeking, ou de busca

pela renda ricardiana, teria mostrado algum sucesso. Não é razoável,

contudo, imaginarmos que isso se faz sem custos, nem que esta sua ação

não ensejaria a reação dos demais bancos. Que esta ação acarreta custòs,

é óbvio. Para poder buscar a renda ricardiana aquele grande banco teria

de investir em capital (o custo dos caixas automáticos, do sistema de

transporte paira o abastecimento de numerário, dos sistemas de controle,

do pessoal, dá guarda e segurança etc.), e, portanto, a atividade de rent

seeking consome recursos reais (mão-de-obra e capital). Por outro lado,

sé somente ele proporcionasse aos setis clientes esses serviços adicionais,

elevaria sua fatia de mercado, o que ensejaria que os demais concorren-

tes perdessem depósitos, conduziftdo-os a também investir nas suas

redes de caixas automáticos. Um segundo banco grande poderia fazê-lo

individualmente. Talvez um terceiro também o fizesse. Mas se para todos

os demais bancos médios e pequenos fosse proibitivo o investimento

para manter baterias de caixas automáticos individuais em cada cidade,

eles optariam por se associar. Provavelmente recusariam* contudo, a

alternativa de não fazer nada, dado que as receitas derivadas do float são

extraordinariamente elevadas em um clima inflacionário. Embora de

uma forma menos ousada e menos agressiva, eles também proporciona-

riam aos seus clientes atuaise potenciais este mesmo serviço.
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Será que o sistema bancário como um todo conseguiu criar

novos depósitos à vista com isso? Certamente não, porque a demanda de

moeda não foi alterada, e o multiplicador monetário deve ter permane-

cido aproximadamente igual antes e depois dessa sua ação. Mas certa-

mente atuou de forma decisiva na determinação de como uma massa

dada de depósitos à vista, cuja magnitude é determinada por condições

macroeconômicas e, portanto, independentes de sua decisão individual,

se distribui entre os vários competidores. Quem investir mais nos caixas

automáticos, tendo um maior número deles, leva uma fatia maior do

bolo. Mas, em contrapartida, para obter uma maio? fatia dos depósitos à

vista gasta mais recursos reais.

A velha teoria econômica nos diz que os bancos provavelmente

deverão investir em caixas automáticos até o ponto no qual sua receita

marginal se igualar a seu custo marginal. Do ponto de vista privado, che-

garemos ao ponto ótimo quando esse equilíbrio (receita marginal igual a

custo marginal) for alcançado. Mas do ponto de vista social, a busca

dessa renda ricardiana custou à sociedade como um todo a utilização de

recursos reais (mão-de-obra e capital) que, se não existisse a atividade de

busca da renda ricardiana, produzida apenas e tão-somente pelo estí-

mulo gerado pela existência da inflação, teria sido utilizada em outras

atividades (comércio, agricultura, exportações e importações, serviços de

transporte etc.). Ou seja, os recursos reais têm um custo de oportuni-

dade, e a busca da renda ricardiana se faz com uma queda de produto,

gerada pela utilização de recursos reais que nesta atividade de busca de

renda somente têm utilidade do ponto de vista privado. Se não existisse a

inflação (que gera a busca pela renda ricardiana), não existiriam esses

investimentos, e outros produtos estariam sendo obtidos com aqueles

recursos reais. O país como um todo perde, embora os bancos ganhem.

Na presença da inflação, o setor privado não-bancário estará melhor do

que estaria sem a presença desse serviço. Mas se o custo de reter moeda

fosse menor, o. que seria proporcionado pela ausência da inflação, seu

ganho não existiria.

Esses recursos reais custam as agências que cada banco foi

abrindo em cada cidade, em cada bairro ou em cada esquina, custam as

casinhas dos bancos 24 horas, custam os serviços para acelerar as ativi-

dades de cobrança e de transferência de fundos para outras praças, eus-

tam os computadores para dar eficiência a tudo isto, custam os salários

extras para os diretores e gerentes, custam os gastos adicionais de pes-

soai para manter uma estrutura hiperinflada. £ o que a sociedade como

um todo ganha com isso? Do ponto de vista privado, ganha uma enormi-
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dade, porque utiliza menos moeda e, ao utilizar menos moeda» paga

menos imposto inflacionário ao governo ou aos demais criadores de

moeda. Mas do ponto de vista social ela perde, porque. se não existisse a

inflação, não precisada mobilizar esses recursos que visam a defender cada

indivíduo e cada empresa do imposto inflacionário. As empresas e os

indivíduos mais ricos se beneficiam mais, porque podem desfrutar da

existência de um sofisticado mercado financeiro que lhes permite econo-

mizar moeda. Quem, no entanto, contínua sendo taxado pelo imposto

inflacionário é o infeliz que ganha salário mínimo ou algo acima disso,

que não tem uma conta bancária e que não pode se defender de forma

mais eficiente do imposto inflacionário. Ele recebe o salário e corre para

o supermercado. É ali o banco dele, e é ali onde ele deposita uma grande

parcela de sua renda mensal. Só que ele compra os alimentos não-perecí-

veis de que necessita, mas tem de continuar guardando alguma sobra em

moeda para fazer frente às emergências, para pagar o transporte urbano,

para eventuais gastos com médico ou farmácia. Como não consegue ter

uma quota de um money market fund, ele acaba pagando proporcional-

mente mais imposto inflacionário do que o indivíduo mais rico. Esse é o

indivíduo que tem a sua renda real cadente. Por isso é que a inflação é o

grande responsável pela concentração de rendas.

Geramos, com tudo isso, uma forma de defesa da inflação —

ou do imposto inflacionário — 
que para cada um de nós somente tem

uma produtividade marginal privada positiva porque existe inflação. Se

não existisse inflação, esses serviços não seriam (e nem precisariam ser)

proporcionados nessa mesma extensão. Em vez de ser cliente de um

banco que me proporciona uma agência em cada esquina, uma lista

enorme de caixas automáticos etc., eu simplesmente posso andar com

mais notas no meu bolso, o que somente é possível quando o custo de

reter moeda (a inflação) é muito baixo.

Essas considerações dão uma idéia do que é o custo da inflação

e de qual é a magnitude da transferência (inútil) de renda entre pessoas

proporcionada por inflações muito altas. O Brasil não tem uma das ren-

das mais concentradas do mundo por acaso. Isso ocorre por causa da

inflação. Esta é a grande causa da concentração. O resto tem importân-

cia secundária.

Quanto é que esse processo inteira mobiliza de recursos? O

Rubens Penha Cysne revelou um ângulo muito importante, ao procurar

medir a ordem de magnitude das perdas de receita derivadas da perda

do float. Em resumo, ele nos diz que os grandes beneficiários daquela

receita eram os bancos de rede. Qcorre que os grandes bancos de rede
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são os bancos estatais: o Banco do Brasil, as caixas econômicas, o

Banespa, o Banerj, entre outros. Para esses bancos estava indo o miolo

do ganho. Na hora em que desaparecerem esses ganhos, o que vamos

assistir é a uma alteração profunda da estrutura do sistema. Vão-se

alterar as estruturas dos bancos estatais e dos bancos privados, mas o

grosso desse ajuste terá de ser feito em cima dos bancos estatais. £ isso

não é^algo pequeno.

Discutir o tamanho das receitas de fhat (e as conseqüências de

sua perda) é algo fundamental, porque começamos a pôr o dedo em cima

de um fenômeno-que é a razão de ser do combate à inflação.

A segunda consideração que gostaria de fazer diz respeito ao

problema da taxa cambial, que é também ligado ao tema db controlemos

agregados monetários. As conseqüências monetárias do regime de câm-

bio fixo são diferentes das conseqüências monetárias do regime de câm-

bio flexível. Existe câmbio fixo quando o Banco Central está disposto a

vender ou a comprar qualquer que seja a quantidade de moeda estran-

geira necessária para sustentar uma dada taxa de câmbio. Existe câmbio

flexível quando o Banco Central nem compra nem vende, e a taxa cam-

bial é livremente determinada no mercado pela oferta e pela procura

exercidas por agentes privados apenas. Há também regimes de câmbio

flexível nos quais existe algum grau de intervenção do Banco Central, e

neste caso podem-se distinguir dois tipos de intervenção. No primeiro,

ocorrem situações nás quais ó Banco Central intervém sustentando a

taxa cambial em um certo limite inferior ou impedindo que ela ultra-

passe um certo limite superior. No segundo, ele nem compra nem vende,

mas cria restrições a certos tipos de operações cambiais, como as que

elevariam a oferta de divisas no mercado, ou que reduziriam a demanda.

Ao impor umá restrição como essa, por exemplo, ele estaria criando for-

ças na direção de desvalorizar a taxa cambial (ou de evitar uma maior

valorização). Não estaria, contudo, sustentando diretamente a paridade

da moeda, o que significa que não estaria comprando (ou vendendo)

moeda estrangeira e, assim, não estaria criando conseqüências expansio-

nistas (ou contracionistas) sobre a oferta de moeda.

No regime do câmbio fixo, o Banco Central sempre intervém

sustentando a taxa cambial. Se a taxa de câmbio tiver uma tendênciaa se

valorizar, ele tem de estar disposto a comprar moeda estrangeira conti-

nuamente. Numa situação como esta não pode existir controle dos agre-

gados monetários. A moeda fica endógena.

Analisemos, agora, o regime de câmbio flexível, no qual o

Banco Central realiza o segundo tipo de intervenção; aquela através da
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qual ele cria restrições ao movimento internacional de capitais» por

exemplo. Admitamos que, com o objetivo de controlar aexpansã© dos

agregados^ monetários, o Banco Central faça uma venda de títulos em

mercado aberto, o que provoca a elevação da taxa doméstica de juros.

Còmo no mercado de câmbio a força dominante (sobrei o comporta*

mentoda taxa cambial) atua, a curto prazo, através do mercado de a ti-

vos financeiros, ocorre uma tendência à valorização da taxa cambial. O

Banco Centrai, no entanto, não intervém para sustentar a taxa cambial

comprando divisas, porque, com iSS©* perderia o controle sobre a quan-

tidade dos àgregádos moriétiriôs. Ele tem de deixar a taxa cambial se

valorizar ate onde o mèrcadò determinar, más; & julgár Çue isso é incon-

veniènte 
pára as exportações (porque rêduz a competitividade), terá de

impor réstriçôès ao ingresso de capitais. Oü então terá de cfiàr incenti-

vos àdemandadd divisas. .» 
"

Entendo que foi este segando regime cambial ò escolhido peío

governo a partir da reforma monetária'de julho. É Uni regime ho qüál ele'

buscou deixar a taxa cambial ser formada o mais livremente pòsáível rio

mercado, pela procura e pela oferta exercidas 
predòminantetnente por

agentes privados, eximindo-se de se tornar umcomprador permaneríte

de divisas. Ein outubro ele comprou US$1 bilhão. Em dézeytibrô elè Ven-

deu US$1 bilhão. Maç ele deixou de fazê-lo (comprando ou vendendo)

permanentemente, o que lhe djçu a condição necessária (se bem! que não

a suficiente) para controlar a expansão dos agregados monetários. A

posição do Banco Central não é mais. a de comprar de USftl 50 milhões a

US$250 milhões em média por dia útil, como o fazia antes dé. 
Julho.

Quando aquele era o caso, não existia qualquer possibilidade de exercer

cQntrole sobre nenhum agregado monetário. Todos eles estavam fora do

controle do Baijc# Central.

Depois disso, q Banco Central passou a deixar o mercado fixar

a taxa cambial. Nos últimos meses, no entanto, a taxa cambial nominal

tem variado pouco, o que tem conduzido alguns a achar que estamos

próximos de um regime de cambio nominal fixo. Olhando para o com-

portamento da taxa cambiai nominal, alguém pode ter a impressão de

que-éstamôs em um regime de taxa cambial nominal fixa. Isso, no

entanto, não é verdade. O que caracteriza um regime de câmbio fixo não

é apenas a constância da taxa cambial (ou sua variância muito pequena),

e sim o fato de que o Banco Central a sustenta,* comprando ou vendendo

moeda estrangeira, o que gera efeitos expansionistas ou contracionistas

sobre a base monetária. A variância da taxa cambial pode ser muito
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baixa, ou mesmo nula, e mesmo assim o Banco Central pode não com-

prar nem vender divisas.

Observando o comportamento da taxa nominal de câmbio de

outubro de 1993 até janeiro de 1994, podemos ter a impressão de que

estamos em um regime que se aproxima do de câmbio nominal fixo. Sq

que, em um regime de taxa cambial nominal fixa, o Banco Central sus-

tenta diretamente a paridade comprando ou vendendo divisas. No regime

que estamos vivendo o Banco Central compra ou vende como uma exce-

ção no seu comportamento, e o faz em valores extremamente reduzidos,

sem significância para determinar uma perda de controle dos agregados

monetários. Quando o mercado ameaça empurrar a taxa para baixo de

R$0,83 por dólar norte-americano, o, Banco Central compra, e quando o

mercado ameaça empurrar a taxa acima de R$0,86, elç vepde. O limite de

R$0,86 é para evitar uma desvalorização que produza mais inflação, e o

limite de,R$0,86 é para evitar uma perda adicional de competitividade

dos exportadores ou dos produtores domésticos de bens substitutos de

importação.

A taxa cambial é uma variável de grande complexidade na eco-

nomia. Ela tem pelo menos duas dimensões relevantes: é um instrumento

monetário e, ao mesmo tempo, um importante préço relativo.

Analisemos primeiramente sua dimensão de instrumento mo-

netário. Tomemos, para iniciar, o regime cambial que tínhamos no Brasil

antes da reforma monetária de julho de 1994. Ele era um regime de taxa

cambial real fixa coexistindo com juros reais altòs (ou extremamente

altos), Esse regime jamais poderia próduzir o controle da inflação. Nes-

tes últimos anos, assisti tristemente a um dos maiores erros coletivos

praticados por muitos dos meus colegas economistas e pela maior parte

dos 
"homens 

práticos", quando afirmaram seguidas vezes que estávamos

assistindo a uma política monetária austera. Essa afirmação era feita

somente porque a taxa de juros era alta. Ocorre que, independentemente

da altura da taxa de juros, a moeda era sempre passiva, porque a taxa

rèal dé câmbio era fixa. E, com moeda passiva, não existe controle mone-

tário que pòssa estabilizar as taxas de inflação. Elas serão determinadas

apenas pelas expectativas, e seus efeitos mflacionários serão sancionados

criando-se uma quantidade qualquer adicional de estoque nominal de

moeda.

Aquele regime poderia produzir apenas a acumulação de reser-

vas e uma concentração adicional da renda. Gostaria de ser proprietário

de um banco quando a taxa cambial fosse fixa e a taxa real de juros fosse

alta. Eu me atulharia de dólares no passivo, reteria apenas ativos deno-
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minados em cruzeiros* ou emcruzeiros reais, ou emi reais, no meu ativo,

iria para a praia e deixaria meu capitai crescendo. Depois de seis meses

teria ficado rico, sem riscos, e sem precisar ter movido um dedo sequer.

Esse tipo de política monetária não é monetarisma Monetarísmo é algo

muito mais sério do que isso. Depois de julho a taxa real de juros conti-

nua alta, e quem manteve passivos em dólares elevou seus ganhos ou,

pelo menos, os manteve. Os juros persistem muito elevados, e não sabe-

mos ainda se o controle da expansão dos agregados monetários tem sido

realizado de forma eficaz. Mas não estamos mais em uma política de

câmbio real fixo, e, pelo menos em princípio, podemos tentar exercer

algum controle sobre a expansão dos agregados monetários.

A outra dimensão da taxa cambial é a de preço relativo. É

comum ouvirmos uma afirmação, sempre feita com ares de uma grande

revelação, de que 
Mem 

todos os planos de estabilização ocorreu sempre

uma valorização da taxa cambial". Isso provavelmente é verdade, mas é

também verdade (embora ela seja sistematicamente ignorada) que o país

não pode valorizar contínua e perigosamente sua taxa cambial. Até onde

queremos ir?

Suponhamos que o país convergisse para um regime de câmbio

fixo com conversibilidade plena da moeda doméstica em dólares, como

na Argentina. No momento em que o programa de estabilização começa a

produzir algum sucesso (como visto pelos mercados), começa a ocorrer

uma repartição de capitais. Para que ocorra um aumento dos investimen-

tos em capital fixo, no entanto, é preciso que deoorra um período mais

extenso, porque a confiança na permanência da estabilidade tem de ser

conquistada, e o capital hão se dirige de imediato para a compra de

máquinas ou para ò aumento do número de fábricas. Ou seja, quando se

inicia algum fluxo de retorno do capital que previamente havia fugido, ele

não se transforma de imediato em aumento de capacidade produtiva, mas

faz um pit-stop no mercado de ativos. É só olhar o que ocorreu com os

preços dos apartamentos em Buenos Aires, ou com os preços dos terre-

nos em Mendoza ou Tucumã, nos dois anòs subseqüentes ao Plano

Cavallo. Quando todos esses recursos entram, elevando a demanda por

um estoque de ativos reais que tem uma oferta fixa, seus preços se ele-

varti. Para quem gosta de raciocinar em termos de um efeito riqueza este

aumento de preços dos ativos produz um crescimento da riqueza perce-

bida e, com isso, gera um aumento dos gastos de consumo. Quem quiser

fazer uma transigência, aceitando Chicago, pode afirmar que 6e elevou a

renda permanente. Em ambos os casos ocorre um crescimento do con-

sumo, e como o país não gera sincrônica e automaticamente um aumento
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de capacidade produtiva, esse aumento de gastos ocorre elevando a

demanda tanto de bens internacionais (tradables) quanto de bens domes-

ticos (non^tradables). O aumento dps gastos totais não pode elevar os

preços dos bens internacionais porque a taxa cambial é fixa, mas pode

elevar os preços dos bens domésticos. Uma das conseqüências é que cres-

cem os preços relativos dos bens domésticos, o que significa que a taxa

real de câmbio declina, valorizando-se. Aumentando-se a demanda por

bens internacionais exportáveis, gera-se a queda das exportações; ele-

vando-se a demanda por bens internacionais importáveis, provoca-se o

aumento das importações. Isso significa que começam a ser gerados dé-

ficits no balanço comercial nos quais se dissipam os fluxos de capitai

repatriado.

Se constituíssemos uma sociedade de pessoas que tivessem a

certeza absoluta de que morreriam* todos, daqui a quatro anos, esta tal-

vez fosse a melhor estratégia, porque estaríamos maximizando o valor

presente desse fluxo de consumo.Agora, se acharmos que vamos sobre-

viver por mais tempo, ou mesmo se tivermos alguma solidariedade com

as gerações futuras, é bom que se evite que esse fluxo de recursos seja

dissipado em uma elevação não-suçtentável do consumo. ,

Não tenho qualquer crítica, em princípio, ao regime de câmbio

flexível, e até certo ponto tenho de manifestar minha preferência por ele.

Minha crítica é contra a proposição de que é legítimo que se dissipe o

fluxo de entrada de recursos externos: apenas em um aumento temporá-

rio de consumo, tudo feito em nome da 
"alegria" 

ou de achar que o Bra-

sil pode (ou deve) fazer déficits em contas correntes, só para compensar

os erros que foram cometidos durante o regime militar, de tentar produ-

zir superávits comerciais. Temos de olhar as coisas friamente. Temos de

otimizar os recursos.

Não tenho dúvidas de que teremos superávits comçrciais meno-

res, e poderemos ter temporariamente déficits em conta corrente. Como

também não tenho dúvidas de que buscar dólares no exterior, em difipul-

dades emergenciais de balanço de pagamentos que. durem por um ou

dofcs anos, é uma coisa natural. O que me deixa assustado é ter de voltar

ao período anterior aos anos 70. Esses erros foram cometidos por nós,

que trabalhamos, durante o regime militar. Seria lamentável ver os social-

democratas, que foram tão críticos dos males do endividamento externo,

cometê-los novamente.

Quanto ao controle dos agregados monetários, começo obser-

vando que a moeda tem caminhos estranhos através dos quais produz

variações na demanda agregada. Um deles é através de alterações no
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estoque percebido de riqueza. Outro é alterando a oferta de crédito.

Acredito que este segundo canal é importante na atual situação da eco-

nomia brasileira.

Suponhamos uma economia que tinha uma inflação de 50% ao

mês e que vem subitamente para próximo de zero. Com 50% ao mês de

inflação não existia crédito, e com uma inflação próxima de zero ele se

expande. Ainda que a taxa real de juros seja alta, o indivíduo que não

conseguia comprar bens duráveis de consumo, ou confecções etc., por-

que não existia crédito, passará a comprá-los agora. Por que isso, se a

taxa real de juros continua alta ou mesmo pode ter-se elevado? Será que

existe uma grande dose de ilusão monetária? Pode ser que exista ilusão

monetária, mas é preciso lembrar que a utilidade marginal de um bem

cresce com a escassez, e depois de muitos anos sem comprar o bem, com

as pessoas vestindo roupas velhas, ou assistindo TV em aparelhos anti-

gos e que quebram, ou guardando alimentos em geladeiras que não res-

friam, a utilidade marginal de comprar esses bens deve ser muito alta, e

superior, provavelmente, à utilidade marginal da renda derivada dos

depósitos de uma fração de seu salário em uma conta de poupança.

Quando o crédito se expande, tem de ocorrer um controle da expansão

do M4, o que se faz com o recolhimento compulsório sobre depósitos à

vista ou a prazo, ou sobre ambos. Acredito que os controles através de

compulsórios são uma desgraça, distorcem e são contrários ao libera-

lismo. Mas, nesta transição, acredito que sejam necessários, porque

fazem a função de realizar o controle da expansão do M4.

Rubens Penha Cysne — Agradeço aos participantes e dou por

encerrado este painel.



Política monetária: a transição

do modelo atual para 
o modelo

clássico*

Alkimar Moura — Como ex-aluno da FCV no Rio clc janeiro e

professor da FGV em São Paulo, certamente é um prazer presidir esta

ilustre mesa composta por tao competentes painelistas, para disculii um

assunto certamente importante, que é a mudança de regime de política

monetária no Brasil em futuro próximo. Esta iniciativa da EPGE é muito

oportuna. Precisamos repensar o modelo atual de execução de política

monetária no Brasil; questionar se realmente exisle um modelo de poli-

tica monetária, analisar suas limitações e dificuldades, bem como as dis-

torções que esse modelo acaricia. E nossa obrigação como profissionais,

como acadêmicos, c estudar o novo regime, o novo modelo que seja

compatível com uma situação de estabilidade econômica que esperamos

seja a nossa realidade nos próximos anos. Minha junção como presidente

do seminário c puramente cerimonial. Tenho apenas de abrir o semináiio

e encerrá-lo. Acho muito razoável a decisão dos organizadores de não

deixar que a autoridade monetária falasse alguma coisa.

Agora, eu gostaria, pelo menos, de colocar minha preocupa-

ção sobre esse tipo de problema. Vou falar mais como professor e

Painel realizado cm 9-12-1W. Proiclontc da mesa: Alkimar Ribeiro Moura (diretor de

política mondaria do Banco Cenital). Mediador: Rubens Penha Cysne (diretor de pé»-

quisa da KPG17l;GYt. Debaledores: Alíonso Celso Paslore (ex-presidente do Banco Cen-

uai): Cario,-. Brandão (ex-presidente do Banco Central); Paulo Guedes (diretor do Banco

Pactuai).
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menos como diretor de política monetária do Banco Central. A discus-

são de política monetária no Brasil oscila muito em torno de soluções

muito simplistas. Tínhamos nos anos 80 uma visão que todo o pro-

blema da política jD£foeté»ape resumirá ciranda finanççira^a década

de 90, todo o/problèma da política moiíet&ná foi rèdúiido á zeragem

automática ftà*Q#!Bui$r a^d^endêijqjfl dç Banco Central. Acho que

certamente as duas são decisões importantes, mas reduzir a política

monetária a apenas esses pontos, quer dizer, formular á questão do

novo regime de política monetária apenas para assegurar a independên-

cia formal do Banco Central e acabar com a zeragem automática é cair

em soluções simplistas que, de maneira nenhuma, fazem jus à realidade

e à complexidade política, institucional, econômica e monetária do Bra-

sil. Temos situações específicas, problemas específicos, e certamente o

seminário dirige-se a esses temas. Basta lembrar os problemas dos ban-

cos estaduais, das vinculações entre Tesouro e Banco Central, das difi-

culdades de se conseguir compradores finais para os títulos públicos ou

privados. Acho que essas situações devem ser enfocadas em uma aná-

lise realmente séria dò regime de pôlítica'monetária qué fuja dos sim-

plismos muito èm moda. Certamente tenho muito a àpreiíder neste

seminário ^ tenho muita satisfação em estar aqui.

Rubens Penha Cysne — Como mediador, tenho o conforto de

apenas incitar o debate e tentar colocar aqui mais ou menos quais são

os pontos que pretendemos abordar. Existem aqui nesta mesa pessoas

qiie defendido já há muito tempo, como o Carlos Brandão, uma

tt^odiffçação da forma operacional de política monetária. Isso desde o

início da década de 80. Então, este não é um problema que se coloca no

momento. Como muito bem disse o Alkimâr, de forma alguma o pro-

blema çe resume a saber se tem zeragem, se não tem zeragem, como se

faz a zeragem. Na verdade, observa-se claramente qué ò Brasil está dis-

tante, nesse período de transição, do regime de política monetária que

desejaríamos ter. Enquanto não tivermos o ajuste fiscal, teremos de

recorrer á esses subterfúgios, que em alguns casos geram distorções,

em outros geram desintermediação e assim por diante. Mas, neste

momento em que temos necessidade de fazer uma avaliação sobre a

política monetária, além da questão da zeragem, cabe também analisar-

mos a questão da transição do siatus atual, em que existem esses com-

pulsórios «levados, para a situação clássica, dos EUA é do Canadá, por

exemplo, que funcionam com compulsórios sobre depósitos à vista da

ordem de 5%, e onde não existe uma cunha fiscal tão elevada nem

À
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depósitos compulsórios tão elevados sobre passivos que rendem juros,

nem muito menos sobre ativos.

Carlos Brandão — Vou ser bastante pragmático e tentar ser

didático para tratar dos assuntos que são objeto do nosso painel. Só vou

talvez me referir um pouco aopassado porque >é importante levar em

conta a experiência para não errar ao se dar os passos para o futuro.

Quando Emane Galvêas, presidente do Banco Central, convidou-me

parà ser gerente da dívida pública, isso há mais de 25 anos, o objetivo foi

implantar o open market no Brasil. O que encontrei, emparticular, em

1969, no Banco Central?; O relatório de um representante do Federal

Reserve Bank of New York. mr. Samford, de um ano>e meio ,antes, com

uma série de recomendações para implantar o open market* Depois,

quando estava tomando posse no cargo, encontrava-se aqui, estudando

o mesmo assunto, outro vice-presidente do Federal Reserve Bank,

mr. Marshall. Este, no desenvolvimento do seu trabalho, já estava até

querendo escolher os dea/ers do Banco. Central.,

Acho importante destacar mais dois fatos bastante curiosos

logo que assumi aquela gerência: o Banco Central estava liquidando, em

nome do Tesouro, a dívida pública mobiliária fundada federai, emitida

no tempo do Império e até 1918. Na realidade, essa dívida se transfor-

mou na maior moratória da história do país, porque não se pagaram

juros nem a correção cambial. Os títulos resgatados encheram todos os

cofres das principais agências do Banco do Brasil e o foram pelo valor

histórico. Minha tarefa inicial foi terminar esse resgate até 1970, para

estabelecer o conceito do crédito público. Em 1969 as QRTNs tinham

correção monetária e cambial. Mesmo assim, não havia subscritores

voluntários para esses títulos, apesar de o Banco do Brasil oferecê-los em

todas as suas agências. Só havia subscrições para efetuar caução para

concorrência pública; para lastro do compulsório, de depósitos à vista

dos bancos e também para o fundo de indenização trabalhista. Pode-se

afirmar que não existia um mercado para esses títulos naquela época.

Por isso, escrevi uma carta para o Galvêas e para o ministro

Delfim Neto, da Fazenda, indicando que o volume de vencimento em

1969 era muito grande e não conseguiríamos fazer o giro da dívida.

Haveria resgate líquido com emissão de moeda. Em face disso, minha

primeira'tarefa como-gerente foi .organizar a dívida pública imobiliária

federal e criar um mercado para ela. Entendi que a tarefa mais impor-

tante do Banco Central, até-.do ponto de vista fisoal .e monetário, era

organizar e criar umj mercado dinâmico com um perfil adequado papa as

ORTNs. Tivemos sucesso.
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O certo é que em 1969 giramos a dívida e conseguimos cobrir o

déficit do Tesouro Nacional, que era bem grande, com a colocação

voluntária de títulos. No início de 1970 começamos a adotar as primei-

ras providências para organizar o open market. Mas nossa preocupação

era organizar e expandir o mercado de ORTNs, aumentando sua coloca-

ção junto ao público, além de aumentar seu prazo, sem o que estaríamos

inviabilizando o aperfeiçoamento das políticas monetária e fiscal.

Na época o caixa do Banco Centrai era o Banco do Brasil. O

compulsório era recolhido ao Banco do Brasil, para crédito na conta

moviménto que o BC ali mantinha. Por isso, o BB era a autoridade mone-

tária relevante. Não se falava em reservas bancárias.

Qual a função do open market? Regular o volume de reservas

bancárias de livre movimentação dos bancos, depositadas no BC. Esta é

a chave dó êxito do open market, ou seja, só atuar para regular o nível de

reservas livres dos bancos. Se o BC atuar bem no controle das reservas

livres, ele consegue fazer com que o compulsório e o redesconto sejam

instrumentos muito mais eficientes no controle monetário. Naquela

época o Banco Central era também banco de fomento e banco agrícola, e

o Banco do Brasil, o caixa de todo o sistema bancário, como autoridade

monetária relevante. Não havia como mensurar a movimentação diária

de reservas bancárias. Começamos o trabalho artesanal para saber qual

era o flòating de saques de reservas bancárias interbancos junto ao

Banco do Brasil. Até então ninguém tinha noção disso.

Quando lançamos as letras do Tesouro, em agosto de 1970,

para se ter uma idéia de como o nosso mercado era na ocasião, ninguém

sabia calcular taxa de juros, nem para a ORTN. Isso é verdade. As LTNs,

lançadas em 1970, ficaram um ano com as taxas fixadas nos editais de

ofertas públicas do BC. Para as ORTNs, quando as vendíamos para o

mercado, fixávamos a taxa de juros e informávamos por quanto a insti-

tuição financeira deveria vendê-las. Esse era o estágio do nosso mercado

financeiro em 1970.

Quando começamos a desenvolver o open market, montamos

um esquema para acompanhar as reservas livres dos bancos comer-

ciais, visando à sua eficiência. Assim, tivemos de criar registros contá-

beis no Banco do Brasil para controle do movimento do que eram

reservas livres. Acabamos montando controles bem eficientes com esse

objetivo. O desenvolvimento do mercado aberto, portanto, foi baseado

em duas pilastras. A primeira foi a organização da dívida pública, ten-

tando aumentar seu perfil de prazo e sua colocação no mercado, para

que o Tesouro não tivesse problema quando tivesse déficit de caixa,
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quer no mês a mês, quer no ano fiscal. A segunda pilastra foi tentar,

através desses títulos em circulação, fazer política monetária para, na

sintonia fina, influenciar o nível de reservas bancárias do sistema ban-

cário e só indiretamente a taxa de juros.

Esse realmente foi o período de organização do mercado de títu-

los públicos federais e do open market, Organizamos também a dívida

pública mobiliária de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e de outros estados,

padronizando a legislação. Na ocasião, sugeri aos estados que criassem

distribuidoras de valores para administrar a dívida. Foram criadas diversas

e aconselhei que fossem controladas pelos respectivos Tesouros estaduais,

sem qualquer ligação com os bancos oficiais, para não comprometer a

liquidez dos bancos com as operações de administração das respectivas

dívidas. O Banco do Brasil ficou encarregado de administrar a dívida de

alguns estados que não tinham condições de atuar nesse mercado.

Em 1969, o prazo médio das ORTNs colocadas em mercado

era muito curto, inferior a seis meses. Mas em cinco anos conseguimos

elevar o prazo médio desses títulos, em poder do mercado, para mais de

dois anos. Quando deixei a gerência da dívida pública, era de 9% do PIB

o volume de títulos em circulação em poder do mercado. Até 1979, esse

mercado funcionou bem. Quando houve o primeiro tabelamento da cor*

reção monetária, em dezembro daquele ano, começaram as crises no

mercado. Naquela época, os títulos públicos federais em poder do mer-

cado eram negociados com recursos a compensar.

Em fins de 1979, o Banco Central modificou a forma de liqui-

dação financeira dos títulos públicos federais, estaduais e municipais,

passando tudo para reservas bancárias. Essa modificação não foi prece-

dida de estudo técnico. Os que elaboraram a programação de computa-

dor para essas liquidações não conseguiram desenvolver um software

colocando uma parte em recursos a compensar e a Outra em reservas

bancárias. Isso convenceu o sistema financeiro e a Diretoria do Banco

Central a colocar toda a citada liquidação em reservas bancárias. Na oca-

sião, informei ao BC e às principais instituições que operavam nesse

mercado que essa alteração iria inviabilizar o open market¦ a dívida

pública, a política monetária e a atuação dos dealers. Logo em seguida,

fui eleito presidente da Andima. Fiz um verdadeiro carnaval na imprensa

condenando essa mudança, enfatizando que realmente causaria malefí-

cios muito grandes ao país e ao mercado,

À medida que o tempo foi passando, as distribuidoras 4e vMô-

res que administravam as dívidas dòs estados (Divesp, Diminasetc.),

que não tinham conta corrente de reservas bancárias no BC porque as
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reservas bancárias, são um ativo exclusivo dos bancos comerciais e do

Banco Central, foram alijadas desse mercado. Com isso, a liquidez dos

títulos da dívida dos estados caiu no colódos respectivos bancos oficiais.

Os problemas daí decorrentes têm sido muito grandes, a ponto de hoje

comprometerem a sobrevivência do Banespa e do Banerj.

Antes de o Collor ser eleito, fiz uma palestra para os presiden-

ciáveis, com o títuto A dívidapúbtíca interna — 
problemas « soluções,

em que eú dizia que estava inviabilizada e poderia haver uma moratória.

Foi à época em que as aplicaçõesfinanceírasestavam concentradas no

overnight. Com aplicações em títulos da dívida pública com liquidação

em reservas bancárias, não há como ter um mercado ordenado e uma

administração adequada dá dívida. Por essa razão, duvido que alguém

aponte uma pessoa jurídica não-Fmanceira ou uma pessoa física que

tenha comprado uni título da dívida pública. Só existem aplicações com-

pulsórias nos fundos (FAFs, fundos de renda fixa, de commodities etc.) e

para os fundos de pensão; Estamos no mesmo estágio dè 1968 em ter-

mos de má administração da dívida pública. Os grandes compradores,

hoje, são òs bancos cômeteiais, em um mercado de cartas marcadas, cha-

mado de 
"ciranda 

financeira", entre o Banco Central e essas instituições.

O conceito de reservas bancárias livres desapareceu còm à prática da

zéragem diária adotada pelo BC.

Os títulos em circulação no mercado, negociados com liquida-

ção financeira em D + 1, dentro da linguagem de mercado, podem ser

negociados , í bilhão dé vezes num dia, porque é neutro seu impacto

sobre as reservas bancárias. A negociação de títulos públicos exclusiva-

mente com reservas bancárias e um grande erro, porque se perde a

noção dos fatores que estão tendo impacto nessas reservas durante o dia.

Diminuir o número de variáveis que influenciam as reservas líquidas dos

bancos comerciais, é medida da máxima importância para restabelecer a

eficiência do open market como instrumento de política monetária. Para

que isso aconteça, os títulos em circulação no mercado devem ter a liqui-

dação financeira em D + 1, em todas as operações em que o BC não seja

interveniente.

Como está funcionando o mercado de títulos públicos, sua

administração passou-a ser um diijsQ-#. difícil problema,; 
em vez de um

valioso auxiliar da política fiscalv$£de repente, acontecesse uma malu-

quice qualquereo- governo federal .decretasse que ninguém pode pagar

nada com cartão de crédito. só comdinheiro vivo, as transações comer-

ciais: no Bfasil praticamente par«?iam. É assim que funciona hoje o
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mercado de títulos públicos entre nós, porque reserva bancária é o

mesmo que dinheiro vivo.

Hoje, o sistema de funcionamento do open market e de zera-

gem diária inviabilizou a eficiência do compulsório e do redesconto

como instrumentos de política môttetária. Neutralizou os dois e, desde

que isso vem sendo feito, inviabilizou também a eficiente administração

da dívida da Umão e dos estados. Seria uma medida de bom senso, um

serviço prestado ao país, os títulos em circulação no mercado voltarem a

ser negociadoscom os recursos normais que a economia usa, como ocor-

ria até 1979. Só quando o Banco Central entra comprando e vendendo

títulos é que a liquidação financeira deve ser feita com reservas banca-

rias, para sensibilizar seu nível, porque o nível de reservas livres que os

bancos detêm é que indica aperto ou folga de liquidez, ou seja, retração

ou expansão do crédito.

Quando começamos a organizar o open market, os recursos

financeiros brutos eram, em sua maioria, concentrados em depósito à vista

(80%); Não existia poupança de médio e longo prazos em 1968, porque

não existia um ativo financeiro para regular o nível de caixa do sistema. O

título do Tesouro supriu essa deficiência. A partir do momento em que o

open market foi organizado, os bancos puderam começar a captar maior

volume de poupança e também depósitos a prazo, aumentando seus prazos

de vencimento. O prazo mínimo de poupança era de seis meses e coloca-

vam-se títulos de cinco aitos. A primeira' estatística contendo os conceitos

de M2 e M5 foi de nossa autoria, em relatório da gerêmáa da dívida

pública. Antes, portanto, de 1968, não existia poupança de médio e longo

prazos. Hoje a conjuntura é semelhante. Para alongar o perfil do prazo da

poupança financeira interna, a alavanca são os títulos públicos federais. Se

a dívida púbMca não conseguir alongai; junto ao público, ç perfil de prazo

da dívida» os demais tipos de poupança também não se «levarão.

O que ocorre hoje é que tudo está concentrado no curtíssimo

prazó e isso dificulta toda a política monetária. As aplicações financeiras

cóncèntram-se em 30 dias, de modo geral, Isso aí faz com que a veloci-

dade renda na moeda deva ser muito grande, o que dificulta o ajuste da

economia. Por isso, a primeira medida a ser adotada pelo governo fede-

rái seria recolher os tributos federais em poder dos bancos, de acordo

como interesse diário da política monetária. A segunda medida seria

autorizar que os títulos em circulação no mercado» inclusive os esta-

duaís, possam tei* sua liquidação financeira em-D + 1. Essas duas medi-

das são de fundamentai importância para restabelecer a eficiência das

políticas fiscal e monetária.
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Paulo Guedes — É evidente que essa bateria de aumentos em

recolhimentos compulsórios disparada pelo Banco Central é um instru-

mento transitório de controle monetário, com o objetivo imediato de blo-

quear a expansão de crédito e o aumento de demanda agregada, que

estariam ameaçando a estabilidade do Plano Real.

A solução permanente para o problema da estabilidade de pre-

ços requer mudanças drásticas nos regimes fiscal, monetário e cambial

do país.

A superinflação brasileira foi produzida pela dinâmica inte-

rativa de um regime fiscal em desequilíbrio permanente, um regime de

moeda passiva e um regime de indexação generalizada de preços, salário

e câmbio. O regime de câmbio indexado é particularmente interessante,

do ponto de vista teórico, por suas implicaçõessobre o controle da emis-

são monetária na presença de fluxos de capitais internacionais. ,

Em um regime de câmbio nominal fixo, tipo padrão-ouro, cur-

rertcy board ou uma de suas variantes (como na Argentina de Cavallo), o

Banco Central não controla a oferta de moeda, que é endogenamente

determinada pela demanda. Em um regime de cambio real fixo, como

praticava o Brasil; o problema é tecnicamente semelhante, embora o

Banco Central possa produzir uma inflação substancialmente maior que

a do resto do mundo (pela presença dominante dos non-tradable goods

and services) e uma permanente expansão do crédito doméstico do sis-

tema monetário em termos nominais (pois a indexação cambial preserva

a taxa real de câmbio, calibra o hiato de recursos e limita a perda de

reservas internacionais ao aumento, em termos reais, do crédito interno

líquido das autoridades monetárias).

Mas, no limite, suposta a perfeita mobilidade de capitais, a taxa

de expansão da oferta monetária é endógena. A tentativa do Banco Cen-

trai de expandir seu crédito interno líquido (para financiar um desequilí-

brio fiscal, para fazer um pegd&s taxas de juros etc,) acima do fluxo de

demanda por base monetária resulta em uma combinação de perda de

reservas (via queda de juros e saída de capitais, esterilizando parcial-

mente a emissão monetária original) e em desvalorizações cambiais ace-

leradas (pela aceleração inflacionária interna).

Por outro lado, qualquer tentativa de controle de crédito

interno líquido das autoridades monetárias resulta em elevação transito-

ria dos juros e em entrada de capitais que revertem a contração inicial de

moeda e forçam a convergência da taxa de expansão da oferta de base

monetária com a taxa de expansão da demanda por high powered money.

A diferença é que a expansão de base foi lastreada.por um ganho de



PIano ReaI Ajoo a Ano ? 127

reservas internacionais. Mas a taxa de expansão dà oferta de basemone-

tária é endógena, demand detetmined.

A combinação de »ra regime de câmbio indexado com um

regime de política monetária passiva, produzida pela endogeneidade da

taxa de expansão da oferta monetária (resultante da mobilidade de capi-

tais), implica a determinação da taxa de inflação.

Nesse sentido, a mudança nos regimes monetário e cambial

ensaiada pelo Plano Real merece aplauso. Conceitualmente, a idéia de o

Banco Central ter como target o controle dos agregados monetários, por

um lado, e a instauração de um regime de câmbio flexível, por outro, é

consistente, o que não ocorria no antigo regime. O regime de câmbio

real fixo, que tivemos por quase três décadas, era inconsistente com o

controle dos agregados monetários, em face da crescente mobilidade dos

capitais internacionais.

A criação do Banco Central independente na reforma consti-

tucional seria a institucionalização que consolidaria a pèrsecução do

controle dòs agregados monetários, em busca da permanentè estabi-

lidade dos preços internos. Uma intervenção no Banespa, para exem-

plificàr com o estado politicamente mais forte, seria um problema

técnico. O governador Covas teria de se entender com o presidente do

Banco Central. O presidente da República não deve ter esse ônus poli-

tico: basta dizer que nada pode fazer, pois a independência do BC está

lá na Constituição. FHC foi eleito com 40 milhões de votos, em cima de

uma proposta de estabilidade de preços. Está em início de mandato; se

não fizer agora uma intervenção nos bancos estaduais para consolidar

o real como moeda forte, quando é que vai fazer? O BC independente

torna-se o escudo institucional da nova moeda, um templo monetário

como o Federal Reserve ou o Bundesbank. Os Tesouros norte-ameri-

cano e alemão obtêm financiamento em títulos de até 40 anos a juros

abaixo de 7% em função dessa credibilidade institucional do guardião

da moeda. Ou o estado de São Paulo vende a Paulista de Força e Luz, a

Cesp etc., para capitalizar o Banespa, ou perde seu banco estadual por

incapacidade de respeitar suas restrições orçamentárias definidas no

pacto federativo.
! 

O Executivo, da mesma forma, deve restringir-se aòs gastos

aprovados pelo Congresso Nacional no orçamento da União. O Tesouro

hão pode pressionar o Banco Central pelo financiamento de gastos não

aprovados no Congresso. A transparência dos gastos públicos é fundamen-

tal, e a discussão no Congresso consiste exatamente em eleger prioridades

sujeitas à restrição orçamentária. Além dos desajustes econômico e social
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produzidos pela inflação, há também essa terrível distorção política, que

consiste no desvirtuamento do processo democrático. A fumaça inflado-

nária impede s visibilidade da escolha de prioridades no Congresso e tam-

bem uma ciàra percepção de que a aprovação de gastos não-prioritários,

pela aparente ausência de restrição orçamentária, resulta na cobrança

automática do mais injusto dos impostos. O pior exemplo possível de

taxation without representation!

O BC independente não elimina os conflitos implícitos na defi-

níçSo de 
gastos públicos, nem o estàbelecimentò de novos tributos, nem

a permissão para aumentos na dívida pública federá!. Apenas garante

que essas questões serão remetidas para ò fórum adequado, o Congresso

Nacional* garantindo a necessária transparência ao 
processo 

decisório de

um regime democrático.

Em relação ao regime de câmbio flexível, muita bobagem tem

sido dita por seus opositores.

A primeira bobagem, freqüente nas páginas dos jornais, éoargu-

mento de que se criou um dilema insuperável para o governo. Se as taxas

de juros forem muito altas, há uma entrada de capitais que derruba a taxa

de câmbio e quebra o parque industrial. Seastaxas forem muito baixas,

preservamos a indústria nacional, mas aquecemos a demanda agregada e

explodimos o Plano Real. A tolice consiste em naoobservar o princípio de

Tinbergen, que exige tanto instrumentos a serem acionados quanto objeti-

vos a sei-ern atingidos. Basta introduzir a política fiscal para dissipar o

falso dilema. A redução dos gastòs do governo ou ó aumento de impostos

produz uma queda ha absòrção (qüe consiste no componente doméstico

da demanda agregada), desaqüecendo a démarida sem ameaçar a competi-

tividade externa de nossa indústria, pela sobrevalòrização do real resul-

tante da atual política monetária 
"de 

juros altos". Mesmo a política atual,

calçada pelo instrumento transitório do inieresi equalization tax em que

consiste o IOF, poderia conciliar conceituálrnente juros brutos altos o sufi-

ciente para derrubar o consumo e o investimento privados e simultanea-

mente juros líquidos baixos o suficiente para inviabilizar arbitragens de

capitais internacionais de renda fixa e impedir qualquer sobrevalorização

do real.

.Teoricamente, pelo princípio de Tirçbergen, o governo pode

combinar instrumentos de política, econômica suficientes para atingir

simultaneamente seus objetivos, mesmo sem recorrer a um second best

como o interestequalization tax.
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O problema é que o governo optou por uma seqüência de ações

que não é a ideal, e, em programas de estabilização, a ordem dos fatores

altera o produto,

O Real é coriceitualmente bastante superior ao Cruzado: foi pre-

anunciado, tem preços livres, preparou um ajuste fiscal prévio, ainda que

transitório,; evitou a política monetária suicida de 1986 e deixa implícita

no regime de câmbio flexível a perspectiva de que tampouco será suicidai

política cambial» como a que nos levou à moratória çxtenia em 1987. f...

Mas o tirfiing de entrada em cena do» diversos instrumentos

certamente não foi o ideal do ponto de vista técnico,, É uip;mal congênito

desses choques de estabilização, A privatização e o ajuste fiscal perma-

nente permitiriam à política ,monetária defender a estabilidade de pereças

com juros reais substancialmente reduzidos, Não haveria essa percepção

generalizada de que o real está sobrevalorizado. A desregulamentaçao e

a reforma tributária estimulariam 05 inyestimentos, . diretos, e tanto o

conteúdo das importações quanto p financiamento do déficit em transa-

ções correntes seriam mais tranqüilizadores.

Um déficit em transações correntes de 1% do PIB, resultante

da importação de máquinas e equipamentos fupnciada por investimen-

tos diretos, pode revelar uma economia mais saudável do qué outra com

déficit, de 5% do PIB resultante da importação de bens de consumo

financiados por hot mortey em bolsa de valores ou arbitragens de renda

fixa. 1

. 0 Chile foi ao limite da privatização e da desrégulamentaçãõ

no setor real e esnobou os fluxos de capitais dé curto prazo. Os fluXos

são menores, mas sãp de capitais de risco, investimento direto que trans-

fere tecnologia, são fluxos permanentes que produzem o crescimento

econômico de longo prazo pelo aumento da taxa de invèstimento. O Bra-

sil fez diferente.

O Brasil tem feito o contrário do Chile. Seduziu os cirandei-

ròs de curto prazo, mas não consolidou expectativas fávoráveis de

longo prazo para o setor real. A desregulamentação; a 
-privatização, as

rèforinas fiscal e da ptevidência são indispensáveis pará désofestírUir os

canais de investimentos de longo prazo, e, francamente, temos Cômi-

nhado muito lentamente nessa direção. Sem modernizar os portos, der-

rubár os monopólios, reduzir as alíquotas dos impostos, baixar os

encargos sobre o custo da mão-de-obra, destributar as exportações etc.,

não há como criar um friendty bttsiness environment que possa «stimu-

lar o capital estrangeiro a escolher o Brasil como estratégico do ponto

de vista de localização industrial.
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Gostaria de finalizar submetendo algumas considerações à

reflexão dos participantes deste seminário.

Os dois grandes vazamentos da política monetária consistiam

no pegging dos juros reais e no pegging do câmbio real. O regime de

câmbio flexível neutraliza os efeitos adversos da mobilidade de capitais

sobre o controle monetário. A intervenção nos bancos estaduais e o fim

da zeragem automática no open neutralizam o segundo fator de vaza-

mento. O BC deve trabalhar ná mesa de open de modo análogo ao que

opera na mesa de câmbio: juros livres e câmbio flexível sob discreta

vigilâficia &o BC, que pauta suas atuações dom base em faixas de inter-

vençâo e targets a serem atingidos, exatamente como operam o Fed, o

Bündesbank e o Bank of Japan. Fatores sazonais, comò recolhimento de

impostos e aumento sazonal na demanda por moeda em dezembro, são

acómòdados com o BC doador no limite superior da faixa de intervenção

dos juros. Fatores fundamentais, como uma elevação da taxa de inflação,

desnudam a inadequação da faixa, pela permanência do BC na ponta

doadora no limite superior, ao revelarem-se através de desvios nâs metas

monetárias. O comitê de mercado aberto sé reúne, como o Fed, e levanta

a taxa básica de juros (taxa de redesconto) oü a faixa de intervenção. No

caso do câmbio, o target é o nível de reservas. Pressões transitórias são

acomodadas peta intervenção do BC, e choques permanentes (tipo cho-

que do petróleo) revelam-se pelo vazamento de reservas, até que o BC

reajuste para cima a faixa de intervenção. Se a faixa de intervenção tende

a zero, cai-se no câmbio fixo; se tende ao infinito, tem-se câmbio livre.

Trata-se, no caso intermediário, de uma faixa de intervenção de 5% para

cima, ou 5% para baixo do centro da faixa, de uma taxa flexível tipo

managedfloating. Se o BC tenta ignorar o desvio do target, tipo perda de

reservas, em face de um choque permanente, temos o indesejável dirty

floating.

O BC deve perseguir suas metas anuais de expansão dos agrega-

dos monetários através de targets trimestrais dessazonalizados. Expansões

de 20% no último trimestre do ano e contrações de 20% no primeiro tri-

mestre podem ser inteiramente compatíveis com metas anuais de 5% na

emissão de agregados monetários (base, Ml, M2 etc.). O importante é

que haja um feedback automático que dispare para cima ou para baixo as

faixas de intervenção nos juros, em função dos desvios ocorridos em rela-

ção aos targets monetários, como ocorre automaticamente nas taxas de

mercado (captações do setor privado, mercado de futuros» taxas de

empréstimos etc.) em resposta a eventos não antecipados.
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Independentemente (te seu financiamento ocorrer através de

interest bearing liabilities (como as dívidas públicas interna e externa)

ou de non-interest bearing liabilities (como base monetária ou ações de

estatais), o déficit fiscal, no conceito de necessidades de financiamento

do setor público, determina a taxa à qual o governo lança seus passivos

nos mercados financeiros. Há sinais evidentes de que essa taxa de emis-

são primária foi excessiva, apesar do fato de que, numa economia em

crescimento, a demanda por ativos financeiros embutida rta taxa de pou-

pança interna também se amplia com o crescimento de renda perma-

nente, além dos fluxos de poupança externa.

A explosão inflacionária revela que a emissão primária de base

excedeu em muito a demanda fluxo por base necessária à 
"monetização

do crescimento" (cuja estimativa deveria constar no orçamento, refor-

çando a coluna de receitas do Tesouro, sob a rubrica de seigniorage).

A brutal elevação dós juros reais revela uma oferta primária de

títulos públicos claramente excessiva em relação à demanda fluxo por

bonds, resultante do crescimento da renda permanente, produzindo uina

Crescente public debt/national wealth fatio e a decorrente elevação do

prêmio de risco após uma seqüência de calotes parciais, via confiscos na

correção monetária, culminando no bloqueio de ativos de Collor.

O endividamento externo, em bóla-de-neve até a moratória

externa em 1987, apesar da completa imperícia do Plano Cruzado,

indica também um ritmo indesejável de captação de petrodólares recicla-

dos nos aiios 70 e uma estratégia inadequada de 
"pedalar 

a bicicleta da

dívida para nãó cair" no inicio dos anos 80.

Finalmente, e mais preocupante para o futuro, os mercados

mundiais de ações dão sinais visíveis de cansaço: Após uma década de

buli markets, tendo como subproduto a sinfonia dos emerging markets

que possibilitaram importantes transformações estruturais nos países em

desenvolvimento, o Brasil terá mais dificuldades em implementar um

abrangente programa de desestatização em meio às crescentes taxas de

juros internacionais e a uma iminente reversão de tendência nos merca-

dos acionários. O governo usou o mercado de capitais pela ótica do

míope: fazer caixa pára financiar a máquina estatal, em vez de financiar a

reforma estrutural da economia via privatização. Da mesma forma que

implodiu o financiamento externo nos anos 70 e overnightizou a pou-

pança interna nos anos 80, iniciou os anos 90 intoxicando o mercado

acionário sem qualquer estratégia mais sofisticada de utilização deste

importante instrumento de financiamento do crescimento econômico e

de democratização da propriedade.
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Affons* Cf lso Pastore — A primeira pergunta que tem de ser

respondida é ss o país quer ou não quer ter política monetária. Ela pode

parecer fora de lugar em uma discussão como.esta, mas. dependendo do

regime cambial que se defina, pode ou não existir lugar para ,o exercício

da política monetária.

Logo depois do Plano Cavallo, visitando a Argentina com um

grupo de empresários, alguém perguntou ao diretor da área externa do

Banco Central da Argentina como era a política monetária naquele país.

A resposta foi imediata: na Argentina de hoje não pode existir política

monetária! E a política monetária não existe naquele país porque ele

optou por um regime de taxa cambial fixa com plena conversibilidade

dos pesos em dólares, que é um regime que endogeniza completamente a

moeda. Trata-se de um regime monetário determinado por regras, e não

pelo exercício do poder discricionário; o meio circulante é conversível

em dólares a uma taxa cambial fixa., O Banco Central se compromete,

portanto* a comprar ou a vender quaisquer quantidades de dólares para

manter a taxa cambial fixa, e 100% do meio circulante podem ser con-

vertidos em dólares. É como se a verdadeira moeda do país fosse o dólar,

e os pesos funcionassem como os certificados de armazenamento da ver-

dadeira moeda. ,

Suponhamos que a Argentina fosse castigada por uma grande

seca, que fizesse com que a taxa de inflação saísse de seu nível de 3% ao

ano, com os preços dando, em um único mês, um salto de 3%. Possjvel-

mente os argentinos não refariam as suas expectativas de inflação de

médio e longo prazos, porque, conhecendo o funcionamento daquele

regime econômico*.saberiam que essa taxa de 3% de crescimento em um

único mês seria um evento apenas temporário e que a longo prazo a taxa

de inflação retornaria ao seu nível de 3% ao ano. Isso significa que o

nível de preços cresce, mas. as expectativas das taxas de inflação não se

alteram, o que faz com que o çustode reter moeda, como percebido

pelos indivíduos, permaneça constante. Como não se altera o custo de

reter moeda, o estoque real desejado de. moeda persiste no mesmo nível

anterior. Mas o estoque nominal desejado de moeda cresce, porque 
o

nível geral de preços se elevou, e como a demanda de moeda é homogê-

nea de grau t no nível geral de-preços, ele se eleva naquele mês em 3%.

A subida dos preços nominais faz com que, para realizar o

mesmo volume real de transações, cada argentino necessite de um maior

estoque de ntoeda em termos nominais. Como lá não existe aquele depar-

tamento do Banca Central que aqui no Brasil é pilotado pelo dr. Alkimar

Moura — a Diretoria de Política Monetária —, não há como ocorrer uma
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decisão do Banco Central de elevar a oferta de moeda> porque não podem

existir operações de mercado aberto. Embora o Banco Central argentino

não tenha sido fechado, ele de Cato opera como se fosse um currency board

(uma caixa de conversão). O aumento da taxa doméstica de juros estimula

os arbitradores a trazerem dólares, vendendoos.no. mercado doméstico

para gerar pç6os com os quais compram títulos públicos e privados que

rendem aquelas .taxas de juros. Esse excesso de oferta de dólares conduzir

ria a uma apreciação da taxa cambial, caso o Banco Central argentino não

interviesse, mas pomo ele tem de sustentar a paridade nominal da taxa de

câmbio, é obrigado a comprar esse excesso de oferta de divisas, elevando a

oferta de base monetária.

No regime de quase currency bóard, no qual está a Argentina, o

único objetivo do Banco Central é manter a paridade cambial fixa. Nada

mais. Quando a taxa doméstica cresceu, devido ao salto de 3% no nível

geral de preços, ocorreu uma elevação da taxa doméstica de juros. Ainda

que as autoridades governamentais não gostem dessa subida, não há

nada que elas possam fazer, porque não têm instrumentos para alterá-la.

A elevação da taxa de juros traz dólares que são comprados pelo Banco

Central para sustentar a paridade cambial, a que eleva a oferta monetá-

ria e produz endogenamente o crescimento, da oferta de moeda ç p

retorno da taxa de juros ao nível prévio. A oferta do moeda é endógena e

a taxa de juros doméstica é. determinada pela taxa internacional 4ejuros,

Este é um regime monetário, idêntico ao qu& .existe enj Hong Kong, com

as diferenças de que em Hong Kong não existe um banco central, e sim

um currency board, e que a paridade cambial lá é de 7,60 dólares de

Hong Kong por dólar norte-americano,

Meu primeiro pressuposto é que o Brasil não está caminhando

para esse regime e, portanto, podemos falar em política monetária; O

regime que devemos discutir, no Brasil, é alguma forma de câmbio flutu-

ante. Acredito que este tenha sido o regime adotado por nossas autorida-

des econômicas. Elas desejavam estabelecer alguriia forma de controle da

expansão dos agregados monetários e, portanto, não podiam ter a moeda

endógena. Ela era endógena quando a taxá cambial real era mantida fixa,

por razões semelhantes às que tornam a moeda endógena quando a taxa

cambial nominal é maíntida fixa. Não existia, portanto, qualquer forma

de controlar a taxa de expansão de qualquer que fosse o agregado mone-

tário tido òomo relevante; Ainda que a variância da taxa cambial seja

baixa, o que pode conduzir alguém a supor que aquela taxa é fixa, seu

preço tem sido determinado apenas pela oferta e pela procura exercidas

por agentes privados, e com intervenções de compra e venda por parte
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do Banco Central muito infreqiientes e em volumes irrelevantes. Este é

um regime que mimetiza o de flutuação cambial, e não o de câmbio fixo.

Como o governo opera? Um dos grandes dramas da política

monetária brasileira nestes últimos 20 anos tem sido a passividáde

monetária. A passividade monetária, num regime de câmbio real fixo

com plena indexação de salários, produz uma inflação indeterminada.

O curso das taxas de inflação é determinado por uma sucessão de pro-

fecias auto-realizáveis. Em üm caso como este, a inflãção tem vidâ pró-

pria e independe do déficit público. Não que ele não tenha qualquer

importância, mas taxas de inflação de 50% ao mês, como as que vive-

mos no Brasil, não podem ser explicadas apenas pelo déficit público.

Taxas de inflação dessa magnitude somente podem existir em um tipo

particular de regime cambial e monetário: o câmbio real fixo e a

indexação plena de preços e salários geram a inércia, e a passividade

monetária impede que qualquer choque inflacionário se dissipe. A

inflação adquire vida própria.

Uma grande reforma que tinha de ser realizada no Brasil era

nos regimes monetário e cambial. Não era mais possível vivermos com

um câmbio indexado. Essa reforma tinha de ocorrer» ainda que o governo

tivesse realizado 3 reforma fiscal, porque, se esta fosse feita sem mudar

os regimes monetário e cambial, é muito provável que o déficit público

crescesse de novo e que a'inflação não fosse eliminada.

Devido à política dê juros domésticos altos e de câmbio real

fixo, nestes últimos anos acumulamos mais de US$20 bilhões, porque o

setor privado como um todo desejava predominantemente ter dólares

nos passivos e cruzeiros,-ou cruzeiros reais, nos ativos, o que obrigava o

governo a vender títulos públicos para manter o seu objetivo (errado) de

elevar as taxas reais de juros. Era grande o custo de dívida interna dessa

estratégia de elevar os 
juros, que somente podia conduzir à acumulação

de reservas, e não à queda da inflação, porque a oferta monetária era

passiva. Se estimarmos uma acumulação de reservas acima e além das

"necessárias", 
da ordem de US$20 bilhões, e estimarmos uma taxa de

juros real de 30% ao ano, que foi o que aproximadamente custou a

dívida pública no período, chegamos a um gasto fiscal extra de US$6

bilhões por ano, que eleva, nesta quantia o déficit público operacional.

Além de a oferta monetária ser passiva e de a taxa de inflação ser inde-

terminada, aquele regime de política monetária e cambial produzia um

grau de endogeneidade do déficit público.
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Vamos agora por partes. De onde vem a passividade monetária

no Brasil? Quero colocar esta questãa da passividade inicialmente em

termos da elasticidade da oferta monetária com relação à taxa de juros.

Quando a moeda é passiva, a ofeíía monetária é infinitamente elástica

com relação à taxa de juros. Isso significa que, em um diagrama IS/LM,

a curva LM é paralela ao eixo da renda. No outro extremo, está a moeda

totalmente exógen*, quando então a curva de oferta de moeda é total-

mente inelástica à taxa de juros. Uma oferta de moeda totalmente inaen-

sível a taxa de juros é uma ficção que somente tem interesse em modelos

muito particulares, mas que de fato não existe na realidade, A moeda

tem sempre algum grau de endogeneidade, porque a oferta monetária •

nunca é absolutamente vertical. O que temos de discutir aqui é o grau de

endògeneidade. Se a endogeneidade não for total, existe algum grau de

controle sobre a moeda. A indeterminação à qual me referia anterior*

mente ocorre quando a oferta de moeda é totalmente passiva.

Caminhemos, agora, por partes, concentrando-nos primeira-

mente em uma fonte de passividade que ocorre quando o Banco Cen-

trai opera fixando a taxa de juros. Suponhamos uma economia fechada

oü, alternativamente, uma economia na qual a taxa cambial seja total-

mente flexível, sem que o Banco Central interfira no mercado de câm-

bio comprando ou vendendo moeda estrangeira. Neste caso, o único

caminho de que o Banco Central dispõe para alterar a base monetária é

realizar operações de mercado aberto, ou seja, comprar ou vender títu-

los públicos no mercado secundário. Se ele realiza compras de mercado

aberto, expande a oferta de base monetária; se realiza vendas, contrai a

oferta de base monetária. É evidente que, quando ele vende, eleva a

oferta de títulos, o que lhes deprime os preços e, portanto, eleva a taxa

de juros, e quando ele compra, eleva os preços, o que reduz a taxa de

juros.

Uma das regras operacionais que ele pode escolher, neste caso,

é a de defender os preços dos títulos, ou a de operar fixando a taxa de

juros. Nesse caso a oferta monetária será totalmente passiva. Na prática,

o que ocorre é que cada título tem uma curva de yield. Admitamos que

um dado título, com um deténfiinado juro de cupom e com Um deter-

minado prazo de vencimento, seja emitido e leiloado no momento de

sua emissão. Oferta è procura vão determinar o preço ao qual ele será

vendido nesta primeira transação, que admitimos ser inferior ao seu

valor de emissão. Capitalizando os juros do cupom sobre o seu valor de

face, é possível determinar o preço ao qual ele será resgatado. A função

que une o preço inicial do título a este seu valor de resgate define a cada
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momento o preço corrigido ,que ele tem, e define também a curva de

yield do papel. Se, em qualquer momento entre a emissão e. o resgate, o

título for vendido a um preço exatamente sobre a curva .de yield, seu pro-

prietário não terá nem ganho nem perda de capital. Se o título for ven-

dido a um preço abaixo da curva de yield, seu proprietário terá uma

perda de capitaL

Se a probabilidade de qualquer papel ter o seu preço flutuando

em torno da curva de yield for nula, ou mesmo próxima de zero, a proba-

bilidade de se incorrer em uma perda de capital em uma venda imediata

do ativo é nula ou próxima de zero. Em um caso como este, qualquer

intermediário financeiro que capte recursos de seus cUentes —denomi-

nemos esses recursos dé depósitos de overnigkt —, 
para a compra desses

títulos no mercado, terá uma remuneração, no seu ativo, igual ao yield

do papel e terá um custo igual à taxa de juros do ovemight, podendo ala-

vancar-se sem riscos. O spread da operação — a,diferença, entre o yield e

a taxa do ovemight— terá de remunerar seus custos e lhe proporcionar

um lucro.

Com uma probabilidade nula de perda de capital, o grau de

alavancagem -(definida como a emissão de compromissos privados de

recompra em um múltiplo de seu eapital e reservas) pode ser a|to. Se

essa probabilidade fosse alta, o grau de alavancagem teriade sçrbaixo.

Admitamos, agora, que o Banco, Central opere fixando os preços dos

títulos sobre a curva de yiéld dos títulos. ComJysso, ele elimina total-

mente os riscos, e a alavancagem-pode ser extremamente elevada. Os

intermediários .financeiros serão estimulados 4 transformar operações

longas em curtas, carregando os títulos nos seus ativos e financiando-os

com depósitos de. ovemight. Se ocorresse um volume grande de saques

daqueles depósitos, na hipótese de que o Banco Central não garantisse

a recompra dos títulos, ocorreria um excesso de oferta de títulos no

mercado secundário, o ,que lhes deprimiria os preços, que declinariam

abaixo da curva de yield, gerando perdas de capital para os intermediá-

rios financeiros»

O mecanismo de zeragem automática consiste na. regra opera-

cional do Banco Central de garantir a reçompra.por um dia, durante n

dias, de quaisquer títulos no mercado secundário, com preços determi-

nados sobre sua curva de yield. Essa é uma prática operacional que teve

sua origem há muitos anos, quando o governo precisava vender títulos

públicos para financiar seus déficits. É também uma importante fonte de

passividade monetária. É assim que defino o mecanismo da zeragem» e

não da forma errada e confusa como a define o dr. Carlos Brandão.
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Há pouco eu dizia que uma curva de oferta monetária vertical é

uma fieçào. Aprofundemos um pouco mais este ponto. É claro que o

Banco Central não. pode deixar 00 preços dos títulos ter uma flutuação

enorme. Quem teve uma experiência mínima com a expansão da base-

monetária de um mês para o outro, ou mesmo de uma semana para a

outra, sabe que eU flutua muito 9 curto prazo. Se alguém ingenuamente

acreditasse que o Banco Central poderia manter a oferta de moeda fixa,

teria de aceitur que, devido a essas enormes flutuações nas necessidades

de base monetária, de um dia para o outro, as taxas de juros teriam que

sofrer flutuações imensas. Isso seria um contrarsenso. Isso não seria uma

política monetária sólida. Por outro lado, não existe qualquer necessi-

dade de elevar abruptamente a taxa de juros de um mês para o outro. De

nada adiarçta elevar brutalmente a taxa real de juro& em dezembro para

evitar o aquecimento das vendas, porque a demanda agregada de bens e

serviços somente responde à política monetária com defasagens muito

grandes, e taxas reais d? juros muito altas simplesmente não são susten-

táveis. Essas considerações servem para mostrar que, de uma forma ou

de outra, o Banco Central vai ter de operar controlando a taxa de juros.

Mas uma coisa é manter os juros constantes ou, p que dá no mesmo,

manter os preços dos títulos sobre a sua curva de yield, e outra, dife-

rente, é operar fixando a taxa de juros em uma fórmula como:

it * i + g(Mt 
- Mt)

Na expressão acima, i é a taxa de juros que o Banco Central deseja

manter, em média, a longo prazo, g é um parâmetro, ou melhor, é o coefi-

dente de reação da autoridade monetária, Mtéo estoque atual de moeda, e

Mt é a meta planejada para o estoque de moeda, naquele período t. Na hipó-

tese de que Mt-Mt> 0, ou seja, de que o Banco Central descubra que o

estoque atual de moeda superou a sua meta, com g > 0 ele corrige a taxa de

juros atual, elevando-a acima da taxa que ele deseja sustentar a longo

prazo, para, com isso, produzir a volta do estoque de moeda para um nível

mais próximo do que constitui a meta monetária. :

Uma expressão como esta pode definir uma regra operacional

na qual o Banco Central não mais está fixando os preços dos títulos

sobre a curva deyield àos papéis e> portanto, a oferta de moeda não será

mais completamente endógena. Esse mecanismo operacional, contudo,

não é de zeragem automática. Quando existe a zeragem automática, não
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há flutuações de taxas de juros e a moeda é passiva. Quando o BC opera

na forma que acabamos de descrever, a taxa de juros flutua (ainda que

pouco, o que ocorreria, por exemplo, com um valor__de g peqúeno) e ele

persegue a meta da quantidade de moeda dada por Mt.

A segunda fonte de passividade deriva da operação da taxa de

câmbio. Admitamos que o Banco Central libere totalmente a taxa de

juros, deixaiido-a flutuar livremente, mas que prenda a taxa real de câm-

bio. A completa flutuação da taxa de juros eliminou o mecanismo da

zeragem automática e, portanto, desapareceu a primeira fonte de passivi-

dade. Más, se a taxa real de câmbio ficar constante, a moeda será tão

passiva quanto antes.

A passividade da oferta de moeda não deriva da 
"indexação

da moeda", como querem alguns, nem o exercício do controle monetá-

rio seria inócuo se realizado sobre a base, porque, como argumentam

alguns, o conceito relevante de moeda nãò seria nem o da base nem o de

M1, mas sim o de M2, ou o de M5 ou o de M4. Não quero me aprofun-

dar neste ponto mais do que o estritamente necessário. Reconheço que

os canais através dos quais a moeda gera seus efeitos na economia são

muitos e suficientemente complexos, tanto quanto reconheço que é

mai? fácil definir moeda teoricamente do que determinar qual a sua

contrapartida empírica. Por isso, aceito a proposição de que â autori-

dade monetária deva controlar um conjunto mais abrangente de agre-

gados monetários, que incluam a base, Ml, M2 e o crédito ao setor

privado, entre outros. Mas quero deixar claro que afirmações como a

que ouço com freqüência de que 
"o 

Banco Central não deve controlar a

base monetária, mas sim o M4W ou estão completamente erradas, ou

causam grande dose de confusão. É evidente que o Banco Central não

consegue controlar o M2, ou o MJ, ou o M4, se não controlar também

a base monetária e, portanto, o controle da base é muito relevante,

ainda que eu reconheça què não necessariamente se deva controlar

apenas a base monetária.

Para que exista controle da base monetária, tem de haver algum

grau de flutuação da taxa cambial. Essa flutuação pode se dar entre limites

estreitos ou mais amplos/mas tem de existir, caso contrário, o Banco

Central teria de estar permanentemente comprando ou vendendo moeda

estrangeira e, com isso, expandindo ou contraindo a oferta monetária. A

variância da taxa cambial nominal pode ser baixa, mas, ainda assim, isso

não define que õ regime seja de câmbio fixo. Mesmo que a variância da

taxa cambial seja pequena, mas se ela for formada pelo jogo da oferta e

da procura de divisas exercidas por agentes privados, apenas, sem a pre-
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sença do Banco Central, estaremos em um regime de câmbio flutuante. O

regime será puro de câmbio flutuante, ainda que o Banco Centrai crie res-

trições maiores ou menores ao movimento de capitais, desde que ele não

esteja diretamente comprando ou vendendo moeda estrangeira em gran-
des volumes.

O fato de-que a taxa nominal de câmbio tem flutuado dentro

de limites estreitos, que vão de um mínimo de R$0,83 a R$0,86 por
US$1, não caracteriza um regime de câmbio fixo. Isto porcfue simples-

mente o Banco Central não está comprando permanentemente reser-

vas e, portanto, não está injetando permanentemente base monetária.

Ele pode realizar uma compra pequena aqui e outra ali, quando a taxa

de câmbio se aproximar de R$0,83, para depois de alguns dias ou

semanas vender uma quantidade pequena quando a taxa de câmbio se

aproximar de R$0,86. Uma coisa é ele comprar US$50 milhões em

uma semana, e outra é comprar entre US$150 milhões e US$250

milhões por dia, como fazia diariamente antes de julho de 1994. Nes-

ses dois casos, estamos falando de coisas muito diferentes. No pri-
meiro caso ele procura sinalizar os limites dentro dos quais quer que a

taxa de câmbio flutue. No segundo ele está deliberadamente susten-

tando a taxa cambial em um nível mais desvalorizado do que ela teria,

caso somente procura e oferta exercidas por agentes privados determi».

nassem o seu valor.

Qual é o agregado monetário que temos de controlar? O que
existe de confusão nesse tópico é algo que precisa ser considerado.

Uma vez mantive uma polêmica* com um colega economista, que argu-

mentava que o déficit público era sempre inflacionário, qualquer que
fosse a sua forma de financiamento, porque no Brasil M2 é um substi-

tuto tão próximo de Ml que tanto faz emitir Ml, ou base monetária,

quanto M2. A inflação que se geraria seria a mesma. Peguei o artigo no

qual ele havia escrito esSa bobagem, não mostrei o artigo no qual eu

tinha dado a minha resposta e levei para os meus alunos da USP,

pedindo que justificassem ou provassem o erro daquela argumentação.

A primeira reação foi de que aquela argumentação estaria correta. Eu

fiquei chocado, porque estava já há algumas semanas explicando certas

propriedades econômicas da moeda e dos demais ativos financeiros ,e

imaginei que aquele argumento pudesse ser facilmente provado errado-

Tive de dar uma outra aula, cujo resumo lhes apresento em seguida.

Tecnicamente, a moeda é um ativo que serve para várias fun-

ções, mas a que realmente a distingue dos demais ativos é a de quitar
transações. Ela é um meio de pagamento. Ela é constituída dessas notas
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que carregamos no bolso e dos depósitos à vista, que são direitos irrecu-

sáveis sobre o papelrmoeda depositado nos bancos. A moeda paga uma

taxa nominal de juros nula e, portanto, o poder aquisitivo do estoque

real de moeda» M/P, se deprecia na mesma velocidade da taxa de infla-

ção. Se definirmos o yield real de um ativo como aquela remuneração

que sobra depois que seu estpque nominal foi acumulado para manter o

valor do seu estoque real constante, concluiremos que a moeda,, definida

como o Ml (a soma do papel-moeda em poder do público e dos depósi-

tos à vista), tem um yield real negativo igual à taxa.de inflação esperada.

Tomemos agora o M2. Ele é composto de duas parcelas: o Ml,

que tem um yield real negativo e igual à taxa de inflação esperada; e o

excesso de M2 sobre Ml» aquilo que alguns chamam de 
"moeda 

inde-

xada" (um rótulo jocoso que absolutamente não me agrada) e que em

geral paga uma taxa real de juros positiva. Seja esta taxa dada por r, o

que significa que o yield real do excesso de M2 sobre Ml é a taxa real de

juros, r. A taxa real de juros é também o custo de oportunidade da

moeda» àquilo que se perde de yield real pôr reter moeda, enão M2 - Ml.

Finalmente, o custo de reter moeda é a soma do yield real da moeda e do

seu.custo de oportunidade, ou seja, da taxa real de juros e da taxa de

inflação esperada, o que se iguala à taxa nominal de juros, Para cada

indivíduo e para cada empresa reter moeda é completamente diferente

de reter o excesso de M2 sobre Ml. Cada cruzeiro de Ml qu£ a empresa

retém lhe custa uma taxa nominal de juros de IOOí'% ao mês, que é tanto

mais alta quanto mais elevada for a taxa de inflação, e cada cruzeiro que

ela retém de M2 - Ml lhe rçnde 100r% ao mês* Ao reter Ml, este indiví-

duo é 
"taxado" 

pelainflaçio. e ao reter M2-Ml, ele tem uma remunera-

ção real positiva.

Suponhamos, por absurdo, que aquele meü colega tivesse razão

e que diante de uma inflação de 25 ou. 30% ao mês o governo quisesse

ouvir suas sugestões. Se os efeitos inflacionários de emitir M1 fossem idên-

ticos aos efeitos inflacionários de emitir M2 - Ml, o excesso de M2 sobre

Ml poderia ser-transformado-em Ml sem gerar qualquer efeito inflacioná-

rio adicional, porque a inflação já teria ocorrido quando M2 - Ml foi emi-

tido. Se o governo aceitasse aquela sugestão, o presidente da República

poderia iíà televisão naquela noite anunciando um plano maravilhoso que

erradicaria totalmente a inflação do pais. Ele diria mai& ou menos isto:

"Brasileiros 
e brasileiras, os sábios que me aconselham descobriram que:

a) a inflação é um fenômeno puramente fiscal; b) tanto faz emitir a

moedanão-indexada. Ml, quanto a moeda indexada, M2 -Ml, 
porque o

grau de liquidez das duas § o mesmoj ç) conseqüentemente,. estamos
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pagandojuros inutilmente sobre a divida pública, para que as pessoas retè-

nham M2 - Ml, em vez de Ml, sem que isso reduza a inflação; 4}final-

mente, a componente dominante do déficit público operacional são os juros

reais da dívida pública, que nada mais são do que M2 - Ml. Por isso, hoje

estou decretando que amanhã cedo todas as contas de overnight (aquelas

nas quais os bancos carregam títulos públicos nos ativos fimanciando-os

com depósitos de overnight de clientes) sejam .extintas e transformadas em

depósitos à vista, Os detalhes desta conversão serão, em seguida, estabele-

cidos pelo meu ministro da Fazenda. A partir de amanhã cedo estaremos

vivendo em um país de moeda estável, porque não jnais tecemos déficit

público, e não mais precisaremos emitir moeda, nem indexada nem não-

indexada. Boa noite!"

Os brasileiros e as brasileiras certamente não teriam uma boa

noite. Eles mantinham aquele estoque real de Ml em proporção à sua

renda real porque, dado o custo de reter moeda (a taxa de inflação

esperada), procuravam minimizá-lo, retendo, contudo, uma quantidade

necessária para dar-lhes a conveniência de utilizar um meio de paga*

mento com aceitação generalizada. E a proporção de M2 - Ml em

relação à sua; tenda dependia dos retornos reais: gerados;por aqueles

ativos. Eles haviam encontrado, dados, os custos, & çftrteira ótima de

ativos, e estavam em 
"equilíbrio 

4e pQrtfólio". Aquek magnífica ação

do presidente quebrara o citado equilíbrio^e as pessoas acordariam, no

dia seguinte, com mais Ml do que desejavam reter, dados os custos.

Sua primeira ação seria livrarem-se de Ml, comprando outros ativos, o

que lhes elevaria os preços e reduziria os yields, iniciando-se, com isso,

um processo inflacionário,

A conclusão, para espanto do meu colega economista, é que

M2 e Ml têm conseqüências econômicas muito diferentes. Por isso é que

fazer política monetária não é uma tarefa que pode ser dada a qualquer

economista.

Minha última observação diz respeito a esse novo conceito»

criado peto governo, de base monetária ampliada. Ele surgiu» em parte,

para atender a críticas comò as realizadas por aquele meu colega eco-

nomista que julga que M2 e Ml são a mesma coisa. Tfenho grande sim-

patia por conceitos novos, mas esse realmente não conquistou o meu

coração. Tomemos o que se passou desde o momento da implantação

do Plano Real até aqui. Primeiro ocorreu, como tinha de ocorrer, uma

forte elevação da demanda de moeda, o que provocou a necessidade de

o Banco Central ampliar a base monetária: Refiro-me, aqui, àbase con-

venciorial, e não à base ampliada. Em um regime de câmbio flexível, o
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Banco Central não pode elevar a oferta de base monetária comprando

reservas internacionais líquidas. Conseqüentemente, só pode fazê-lo

comprando títulos públicos em operações de mercado aberto.

Se ficarmos no conceito de base convencional, a compra de

títulos geía uma elevação da base monetária, o qüe eleva o Ml e conduz

a um aumento das ofertas de moeda e de crédito. Agora, se utilizarmos o

concerto debasé monetária ampliada, qúe soma à base convencional o

estoque de títulos públicos em mãos do setor privado, verificamos fácil-

mente que a base monetária ampliada teria de ficar constante, porque,

para expandir a base convencional, o Banco Central tem de realizar uma

compra idêntica de títulos públicos, que se soma »à base convencional

para gerar a base ampliada. A variação positiva de um dos dois agrega-

dos é igual à variação negativa do outro, e a soma das duas variações é

nula. Não consigo entender que tipo de informação esse agregado pro-

duz para determinar a política monetária.

Carlos Brandão — Como o Pastore discordou totalmente de

mim, sou obrigado a fazer mais algumas considerações. Toda a capa-

cidade do sistema bancário comercial de aumentar empréstimos, ou

seja, de criar meios de pagamento, quer no sentido de M2, quer no de

NÍ3, todo empréstimo gera depósito e todo depósito gera empréstimo.

Isso só é possível quando o sistema tem reservas livres no Banco Cen-

trai. Reserva é um ativo que só o Banco Central pode criar. Então,

houve quem não entendesse o conceito de reserva livre, quando procu-

rei mostrar de forma bastante objetiva que a função do open market é

exclusivamente tentar, na sintonia fina, atuar sobre essa reserva livre.

Ele automaticamente foi eficiente, ele conseguiu manter um relativo

controle sobre todos os agregados e sobre a capacidade dos bancos de

aumentar ou reduzir empréstimo. No momento em que tudo é feito em

reserva bancária, somente a dívida pública como um todo, que está no

mercado ou não, as variáveis que influenciam essas reservas são infi-

nitas. Daí as reservas automáticas terem que ocorrer, principalmente

quando há recolhimento de tributos e outros, e os bancos terem que

constantemente obter liquidez.

A própria formação de taxas acaba ficando distorcida, porque o

Banco Central, no meu ponto de vista, através do open market, não devia

atuar diretamente para fixar a taxa de juros. A taxa de juros sinalizadora

de qualquer banco central do Primeiro Mundo é a taxa de redesconto.

Ele procura influenciar a taxa de juros no mercado como um todo indire-

tamente, porque cria uma instabilidade na medida em que dá uma sinali-

zação inadequada. O Banco Central não pode diária ou constantemente
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estar sinalizando qual é a taxa de juros, a não ser a do redesconto. Por

isso, o fundamental para dar harmonia aos três instrumentos de política

monetária — o compulsório, a redesconto e o open market — é o traba-

lho sobre o controle da reserva livre, que é a chave de todo o êxito do

open market. Este é um dos pontos que acho que consegui transmitir aos

senhores como necessidade de se mudar a atual sistemática, fazendo vol-

tar ao mercado a negociação de títulos do Tesouro e títulos estaduais,

com recursos que todo mundo usa para tudo e não aqueles que são pri-

vativos de bancos e do Banco Central.

Pergunta — Ouvi o Brandão falando que a 2eragem inviabiliza

o compulsório e o redesconto. O Pastore falou na questão da sazonali-

dade, e aí eu olho para a área em que eu estou. Criámos um depósito

compulsório, o redesconto é criminalizado. Se tíma empresa vai ao

redesconto, èla vái ser punida, porique seu nome vai circular em listas.

Quer dizer, criou-se o compulsório geral para todo mundo. Havia quem

tinha títulos do gõverno. Então, logò que saiu o compulsório eu escrevi

uma carta para o Banco Central chamando a atenção para o fatò de o

compulsório estar muito alto. Eu acho que no mercado fui o único que

pulou. Depois eu entendi. É claro, todo mundo tinha títulos do governo

e foi apenas uma troca. Nós não tínharíios, e tivemos qué Comprar. Tive-

mos de captar duas vezés e meia o patrimônio líquido da empresa em

compulsório. Depois, veio a sazonalidade, que são as vendas de dezem-

bro. O que é isso? Parece que está faltando um pouco de bom senso.

Está-se legislando para tudo sem se levar em conta as particularidades, e

aí, de repente, eu fico miiito à vontade de não termos um tostão de redes-

conto. Temos até uma situação muito boa. Mas é uma violência. Eu não

entendo realmente. Gostaria de entender um pouco melhor como pode

haver um tratamento tap diferente. A mesma medida afetou alguns, e

atinge outros, que trabalham direito, que trabalham certo, de maneira

tão mais violenta. Eu cheguçi a perguntar ao dr. Alkimar Moura por que

o compulsório não é inversamente proporcional ao prazo do depósito, já

que o governo quer estender os prazos.

José Júlio Senha — Vamos supor que de julho para cá a infla-

ção tenha sido rigorosamente zero, e que o câmbio era 1 para 1 lá em prin-

cípio de julho. Aí o governo decide o seguinte; traz o 1 para 0,85 de um

dia para o outro. Hoje é 1, amanhã é 0,85. Você concorda comigo que isto

é muito diferente de trazer de 1 para 0,85 gradualmente? Se você con-

corda comigo, vamos para uma segunda etapa. A partir do momento em

que o câmbio chega a 0,85, o Banco Central não mais compra e vende aos
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mesmos 0,85. Ele compra a 0,84 e vende a até 0,86. isto é uma política de

câmbio flutuante? <

Affqnso Celso Pastore — Nós estamos partindo de análises

muito diferentes. Você está admitindo que estamos era um regime de

câmbio lixo porque a taxa cambial nominal tem-se mantido aproximada-

mente constante em termos nominais. Eu estou admitindo que estamos

em um regime de câmbio flexível porque o Banco Central não tem siste-

maticamente comprado reservas para impedir uma valorização adicional

da taxa de câmbio.

Existe câmbio fixo quando o Banco Central está disposto a ven-

der ou a comprar qualquer que <seja a quantidade de moeda estrangeira

que o setor privado lhe deseje comprar ou vender. Se o setor privado qui-

ser vender liquidamente dólares àquela taxa, o B^nco Central terá. de com-

prar esse excesso, caso contrário a taxa cambial se valorizará. E se o setor

privado, quiser comprai1, liquidamente dólares, o Banco Central terá de yen-

der aquele excesso. Nesse regime não há forma de controlar a oferta de

moeda. O Banco Central pode contrair pu expandir o crédito doméstico,

mas não a oferta de moeda, qualquer que seja o conceito de moeda rele-

vante. Se ele contrair o crédito .doméstico, elevando a taxa doirçéstica de

juros acima da mternaçional, os arbitrádores trarão dólares e os yénderãò

no mercado cambial doméstico, produzindo um excesso de oferta que

deprimiria a taxa cambial caso o Banco Central nao a sustentasse. Para

sustentar a paridade, o Banco Central tem de comprar as reservas, e como

a base monetária é constituída, do lado das operações ativas, pela soma do

crédito doméstíòo cóm ás reseras internacionais, ele contrai uma dessas

duas parcelas e expande a outra. Nesse regime nâp há dontrole monetário.

No regime de câmbio flexível, á taxa cambial é formada no

mercado pelo jogo dá oferta e da procura exercidas apenas por agentes

privados. Ou sejá, o Banco Central pem comera, nem vende. Quando

este é o regime, o Banco Central |>odé realizar as vendas de títulos públi-

cos em mercado aberto porque isso conduz a uma contração da base

monetária. A venda deprime os preços dos títulos e conseqüentemente

eleva a taxa doméstica de juros, conduzindo os arbitr-adores a trazerem

dólares. Quando isso leva ao excesso de oferta de divisas, o Banco Cen-

trai exime-se de intervir, deixando que a taxa cambial se valorize; o que

impede que a oferta de moeda volte & se expandir com as compras de

reservas por parte do Banco Central. Nesse caso é possível controlar a

oferta monetária.

O único ponto que suscita alguma dúvida é que o Banco Cen-

trai realizou, entre outubro e dezembro, algumas operações de compra e
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venda. Em outubro ele comprou liquidamenteUS$l bilhão, e em dezem-

bro veíídeu liquidamente US$1 bilhãb. Foram, contudo, operações com

sina! cóntrátio e qué não catacíerizôm sistethaticamente a intervenção

do Banòo Central.

Na minha àvaiiaçãoéle tem procedido dessaforma exatamente

porque quer manter o controle da expansão dos agregados' monetários.

MAücro ÔARcjA—* Minha pergunta é relativa à liquidez dos fun-

dos de curto prazo, à qual Paulo Guedes se refériu no primeiro debate.

Existe uma opinião, às vezes veiculada pelà imprensa/ que associa a

inflação à Hqúidez desses fundos de curto prazò: a inflação anterior só

era possível porque tínhamos a chamada' moeda indexada ou o qué eu

gosto de chamar de 
"substituto 

doméstico'dè moeda" ou ô que o Fer-

nando Holanda mais propriamente chama de 
"moeda 

de rico", em oposi-

ção à 
"móéda 

de pobre" què paga o impostò ihflaeionário. Sé isso era a

base da inflação que havíâ antes, para terminar com a inflação é necessá-

rio que terriiineiríos com' a existência dessa liquidez nos fundos de curto

prazo. Agora, a observação casual de outros países mostra qué" esse

argumento não pode ser verdade. Nos EUA, pt>r exemplo, «ú posso-sair

daqui, tomar um chope nô bar da esquina expagar com üméhequede

mutual fund of real estate. Na realidade, estõu pagando ©'-meti chope

cóm um tijolo, que é o paradigma'éfe'iliquidéz. 1880impede que o

Federal Reserve mantenha a-inffcçfio feáixfr. Eü gôstaria que os outros

membros da mesa se mariifesfásáem sdbre o assunto e que o Paulo Gue-

des expandisse a sugestão què ele começou a dar sobre o compulsório

diferenciado, um remunérável e outro tlão, para tentar forçar uma estru-

tura a termo de taxa de juros e uma diferenciação desses'diversos fun-

dos, o que eu entendo que é tentar explicitar melhor quais são os Ml,

M2,M3eM4.

Affonso Celso Pastore — Deixe-me tentar uma resposta. O

Márcio descreve tim mércadono qual uhrdos ativos retidos pelos indiví-

duos sãó quotas dè um fundo de real estate. De fato, cada indivíduo que

tem uma quota desse fundo é proprietário de partes ideais de vários1 imó-

veis, que constituem ò ativo dôssè fundo. O qué perturba-o Márcio é que

se alguém quiser cómpí ár um almoço pode sacar um cheque contra esse

fundo e trânsfôrmá-lo em dinheiro; 0 que significa, para ele, que as quo-

tas desses fundos são um substituto muiiò próximo de moeda;

De fato, as quotas desses fundos têm grande liquidez. Mas temos,

neste ponto, que distinguir entre ações individuais é ações coletivas. O

mercado desses fundos pode ser extremamehte^ pulverizado, e pode ser

habitàdo por um grande nèrrrero de agentes comprando e vendendo, de tal
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forma que se alguém quisei; isoladamente, realizar uma venda, tem uma

grande.probabilidade de ençontrar um comprador àquele preço. Para essa

ação individual, tudo se passa como.se as quotas do fundo pudessem ser

transformadas em moeda, com os preços das quotas sendo transacionados

em cim# de suas curvas de yield, o que lhes dá uma liquidez quase que

idêntica.à da moeda.

O que ocorreria, no entanto, se tivéssemos uma ação coletiva,

com muitosagentes querendo converter essas quotas em moeda simulta-

neamente? Se neste momento o Banco Central não intervier sustentando

o valor desses ativos, seus preços despencam, e se os intermediários

financeiros estiveram alavancados, correm o risco de ir à bancarrota.

Conseqüentemente, na ausência de uma garantia do Banco Central, a

probabilidade de perdas de capital nas vendas dos ativos é elevada, e os

gestores dos fundos de real estate não podem dar aos seus clientes com-

promissos irrestritos de.recompra, A liquidez dos fundos de real estate

não pode ter, na ausência de garantias por parte do Banco Central, a

mesma liquidez da moeda. As quotas desses fundos são um substituto de

moeda. Mas, não são um substituto perfeito.

Ary Graça — O que eu gostaria de mencionar aqui é que fiquei

profundamente sensibilizado e satisfeito porque estamos vivendo um

novo enfoque democrático. Esta mesa boje ipe encheu de alegria pelo

fato.de ver ex-autoridades, autoridades e possíveis futuras augpridades

discutirem abertamente, Eu não tenho a menor dúvida de que as suges-

tões aqui expostas- foram ouvidas pela autpridade quç deverá levá-las à

consideração.de seus çolegas, e istoé o exercício de uma democracia.

Coisa que nós, infelizmente, no passado não tínhamos, e a possibilidade

de erro da atual autoridade passa a ser muito menor por esse enfoque

dado. De qualquer forma, estamos de público aberto, todo mundo falou

e ouviu. E fico satisfeito também de ver que os.economistas estão mais

experientes; ate» como foi citadp, mais práticos. A preocupação que

houve aqui, principalmente por parte do Paulo Guedes, com a injustiça

que está; sendo praticada, de um banco particular poder quebrar e um

banco estatal nãoi também me deixa satisfeito. Na medida em que sabe-

moa que o nosso Banerj gera um prejiiízo mensal ou anual equivalente ao

final da obra do metr& temos de estancar esse, problema. Finalmente,

não tenho dúvida em afirmar que estamos no çaminho certo e que nosso

país v*i dar certp.

Alkimar Moura — Na qualidade de presidente, cumpre-me

encerrar esta profícua discussão e não posso fazê-lo sem antes fazer algu-

mas observações. Gostei nwiito da apresentação dos debatedores, inclu-
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indo a lembrança histórica da implementação do open market pelo
Carlos Brandão, que apontou (ele sempre fez isso com muita consistên-

cia e coerência) os problemas que vê no mercado aberto. Gostei da aná-

lise do Paulo Guedes, quando ele enfatizou o problema de que estamos

realmente trabalharido utna gigantesca indústria de lastro fictício. Eu

tendo a subscrever esta análise. Só que ele não terminou: ele falou que

há uma grande cumplicidade entre a BMF e um segundo elemento, e daí

passou para outro assunto. Eu gostaria de saber qual é o segundo ele-

mento dessa cumplicidade. Quanto à apresentação do Affònsa Celso

Pastore, cuja análise eu já conhecia, noto que cada vez mais é elaborada

com insight mais profundo. O problema central é o da indeterminação

do nível de preço num regime de câmbio fixo real. O Pastore sugeriu que

devemos caminhar no sentido correto, desfazendo gradualmente o que

foi feito, e estamos trabalhando neste sentido. E para faz»* twna 
ponte

com o que Paulo Guedes falou sobre a gigantesca indústria de lastro fie-

tício, gostaria de dizer que estamos trabalhando no sentido de desregula-

mentar totalmente os fundos mútuos. Tentaremos fazer, ainda este ano,

uma mudança na indústria de fundos mútuos, tentando flexibilizá-la, tor-

nar as carteiras muito mais livres, com muito menos restrições por parte

do Banco Central, numa tentativa de realmente ter uma indústria de fun-

dos competitiva e eficiente, que, de fato, preste serviços ao investidor,

oferecendo os mais variados produtos e dando à instituição financeira a

liberdade de decidir que fundos ela deve operar e que produtos ela quer

oferecer — é claro que respeitando o mínimo de regulamentação pruden-

ciai. Estamos trabalhando neste sentido. Isso deve diminuir essa gigan-

tesca indústria de lastro fictício que infelizmente caracterizou os fundos

de commodities.

Falou-se também no problema dos compulsórios. Reconhece-^

mos qüe os compulsórios são instrumentos grosseiros de fazer política

monetária, porque produzem muitas distorções. Devem ser usados com

muita cautela. Falou-se que esses compulsórios levam a distorções ao

introduzir uma cunha muito grande entre a taxa de juros do aplicador e a

fàxa de juros do tomador de crédito. Sabemos disso, mas infelizmente

tivemos de usá-los. Sabemos que estão levando à desintermediação. Na

verdade, desintermediação hoje é o jogo do dia. E cada vez que o Banco

Central fizer uma medida, o mercado vai fazer um bypass. O Banco Cen-

trai tenta fazer uma medida para contornar aquele bypass, e vem outro

bypass. É claro, pois o mercado tem uma enorme criatividade, são inúme-

ras mentes trabalhando no sentido de fazer arbitragem e ganhar dinheiro.

E assim mesmo, o mercado deve ser assim mesmo.
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Ao mesmo tempo, temos'de tentar exercer um mínimo de con-

trole monetário e, nesse caso,-também de controle creditício. No caso do

compulsório sobre depósitos a prazo, por que ele incidiu sobre o estoque,

o que é indesejável? Foi feito sobre o estoque porque o primeiro com-

putsório sobre os fluxos, o primeiro compulsório sobre CDBs, no início

do programa, gerou menos de 2% de recolbÊmeato ao Banco Central. Na

verdade, os bancos fizeram uma série de manobras artificiais, elevando

os níveis de depósitos <ié tal mane&a que o Banco Central recolheu quase

zero.'Os 10 maiores bancos privados brasileiros recolheram zero no

compulsório sobre depósitos a prazo. Então, isso se tornou uma brincaJ

deira. Se o objetivo era controlar o crédito, conírolar a expansão mone-

tárjar então, há que se entender que banco é uma- atividade concedida

pelo setor público e, como tal, sujeita às normas da autoridade púbica.

O mesmo caso ocorreu com o compulsório sobre o crédito, e que foi

seguido pelo compulsório sobre a assunção de dívida, com ,os mesmos

objetivos. Acha que é um jogo infernal de gato e rato. Não vamos chegar

a lugar algum enquanto não houver uma compreensão de que o objetivo

é exercer um controle monetário. O objetivo é exercer um controle sobre-

agregados monetários mais amplos. E o sistema financeiro tem de, pelo

menos temporariamente, se adequar a esse objetivo.

Eu queria fazer um reparo ao Paulo Guedes, que diz que não

conhece país no mundo onde exista compulsório sobre crédito. De fato

existe. A França, por muitos anos, implementou controle monetário

sobre ativos de bancos. Não é uma invenção brasileira.

Aprendi muko com este seminário e estou levando as süges-

tões ao Banco Central paTa discussão. Já estamos trabalhando no sen-

tido das sugestões que foram feitas aqui. Se não estão sendo mais

rápidas, como desejávamos, é porque existem restrições dè ordem poli-

tica. No caso dos bancos oficiais, é porque existia um calendário

político, um calendário eleitoral Temos de aguardar a definição das

eleições. A partir de agora estaremos conversando com os principais

governadores e eventuais administradores dos bancos estaduais para

ter uma solução para os bancos estaduais. Esclareço que o Banco Cen-

trai não pretende tratar díferenciadamente o banco privado e o banco

estadual. Este é ura ponto que queremos deixar clarp: os bancos para

nós são os mesmos, quer seu controlador seja uma entidade privada,

quer seja uma entidade pública.
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