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2. O Governo GEISEL: 1974

1. INTRODUÇÃO
Este texto apresenta um
bre ve sumário das políticas
macroeconômicas bra
sileiras desde o ajustamento à crise
do petróleo nos anos
70 até os primeiro

s quatro anos do
Plano Real.
O objetivo aqui proposto é delinear o contraste entre
po líticas econômicas adotada
,
s como forma de

prevenir estrangulamentos externos
(ou como atenuante a

pressões externas) e as políticas dest
inadas à estabLiliza-

ção de preços.

Um problema comum identificado no estudo das

políticas de ajustamento refere-se às diferentes interpre-

tações dadas ao termo. Em teoria, o programa de ajusta-

mento padrão combinaria medidas que reduzem a absorção doméstica agregada (através da redução do nível de
dispêndio) com políticas favorecendo o setor exportador.
Contudo, a aplicação de tais princípios em políticas “reais” pode variar consideravelmente de país a país. Isso é
particularmente verdadeiro para o Brasil, que tem sido um
laboratório de políticas econômicas com diversos
enfoques teóricos, e cujas implementações frequentemente coincidem com políticas de enfoques diferentes,
que acabam por objetivar metas opostas.
£

E importante,

portanto, definir para os objetivos

deste texto o que se considera “política de ajustamento”:
uma política econômica adotada com o objetivo de melhorar a situação do balanço de pagamentos (ajuste ex-

terno) ou de reduzir o déficit público e a inflação (estabilização). Pretende-se mostrar que, ao longo do tempo,
a ênfase da política econômica brasileira oscilou entre
esses dois pólos. Contudo, a experiência brasileira
tem
demonstrado que a busca simultânea a este
s dois objetivos tem sido contraditória.
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ções como forma de melhorar

apenas adiando a adoção de medidas restritivas, ao

mesmo tempo em que a situação fiscal se deteriorava.
Além disso, o caráter oligopolizado da indústria brasileira

oferta no longo prazo A aa ambicioso de ajuste da
processo de substituição de se estava em completar 0

nas áreas de bens intermediári portações, principalmente
cluía incentivos às exponaçã os e energia. Também in-

Em outras palavras, os formuladores de política estariam
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5. O Governo FIGUEIRED
O: 1979 A 1985

aliança conservadora que governava o país para dar

transição para um regime plenamente democrático.

governo Fi gueiredo, o
o O gov
último encabeçado pcr um
militÉar, iniciou-se e m
1979. Desde então, a nova

tração teve que

adminis-

lidar com a conjunção de várias
crises
estruturais que persistiram
ao longo dos anos 80,
resultando em um dos períodos mai
s difíceis da história econôm
ica brasileira,

A estratégia de substituição de
import

ações teria
terminado mesmo que não houves
se qualquer crise de

financiamento externo: depois
de completos os investimentos do
Il PND, não havia lacunas na
cadeia prod

utiva
que justificassem o investimento gov
ernamental maciço.

Nesse sentido, a indústria brasilei
ra estava completando
um ciclo de longo prazo de industri
alização liderada pelo
Estado, levando à necessidade de cons
olidar um novo
estilo de crescimento onde o setor pri
vado seria mais
competitivo e menos dependente do Estado.
O novo ambiente social trazido pelo proce
sso de
democratização também pressionava por mudan
ças. Após
anos de repressão, os sindicatos de trabalhado
res haviam
gradualmente se tornado mais fortes em suas
reivindica-

ções. Além disso, a euforia econômica nos anos 70 não
representou uma redução significativa no nível de pobreza. Pelo contrário, assumiu um caráter fortemente
concentrador de renda. A estratégia econômica dos gover-

nos militares foi sintetizada pela expressão “crescer primeiro o bolo para depois repartilo”. A melhoria na situação política havia sinalizado aos trabalhadores que era
a
hora de reclamar sua fatia.
O governo Figueiredo encontrava, em
rela

ção a seus
antecessores, um maior grau de
fragilidade política, em
deco
rrência dos instrumentos autor
itários mais relaxados.
Este governo foi caracterizado
pela permanente luta da

12

er

cessões políticas seriam feitas apenas para evitarrotor.

mas profundas. O sistema partidário o

nte O regi-

(Arena) e oposição (MDB) — estabelecido dirne
os.
me militar foi abolido, como formade impe rama ne.
sível vitória da oposição na sucessão presenca, eum

te. Como consequência, o novo sistema de parti os a.
tiplos tornou-se muito mais instável e, desde então,

o

dos os governos têm tido dificuldades consideráveis em
consolidar, ou mesmo identificar, uma maioria representa

tiva no Congresso.

Finalmente, a economia foi severamente abalada Pes

segundo choque do petróleo e a subsequente elevação

ca
taxas de juros internacionais em 1979. Visto que a n orta
da dívida externa estava contratada a uma axa eÚ ro
pós-fixada, O resultado óbvio da crise foi um o o
aumento da dívida externa e, portanto, do seu cus rtacões

fluxo de amortizações. Cerca de 60% cas expo ros

totais, que também sofreram com o dec no Santo do
s comem
de troca,
ficaram comprometido
o que
pag se tornava
e amortizações,
ao mesmo tempo
ic

as vez mais difícil obter novos créditos para reciclar a
c

dívida.

A primeira reação do novo governo foi Vecuzr o

crescimento econômico como forma de lidar simu tanea”

mente com a restrição do balanço de pagamentos er
aceleração da inflação (BAER, 1989). A estratégia me
nava desvalorização da taxa de câmbio, determinada

oficialmente, com medidas fiscais e monetárias restriti-

vas. Isso incluía a eliminação dos subsídios às exportacões, aperto do crédito doméstico e redução de despesas

públicas, com particular atenção às empresas estatais.

Outro instrumento de controle da inflação adotado foi a
liberalização das importações.
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A reação negativa contra a recessão esperada, entretanto, levou a uma mudança na condução da política
econômica. Delfim Netto, que havia governado a economia durante o “milagre”, voltava ao governo como ministro do planejamento com a promessa de manter a economia crescendo ao mesmo padrão dos anos anteriores. A

crise foi diagnosticada por ele como uma dificuldade
temporária. Sendo assim, uma trajetória do crescimento

com endividamento sustentável poderia ser atingida, apesar das dificuldades consideráveis nos mercados financeiros mundiais. O gerenciamento da demanda agregada por
instrumentos de curto prazo seria suficiente para ultrapassar a escassez de financiamento externo e descobrir novas
formas de pagar os serviços da dívida externa.

A deterioração das condições externas, porém,

frustou tal percepção otimista. A política econômica pas-

sou a flutuar sem direção precisa. Um exemplo foi o
“pacote” de políticas que desvalorizaram o câmbio em
30% em dezembro de 1979. Essa medida buscava melhorar a situação externa, ainda que subsídios à exportação
e restrições à importação fossem eliminados. A situação

do setor público iria melhorar com um aumento substan-

cial das tarifas públicas.

Todas essas medidas teriam impactos inflacionários
significativos, mas o governo supôs que tais efeitos

seriam apenas temporários. Por isso, no ano seguinte, a
desvalorização do cruzeiro ficou limitada a 40%, equiva-

lente à média da inflação anual no período 1974/78.
Todavia, a taxa de inflação pulou para 110% a.a. em
1980, rapidamente revertendo os objetivos do pacote: a
taxa de câmbio foi sobrevalorizada, ao passo que os

Dodo públicos deterioraram-se. O resultado final foi uma

e deinlação ancadovês Sabia en
ora
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daqueles que haviam es
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A política econômica do período pode ser caracteri-

zada por uma sucessão de idas-e-vindas que só resulta

ram na incerteza crescente dos agentes econômicos. A
contínua deterioração das contas externas levou a uma

especulação constante sobre novas maxidesvalorizações e
as consequências da intervenção do FMI. No início, O

governo brasileiro recusava a idéia de pedir ajuda ao FMI.

O governo receava as mudanças a serem solicitadas na
condução da economia, reduzindo sua própria liberdade
na formulação de política. Isso poderia ser interpretado

como um sinal de fraqueza, erodindo ainda mais o frágil
apoio político do governo.

Isso não significava, porém, que o governo estivesse
evitando uma recessão de curto prazo, uma consequência
normal dos programas de estabilização do FMI. Ao final
de 1980, o governo anunciou outro Pacote de medidas
nível de
com a clara intenção de reduzir drasticamente o
:
atividade econômica. Em outras palavras

a administração Figueiredo, esperando evitar ter
que se submeter a um programa de austeridade

imposto pelo FMI, tentou conduzir um ela própria
(BAER, 1989, p. 114).

Em teoria, o governo estava considerando uma redu-

cão nas suas próprias despesas, mas na prática os ins-

trumentos usados foram a compressão dos salários reais,

o aumento das taxas de juro domésticas — reduzindo a
liquidez na economia — e O estabelecimento de desvalorizacões cambiais periódicas. Isso inaugurou uma era de

regras salariais impopulares que baniam as livres negoci-

ações e estabeleciam penalidades aos setores que davam
aumentos acima da inflação prévia.
O crescimento negativo do produto em 1981, o

primeiro desde 1945, foi entendido como um contratempo

inevitável e temporário, e as correções de curto prazo

seriam suficientes para reassegurar o investimento estran-

to
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geiro e o crescimento econômico. Contudo, as políticas
de demanda contracionistas foram, em termo práticos,

inócuas para reduzir a inflação.

Houve uma redução relevante no déficit comercial.

Entretanto, o aumento nas taxas internacionais de juros

resultou em uma adição de 3 bilhões de dólares no pa-

gamento de serviços da dívida externa, absorvendo 40%
das receitas obtidas com exportações. Desta forma, o
governo se viu forçado a conseguir novos empréstimos,

e as dívidas de médio e longo prazo cresceram 14%.

Apesar de ter sido beneficiada por uma taxa de
câmbio mais realista, a estratégia de promoção de exportações foi prejudicada pela especulação acerca de outra

maxidesvalorização, lembrando os eventos de 1979. Em
todo caso, o adiamento de decisões de exportação levou

a lucros consideráveis. As exportações também foram
limitadas pela recessão mundial e pelo declínio nos termos de troca dos bens brasileiros. Em 1982, outra elevação no pagamento de juros externos resultou em que o
déficit no balanço de pagamentos ficasse praticamente

independente da absorção doméstica. Mas o golpe final
para as contas externas foi a moratória mexicana em

egosto de 1982, que cortou qualquer possibilidade res-

tante de reciclar a dívida com novos empréstimos.

em
No Brasil, os formuladores de política entraram
ngeiestra
dos
priva
negociação com o FMI e com bancos
ções
ros ainda em agosto daquele ano. Essas conversa
foram mantidas em sigilo até as eleições de novembro —
o governo tentava evitar o tema da “ida ao FMI” durante

a campanha eleitoral. Três dias após as eleições (nas
deráveis No Conquais a oposição obteve ganhos consi
g9resso nos estados mais importantes), foi finalmente

admitido que o Brasil estava seguindo uma política de
acordo com os padrões do FMI. Um pouco depois, O
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ca econômica
governo admitia O acordo formal e a políti
FMI.
passou a ser submetida à aprovação do

reduzir as
A interferência do FMI reforçou a idéia de

da absorção
necessidades de divisas através do controle

doméstica.

declinante,
redução de
os preços
restrições

Argumentava-se

que,

com

à

demanda

na
haveria um aumento nas exportações e
r
importações. Uma medida adicional foi eleva
s
nova
com
dos derivados de petróleo (junto
ao
à comercialização) e mais incentivos

PROÁLCOOL.

l, O governo
Ao invés de promover uma reforma fisca

as restritivas para
persistiu no Uso de políticas monetári

ia de elevar a
controlar a inflação. Contudo, a estratég
e

r capital externo
taxa de juros doméstica para atrai
situação desastrosa
enxugar a liquidez resultou em uma

ada significativa
para as finanças públicas. Não houve entr
cimento a longo prazo
de capital externo, mas sim O cres
ade de se aumentar
do total da dívida, além da necessid
mento para financiar
continuamente o grau de endivida

mente.
compromissos assumidos anterior

pcionantes. Em
Os resultados domésticos foram dece

ltou na redução
1982, a estagnação econômica não resu
100%
ção, que permaneceu ão patamar de

da taxa de infla
em 1980 e 1981). O
(aproximadamente a mesma que
com Os padrões do
estabelecimento de metas de acordo

xados
FMI era complicado porque os preços estavam inde on-

ipal resp
à inflação prévia, o gasto público era O princ
grande prouma
e
os
utiv
s
prod
sável pelos investimento

porção do investimento privado era financiada por fundos

estatais.

A melhoria na balança comercial esteve longe do
nível desejado, e a política de minidesvalorizações cambi-

ais mensais foi substituída por uma maxidesvalorização
de 30% em fevereiro de 1983. Outras medidas

introduzidas foram o estabelecimento de novos créditos
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especiais papar
ra promoção
à de exportações e subs
tituição de
i
a
.
da com a aceleraaidexação parcial de salários, combina-

importações.

declinantes

medid

a inflação resultou em salários reais

melhoria na balan às estas que trouxeram importante

bém que a recessão comercial?. E importante notar tam-

foram os únicos

ções: os

proi

o queda dos preços do petróleo não
'esponsáveis
pelo declínio das importa-

setenta iniciarameus ado sou ito iniciados nos anos
ampla d € insumos
operações, ofertando uma parcela
industriais (CASTRO & SO
UZA, 1985).

O modest o
porém,
mais do que So do programa na área ex
terna foi,
domé
ompensado pelo fracasso no lado
ésti

co. A
ultrapasse.)
i
a barreiradospeoa
mento do FMI, a infiação
foram: (a) o aumento nos pre
cos as (so o oo Latões
condiçõe
clim
áticoas ad versas
sez
nos smer
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dass com
dm sado
comna
binada
s por
a esca
spart

e da DR o interno, criada pelo desv
io de grande
termos reais da P ra exportação; (b) a desvalor
ização em
dos preços relativos dos pras SS
Dortados. (e) rostri
ções a importar insumos,

que

per

ficam TO Rn

preços dos substitutos domésticos
em função dono cão
do grau de competitividade; e (d)
a falta de controle obre
as despesas públicas, parcialmente
causada pelo mom h
te crescente de juros pagos no servico da
dívida
lho
doméstica (consequência da política de alta
s de juro a
ticadas nas operações de mercado aberto).
Per
Em outras palavras, as políticas que levaram a

grandes superávites comerciais e permitiram a conUnuação do pagamento dos juros sobre a dívida
externa levaram ao crescimento das pressões inflaeenrasdomésticas e ao declínio do investimento
.
Doloracão eu.és mpercussões inflacionárias da
dessidadeo Reel ra ER taxa de câmbio e à necesde recursos do u ico. atrair um volume cresce
nte
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os serviços da dívida externa.
re-

transferência de
programa de ajustamento foi a
aram
4, que represent
cursos para fora em 1983 e 198

118).
até 5% do PIB (BAER, 1989, P-.
a expansão das exporÉ importante evidenciar que
da pela recuperação da ecotacões também foi beneficia
comercial mais importante.
nomia dos EUA, o parceiro
r industrial, a economia fiLiderada pelo setor exportado
alívio a partir de 1 984. As
nalmente experimentou algum
iram al-

to econômico permit
taxas positivas de crescimen
salários no setor privado,
guma recuperação no nível dos
auimpedimentos legais para
apesar da persistência de
da
mesmo tempo, a conclusão
mentos de salário real. Ao
ien
fic
coe
mitiu O declínio do
substituição de insumos per
men
cresci

ao PIB, apesar do
te de importação em relação
ercial torindustriais. O superávit com

to nas atividades
te
e para compensar o montan
nou-se grande O suficient
viço da dívida externa — que
requerido para cumprir o ser
a anual de recursos da ordem
significava uma transferênci
fosse necessário recorrer à
de 4% do PIB — sem que
novos empréstimos.

apesar da dívida e
O país parecia capaz de crescer
, as divergências com 0
da alta inflação. Enquanto isso
am e O governo brasiEMI sobre o déficit público persisti
negociação mais forte
leiro sentia-se em uma posição de
a sétima carta de
do que no pico da crise. Quando
ações com o FMI
intenções não foi aprovada, as negoci
o civil tomou
foram interrompidas até que o novo govern
posse em março de 1985.

A inflação atingiu novo patamar de “estabilidade”
em torno de 200% a.a. Isso reforçou a idéia de que a

inflação brasileira tinha um caráter inercial que não pode-

ria ser afetado pelas políticas monetaristas convencionais
do FMI. Segundo essa visão, a política mais adequada a

na direção da heterodoxia econômica, segundo a qual era
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fundamental reverter as expectativas dos agentes sobre a
inflação de forma a impedir a transmissão da inflacão
passada para o futuro.

preços nominais, a taxa
rasse a inflação prévia nos seus
da

a eliminação
de inflação não declinaria mesmo após
exação

ema de ind
causa primária do choque. Um sist
adotassem o mesperfeito ocorreria se todos os agentes

tica monetária
mo índice de correção de preços, a polí
de reduzir a
fosse passiva (j.e., não tivesse a intenção
taxa de juros) e
taxa de inflação através da mudança da
, à inflação
não houvesse choque externo. Nesse caso

4. O Governo SARNEY: 1985 A 1990
Apesar da resistência política contra a interferência
externa, o novo governo civil manteve inicialmente as
negociações com o FMI. Isso era parcialmente uma exigência dos credores, que consideravam a gestão do FMI
como essencial ao sucesso da renegociação da dívida

externa. A nova administração optou inicialmente pela
aplicação de medidas monetárias e fiscais austeras, mas

de forma gradual (em oposição à prática de “choques”

das administrações anteriores). Entretanto, a persistência
da inflação em um patamar elevado (200% a.a.) contribuiu
para desacreditar o uso de medidas ortodoxas de combate
à inflação.

A principal crítica estava baseada na falha da terapia

inercial, causada
monetarista em lidar com a inflação

riam a inflapelos mecanismos de indexação que transfe
ista

A teoria inercial
ção passada para OS preços correntes.
s externos, a
choque
de
argumentava que, nã ausência
mesmo patamar. Um choque
inflacão seria mantida no
cauqualquer perturbação que
poderia ser definido como
como

na taxa de inflação,
sasse um aumento primário
câmbio, aumento dos preços
desvalorização da taxa de
ou
es climáticas -adversas)
agrícolas (causado por condiçõ
dos preços industriais.
mudanças nas margens de lucro

os tentaApós cada choque, os agentes €c onômic
riam recompor o nível de preços relativos preva lecente

através da incorporação da inflação acumulada nos preços

não o sistema de
afetaria apenas os valores nominais e
preços relativos.
te para exEssa teoria era particularmente importan

xação permitia
plicar o movimento de salários reais. A inde
tante se a taxa
aos salários reais manter uma média cons
no evento de uma
de inflação não mudasse. Contudo,
nio do salário real.
aceleração da inflação, haveria um declí
o alívio temporário
Uma importante circunstância era

t sustentado na
na situação externa, dado pelo superávi

pagamento de juros
balança comercial, que contrapesava O

mos eram necessobre a dívida externa. Novos emprésti

que permitiu que O
sários apenas para amortizações, o
ado pela intergoverno se libertasse do peso político caus

À recuperaferência direta do FMI na política econômica.
inantes
ção da economia mundial, as taxas de juros decl
os em
preç
os
is
e
nos mercados financeiros internaciona

ismo
queda do petróleo proveram razões extras para o otim
em relação às contas externas.
Em uma situação onde choques externos não fossem esperados, e assumindo que o governo mantivesse

um déficit fiscal sob controle, a persistência da inflação
poderia ser atribuída principalmente à inércia. Neste caso,
uma solução para o processo inflacionário seria a determinação de preços nominais com base nos preços reais
médios nos últimos meses, o que supostamente eliminaria o componente inercial da inflação.

nominais. Portanto, a inflação persistiria porque à ação
dos agentes não era coordenada: se todo agente incorpo”
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princi

outra recessão que Vade desse enfoque seria evitar
vel nas condições do uma deterioração consideráTendo em vista que o vida da maioria dos brasileiros.

baseado na promess dao popular ao novo governo foi

renda que havia

a

da reversão da concentração de

à prevalecido no regime militar, uma
recessão era politicamente
indesejável.
Uma ve

mostrando banç od aSem gradualista também não
plano anti-inflacionári
resultados, a idéia de aplicar um
(j.e., não baseado no
heterodoxo
E
enfoque monetari
estav a

dentro do
governo. Uma motiio doode em importância
do programa hete do adicional era o aparente sucesso
mente, a seca em1985 Austral” na Argentina. Final

produtos agrícolas
resultou na escassez de vários
um aumento abrupto nos
causando
En
agrícolas.
preços
fevereiro de 1986, a taxa de inflação
mensal su perou o
pela primeira vez a barreira dos 20%, uma

1986, o gov erno anuncio
.
Cruzado, denominado a partir da nova moeda De prenno
Os preços
foram congelados em seus valores
corrent
com
exceção de alguns preços públicos que havi
ms rido perdas
Em março
ço d de

nos mesees anterior es. À taxa de
em relação ao dólar foi mantida
períodos inferiores a um ano foi
grande medo de uma recessão,

ã bio
câmb
io daof
nova
fixa, e a index ãoo
proibida. Existia,po em,
como ocorrido entes

Argentina. Portanto, não foram estabelecidas metas mo.
netárias ou fiscais. Ao contrário, salários «nominais foram

calculados usando uma complicada fórmula para,

ao

menos, preservar seus valores reais de antes do plano.

ciais porrosrama foi muito popular nos seus meses inisalários, no nearIram ganhos reais significativos nos
2810. À soon a em que a inflação aproximou-se a
a experimentou um boom, especialmente
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eliminação da
nos setores de bens de consumo. A
renda utilizasindexação permitiu que famílias de baixa
compensando a
sem crédito para comprar bens duráveis,

O governo
demanda reprimida nos anos de recessão.

medidas práconsiderou que, pela primeira vez em anos,

ibuição de
ticas haviam sido tomadas para melhorar a distr
renda.

o cega
Contudo, essa euforia tornou a administraçã
demanda agreaos vários sinais de descontrole sobre a

congelamento ofigada. Preços começaram à escapar do
5% a.m. Havia
cial, crescendo a taxas de até 4% ou
e bens finais, que
escassez crescente de vários insumos
o de ágio. Outras
poderiam ser obtidos com pagament
surgiram do impacto
pressões inflacionárias importantes
os públicos. Pelo lado
residual do aumento inicial de preç
significou a perda do
fiscal, o declínio súbito da inflação
da por novas fon“imposto inflacionário”, não compensa
governo aumentou seus
tes de receita. Pelo contrário, o

O déficit público.
próprio gastos, expandindo ainda mais
otambém foi muito suave para contr
A política monetária
lar a explosão de consumo.

s heterodoxas
Em outras palavras, somente medida
não foram suficientes
(ação direta sobre preços € salários)

acionárias criadas pela
para interromper as pressões infl

ais e monetárias.
falta de controle sobre as variáveis fisc
e a crescente
A consegiiência foi o retorno da inflação
congelamento
descrença na efetividade do programa de
de preços.

Apesar dessas pressões, a administração recusou-se
dea abandonar o congelamento de preços ou reduzir a
mbro
manda agregada até pouco depois da eleição de nove

de 1986, quando o governo obteve grande vitória no
Congresso nacional e nos governos estaduais. Somente

então medidas destinadas a aumentar a tributação foram
anunciadas, junto com outra elevação de preços públicos.
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Preços Ficaram go estava fora de controle. Quando os

Prévios, a expectativa para recompor seus valores reais

Nova corrida inflacio e de novo congelamento resultou em
incorporar perdas

o — desta feita, não apenas para

ção futura. A con cSadas mas também antecipar a infla-

inflação para veioUi foi a elevação rapidíssima da
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o ONStuição promulgada em

A falta de controle sobre as contas públicas também
foi consequência das necessidades sempre crescentes de
pagamento de juros sobre a dívida pública. O nível de
endividamento em todos os níveis da administração (federal, estadual e municipal) tornou-se tão elevado que a

única forma de pagar débitos antigos era o lançamento de
novos títulos. Uma vez que políticas monetárias restriti-

vas tornaram-se cada vez mais o grande instrumento para
interromper a aceleração inflacionária, as altas taxas de
juros reais resultaram em um aumento do estoque total
da dívida no longo prazo. Estabeleceu-se um ciclo vicioso
onde as necessidades de curto prazo de vender títulos
públicos a juros consideravelmente altos geravam um

aumento de longo prazo no estoque da dívida e, conse-

quentemente, a necessidade de mais empréstimos no
futuro.

A conquista mais importante das equipes econômicas no período Sarney após o fracasso do Plano Cruzado

foi a manutenção de uma situação externa relativamente

balanceada. Para isso, colaborou a indexação da taxa de
câmbio. Por um lado, essa medida perpetuou a inércia

inflacionária, já que a correção diária, incorporando a
variação anterior de preços, estabelecia um piso para a
inflação esperada. Contudo, com a taxa de câmbio real

mantida em um patamar estável, as exportações foram

devidos controle do gasto público. 188º o
Cortes Mente
de
à falha governamental em imp
24

que transferia fundos consideráveis da esfera federal para
a estadual e municipal. O uso do dispêndio público como
instrumento eleitoral tornou-se uma prática bastante difundida, com o consenso silencioso do governo federal.
Portanto, as reduções no déficit operacional foram limitadas, a despeito da poupança obtida com a redução de
salários reais e outras despesas ao nível federal.
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incentivadas e o superávit comercial foi suficiente para
pagar o serviço da dívida e evitar nova crise externa. A

tendência declinante da taxa de juros internacional no
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período também contribuiu para relaxar o peso da dívida
externa.
A situação externa relativamente equilibrada permitiu
O início da abertura comercial. Restrições a import
ar começaram a ser eliminadas, e pela primeira vez
o governo

admitiu que o ciclo de industrialização por substit
uição de
importações estava encerrado.

Embora modesta, essa

mudança marcou a reviravolta no padrão de desenv
olvi-

mento prevalecente desde os anos trinta. A
indústria
cresceu sob o antigo padrão, mas o alto
grau de protecionismo resultou em oligopólios que não
estavam acos-

tumados à competição. No final dos anos 80,
os mecanismos tradicionais de controle direto dos
preços industriais começaram a ser retirados, seguindo
a idéia de
importações poderiam forçar os produtores
domésticos a
baixar seus preços.

Na verdade, desde a crise no início dos
anos 80, a
economia estava sendo submetida a um
processo oculto

de

aumento de competitividade,
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visto que somente as

empresas capazes de exportar tiveram
crescimento sustentado. O setor exportador tornou-se
gradualmente o
mais dinâmico, tanto na agricultura quanto
na indústria.
A retirada das restrições a importar, modestas
ao final

dos anos 80, mas acentuada na década seguinte, comple-

tou essa transformação.

Entretanto, a expansão do setor exportador não foi
suficiente para sustentar o crescimento econômico. O

puderam se beneficiar de mecanismos bastante eficientes

criados pelas instituições financeiras. De fato, os que

tinham saldo positivo puderam lucrar consideravelmente
com as altas taxas de juros reais. Por outro lado, os

pobres tinham instrumentos bastante limitados, se algum,
de proteger suas rendas contra inflação. Para a maioria,
a única opção era gastar imediatamente toda receita re-

cebida, e a caderneta de poupança era a única opção
financeira disponível, pouco mais que compensando a
inflação passada. Além disso, os cortes dos gastos governamentais foram assimétricos, e projetos sociais bási-

cos foram bastante afetados, com exceção daqueles de
maior interesse eleitoral.
O sinal mais evidente de fracasso do governo Sarney

na luta contra a inflação foi a rápida aceleração dos
índices de preço em seus últimos meses. Isso também foi

consegiiência da incerteza econômica sobre seu sucessor.
Durante o período eleitoral, houve pânico entre os empre-

sários com a perspectiva de um candidato da esquerda
tomar o poder. O candidato conservador (Collor) venceu

a eleição mas, recusando-se a esclarecer quais eram suas

idéias a respeito de controle de preços, foi entendido que
um novo congelamento de preços teria efeito assim que
O novo governo assumisse. Sob esse cenário, a inflação

explodiu: o novo governo iniciou em março de 1990 com
uma inflação mensal de 84%.

retorno da inflação galopante resultou em queda dos
salários reais, deprimindo os mercados domésticos de
bens de consumo. A alta taxa de juros real e a incerteza
crescente erodiram as condições para o investimento: os

5. O Governo CorLor: 1990 A 1992

pública, ofereciam opções mais atraentes e seguras do

teridade pública, redução da participação do Estado na
economia e abertura comercial. Entretanto, as primeiras

mercados financeiros, abarrotados de títulos de dívida
que a expansão da produção. Finalmente, os efeitos sobre
a concentração de renda foram enormes. Indivídu
os ricos
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Collor foi eleito com a promessa de “limpar” a ad-

ministração federal através do combate à corrupção, aus-

ações do novo governo concentraram-se em um novo
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programa de estabilização — em alguns
aspectos

o mais
dramático dentre todos aqueles apre
sentados até então —
que não havia sido discutido
em campanha.
O aumento da inflação foi tão forte
que, mesmo se
um congelamento de preços não houv
esse sido pensado
originalmente, ele foi visto pela nova
administração como
Única

coisa a fazer no curto prazo.
Mas o novo plano
estendeu-se muito além dos dema
is: não somente preços,
mas também os ativos financei
ros de todos os tipos,
incluindo-se a popular cadernet
a de poupança, foram
congelados. Os ativos a partir de
um determinado valor
foram retidos pela União (o “con
fisco”, como ficou conhecido), representando uma trau
matizante quebra de

contrato.

A idéia era eliminar a indexação, apag
ando o efeito
da inflação prévia sobre a determin
ação de preços futuros. De forma paralela, o plano tam
bém incorporou medi'3s ortodoxas de redução da liqu
idez, buscando evitar
1
q

E 2.5" cercência de expansão
de demanda como con-

z

e

(

í

=

mentos no ganho salarial real.
O lado
"8 estava baseado na redução de
despe-

EoT cas que, novamente, visavam ao cort
e de salá-

rios mais do que qualquer outro item do orça
mento pú-

blico. Além disso, o congelamento de ativos financei
ros

resultou em redução considerável do custo da dívida

pública, fazendo com que as contas públicas melhoras-

sem significativamente em 1990/91.

A despeito da profunda recessão decorrente, logo
se verificou mais um fracasso no controle da inflação.
Além dos problemas de planos anteriores, como a rigidez
e o não alinhamento de preços relativos impostos pelo

congelamento de preços, o Plano Collor não obteve, por
motivos óbvios, o apoio popular que o Plano Cruzado

recebera. A indexação continuava sob forma disfarçada,

do passo que as experiências prévias mostravam quão
26
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dramática era a aceleração de preços ante a perspéctiva
do encerramento do congelamento. Como nos pianos

anteriores, assim que as restrições de liquidez foram
amenizadas, a falta de confiança no programa tormourse
aparente, e os agentes econômicos tentaram, de forma

desesperada, antecipar os preços dentro de uma Pe ? e
tiva de retorno à inflação, em um ADO e vo de
empurrar os preços para cima. Ao final de 1 : menos
de um ano após a posse de Collor, as taxas e inflaç
mensal retornaram ao nível de dois dígitos.

A contradição entre contas externas e estauiização
de preços apareceu novamente no Plano Collor. rimeiro,

a indexação da taxa de câmbio
foi proibida, e de da
inflação residual resultava

em sobrevalorização da sul
doméstica. Segundo, a escassez inicial de cruzeiros
| su

tou em uma sobrevalorização cambial
mais
siva. A especulação prévia havia ainda
tos a
levado
Duo
entesourar divisas (principalmente
dólares
nos) como reserva de valor, mas sob asDi
noculdades
divisas
impostas pelo congelamento de ativos:
em
foram rapidamente convertidas de vonê ua cruzeiros.
omercial

Terceiro, iniciou-se um processo de libera
ea des como

que, entre outros objetivos, incentivav
a importa impactos

forma de reduzir os preços domésticos.
Esses
que a
foram sentidos apenas após
algum tempo, mortações
recessão forcou inicialmente
o aumento nas éContudo

como única saída para a maioria das
vaso claro que o
no segundo semestre

de 1990, tornava-se
nível de reservas começara a declinar.
“Em janeiro de 1991, o fracasso do Plano scohor

estava evidente. Houve uma mudança nas posições
comando da economia, com a ascensão de funcionários
de carreira no serviço público para recuperar a confiança

da comunidade empresarial brasileira e do mercado finan-

Ceiro internacional. Os maiores objetivos foram eliminar a

forte aceleração do processo inflacionário e recuperar a

O
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estabilidade das contas externas
. A condução das polít

ica anti-inflacionárias tornou-se simi
lar à gestão pós-cruzado,

porém com maior contenção no
lado fiscal.

O retorno da

indexação (particularmente

da taxa de
câmbio) estabelece
U um piso para a variação de
preços,
el1iminando a possi bili
dade

de se reduzir o nível de inflação. Por outro lado, uma polí
tica ativa de manejo da
demanda, baseada no endividament
o público para aumentar a taxa de juros, controlou
o consumo e, consequentemente, a explosão da inflação. O
nível de reservas

Começou a se recuperar, ajudado
pela tendência de desvaloriza

ção gradual que estava incorpora
da nas correções
cambiais diárias.
Outro processo relevante deflagra
do na mesma épo-

ca fo |

a aceleração da liberalização financei
ra. Com

o exemplo, pode-se citar a criação
de novos regulamentos que
desburocratizaram a entrada de
capitais financeiros externos e flexibilizaram a administr
ação deste recursos por
parte de instituições brasileiras.
Em particular, destaca-se
a Resolução 2.132, de 31/05/
91, que introduziu o Regulamento Anexo IV à Resolução
1.289%, Estas medidas,
aliadas a outros fatores externos
e internos, tornaram o
mercado financeiro brasileiro bast
ante atrativo para investidores estrangeiros.
No que diz respeito à condução da
política econômica, a principal diferença entre o governo
Collor e seus
antecessores estava na chamada modernização
da economia através da privatização e da abertura comercia e
l

financeira.
venda de
resistência
sada, mas
papéis de

O processo de privatização foi iniciado com a
indústrias de aço e outros insumos básicos. A
inicial de alguns grupos políticos foi ultrapashouve críticas crescentes contra a aceitação de
baixíssima liquidez (moedas podres) como meio

de pagamento. Ao final do governo, o pro
grama de
privatização teve que ser interrompido por
causa das

50
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óbvias suspeitas de corrupção levantadas pelo processo
de impeachment, que foi bem sucedido em mostrar o
envolvimento do presidente e de alguns assessores em
corrupção, abuso de poder e outras contravenções.

Uma das principais características da administração
Collor foi a aceleração da abertura comercial. Barreiras à
importação foram retiradas, houve mudanças legais a fim
de facilitar o investimento externo e o processo de

integração econômica ganhou velocidade com o acordo
sul-americano de livre comércio (Mercosul). As exportações cresceram ao mesmo ritmo das importações. A taxa
de juros doméstica permaneceu em níveis consideravel-

mente maiores que as internacionais, resultando em uma
entrada substancial de capital (Tabela 3). Essa reversão
dos fluxos de capital, também observada em outros pa-

íÍses latino-americanos e de forma mais genérica, em
outros países em desenvolvimento, teria um papel essencial na condução de política econômica dos próximos

governos brasileiros.

6. O Governo Itamar: 1992 A 1995
sidente
Após o impeachment de Collor, O vice-pre

r
Itamar Franco assumiu a presidência da República. Itama

havia sido um oposicionista ao regime militar e não estava
envolvido nos escândalos que levaram à queda de Collor.

Além disso, à época do processo de impeachment, Itamar

não estava filiado a nenhum partido político. Esses fatos

foram capitalizados pelo apoio de grupos políticos que
previamente fizeram campanha contra Collor.

O aspecto mais importante na condução da política

econômica do Governo Itamar foi o Plano Real. Antes

disso, haviam sido mantidas inalteradas as políticas de
abertura comercial e financeira, assim como o alto nível

——
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das taxas de juros. Neste perí
odo, foi consolidado o
pro
cesso de ca ptação

de recursos externos, seja através
de superávites na balan
ça comercial, seja através do influxo líquido de empr
éstimos e investimentos externos.
O Plano Real foi anun
ciado com grande antecedência. Seria implementad
o ao longo de três fases e não
envolveria congelamento de preç
os. Seu grande sucesso
pode ser atribuído à sua essência
, qual seja, eliminar

completamente o componente
inercial da inflação, ganhando ao mesm

o tempo a confiança dos
agentes eco-

nômicos neste sen
tido.

É inegável que o Plano Real,
dentro

de um objetivo
estrito de controle da inf
lação, tem sido extremame
nte
bem sucedido. De fato,
às vésperas de sua imp
lem
entação,
as taxas de variação dos Índ
ices de

preços ao
consumidor estavam em
torno de 48% a.m. No
mês
seguinte à sua implement
ação, estas taxas despen
cavam
para 8% a.m,, atingindo
2% a.m. em agosto. Atu
almente
(junho 98), as taxas est
ão ao redor de 5% ao ano
.
Foi justamente o não ali
nhamento de preços relativos um dos principais fat
ores de pressão contra os
congelamentos dos planos ant
eriores, que aliado à falta
de
confiança dos agentes econôm
icos, teria os levado ao
fracasso. No Plano Real, porém,
a quebra da inércia inflacio
nária foi feita após um pequeno ajuste
fiscal (Fase |)
e, ao contrário dos planos econômico
ant

s
eriores, após
um substancial alinhamento de preços rel
ativos (Fase ||).
Nesta fase, conviveram conjuntament por 3
meses a
e

moeda corrente na época (cruzeiro real) e a URV (Unida
de

Real de Valor). A URV serviu como um parâmetro de val
or,
contribuindo fortemente para que os preços
relativos

pudessem estar alinhados ao final dos três mese
s previstos.

N
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A Fase Ill caracterizou-se pela troca do cruzeirorea!

— a antiga moeda “ruim” — por reais — a nov O

“forte”. No último dia de existência do o seao
de junho de 1994), uma URV equivalia a 2. o quteros
reais. No dia seguinte iniciou-se à circulação co re do

real valendo uma URV, e um dólar norte-amerioa Pode
ria ser comprado com pouco mais de 80 cen
j PORTFÓLIO,ir
Í
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Em grande parte, o Plano Real, mais do
que

beneficiário, tem sido fortemente dependen
te de uma
conjuntura de liquidez internacional extr
emamente favorá-

De fato, o Programa Nacional de Desestatização e

seu ritmo acelerado, não só em termos ae ade

empresas privatizadas, como em quantidade e amoedas

vel. Sua eficácia em relação a manutenç
ão do controle
inflacionário tem se baseado principa
lmente na sua polí-

de receitas obtidas, com mais dinheiro e menos

zação da conta de capital e pela alta
atratividade
do capital externo. Isto também poss
ibilitou o acúmulo de

tributária, as reformas fiscal e administra N

tica cambial, cujo exercício tem sido
viabilizado pela
liberali

ontrole

podres”. Todavia, apesar de ter sido apertado 5 : carga

sobre gastos públicos e de ter sido amp iva ficaram

Sonda

muito distantes de sua implementação e o de

um elevado volume de reservas
internacionais no Banco
Central, o que tem garantido um
“colchão” para o governo agir no mercado cambial
quando necessário.

fortes evidências de deterioração.

7. O Governo FERNANDO Henrique:
1995 A 1998

As taxas de juros reais encontram-se, desde 6 Dto
do Plano, em patamares bem
mais elevados orrente deste
do mundo.

A popularidade do Plano dec
orrente do inédito sucesso obtido no controle infl
acionário foi suficiente para
garantir uma fácil eleição de
Fernando He nrique Cardoso
(FHC), o ministro das finanç
as associado à criação do
real, para presidente da repú
blica. Mas isto não é tudo.
A estabilização tem sido tão
valorizada que o atual presidente, apesar da dívida social
que carrega, do atual
cenário de forte recessão
e desemprego,
da tragédia

política representada pelas mor
tes consecutivas de Sérgio
Motta e Luís

Eduardo Magalhães — peças
do seu esquema de articulação
política —+
mente, das crises financeiras inte
rnacionais,
didato às eleições presidenciais de out
ubro

fundamentais
€, principalé forte cande 1998,

Além do programa anti-inflacionário, o Gove
rno FHC

tem dado continuidade às reformas estruturais, cujos

objetivos seriam a modernização da economia segui
ndo

princípios não muito distintos dos propostos desde
Collor:
Privatização, redução do déficit fiscal e internacio
nalização

da economia.

54

assim, a situação fiscal não representou au esentado

melhoria significativa, pelo contrário, vem

ap

O altíssimo cupom cambia | pais

patamar de juro tem sido um dos O atrativos ao
Brasil Destacacapital financeiro
externo direcionado

Se ainda a ampla mobilidade global de aorecu rsos decorrenliberalização,
tes dos altos
graus de liquidez, ão

do
desregulamentação, internacionalizaçãooclobalização
e tais mundial.

mercado financeiro e do mercado
de ado influxo,
Entretanto,

como consequência negava

podemos citar, entre outros, o aumento

dívida interna

da sto de carree do custo de sua rolagem; aumento
do ipalmente cresgamento das reservas

cambiais”; é, principe conômica
e
cimento medíocre do nível de atividade
e
aumento do desemprego.

ul;

sido

O processo de endividamento pule vaçãoabrupta
Crescente e cíclico, agravou-se após
da ática de outubro

das taxas de juros em resposta
à crise asi is, deflagrou-se
de 1997. Além disso, algu
ns meses cepa elevação
das
um período recessivo, marcad
o por um olítico de uma
taxas de

desemprego. A despeito do peso É " da política

recessão e em função do
-engessamen 2

Monetária frente à política camb
ial, 0 opjetivo
tem
sido evitar quaisque

do

governo

írias que

r pressoes ntacioná
coloquem em risco as conq
uistas do programar a
bilizaçã

o

o.

esta-
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O nervosismo e a volatilidade dos mercados ao longo do primeiro semestre de 1998, acentuada pela crise

nela registrados. Por sua vez, o IEP foi, entre 1991 e
1995, o principal item do Investimento Externo em Moeda

hoje, evidencia o altíssimo risco ao qual o país está

1996)

pressão sobre o câmbio, em função da reversão do saldo

vas de ganhos de capital no mercado acionário, corrobo-

cebe-se, portanto, que o ajuste externo representa o maior

também impulsionados pela ampla liquidez internacional

pela qual os mercados financeiros internacionais passam

(em termos de volume) ao longo da década. (PEREIRA,

sujeito. Existe um temor de que Brasil não agúente a

Estes investimentos foram atraídos pela perspecti-

na conta de capital e/ou de ataques especulativos. Per-

desafio imposto ao Plano Real, refletindo o que vem
sendo observado há duas décadas e meia no Brasil: uma
incongruência entre as políticas de estabilização e o ajustamento externo.
A partir da implementação do Plano Real, a conju-

gação da sobrevalorização cambial com o agressivo processo de abertura comercial, expondo setores pouco
competitivos à forte concorrência internacional, teve forte
impacto na balança comercial e, consequentemente, no
balanço de pagamentos. O superávit da balança comercial

verificado ao longo da década de 90 até o ano de 1994,

transformou-se em um crescente
Deve-se ressaltar que, apesar de
deixaram de crescer. Entretanto,
tornou-se bem mais lento que
des importações.

déficit a partir de então.
tudo, as exportações não
seu ritmo de crescimento
o explosivo crescimento

Vo

u

Wa

oo

mu

an

O

l:=c significa que o superávit no balanço de pagascuy a depender, a partir de 94, dos
..e

DS nd

EE

cia
Veto

erévites verificados na conta de capital,
izada

ao longo da década.

De forma

bastante resumida, pode-se afirmar que oSlo. investimento
elo
am sido proporciona
ente no
(principalm
prazo
curto
de
nceiro
iterno Ei
bém em fundos e
a
e
externo
lizad
mercado secundário de ações, mas tam
rea izado
títulos de renda fixa). O investimento externo
nos moldes do regulamento Anexo IV tem como destino
principal o mercado secundário de ações. Seu fluxo é
contabilizado na rubrica Investimento em Portfolio (IEP),

rado pelas altas taxas de valorização das ações. Foram

que vem caracterizando a década de 90; pela
desregulamentação, internacionalização, globalização e
abertura financeiras; pelo Programa Nacional de
Desestatização; e, finalmente, pela estabilidade econômica. Uma outra forma importante de captação de recursos
foram os empréstimos externos realizados através da
emissão de títulos (bonds, notes e commmercial papers)
no mercado internacional de capitais, que no início da
década tornou-se acessível aos países em desenvolvimento, representando uma forma muito menos custosa de
financiamento para os agentes econômicos emissores de

dívida. (PEREIRA, 1996)”.

Uma terceira fonte importante de recursos externos
é representada pelo investimento externo direto que, a
partir de 1996, supera inclusive o investimento financeiro.
O IED foi fortemente alavancado pela estabilidade da
moeda, e principalmente pelas fusões, aquisições e

privatizações, já que parte dos recursos ingressados com
estas finalidades é contabilizada sob esta rubrica.
2

Além disso, o IED traria associado ao aporte de
novas tecnologias e técnicas de gerenciamento uma maior
capacidade produtiva (Batista Jr., 1997), e dependendo
do setor a que se destina o investimento, haveria um
aumento da capacidade exportadora. Isto poderia ajudar a
tornar mais factível um ajuste externo futuro. Todavia,
o
mesmo autor adverte:

representando em média cerca de 95% dos fluxos líquidos

96
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“grande parte dos investimentos diretos estrangeiros
atuais não representa ampliação da capacidade produtiva,
e sim aquisição de empresas já existentes no Brasil. No

balanço de pagamentos as aquisições da Metal Leve ou
da Vale do Rio Doce, por exemplo, aparecem como IED,

mas não representaram ampliação da capacidade produtiva, ao menos num primeiro momento.”
Além disso,

dados do IBGE mostram que, pelo menos até 1995, o

financiamento externo tem sido utilizado basicamente para
consumo,

público ou

privado.

Deve-se aqui ressaltar o caráter volátil e especulativo
dos recursos externos investidos nas bolsas de valores
brasileiras, evidenciado também pelo fluxo mensal de
entrada e

saída de

recursos

administrados sob o

regula-

mento Anexo IV (Gráfico 1), cujo estoque atingiu em
março de 1998 40 bilhões de dólares, o equivalente a
cerca de 57% das reservas internacionais registradas
naquele mês. Se adicionarmos a este estoque outros
recursos externos de liquidez imediata, tais como aqueles
investidos nos Fundos de Renda Fixa — Capital Estrangeiroê, a proporção de recursos externos com liquidez
imediata sobre as reservas aumentaria para 65% naquele
mês de marçoº.

Gráfico 1 - Volatilidado do investimento via Anexo IV
muxos Iansais (USS milhões)»

A

Dado o elevado volume de recursos que estes investidores movimentam, mudanças em suas expectativas,
perdas de atratividade do mercado brasileiro frente a
outros mercados internacionais, e especialmente, crises
internacionais, podem engendrar uma fuga maciça de
capital. Lembre-se do quadro atual do balanço de pagamentos — caracterizado por conta de serviços cronicamente deficitária e por balança comercial também deficitária — que configura a dependência aos superávites em
conta de capital.
Diante de uma perspectiva de reversão dos fluxos de
capital anteriormente a uma recuperação da balança comercial, a pressão sobre o câmbio e as chances de um
ataque
especulativo
contra
a
moeda
crescem
inexoravelmente. Lembre-se ainda que o mercado global
de câmbio possui um
tum over diário em torno de 1,3

trilhões de dólares, funciona intermitentemente e tem

grande parte das transações informatizadas. Nos últimos
anos, várias moedas têm sofrido fortes ataques
especulativos, e em
perderam -a briga.

7.

ConcLusÃo:

muitos

DE VOLTA

PARA

casos

O

os

bancos

centrais

FUTURO?

Uma análise otimista do até agora bem sucedido

MN,

'

programa de estabilização ressaltaria que a economia
brasileira está finalmente abraçando os princípios da administração “segura” (conforme o “Consenso de Washing-

56

=

a
ane

qartiá

ton"): disciplina fiscal, privatização e desregulação
. Colocados juntos, esses princípios garantiriam
uma via de

crescimento sustentado. Entretanto, esse
otimismo deve
ser confrontado com as condições sob
as quais a estabilização foi alcançada, ou seja, ba
seada no aumen
exacerbado da dependência de
con dições externas favo
o-
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ráveis, todavia passíveis de mudanças súbitas. Ademais,
esta suposta modernização das relações econômicas não

nas eram sacrificadas,

particularmente em função da

sobrevalorização cambial. Esse problema também tem sido

tem se refletido na melhoria efetiva das condições de vida
da população.

válido para o Plano Real, apesar de sua diferença em
relação aos demais quanto à longevidade e eficácia no

Como foi apresentado neste ensaio, o dilema entre
estabilização e ajuste externo tem sido a principal luta

rente tem sido compensado pela entrada de capitais,

inerente à experiência brasileira de ajustamento ao longo

do último quarto de século. Ao final dos anos 70 e
principalmente no início dos anos 80, a crise do setor
externo era a grande restrição a ser resolvida. A opção de
política adotada à época beneficiou o objetivo externo

com

o

sacrifício da

situação

doméstica,

particularmente

das contas públicas. Gradualmente, os grandes esforços
de reduzir importações e aumentar exportações reduziram
as pressões causadas pelo pagamento dos serviços da
dívida externa. Contudo, um dos custos de resolver o
problema do balanço de pagamentos foi a crescente perda
de controle das variáveis macroeconômicas internas, como

o endividamento público e a inflação.

A melhoria das contas externas resultou em uma
mudança

de

ênfase

da

política

econômica.

O

controle

gradual da inflação passou a ser o objetivo mais importante e o fracasso maior dos condutores da política
macroeconômica. O Plano Cruzado iniciou um ciclo de
euforia-e-fracasso de programas econômicos de curto

prazo: 9 fracasso de cada plano restringia mais e mais as
possibilidades de sucesso do programa seguinte, gerando

um aumento considerável nas taxas de inflação. Várias

propostas diferentes de política, refletindo posições teóricas das mais diversas (desde a ortodoxia do FMI até a
heterodoxia inercialista), foram tentadas ao menos parci-

an

almente. Entretanto, até o Plano Real nenhuma delas fora
uficiente para interromper o ritmo da inflação.

Durante o curto período em que a estabilização era

ale ançeda
AR
o,

durante esses

experimentos,

as contas

exter-

controle da inflação. Até agora, o déficit em conta coratenuando a deterioração das contas externas (Tabela 3).

Neste sentido, foram e têm sido fundamentais a abertura
financeira verificada ao longo da década de 90, o Programa Nacional de Desestatização, a política de taxas de
juros domésticos elevados,

nacional do país!º.

e

uma melhor imagem

inter-

Outro grande problema ser enfrentado é a dívida
social, que vimos ampliar-se ao longo deste quarto de
século. A deterioração gritante verificada nas condições
de vida de grande parte da população brasileira é um dos
legados mais dramáticos dos anos 80 e início dos 90. A
ênfase nos objetivos de curto prazo em aumentar o superávit comercial e reduzir a inflação resultou no abando-

no do investimento social. Cortes no gasto governamental afetaram assimetricamente os mais pobres, que são os
mais dependentes do acesso aos serviços de assistência
e infra-estrutura

Uma das características mais constant
es do
gerenciamento macroeconômico ao longo deste
s 25 anos
tem sido o controle da demanda agregada atrav
és da

redução dos salários reais. Isso afetou particularmente
o

setor urbano, que historicamente absorveu o exced
ente

da força de trabalho de áreas rurais. A inflação
teve

também um papel importante na concentraç
ão de renda,

visto que os indivíduos de baixa renda não
têm acesso
aos melhores instrumentos financeiros e de
indexação

disponíveis às classes mais ricas, e não
podem se proteger adequadamente. Sendo assim,
o controle inflacionário
que se efetivou com o Plano Real
foi bastante positivo
neste sentido, e, de fato, nos
primeiros meses ver
ificou-

E
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ada ao alto grau de volatilidade e de interdependência dos

desvalorização cambial, iii) impostos e iv) outros riscos (estes três

mercados financeiros internacionais. Segundo, o sacrifício
trazido pelas altas taxas de juros praticadas ao
longo dos

últimos fatores associados negativamente).

disso, pode-se dizer que a estabilidade tem custado
muito

mercado de títulos públicos. O custo de carregamento das reserdela
é dado pela diferença entre a remuneração das reservas e aquela

últimos anos tem se mostrado muito grande, e em função

caro à sociedade em geral, e dentro do quadro atual
(baixo crescimento, deterioração social e
desemprego), é
preciso que sejam adotadas medidas de estímulo
ao in-

8 Tendo em vista as metas monetárias estabelecidas, os acréscimos

no nível de reservas têm sido esterilizados através da colocação no

oferecida aos compradores destes títulos.

? É importante lembrar que na data de conclusão do presente ade

Terceiro, em face do atual cenário externo de crise,
aliado

títulos brasileiros vincendos colocados no mercado intemaciona e
capitais terão que ser renovados através de empréstimos (Ver a o 1/09/
de Celso Pinto no Jornal do Brasil ou Folha de São Paulo em
98).

econômica interna, que fica cada vez mais sujeita
à con-

i
i
ã
tas
* Fundos de investimento cujas
carteiras
são
idas
majoritariamente por ativos de renda fixa e cujas ad : o exterior.

vestimento e à retomada do crescimento sustent
ável.

à atual estratégia, percebe-se que o
governo perde, ao
menos parcialmente, o gerenciamento sobre
a política

juntura externa. O paradigma atual resis
tirá à crise mundial que está ocorrendo agora, ou
o ajuste externo que
parece hoje ainda mais distante nos reme
terá aos mesmos
dilemas do passado, estabili
zação ou ajustamento,
reiniciando o árduo ciclo descrito
neste texto?

exclusivamente para PF's e PJ's residentes ou domiciliado

º Ao final de julho os recursos sob o regulamento Anexo IV esta vam

em 30,1 bilhões de dólares.

R

ificilmente
'º Cabe aqui ressaltar que este influxo
de a ountar
alcançaria as proporções que tomou
não fosse ros dos chamados
favorável de extrema liquidez, da qual se valeram
mui
mercados emergentes.

isiti
as classes
" É importante destacar que o aumento do poder o unção da

Z0s embrar que » NO que diz respeito a esta melhoria
, a redução das
=s *G' mr a's important
e do que o crescimento das
exportações.

mental não foi o único fator res
ponsáv
asceçã o. t4ário Amato, à época president el pela
e da FIESP
vEcecEcsl Cas c2osiras co Estado de São
Paulo, a mais importante
&o emp
.S
q
=
ac. omE
.. lc.

E
mu
O

ms
o»

: 1

ul
Q
C

Do

q

(q)
q

DO

resarial do país), deu uma entr
evista Pouco antes da
leição dizendo que, no evento da vitó
ria de Lula (o candidato da

ercs: 800.000 empresários deixariam o país.

=

tuaimente, cerca de 95% dos recursos ingressados via Anexo
IV
são investidos no mercado acionário brasileiro. Estes recurs
os são de
(E-ccezE ssosculativa e têm liquidez imediata, representando
um elevado
ESS.+o sxterro de curtíssimo prazo.

Ss

cembial é calculado em função de: i) taxa de juro real
do

recsoro”

«associada positivamente), ii)

expegtativa de

Sociais mais baixas se efetivou principalmen
preservação do valor real do salário minimo.

em Fundo
Entoss
i
te oAnexo a ,OET
“2 Investimento em Portfólio (especialmen

de Renda Fixa Capital — Estrangeiro, os empréstimo mporten no
de Notes e Commercial Papers, para citar os ma
leiro. Estende-se de
"“ Isto não estaria restrito apenas ao caso brasiileiro
sai

recidas no

modo geral a todos os países que adotaram rao desregulação

que se refere a liberalização da conta
dão foge ao escopo

financeira. Todavia, o aprfundamento desta discu
deste trabalho.

i
édi
zos
bonde
h Lembre-se, porém, que os empréstimos de Do

obtidos por empresas brasileiras atraves dos che Ss
termacional
também foram importantes. Todavia, num cenário de c

Estes mercados se fecham, e a renovação destes papé
Muitas vezes impossível.
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