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RESUMO EXECUTIVO

1. DIAGNSTICO DA POL˝TICA CAMBIAL DESDE O PLANO COLLOR I

Em 1990, com o advento do Plano Collor, o regime cambial foi
modificado. As minidesvalorizações foram substituídas por um
regime de taxas cambiais flutuantes administradas com restrições
cambiais (sem livre conversibilidade). Ressalte-se que esse novo
regime cambial contou com o apoio dos principais especialistas na
área de comércio exterior. Além disso, treze outros países na
América Latina já haviam adotado o regime de flutuações
administradas até 1990. As principais vantagens da introdução do
regime de flutuações administradas seriam: a possibilidade de
lançar mão do mercado como um instrumento de aproximação da taxa
de câmbio de equilíbrio; a compatibilização do novo regime com a
política monetária empregada no programa de estabilização e a
despolitização das mudanças na taxa de câmbio. As principais
desvantagens seriam o aumento da volatilidade da taxa de câmbio e
os possíveis movimentos especulativos associados a este aumento.
Na prática, as desvantagens superaram as possíveis vantagens
no novo regime cambial. A volatilidade da taxa de câmbio real
manteve-se, entre janeiro de 1990 e agosto de 1991, em torno
daquela alcançada no período crítico que vai de 1988 a 1990. As
intervenções no mercado cambial pelo Banco Central, por
intermédio de leilões de aquisição e fornecimento de divisas,
foram numerosas desde o início. A taxa de câmbio real efetiva
atingiu a sua média anual mínima, desde 1979, em 1990. A
tendência da taxa de câmbio efetiva real em 1991, após a política
de realinhamento cambial adotada no último trimestre de 1990, foi
de valorização até setembro. Finalmente, no novo regime cambial
registraram-se duas importantes crises no mercado de câmbio, nos
últimos trimestres de 1990 e 1991, respectivamente.
É importante destacar que a adoção do novo regime cambial
foi acompanhada pela reforma do regime de comércio exterior,
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
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iniciada em 1988, porém acelerada somente a partir de 1990.
Inicialmente, em 1990, procedeu-se à "tarificação" das barreiras
não-tarifárias existentes. A segunda fase, iniciada em 1991,
devendo estender-se até 1994, procedeu à liberalização comercial
propriamente dita, com o anúncio de um cronograma de redução da
média, moda e desvio-padrão do universo tarifário, bem como das
tarifas máximas. Este cronograma foi adiantado em seis meses, em
decisão tomada em 1992, sendo a tarifa máxima reduzida para 35%.
Em 1991, em nova mudança estrutural no regime de comércio
exterior, foi assinado o Tratado de Assunção para a constituição
do MERCOSUL por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, como
extensão do programa bilateral de integração Argentina-Brasil
vigente desde 1985. Este Tratado fixou a data de 31 de dezembro
de 1994 para a constituição final do mercado comum entre os
quatro países. Um dos principais instrumentos delineados para a
constituição do mercado comum foi o Programa de Liberação
Comercial, que consiste de reduções tarifárias progressivas,
lineares e automáticas, acompanhadas da eliminação das barreiras
não-tarifárias. O objetivo declarado é chegar em 31 de dezembro
de 1994 com tarifa zero entre os países-membros, sem barreiras
não-tarifárias, sobre a totalidade do universo tarifário. No
final de 1992, os países-membros concordaram no estabelecimento
de uma Tarifa Externa Comum com valor máximo de 20% a partir de
1995. Apenas alguns poucos produtos poderão conservar tarifas
externas de até 35% por um prazo adicional de seis anos.
A crise cambial no último trimestre de 1991, quando a nova
equipe econômica, liderada por Marcílio Marques Moreira, havia
recém-assumido a condução da política econômica, apresentou
características inéditas na sua resolução. A mididesvalorização,
no último dia de setembro, foi seguida por um mês (outubro)
bastante crítico do ponto de vista da condução da política
cambial. O ágio no mercado paralelo do dólar, um bom indicador
das expectativas futuras de desvalorização, tinha chegado a
superar 50% no início de setembro. No entanto, ao longo de
novembro, os elevados juros reais resultantes da política
monetária restritiva e a reindexação da taxa de câmbio reverteram
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
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com inesperada rapidez a crise cambial. As razões deste sucesso
devem ser procuradas na economia internacional, em particular no
novo cenário econômico para a América Latina.
A queda das taxas de juros de curto prazo nos mercados
internacionais de capitais, que acompanhou a generalização da
recessão nos países da OCDE, foi a grande novidade da economia
internacional em 1991. A combinação de baixas taxas de juros
reais internacionais e taxas elevadas internamente, num momento
em que os riscos cambiais das operações privadas com a América
Latina tornavam-se menores (em 1991, o serviço da dívida externa
latino-americana foi o menor desde 1981 e, pela primeira vez, nos
últimos dez anos, as transferências líquidas de recursos para a
região foram positivas) e escasseavam as oportunidades para
aplicações de curto prazo na economia internacional (as bolsas de
valores
latino-americanas
encontravam-se
substancialmente
subvalorizadas), recolocou o Brasil na rota de aplicação dos
capitais voluntários, ainda que em posição menos destacada do que
Argentina, Chile, México e Venezuela.
Ressalte-se que o aumento da captação bruta de recursos
externos
contou,
além
da
mudança
favorável
no
cenário
internacional, com diversas medidas de liberalização financeira
para facilitar a atração de capitais externos, adotadas no
governo Collor. Uma série de decretos, que seguiram o anúncio do
Plano Collor II, facultaram a captação de recursos externos por
parte de bancos brasileiros de capital nacional, empresas
exportadoras e algumas estatais (a Petrobrás e a Vale do Rio Doce
foram equiparadas a empresas privadas para efeito do pagamento
dos encargos do seu endividamento externo). Estes decretos
permitiram a diversificação das modalidades de captação externa
em resposta às inovações financeiras introduzidas nos últimos
anos nos mercados internacionais de capitais.
A legislação recente colocou especial ênfase na captação de
recursos institucionais externos para aplicações nos mercados
mobiliários, facilitando inclusive o acesso destes investidores
aos mercados de opções e futuros para operações de hedge. Outra
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
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ênfase da abertura financeira recente foi na atração do
investimento direto. Os
movimentos de capitais no âmbito do
MERCOSUL foram também liberalizados.
Como parte do processo de liberalização financeira, diversas
operações que envolvem o uso de divisas, antes não autorizadas,
têm sido incluídas no mercado de taxas de câmbio flutuantes.
A entrada de capitais desestimulou os ataques especulativos
contra
o
câmbio
nos
mercados
oficiais
e
paralelos.
Os
exportadores, tirando partido do diferencial entre as elevadas
taxas de juros reais e a desvalorização real esperada, aumentaram
o fechamento de contratos de câmbio. As reservas cambiais (pelo
conceito caixa), que haviam baixado a cerca de US$ 7 bilhões no
último
trimestre
de
1991,
recuperaram-se
rapidamente,
ultrapassando US$ 11 bilhões em fevereiro de 1992, US$ 17 bilhões
em setembro e US$ 19 bilhões em dezembro.
O apoio do FMI à equipe Marcílio, aceitando a Carta de
Intenções enviada no último trimestre de 1991, e o apoio dos
grandes bancos internacionais, reconhecendo a mudança da postura
brasileira na renegociação da dívida externa, encerrada na
proposta de securitização enviada pela nova equipe econômica,
também foram fatores externos importantes que modificaram as
expectativas privadas, permitindo uma rápida superação da crise
cambial.
O elevado nível das reservas internacionais no segundo
semestre de 1992 permitiu ao Banco Central efetuar pesadas
intervenções no mercado cambial no auge da crise política que
resultou no impeachment de Fernando Collor de Mello. Estas
intervenções mantiveram sob controle as votações no mercado
paralelo e garantiram a continuidade das operações de exportação,
sem a necessidade de elevar novamente as taxas de juros internas
aos níveis alcançados no final de 1991 e início de 1992,
demonstrando na prática o maior raio de manobra conferido às
autoridades econômicas pela elevação das reservas internacionais.

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
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Graças à desvalorização do dólar nos mercados internacionais
de câmbio e à reindexação da taxa de câmbio real, o patamar desta
taxa, em novembro de 1992, era semelhante ao existente em outubro
de 1991, logo após a última mididesvalorização (tomando como base
dezembro de 1988, este patamar representaria uma defasagem
cambial inferior a 15%). Para a taxa de câmbio efetiva real, a
defasagem havia inclusive diminuído nesse mesmo período, zerando
em julho de 1992, para novamente se valorizar nos meses
seguintes, acompanhando a valorização do dólar nos mercados
internacionais de câmbio.
A relativa estabilidade das taxas de câmbio reais em 1992,
aliada à forte recessão nas atividades ligadas ao mercado
interno, garantiram um renovado dinamismo exportador, apesar da
fraca demanda mundial. As exportações subiram para um novo
patamar de US$ 36 bilhões, enquanto as importações, apesar da
abertura comercial, foram mantidas pela recessão interna no nível
anterior.
Outros fatores, além da política cambial, auxiliaram a
impulsionar as exportações nos últimos meses: o forte crescimento
dos mercados regionais (ALADI), a volta das linhas de crédito
externo de curto prazo para financiar as exportações e o
restabelecimento de uma série de incentivos fiscais à atividade
exportadora
desde
o
início
de
1992.
As
medidas
de
desregulamentação das atividades de comércio exterior, com a
entrada em atividade do SISCOMEX, têm sido aceleradas.
Na perspectiva da estabilidade macroeconômica, o desajuste
básico que apresentou a economia brasileira neste início da
década assentava-se na incompatibilidade entre o nível de ajuste
alcançado pelo setor externo e o desequilíbrio fiscal do setor
público. Não sendo possível ao setor público gerar um superávit
primário
equivalente
aos
megasuperávits
comerciais,
as
autoridades monetárias foram obrigadas a recorrer ao mercado
financeiro interno para financiar-se (através da emissão de
títulos da dívida pública) ou a utilizar o seu direito de
seignorage na emissão de moeda nacional.
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
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A política econômica, desde outubro de 1991, para manter o
crédito interno sob apertado controle e a taxa cambial
desvalorizada, tratou de esterilizar as entradas de capital (o
saldo cambial brasileiro superou US$ 20 bilhões em 1992). A
esterilização foi feita através da emissão de títulos públicos,
pelos quais o Banco Central pagou taxas de juros internas reais
elevadíssimas.
Esse particular arranjo de políticas econômicas minou
rapidamente a melhoria anteriormente alcançada das contas
públicas. A combinação explosiva de desvalorização, taxas de
juros reais elevadíssimas, inflação em alta, recessão e estoque
crescente de instrumentos da dívida pública interna inviabilizou
qualquer ajuste das contas públicas, apesar do acentuado corte
nas despesas com salários, custeio e investimentos.
Como os agentes privados têm no déficit público o balizador
das suas expectativas inflacionárias, toda a credibilidade
inicial do esforço de estabilização foi colocada progressivamente
em xeque pelo crescente descontrole das contas públicas. A
inflação continuou elevadíssima, já que as taxas de juros reais
simplesmente validaram as expectativas privadas. As maiores
exportações não desencadearam a esperada onda de investimentos,
dado o estado das expectativas privadas. A estagflação tornou-se
endêmica. Finalmente, as próprias taxas cambiais real e efetiva
real começaram a registrar tendência à leve valorização, em
relação aos níveis muito favoráveis do início de 1992, no segundo
semestre.
Embora haja relativo consenso de que a valorização cambial,
ao reduzir a rentabilidade do setor exportador, tende a ser um
fator desestimulante para as vendas no mercado externo, há
divergências quanto a este fator ser decisivo ou mesmo
preponderante. A discussão em torno da existência (e do grau de
correlação) ou não de associação das variações da taxa de câmbio
com o desempenho exportador dispõe de elementos a favor e contra
no passado recente.

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
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Em alguns períodos, como é o caso dos anos recentes (199091), a valorização cambial e a redução da rentabilidade nas
vendas para o mercado externo foram decisivas para explicar o
fraco
desempenho
exportador.
Esta
constatação
parece
ser
confirmada pelos resultados de 1992, quando, diante de uma
política cambial mais agressiva, as exportações responderam
positivamente. O mesmo teria ocorrido em 1983, embora em
conjunturas interna e externa diferentes. Entretanto, em outros
períodos (1980-81 e 1987-89), este resultado não se verificou.
Apesar de uma queda generalizada entre os setores industriais da
taxa de câmbio real e real efetiva, observou-se aumento
expressivo no valor e volume exportados. Conclui-se pela
importância
de
outros
fatores
que
influenciariam
a
competitividade
das
exportações
brasileiras:
qualidade;
diferenciação e conteúdo tecnológico do produto; ganhos de
produtividade;
efeitos-renda;
subsídios
e
incentivos
às
exportações, etc. Destaque-se, particularmente, que o surgimento
de novos setores exportadores (associado às decisões anteriores
de investimento público e privado) e o dinamismo dos mercados
hemisféricos (os Estados Unidos e a América Latina), os
principais para as exportações de manufaturados, têm importância
crucial na explicação do desempenho exportador entre 1979-92.
O novo cenário internacional, as mudanças estruturais no
regime de comércio exterior, a abertura financeira, o esgotamento
da política econômica recente e a persistência da estagflação
exigem o exame das alternativas abertas à política cambial.

IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
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2. O CEN`RIO DA ECONOMIA INTERNACIONAL

As principais tendências que devem ser analisadas são as da
demanda externa, das taxas de juros, da cotação relativa do dólar
frente às demais moedas e dos mercados de capitais.
As projeções de crescimento da economia internacional para
1993 foram recentemente revisadas para baixo pelo FMI e OCDE. O
FMI espera um crescimento da produção dos países industrializados
de cerca de 3% e a OCDE projeta apenas 2% para o crescimento
conjunto dos produtos nacionais dos estados membros. Para o
Brasil, há três boas novas nestas projeções: o crescimento nos
países industrializados será liderado pela recuperação da
economia
americana,
nosso
principal
mercado
bilateral;
o
crescimento dos países latino-americanos será superior à média
mundial, sendo inclusive superior ao de 1992; e o crescimento do
comércio mundial deve ser muito mais dinâmico em 1993 do que em
1991-92. Além disso, os preços das commodities, muito deprimidos
em 1991-92, estavam, no final de fevereiro de 1993, acusando
visível recuperação, exceto os produtos metálicos. Os produtos
agrícolas não-alimentares haviam subido em 32% seus preços em
dólares nos últimos doze meses, liderando a alta.
As taxas de juros nominais e reais, no início de 1993,
estavam mais elevadas do que há doze meses nos países europeus,
devido às tentativas de preservar o Sistema Monetário Europeu,
particularmente o Mecanismo de Taxas de Câmbio, das vicissitudes
da política monetária alemã. Nos Estados Unidos e no Japão, as
taxas de juros reais e nominais haviam se reduzido neste período.
A LIBOR de 6 meses, que indexa boa parte da dívida externa
brasileira, estava, no final de fevereiro de 1993, em 3,3%, um
nível excepcionalmente baixo em termos históricos. As projeções
indicam que as tensões inflacionárias continuam se reduzindo nos
países industrializados, o que assegura a manutenção destes
baixos níveis em 1993. No caso alemão, as taxas de curto prazo já
estão abaixo de 9%, indicando a maior cautela do Bundesbank em
função da pressão internacional e da intensificação da recessão
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
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industrial na Alemanha. O recente pacto de solidariedade alemão,
que prevê um imposto "solidário" sobre a renda, a partir de 1995,
para financiar a reconstrução da região leste, deve facilitar a
queda gradual dos juros.
Com a recuperação da economia americana, o dólar tem
valorizado nos mercados internacionais de câmbio - exceto contra
o iene, que atingiu a valorização recorde de ¥117 por dólar no
final de fevereiro. Uma projeção realizada por analistas dos
mercados de câmbio, disponível no início de 1993, indicava que o
dólar atingiria, até o final deste ano, ¥125 e DM1,63,
valorizando-se levemente contra ambas as moedas. Outras projeções
apresentavam a mesma tendência de leve valorização do dólar ao
longo de 1993. Ressalte-se que, tomando em conta as cotações de
mercado, o dólar ainda estava desvalorizado, no início de 1993,
em relação às cotações de doze meses atrás. O importante é que as
previsões indicam uma baixa volatilidade das taxas cambiais entre
os países do G-3 em 1993 e revertem tendências registradas em
1992 que ameaçavam, em particular, a recuperação européia. Além
disto, uma eventual permanência da valorização do iene frente ao
dólar é favorável ao Brasil, uma vez que a taxa de câmbio real
bilateral com o iene ainda registra significativa defasagem em
relação ao triênio 1986-88, o mais favorável da década passada.
Assegura-se, assim, que para uma mesma trajetória de taxa de
câmbio nominal não seja criada uma estrutura excessivamente
díspar de taxas de câmbio reais, segundo o destino (zona
monetária) das exportações.
As tendências dos mercados internacionais de capitais, que
recolocaram a América Latina como recebedora líquida de capitais
em 1991-92, devem permanecer. Segundo o FMI, os fluxos de capital
brutos para a América Latina aumentaram de US$ 12,5 bilhões em
1989 para US$ 40,5 bilhões em 1991. A combinação de menor risco
cambial, elevadas taxas de juros internas, baixas taxas de juros
externas, bolsas de valores subvalorizadas e programas de
privatização, responsável por este aumento, permanece presente em
1993. No caso brasileiro, a evolução da situação interna
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
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3. PROPOSTA DE POL˝TICA CAMBIAL

A discussão sobre o regime cambial mais adequado aos países
em desenvolvimento aumentou em complexidade nos anos recentes. A
suposição de que uma estratégia de desenvolvimento orientada para
as
exportações
requer
uma
taxa
cambial
relativamente
desvalorizada e estável (em termos reais), predominante no início
dos anos oitenta, tem sido crescentemente desafiada em termos
teóricos e pelas ações das autoridades econômicas em vários
países da América Latina, no início dos anos noventa.
A novidade na discussão atual é a preocupação com o papel
dual do regime cambial: além da competitividade internacional,
necessária para manter um balanço de pagamentos sustentável,
surge a ênfase no papel da taxa de câmbio como âncora para os
preços domésticos nos países, como o Brasil, que enfrentam
elevada instabilidade macroeconômica. No debate sobre o papel
dual do regime cambial, diferentes são os pesos dados a cada
função da taxa de câmbio, conforme as preferências dos
participantes. Entretanto, há um relativo predomínio recente da
estabilização como o objetivo principal da política cambial,
dentro do novo ambiente financeiro criado na América Latina com
os
processos
de
liberalização
comercial
e
financeira,
renegociações das dívidas externas no contexto do Plano Brady e
renovado acesso aos mercados financeiros internacionais. Vale
dizer, as mudanças nos fluxos de capital, embora sejam
majoritariamente capitais de curto prazo, têm predominado como o
fator causal principal na escolha dos regimes cambiais em
diversos países da América Latina. A conseqüência prática da
ênfase no papel crucial da taxa de câmbio no esforço de
estabilização tem sido a valorização recente das taxas de câmbio
efetivas reais frente aos níveis apresentados em meados da década
passada em vários países da região.
Esse novo enfoque, destacando o papel dual e conflitivo da
taxa de câmbio, como promotora da competitividade internacional e
da estabilidade dos preços domésticos, tem o mérito de apontar os
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
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dilemas que afrontam o processo de estabilização e a importância
do cenário internacional na escolhas das políticas econômicas
possíveis. Afinal, essa opção pela valorização cambial em certos
países latino-americanos tornou-se possível apenas após a volta
dos fluxos externos líquidos de capital para a América Latina a
partir de 1990.
A questão central para os países latino-americanos que
avançaram rapidamente na abertura financeira é se os fluxos
externos (a integração desta economia aos mercados financeiros
internacionais) são transitórios ou permanentes. A avaliação hoje
predominante é que se trata de uma mudança permanente.
Esta avaliação força uma mudança radical no enfoque dado ao
manejo da taxa de câmbio. A competitividade do setor externo,
fator fundamental para assegurar um balanço de pagamentos
sustentável ao longo do tempo, não pode mais repousar numa
política cambial agressiva. Há o perigo desta tentativa ocasionar
uma fuga massiva de capitais, pela mudança das expectativas nos
mercados financeiros, desatando uma rápida crise cambial de
conseqüências devastadoras em economias que ainda atravessam um
processo de estabilização. Esta conclusão é válida inclusive para
a economia brasileira, que não utilizou a taxa de câmbio nominal
como âncora. A competitividade externa deve passar a ser
estimulada por um conjunto articulado de políticas de oferta, as
assim denominadas políticas industriais. A proteção efetiva às
atividades internas também deve ficar menos dependente da taxa de
câmbio real, utilizando-se dos recursos do "novo protecionismo",
com ênfase nos direitos compensatórios, salvaguardas, ações antidumping, etc.
Por outro lado, o nível inicial da taxa de câmbio torna-se
crucial para o fôlego de programas que a utilizem como âncora.
Estes programas devem conciliar a defesa de uma taxa de câmbio
real julgada adequada para o ajuste intertemporal do balanço de
pagamentos com os objetivos antiinflacionários. Uma série de
mecanismos podem ser empregados, individualmente ou em conjunto,
pelas autoridades monetárias para evitar a excessiva valorização
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
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que costuma acompanhar estes programas: aumentar a poupança
interna (principalmente a poupança pública, sob maior controle
destas autoridades), diminuir as tarifas, acelerar a abertura da
conta capital para residentes, esterilizar as entradas de capital
e controlar, estabelecendo prazos mais dilatados e termos mais
onerosos,
os
fluxos
de
capital
julgados
excessivos
ou
eminentemente especulativos. A opção por uma abertura gradual da
conta capital, acompanhada portanto de controles, é a alternativa
sugerida
pelos
analistas
que
enfatizaram
os
riscos
de
desorganização
das
atividades
produtivas
pela
abertura
financeira.
A renovada prioridade concedida ao ajustamento externo pela
equipe econômica de Marcílio Marques Moreira, conservada pelas
equipes que o sucederam, representada pela manutenção da taxa de
câmbio real, após a desvalorização no final de setembro de 1991,
reforçou a estagflação endêmica e a crescente fragilização das
finanças
públicas,
conforme
o
diagnóstico
apresentado
anteriormente. Neste momento, novamente discute-se o possível
formato de um programa de estabilização para a economia
brasileira, necessário para renovar o acordo stand by com o FMI,
suspenso pelo não cumprimento das metas.
Duas condições favoráveis ao sucesso de um plano de
hiperestabilização estão presentes na atual conjuntura: condições
externas favoráveis, particularmente o restabelecimento do
crédito privado, e uma opção político-institucional clara de
inserir a economia brasileira nas regras atuais da economia
internacional, sinalizada mais recentemente pelo acordo, em
princípio, da dívida externa. A questão não resolvida é a da
reconstrução do Estado, que passa pelo ajuste fiscal.
A experiência histórica parece ensinar que todos os governos
estabilizadores contaram com poderes especiais, concedidos pelo
Congresso, para reconstruir a moeda e sanear as finanças
públicas. No caso brasileiro, o ajuste fiscal torna-se cada vez
mais oneroso pelas próprias conseqüências nocivas da atual
política econômica sobre o nível de atividade, que estreita ainda
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
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mais a base tributária. A resposta empresarial a este dilema é a
proposta de privatização acelerada das empresas estatais como
fonte de recursos fiscais. A criação emergencial de um novo
imposto, o IPMF, aprovado pelo Congresso, mas que necessita ainda
de regulamentação específica, foi outra resposta do atual governo
ao desajuste fiscal.
Nas
condições
brasileiras
atuais,
parece
difícil
a
consecução antecipada dos requisitos clássicos para o sucesso da
hiperestabilização por meio das políticas monetária e fiscal. O
equilíbrio precário das finanças públicas está ameaçado pelas
políticas monetária e cambial ativas. O governo não conta com
maioria definida no Congresso e tem se desgastado com rapidez
junto à opinião pública. Neste ambiente de escassa credibilidade
governamental e urgente necessidade de iniciativas para superar o
estado de hiperinflação reprimida, a política cambial deve jogar
um papel auxiliar na estabilização, caso seja possível reunir
condições mínimas para o lançamento de um programa com medidas
consistentes.
A condição inicial que deve satisfazer a política cambial na
estabilização, retirada da teoria dos estágios do balanço de
pagamentos, é assegurar que o balanço de pagamentos do Brasil
apresente as características intertemporais de um devedor maduro.
Vale dizer, o Brasil não mais recorrerá ao tipo de ajustamento
externo usual na segunda metade dos anos oitenta, em que as
moratórias nos pagamentos aos credores externos "financiaram" os
déficits nos balanços de pagamentos. Esta condição é coerente com
a atual opção político-institucional de inserção externa.
Dado o elevado e crescente nível de reservas, o alinhamento
das taxas de câmbio real e efetiva real com a última
desvalorização, nos últimos dezoito meses, equivale a uma
tentativa de manter, para efeito de ajuste externo, uma taxa de
câmbio excessivamente desvalorizada. Apesar dos seus efeitos
inflacionários, apontados na resenha acima, esta política é
coerente com a perspectiva neomercantilista adotada pelos setores
produtivos brasileiros para uma nova inserção internacional.
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
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A experiência brasileira de comércio exterior na última
década pode ser denominada de neomercantilista, embora não se
tenha verificado o surgimento de um círculo virtuoso de
crescimento, liderado pelas exportações, a partir dessa política.
Este neomercantilismo brasileiro dos anos oitenta foi coerente
com o export-led growth defendido pelo FMI e Banco Mundial.
Defende-se, como a idéia dominante deste estudo sobre a
competitividade brasileira, a fixação de uma estratégia próexportadora coerente com a idéia de growth-led exports, que
provém do exame da experiência asiática. Nessa modalidade, o
investimento é a variável de forte crescimento na economia
interna, levando a economia nacional a mudanças estruturais que
elevam a produtividade sistêmica. Estas mudanças, a seguir, se
refletem,
externamente,
na
composição
diversificada
e
no
crescimento das exportações. Esse processo é comandado por
políticas
de
oferta,
pró-ativas,
que
não
são
dirigidas
exclusivamente nem pelo Estado nem pelo mercado.
A estratégia pró-exportadora continua a priorizar o aumento
da participação das exportações no produto industrial na escolha
do regime cambial. Isso não implica necessariamente aumentar ou
conservar o saldo atual da balança comercial. O saldo comercial
será resultante das políticas macroeconômicas adotadas para
preservar a nossa condição inicial - a passagem do Brasil à
condição de um "devedor maduro" -, dentro do cenário traçado para
a economia internacional e tomando em conta as tendências
recentes do balanço de pagamentos brasileiro.
A vantagem da orientação pró-exportadora é poder executar, à
medida que as políticas de oferta pró-ativas vão sendo
implementadas,
uma
política
cambial
menos
ativa.
A
competitividade industrial passa a ser um processo sistêmico, não
sendo adquirida preferencialmente através da taxa de câmbio.
Feitas estas considerações, seguem-se as regras recomendadas
para a política cambial desempenhar um papel auxiliar no programa
de estabilização. No curto prazo, até o anúncio de um novo
IE/UNICAMP - IEI/UFRJ - FDC - FUNCEX
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programa de estabilização, a atual poltica cambial deve ser
mantida, evitando acumular maiores atrasos na taxa de câmbio real
para maximizar o nível de reservas e assegurar que a taxa de
câmbio esteja, no início do programa, em nível confortável.
Durante o programa de estabilização, a poltica cambial pode
desempenhar o papel de uma das ncoras nominais da economia,
atravØs do mecanismo de prefixaªo da sua variaªo nominal
futura.
Este papel auxiliar é coerente com as recomendações
encontradas na literatura econômica. Outras âncoras nominais,
como a prefixação nominal das tarifas e dos serviços públicos ou
mesmo uma política de rendas mais ampla, que pode consistir em
guidelines negociadas, voluntariamente seguidas pelo setor
privado, devem ser adotadas. O conjunto de âncoras nominais,
consistente entre si, seria fixado por prazos limitados e
crescentes à medida que o sucesso gerasse credibilidade (por
exemplo, iniciar com metas trimestrais) para garantir que a
valorização da taxa cambial real e efetiva real durante o
programa não seja brusca. A crescente integração nos mercados
financeiros internacionais estabelece uma importante assimetria
nas dificuldades para reverter uma excessiva valorização ou
desvalorização cambial com os instrumentos tradicionais de
política econômica. A primeira é notoriamente mais difícil de ser
revertida sem causar uma grave crise de estabilização. O perigo
de uma excessiva valorização torna as taxas de câmbio reais,
efetivamente, as variáveis-chave a serem monitoradas, juntamente
com o nível das reservas internacionais, durante a execução do
programa.
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QUADRO-RESUMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------AÇÕES/DIRETRIZES DE POLÍTICA

AGENTE/ATOR
EXEC.

LEG.

JUD.

EMP.

TRAB.

ONGs

ACAD.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Manutenção da atual política cambial até

o

início do programa de estabilização.(CP)

X

- Utilização da taxa de câmbio como uma das âncoras nominais através do mecanismo de prefixação
da sua variação nominal futura.
- Evitar a valorização brusca da taxa
real e efetiva durante o programa de

X
cambial
estabili-

zação, mediante a utilização de um conjunto

de

âncoras nominais, consistentes entre si e com a
variação do câmbio nominal por prazos limitados
e crescentes.

X

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Legenda: EXEC. - Executivo
LEG.

- Legislativo

JUD.

- Judiciário

EMP.

- Empresas e Entidades Empresariais

TRAB. - Trabalhadores e Sindicatos
ONGs

- Organizações Não-Governamentais

ACAD. - Academia
CP

- Propostas exeqüíveis a curto prazo

Nota: Em caso de coluna em branco, leia-se "sem recomendação".
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4. INDICADORES

As taxas de câmbio reais e efetivas reais, tanto as globais
quanto as desagregadas por setores, são as variáveis-chave a
serem monitoradas para avaliar os efeitos da política cambial
sobre a competitividade sistêmica da indústria. Recomendações
metodológicas e de coleta de informações para o cálculo das taxas
setoriais são apresentadas na Nota Técnica Temática "Câmbio,
Custos e Competitividade: Uma análise a partir dos preços e dos
custos de produção setoriais".
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INTRODU˙ˆO

Este estudo, destinado a examinar as relações entre a taxa
de câmbio, a estabilidade macroeconômica e a competitividade
externa, formulando uma proposta de política cambial, divide-se
em quatro ítens. No primeiro, apresenta-se um diagnóstico da
política cambial desde o Plano Collor I e examinam-se as
tendências atuais do balanço de pagamentos brasileiro. No
segundo, apontam-se os cenários mais prováveis no médio prazo da
economia internacional. No terceiro, sugerem-se os elementos de
uma política cambial para auxiliar a estabilização, preservando a
competitividade externa do país. No quarto, explicitam-se os
indicadores necessários para o monitoramento dos efeitos da
política cambial sobre a competitividade sistêmica da indústria
brasileira. Finalmente, no Anexo 1, apresenta-se resenha dos
debates
recentes
sobre
regimes
cambiais
em
países
em
desenvolvimento.
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1. DIAGNSTICO

1.1. A Poltica Cambial desde o Plano Collor I

1

Em 1990, com o advento do Plano Collor, o regime cambial foi
modificado. As minidesvalorizações foram substituídas por um
regime de taxas cambiais flutuantes administradas com restrições
cambiais (sem livre conversibilidade). Ressalte-se que esse novo
regime cambial contou com o apoio dos principais especialistas na
área de comércio exterior [Souza, 1991; FUNCEX, 1992]. Além
disso, treze outros países na América Latina já haviam adotado o
regime de flutuações administradas até 1990 [CEPAL, 1992]. As
principais vantagens da introdução do regime de flutuações
administradas seriam [Souza, 1991]: a possibilidade de lançar mão
do mercado como um instrumento de aproximação da taxa de câmbio
de equilíbrio; a compatibilização do novo regime com a política
monetária
empregada
no
programa
de
estabilização
e
a
despolitização das mudanças na taxa de câmbio. As principais
desvantagens seriam o aumento da volatilidade da taxa de câmbio e
os possíveis movimentos especulativos associados a este aumento.
Na prática, as desvantagens superaram as possíveis vantagens
no
novo
regime
cambial
[Souza,
1991;
FUNCEX,
1992].
A
volatilidade da taxa de câmbio real manteve-se, entre janeiro de
1990 e agosto de 1991, em torno daquela alcançada no período
crítico que vai de 1988 a 1990 [FUNCEX, 1992]. As intervenções no
mercado cambial pelo Banco Central, por intermédio de leilões de
aquisição e fornecimento de divisas, foram numerosas desde o
início [Souza, 1991]. A taxa de câmbio real efetiva atingiu a sua
média anual mínima, desde 1979, em 1990 [Locatelli & Silva, 1991;
CEPAL, 1992]. A tendência da taxa de câmbio efetiva real em 1991,
após a política de realinhamento cambial adotada no último
trimestre de 1990, foi de valorização até setembro
[Andrade,
1992]. Finalmente, no novo regime cambial registraram-se duas
1

Esta

seção

baseia-se

no

estudo

"Um

Diagnóstico

do

Regime

Cambial

desde

a

Crise

do

Endividamento", elaborado por Mário Ferreira Presser e Fernando Sarti. Cópias deste estudo
podem ser solicitadas à Coordenação do Estudo pelos interessados.
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importantes crises no mercado de câmbio, nos últimos trimestres
de 1990 e 1991, respectivamente.
É importante destacar que a adoção do novo regime cambial
foi acompanhada pela reforma do regime de comércio exterior,
iniciada em 1988, porém acelerada somente a partir de 1990.
Inicialmente, em 1990, procedeu-se à "tarificação" das barreiras
não-tarifárias existentes. A segunda fase, iniciada em 1991,
devendo estender-se até 1994, procedeu à liberalização comercial
propriamente dita, com o anúncio de um cronograma de redução da
média, moda e desvio-padrão do universo tarifário, bem como das
tarifas máximas [FUNCEX, 1992]. Este cronograma foi adiantado em
seis meses, em decisão tomada em 1992, sendo a tarifa máxima
reduzida para 35%.
Em 1991, em nova mudança estrutural no regime de comércio
exterior, foi assinado o Tratado de Assunção para a constituição
do MERCOSUL por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, como
extensão do programa bilateral de integração Argentina-Brasil
vigente desde 1985. Este Tratado fixou a data de 31 de dezembro
de 1994 para a constituição final do mercado comum entre os
quatro países. Um dos principais instrumentos delineados para a
constituição do mercado comum foi o Programa de Liberação
Comercial, que consiste de reduções tarifárias progressivas,
lineares e automáticas, acompanhadas da eliminação das barreiras
não-tarifárias. O objetivo declarado é chegar em 31 de dezembro
de 1994 com tarifa zero entre os países-membros, sem barreiras
não-tarifárias, sobre a totalidade do universo tarifário. No
final de 1992, os países-membros concordaram no estabelecimento
de uma Tarifa Externa Comum com valor máximo de 20% a partir de
1995. Apenas alguns poucos produtos poderão conservar tarifas
externas de até 35% por um prazo adicional de seis anos.
A experiência dos Planos Collor I e II demonstrou os limites
do novo regime cambial com taxas flutuantes administradas. A
forte recessão interna e a falta de liquidez privada nos meses
que seguiram o Plano Collor I ocasionaram um aumento na oferta de
divisas e a conseqüente elevação das reservas internacionais, que
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evitaram a deflagração de uma crise cambial aberta, apesar do
reconhecido atraso cambial e do baixo nível das reservas no
momento do anúncio do Plano.
A ausência de uma crise cambial aberta permitiu que a equipe
de Zélia Cardoso de Mello iniciasse com uma gestão pouco
agressiva da taxa de câmbio (Tabelas 1.a e 1.b), utilizando-a
como braço auxiliar na política de estabilização. Esperava-se que
a taxa de câmbio valorizada, em conjunto com a reforma comercial,
moderasse o processo de formação dos preços internos e ajudasse a
desmontar os "cartórios" industriais nos setores produtores de
insumos, identificados simultaneamente como os vilões na perda de
competitividade das exportações e na aceleração inflacionária.
A permanência de uma taxa de câmbio mais valorizada seria
facilitada pela continuidade da centralização cambial e da
moratória não declarada, iniciadas em julho de 1989. Uma nova
postura na renegociação da dívida externa (o figurino da
renegociação mexicana de
1989, sob o Plano Brady, era
rejeitado), que enfatizava a reduzida capacidade fiscal para
pagamentos
externos
do
Estado
brasileiro,
eliminaria
a
necessidade de geração de megasuperávits comerciais [Andrade,
1991].
A retomada do processo inflacionário forçou uma drástica
mudança na política cambial no segundo semestre de 1990. O Banco
Central manteve uma fraca atuação como comprador de divisas no
início daquele semestre, valorizando o câmbio. A redução das
exportações, o crescimento das importações, as perdas das linhas
de crédito de curto-prazo, as pesadas amortizações nas obrigações
externas do País e as incertezas aumentadas na economia
internacional com o conflito no Golfo, neste período, reduziram
as reservas internacionais para menos de US$ 8 bilhões. No último
trimestre, fortes desvalorizações reais tornaram-se necessárias
para superar a crise cambial. A especulação contra o câmbio foi
reforçada pelas pressões da comunidade financeira internacional
(bancos credores, FMI e Clube de Paris) para a retomada dos
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pagamentos externos e a renegociação da dívida externa sob o
Plano Brady.
TABELA 1.a.
TAXA DE CÂMBIO REAL (CR$/US$) - FUNCEX
1985-1992
----------------------------------------------------------------------------------------------------------MÊS

BASE

MARÇO DE 1986 = 100

BASE

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

DEZEMBRO DE 1988 = 100

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1992
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Janeiro

104

102

91

86

80

56

73

73

129

126

113

107

99

70

91

107

95

96

86

80

53

68

72

132

117

119

106

100

66

84

103

100

97

86

79

47

65

74

128

124

120

107

97

58

81

110

101

92

84

77

54

65

76

136

125

114

104

95

67

81

114

101

92

85

75

54

67

76

142

125

114

105

93

66

83

117

101

93

84

73

55

67

75

145

125

116

104

90

68

83

118

99

97

83

74

57

66

75

146

123

121

103

92

71

82

110

98

99

84

70

55

65

72

137

121

122

103

87

69

80

112

98

97

81

66

53

65

70

139

121

120

100

81

66

80

113

98

93

81

64

60

69

70

140

121

115

100

80

74

86

108

97

90

81

62

65

70

70

133

120

112

100

77

81

87

106

92

88

80

62

70

74

132

114

109

99

77

87

92

90
Fevereiro
89
Março
92
Abril
94
Maio
94
Junho
93
Julho
93
Agosto
89
Setembro
86
Outubro
87
Novembro
87
Dezembro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonte: Balança Comercial e Outros Indicadores Conjunturais - FUNCEX.

TABELA 1.b.
TAXA DE CÂMBIO EFETIVA REAL (CR$/CESTA) - FUNCEX
1985-1992
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------MÊS

BASE MARÇO DE 1986 = 100

BASE DEZEMBRO DE 1988 = 100

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1992
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Janeiro

88

97

98

98

86

61

84

84

100

110

111

111

98

69

95

89

93

103

96

86

58

79

82

101

105

117

109

98

66

90

87

100

105

97

84

50

73

83

98

113

118

110

95

57

83

94

101

100

95

81

58

72

86

107

115

113

107

92

66

82

98

102

100

95

78

58

74

86

111

116

113

108

88

66

84

101

101

101

92

75

59

73

87

115

115

114

104

85

67

82

104

102

104

89

78

63

71

88

118

116

118

101

89

71

81

99

103

105

89

73

62

70

85

113

116

119

100

83

70

80

100

102

105

86

68

60

72

83

114

116

119

98

77

68

81

104

102

101

87

68

68

77

81

118

116

114

99

77

77

88

100

100

101

89

66

75

79

79

114

114

114

101

75

84

90

100

97

101

88

67

80

86

113

109

114

100

76

91

97

96
Fevereiro
93
Março
94
Abril
97
Maio
97
Junho
98
Julho
100
Agosto
97
Setembro
94
Outubro
92
Novembro
90
Dezembro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonte: Balança Comercial e Outros Indicadores Conjunturais - FUNCEX.

No final de 1990, foi anunciado o fim da moratória branca
nos pagamentos externos. A partir do início de 1991, foram
retomados os pagamentos parciais do serviço da dívida externa e,
no primeiro trimestre de 1991, anunciado um acordo com os bancos
credores sobre os atrasados acumulados desde julho de 1989.
No anúncio do Plano Collor II, em janeiro de 1991, a taxa
cambial foi isenta do congelamento. No entanto, a retomada dos
saldos comerciais, desde o final de 1990, permitiu que a taxa de
câmbio fosse novamente utilizada, pela equipe de Zélia Cardoso de
Mello, para assegurar baixas taxas de inflação na saída do
congelamento. Um novo e importante atraso cambial surgiu no
primeiro semestre de 1991 (defasagem próxima a 15% para a taxa de
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câmbio efetiva real em junho, tendo como base janeiro, segundo a
FUNCEX).
A troca da equipe econômica, em maio, significou o abandono
da heterodoxia na renegociação da dívida externa. A equipe de
Marcílio Marques Moreira apresentou, em agosto, nova proposta de
renegociação moldada de acordo com o Plano Brady. A necessidade
de continuar gerando megasuperávits comerciais seria mantida.
A redução do nível mensal das exportações no segundo
semestre de 1991, no entanto, diminuiu o nível das reservas
internacionais para cerca de US$ 7 bilhões, em setembro, aí
permanecendo, até novembro. A resolução da nova crise cambial
teve, neste caso, características inéditas, sendo tratada logo a
seguir.
Para encerrar a análise do ajuste externo em 1990-91,
apresenta-se o comportamento das exportações e importações neste
período. O traço distintivo deste biênio é a relativa manutenção
dos resultados anuais. A balança comercial apresentou, em cada
ano, um saldo de cerca de US$ 11 bilhões, com exportações de
cerca de US$ 31,5 bilhões e importações na região de US$ 20,5
bilhões. Comparados aos resultados de 1988-89, a redução de mais
de 50% no saldo comercial do
biênio deveu-se à queda das
exportações (cerca de 10%) e ao forte aumento das importações, já
aludido anteriormente.
A análise de constant-market-share comprovou a perda
expressiva de competitividade das exportações brasileiras entre
1989-90 [Bonelli, 1992]. Num ano de elevado crescimento do
comércio internacional e fraca demanda interna, o desempenho
global das exportações foi muito negativo em 1990. A pronunciada
valorização do câmbio no final de 1989 e no início de 1990, a
queda nos preços e no volume das principais commodities
exportadas e a eliminação dos incentivos fiscais às exportações
foram os principais determinantes da queda nas exportações em
1990. Em 1991, o fraco crescimento do comércio internacional, a
recessão no principal mercado consumidor (os Estados Unidos), a
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falta de financiamento adequado e a volatilidade da taxa cambial
mantiveram as exportações no mesmo nível, embora a continuidade
da recessão interna e o retorno do crescimento nos mercados
regionais (ALADI).
Nas análises econométricas do desempenho exportador na
última década, têm sido encontradas elasticidades-preço da oferta
de exportações pouco superiores a 1, indicando que a demanda
doméstica teria um efeito negativo sobre as exportações [Bonelli,
1992]. A elasticidade-preço da demanda de exportações encontrada
nesta análise foi substancialmente menor (0,5%) do que a
encontrada
na
literatura
anterior
[Bonelli,
1992].
A
elasticidade-renda da demanda mundial foi bem mais elevada. Estes
estudos sugerem que o crescimento da renda mundial teve crescente
importância na explicação da demanda pelas
exportações
brasileiras na década passada e que o estado da demanda doméstica
tem sido cada vez mais importante na explicação da oferta dessas
exportações. Desta maneira, os fatores não-preço têm tido
crescente importância na explicação do desempenho exportador do
que os fatores relacionados aos preços relativos das exportações
[Bonelli, 1992].
As importações, estimuladas pela reforma do regime de
comércio exterior, estacionaram no novo patamar entre US$ 20 e
US$ 21 bilhões em 1990-91. As evidências indicam um significativo
aumento das importações de bens de capital e de matérias-primas
(exceto petróleo), que juntas representaram mais de 60% das
importações totais do biênio. Em princípio, a atividade
exportadora seria beneficiária direta das maiores importações,
proporcionadas pela reforma do regime de comércio exterior,
aumentando a competitividade pelos menores custos dos insumos e
bens de capital.
Do ponto de vista do ajuste externo, o biênio 1990-91
registrou um déficit acumulado de US$ 2,5 bilhões em conta
corrente. Como a conta capital continuava negativa, situação
mantida desde 1985, a acumulação de atrasados em larga escala,
iniciada em 1989, tornou-se inevitável para defender um nível
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mínimo de reservas (em
indispensável durante o
externa.

torno de US$ 8 bilhões), julgado
processo de renegociação da dívida

Do ponto de vista da estabilização, a valorização cambial
ocorrida durante as fases de aceleração inflacionária, em 199091, comprovou a lição do período 1986-89: a valorização cambial,
em presença de taxas de proteção efetivas ainda elevadas, não
auxilia na estabilização dos preços. Pelo contrário, as respostas
microeconômicas dos produtores domésticos e dos importadores são
perversas na formação dos preços internos.
A crise cambial no último trimestre de 1991, quando a nova
equipe econômica, liderada por Marcílio Marques Moreira, havia
recém-assumido a condução da política econômica, apresentou
características inéditas na sua resolução. A mididesvalorização,
no último dia de setembro, foi seguida por um mês (outubro)
bastante crítico do ponto de vista da condução da política
cambial. O ágio no mercado paralelo do dólar, um bom indicador
das expectativas futuras de desvalorização, tinha chegado a
superar 50% no início de setembro. No entanto, ao longo de
novembro, os elevados juros reais resultantes da política
monetária restritiva e a reindexação da taxa de câmbio reverteram
com inesperada rapidez a crise cambial. As razões deste sucesso
devem ser procuradas na economia internacional, em particular no
novo cenário econômico para a América Latina.
A queda das taxas de juros de curto prazo nos mercados
internacionais de capitais, que acompanhou a generalização da
recessão nos países da OCDE, foi a grande novidade da economia
internacional em 1991 [Presser, 1992]. A combinação de baixas
taxas
de
juros
reais
internacionais
e
taxas
elevadas
internamente, num momento em que os riscos cambiais das operações
privadas com a América Latina tornavam-se menores (em 1991, o
serviço da dívida externa latino-americana foi o menor desde 1981
e, pela primeira vez, nos últimos dez anos, as transferências
líquidas de recursos para a região foram positivas) e escasseavam
as oportunidades para aplicações de curto prazo na economia
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internacional
(as
bolsas
de
valores
latino-americanas
encontravam-se substancialmente subvalorizadas), recolocou o
Brasil na rota de aplicação dos capitais voluntários, ainda que
em posição menos destacada do que Argentina, Chile, México e
Venezuela [CEPAL, 1992].
Destaque-se, porém, que praticamente a metade dos recursos
privados voluntários aplicados na América Latina em 1991 foram em
bolsas e outras aplicações de curto prazo, que se caracterizam
por um intenso grau de volatilidade [CEPAL, 1992]. A maior parte
desses recursos é inclusive atribuída ao repatriamento de
capitais latino-americanos. No caso brasileiro, por exemplo, há
indicações de que as remessas de brasileiros residentes no
exterior têm se tornado significativas (estimadas pelo Itamaraty
em US$ 2,4 bilhões em 1992 [Folha de São Paulo, 1993]).
A captação bruta de recursos externos no Brasil, em 1991,
foi de US$ 11,6 bilhões contra US$ 5,3 bilhões em 1990. As
empresas privadas e algumas estatais emitiram bônus, commercial
papers, realizaram operações de leasing, etc.; os bancos privados
reiniciaram as operações 63; fundos estrangeiros de investimento
atuaram com maior destaque nas bolsas de valores nacionais e as
transnacionais aumentaram discretamente os investimentos diretos
e os empréstimos intercompanies. Estes movimentos se acentuaram
em 1992, quando a captação bruta de recursos externos atingiu US$
17,6 bilhões. Desde o segundo trimestre deste ano, foram tomadas
medidas administrativas, como o alongamento dos prazos mínimos
dos recursos internalizados, para evitar dificuldades ainda
maiores à política monetária, causadas pela entrada de recursos
externos.
Ressalte-se que o aumento da captação bruta de recursos
externos
contou,
além
da
mudança
favorável
no
cenário
internacional, com diversas medidas de liberalização financeira
para facilitar a atração de capitais externos, adotadas no
governo Collor. Uma série de decretos, que seguiram o anúncio do
Plano Collor II, facultaram a captação de recursos externos por
parte de bancos brasileiros de capital nacional, empresas
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exportadoras e algumas estatais (a Petrobrás e a Vale do Rio Doce
foram equiparadas a empresas privadas para efeito do pagamento
dos encargos do seu endividamento externo). Estes decretos
permitiram a diversificação das modalidades de captação externa
em resposta às inovações financeiras introduzidas nos últimos
anos nos mercados internacionais de capitais.
A legislação recente colocou especial ênfase na captação de
recursos institucionais externos para aplicações nos mercados
mobiliários, facilitando inclusive o acesso destes investidores
aos mercados de opções e futuros para operações de hedge. Outra
ênfase da abertura financeira recente foi na atração do
investimento direto. Os
movimentos de capitais no âmbito do
MERCOSUL foram também liberalizados.
Como parte do processo de liberalização financeira, diversas
operações que envolvem o uso de divisas, antes não autorizadas,
têm sido incluídas no mercado de taxas de câmbio flutuantes.
A entrada de capitais desestimulou os ataques especulativos
contra
o
câmbio
nos
mercados
oficiais
e
paralelos.
Os
exportadores, tirando partido do diferencial entre as elevadas
taxas de juros reais e a desvalorização real esperada, aumentaram
o fechamento de contratos de câmbio. As reservas cambiais (pelo
conceito caixa), que haviam baixado a cerca de US$ 7 bilhões no
último
trimestre
de
1991,
recuperaram-se
rapidamente,
ultrapassando US$ 11 bilhões em fevereiro de 1992, US$ 17 bilhões
em setembro e US$ 19 bilhões em dezembro.
O apoio do FMI à equipe Marcílio, aceitando a Carta de
Intenções enviada no último trimestre de 1991, e o apoio dos
grandes bancos internacionais, reconhecendo a mudança da postura
brasileira na renegociação da dívida externa, encerrada na
proposta de securitização enviada pela nova equipe econômica,
também foram fatores externos importantes que modificaram as
expectativas privadas, permitindo uma rápida superação da crise
cambial.
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O elevado nível das reservas internacionais no segundo
semestre de 1992 permitiu ao Banco Central efetuar pesadas
intervenções no mercado cambial no auge da crise política que
resultou no impeachment de Fernando Collor de Mello. Estas
intervenções mantiveram sob controle as votações no mercado
paralelo e garantiram a continuidade das operações de exportação,
sem a necessidade de elevar novamente as taxas de juros internas
aos níveis alcançados no final de 1991 e início de 1992,
demonstrando na prática o maior raio de manobra conferido às
autoridades econômicas pela elevação das reservas internacionais.
Graças à desvalorização do dólar nos mercados internacionais
de câmbio e à reindexação da taxa de câmbio real, o patamar desta
taxa (Tabela 1.a.), em novembro de 1992, era semelhante ao
existente
em
outubro
de
1991,
logo
após
a
última
mididesvalorização (tomando como base dezembro de 1988, este
patamar representaria uma defasagem cambial inferior a 15%). Para
a taxa de câmbio efetiva real (Tabela 1.b.), a defasagem havia
inclusive diminuído nesse mesmo período, zerando em julho de
1992,
para
novamente
se
valorizar
nos
meses
seguintes,
acompanhando a valorização do dólar nos mercados internacionais
de câmbio.
A relativa estabilidade das taxas de câmbio reais em 1992,
aliada à forte recessão nas atividades ligadas ao mercado
interno, garantiram um renovado dinamismo exportador, apesar da
fraca demanda mundial. As exportações subiram para um novo
patamar de US$ 36 bilhões, enquanto as importações, apesar da
abertura comercial, foram mantidas pela recessão interna no nível
anterior.
Outros fatores, além da política cambial, auxiliaram a
impulsionar as exportações nos últimos meses: o forte crescimento
dos mercados regionais (ALADI), a volta das linhas de crédito
externo de curto prazo para financiar as exportações e o
restabelecimento de uma série de incentivos fiscais à atividade
exportadora
desde
o
início
de
1992.
As
medidas
de
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desregulamentação das atividades de comércio exterior,
entrada em atividade do SISCOMEX, têm sido aceleradas.

com

a

O realinhamento cambial permitiu que, em 1991-92, o Brasil
fugisse novamente à regra de política cambial prevalecente na
maioria dos países latino-americanos neste período, - uma forte
valorização das
taxas cambiais, com aumentos notáveis nos
déficits das balanças comerciais [CEPAL, 1992].
Como mostrou a CEPAL [CEPAL, 1992], foi justamente a taxa de
câmbio real bilateral do Brasil com os seus principais parceiros
comerciais na América Latina que sofreu a mais drástica
desvalorização em 1991-92 (Tabela 2). Como estes parceiros
comerciais regionais experimentaram forte crescimento nesse
período, especialmente a Argentina, porém num ambiente modificado
pelas reformas comerciais e valorização das taxas de câmbio, as
exportações
brasileiras
para
os
mercados
regionais
foram
extremamente dinâmicas nos dois últimos anos. Por exemplo, o
Brasil exportou para a Argentina US$ 2,75 bilhões de janeiro a
novembro de 1992, o dobro do que em igual período de 1991.

TABELA 2
TAXA DE CÂMBIO REAL E REAL EFETIVA BRASILEIRA - CEPAL
1980-1991
(Base 1980 = 100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------DISCRIMINAÇÃO

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

----------------------------------------------------------------------------------------------------------EUA

100

94

97

133

149

159

146

132

117

100

79

90

Japão

100

92

81

116

128

133

171

173

168

132

96

117

CEE

100

74

70

90

90

93

110

116

104

83

75

84

A.Latina

100

81

62

77

81

74

70

58

55

40

39

54

Export.

100

82

77

102

108

111

118

116

104

84

72

84

Import.

100

81

74

97

103

105

111

107

98

78

67

81

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da CEPAL.
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Um importante efeito colateral dessa assincronia na política
cambial e no ritmo de crescimento interno foi o aumento das
tensões bilaterais no MERCOSUL, principalmente as que envolvem
Argentina-Brasil [CECON, 1992]. Um recente pacote de medidas
comerciais lançado pelo governo argentino tentou dar uma solução
emergencial ao conflito regional, despertando, porém, forte
reação em outro país-membro do MERCOSUL, o Paraguai.
A nova regra de política cambial seguida na maioria dos
países latino-americanos refletiu o peso maior da estabilização
como objetivo prioritário da política cambial, dentro do novo
ambiente financeiro criado pela transferência positiva de
capitais para a América Latina [CEPAL, 1992]. Em alguns países da
região (México, Argentina,
Bolívia), a taxa de câmbio foi
utilizada como "âncora" para a formação de preços no processo de
estabilização. Em outros, foram liberalizados os mercados de
câmbio.
Na perspectiva do ajustamento externo, renovou-se a sua
prioridade, com a equipe de Marcílio Marques Moreira. Para
viabilizá-lo, o retorno a uma taxa cambial real favorável às
atividades exportadoras foi o elemento essencial, orientador das
estratégias empresariais. Desde o último trimestre de 1991, uma
política cambial agressiva tornou-se novamente componente central
da estratégia de ajuste externo. O regime de taxas cambiais
flutuantes tornou-se muito semelhante a um crawling peg.
Na perspectiva da estabilidade macroeconômica, o desajuste
básico que apresentou a economia brasileira neste início da
década assentava-se na incompatibilidade entre o nível de ajuste
alcançado pelo setor externo e o desequilíbrio fiscal do setor
público [Miranda, 1992]. Não sendo possível ao setor público
gerar um superávit primário equivalente aos megasuperávits
comerciais, as autoridades monetárias foram obrigadas a recorrer
ao mercado financeiro interno para financiar-se (através da
emissão de títulos da dívida pública) ou a utilizar o seu direito
de seignorage na emissão de moeda nacional.
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A política econômica, desde outubro de 1991, para manter o
crédito interno sob apertado controle e a taxa cambial
desvalorizada, tratou de esterilizar as entradas de capital (o
saldo cambial brasileiro superou US$ 20 bilhões em 1992). A
esterilização foi feita através da emissão de títulos públicos,
pelos quais o Banco Central pagou taxas de juros internas reais
elevadíssimas.
Esse particular arranjo de políticas econômicas minou
rapidamente a melhoria anteriormente alcançada das contas
públicas. A combinação explosiva de desvalorização, taxas de
juros reais elevadíssimas, inflação em alta, recessão e estoque
crescente de instrumentos da dívida pública interna inviabilizou
qualquer ajuste das contas públicas, apesar do selvagem corte nas
despesas com salários, custeio e investimentos.
Como os agentes privados têm no déficit público o balizador
das suas expectativas inflacionárias, toda a credibilidade
inicial do esforço de estabilização foi colocada progressivamente
em xeque pelo crescente descontrole das contas públicas. A
inflação continuou elevadíssima, já que as taxas de juros reais
simplesmente validaram as expectativas privadas. As maiores
exportações não desencadearam a esperada onda de investimentos,
dado o estado das expectativas privadas. A estagflação tornou-se
endêmica. Finalmente, as próprias taxas cambiais real e efetiva
real começaram a registrar tendência à leve valorização, em
relação aos níveis muito favoráveis do início de 1992, no segundo
semestre.
Um estudo recente sobre os efeitos macroeconômicos simulados
de uma desvalorização no Brasil concluiu que os resultados do
exercício dependeram crucialmente dos mecanismos de indexação e
do grau de endividamento interno e externo do país [Martner,
1992]. As desvalorizações apresentaram uma influência limitada
sobre o volume exportado, contribuindo antes para aumentar o
lucro por unidade exportada. Para um rápido ajuste do setor
externo a curto prazo se requer, no exercício para o caso
brasileiro,
uma
redução
da
absorção,
dadas
as
elevadas
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elasticidades-renda do volume do comércio exterior. Os efeitos
sobre o nível de atividade a curto e médio prazos são
expansionistas, porém potencialmente desestabilizantes, já que a
desvalorização provoca uma inflação maior e um conseqüente
agravamento do déficit público. Se a desvalorização for
acompanhada de elevação das taxas de juros reais, assume um
caráter contracionista a curto e médio prazos, configurando uma
situação de estagflação, com fortes desequilíbrios fiscais
acompanhando a melhoria das contas externas [Martner, 1992]. Este
exercício de simulação chegou a conclusões semelhantes às acima,
quando foram examinadas as conseqüências macroeconômicas do
ajuste externo perseguido pela equipe de Marcílio Marques
Moreira.
Embora haja relativo consenso de que a valorização cambial,
ao reduzir a rentabilidade do setor exportador, tende a ser um
fator desestimulante para as vendas no mercado externo, há
divergências quanto a este fator ser decisivo ou mesmo
preponderante. A discussão em torno da existência (e do grau de
correlação) ou não de associação das variações da taxa de câmbio
com o desempenho exportador dispõe de elementos a favor e contra
no passado recente.
Em alguns períodos, como é o caso dos anos recentes (199091), a valorização cambial e a redução da rentabilidade nas
vendas para o mercado externo foram decisivas para explicar o
fraco
desempenho
exportador.
Esta
constatação
parece
ser
confirmada pelos resultados de 1992, quando, diante de uma
política cambial mais agressiva, as exportações responderam
positivamente. O mesmo teria ocorrido em 1983, embora em
conjunturas interna e externa diferentes. Entretanto, em outros
períodos (1980-81 e 1987-89), este resultado não se verificou.
Apesar de uma queda generalizada entre os setores industriais da
taxa de câmbio real e real efetiva, observou-se aumento
expressivo no valor e volume exportados [Pinheiro & Horta, 1992;
Iglesias, 1992]. Nestes trabalhos e em outros [Zini, 1989; Kume,
1989; Haguenauer, 1989], concluiu-se pela importância de outros
fatores que influenciariam a competitividade das exportações
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brasileiras: qualidade; diferenciação e conteúdo tecnológico do
produto; ganhos de produtividade; efeitos-renda; subsídios e
incentivos às exportações; etc.
Destaque-se, particularmente,
que o surgimento de novos setores exportadores (associado às
decisões anteriores de investimento público e privado) e o
dinamismo dos mercados hemisféricos (os Estados Unidos e a
América
Latina),
os
principais
para
as
exportações
de
manufaturados,
têm
importância
crucial
na
explicação
do
desempenho exportador entre 1979-92.
O novo cenário internacional, as mudanças estruturais no
regime de comércio exterior, a abertura financeira, o esgotamento
da política econômica recente e a persistência da estagflação
exigem o exame das alternativas abertas à política cambial.
A possibilidade que se abre para a utilização do câmbio
enquanto
instrumento
de
uma
política
de
estabilização,
promovendo, por conseqüência, uma valorização da moeda doméstica,
remete à discussão dos impactos da taxa de câmbio sobre a
competitividade das exportações brasileiras. A mensuração e a
importância destes impactos tem suscitado grandes divergências.
Neste sentido, um outro estudo deste bloco temático tem por
objetivo a análise da variação nos preços e nos custos dos
setores industriais, comparando-os com a evolução da taxa de
câmbio e dos preços externos no período 1980-91.
Mesmo admitindo-se que a utilização de indicadores de
competitividade
associados
a
preços
apresenta
algumas
dificuldades metodológicas e limitações analíticas, ainda assim,
justificam-se os esforços para a construção e utilização destes
indicadores, a partir dos quais é possível identificar alguns
resultados que subsidiam a proposta de política cambial.
A hipótese que se pretende comprovar naquele estudo é que os
impactos da política cambial sobre a competitividade das
exportações e a capacidade de reação dos setores industriais
frente às diversas conjunturas cambiais têm sido e certamente
continuarão a ser diferenciados, o que justifica uma análise mais
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aprofundada e desagregada. Um exemplo desta diferenciação foi a
significativa dispersão da defasagem (ou desvalorização) cambial
entre os setores industriais, a partir do aumento da volatilidade
das taxas de câmbio real e real efetiva [Kume, 1989; Iglesias,
1992; Pinheiro & Horta, 1992]. A elevada variância da defasagem
cambial entre os setores industriais, dada pela ampliação da
dispersão dos preços e custos de produção relativos dos bens
exportáveis, seria um elemento bastante importante para a
definição da política cambial. A partir destes indicadores,
tornar-se-ia
evidente
a
impossibilidade
de
se
conferir
competitividade a todos os setores industriais somente através do
câmbio. O grau de desvalorização necessário para beneficiar os
setores com as maiores defasagens cambiais certamente exerceria
forte pressão sobre os preços domésticos (principalmente naqueles
setores intensivos em insumos importados) e sobre as contas
públicas.

1.2. TendŒncias Recentes do Balano de Pagamentos Brasileiro
A mudança estrutural no regime de comércio exterior, com a
tarificação e a redução programada das tarifas externas, cujo
cronograma foi adiantado em seis meses em 1992, devendo se
concluir ao final do primeiro semestre de 1993, não resultou em
elevação das importações em 1992. A forte recessão interna, a
desvalorização
cambial
e
os
preços
baixos
do
petróleo
(responsável por pouco mais de 20% da pauta em 1991) mantiveram
as importações em torno de US$ 21 bilhões em 1991-92. No entanto,
deve ser esperado um forte crescimento das importações com a
retomada do crescimento, como sucedeu nos demais países latinoamericanos que enfrentaram um processo de abertura comercial. É
muito difícil quantificar este crescimento esperado, dada a
mudança no regime de comércio exterior e a dependência da
evolução das importações da intensidade do próprio crescimento
interno e da política cambial.
As exportações, que alcançaram o patamar de US$ 36 bilhões
em 1992, conservam em 1993, como mostra-se a seguir, condições
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favoráveis de mercado e preços. A recessão interna e a política
cambial, que mantém a taxa de câmbio real relativamente estável,
incentivam a busca de mercados externos. Outros incentivos são
fornecidos pela criação recente de novos instrumentos de promoção
de exportações, conforme apontado no diagnóstico. A perspectiva
de médio prazo para a balança comercial torna-se, assim,
fundamentalmente dependente do nível de atividade interna.
O saldo da balança comercial, apesar dos megasuperávits
recentes, pode ser rapidamente reduzido, conforme demonstrou a
experiência recente de outros países latino-americanos, por uma
combinação de elevado crescimento interno, sobretudo quando
liderado pelo consumo, e de expressiva valorização comercial, num
novo ambiente de menor protecionismo tarifário. Esta redução pode
aumentar a dependência da manutenção do equilíbrio inter-temporal
do balanço de pagamentos dos fluxos financeiro externos,
obrigando à adoção de uma política monetária excessivamente
restritiva durante o esforço da estabilização, o que pode
comprometê-lo seriamente.
A segunda grande mudança estrutural - a volta do Brasil aos
mercados financeiros internacionais de créditos, associada à
liberalização
financeira
e
às
tendências
da
economia
internacional -, teve impacto significativo nas contas do balanço
de pagamentos já no primeiro semestre de 1992 [Banco Central do
Brasil, 1992]. A conta capital, negativa em US$ 4,5 bilhões em
1991, tornou-se fortemente positiva no primeiro semestre de 1992,
acumulando US$ 16,1 bilhões (US$ 9,9 bilhões, no entanto, foram
refinanciamentos obtidos junto ao Clube de Paris). Houve uma
espetacular reversão dos empréstimos de curto prazo, negativos em
US$ 3 bilhões em 1991, que registraram mais de US$ 2 bilhões no
primeiro semestre de 1992. Os empréstimos de longo prazo,
denominados em novos instrumentos, bônus, commercial papers e
fixed/floating rate notes, ultrapassaram em montante acumulado
(US$ 4,2 bilhões), no primeiro semestre de 1992 , o total
acumulado em 1991. O próprio investimento direto líquido,
fortemente pró-cíclico, registrou a surpreendente cifra de US$
2,4 bilhões no primeiro semestre de 1992, após contabilizar
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apenas US$ 170 milhões em 1991. Note-se que este desempenho
positivo da conta capitais deveu-se unicamente aos capitais
privados, já que os créditos oficiais, de fornecedores e de
organismos multilaterais somaram apenas US$ 788 milhões no
primeiro semestre de 1992, valor 38% inferior ao do mesmo período
de 1991. No segundo semestre, em função da crise política, a
entrada de capitais desacelerou-se. No primeiro bimestre de 1993,
segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central, a
captação de recursos externos atingiu US$ 2,7 bilhões, dos quais
US$ 833,2 milhões dirigiram-se às bolsas de valores e US$ 134
milhões foram investimentos diretos. A novidade neste primeiro
bimestre
foi
a
contribuição
expressiva
de
recursos
das
instituições multilaterais.
Ressalte-se
que
no
futuro
próximo
as
transferências
unilaterais, item da conta corrente, podem vir a desempenhar
importante papel, devido às crescentes remessas de emigrantes
brasileiros. No primeiro semestre de 1992, as transferências
unilaterais alcançaram US$ 1,55 bilhão contra US$ 695 milhões
registrados ao longo de 1991.
O bom desempenho da balança comercial e os movimentos de
capitais
permitiram
a
rápida
acumulação
de
reservas
internacionais no início de 1992, que passaram de US$ 8,5
bilhões, no conceito caixa, em dezembro de 1991, para US$ 18,1
bilhões em junho de 1992. No final de 1992, estas reservas
ultrapassaram US$ 19 bilhões, um nível recorde desde a crise do
endividamento.
A terceira mudança estrutural, que ainda deve apresentar
reflexos significativos no balanço de pagamentos, foi o acordo,
em princípio, de reestruturação da dívida externa de médio e
longo
prazos
do
setor
público
com
os
bancos
privados
internacionais.
Este
acordo
encerra
o
ciclo
recente
de
renegociação da dívida externa, iniciado, em 1991, com o acordo
sobre os juros atrasados de 1989-90 com os bancos internacionais,
seguido pela renegociação da dívida externa do setor público com
os governos dos países credores no âmbito do chamado Clube de
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Paris. No acordo com os bancos internacionais foram negociados
US$ 63 bilhões, entre principal e juros atrasados, um pouco mais
da metade dos US$ 123 bilhões que formam a dívida externa total,
da qual mais de 90% são de responsabilidade do setor público.
O acordo da dívida externa tem uma dimensão de balanço de
pagamentos, - o montante de divisas necessário ao seu cumprimento
-, e uma dimensão fiscal - a capacidade de pagamento do setor
público. Esta última dominou os debates na Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal, na reunião que assistiu à exposição
sobre o acordo pelo Ministro da Fazenda e pelo renegociador
oficial, Pedro Malan [Senado Federal, 1992]. A meta de 3% do PIB
para o superávit primário, prometida ao FMI para 1992, já havia
sido inviabilizada naquela data. A contrapartida fiscal do acordo
estava estimada em US$ 9,2 bilhões para 1992-93 pelo Ministro da
Fazenda, dependente, para o seu cumprimento sem elevação da
seignorage e/ou emissão de dívida pública interna, da reforma
fiscal de emergência. Impacto tão importante quanto os acordos
negociados no âmbito do Plano Brady sobre os balanços de
pagamentos dos grandes devedores têm tido a forte redução nas
taxas
de
juros
internacionais
em
1991-92,
diminuindo
significativamente o montante dos juros para o serviço das
dívidas externas.
A dimensão balanço de pagamentos deste acordo depende das
opções pelos sete instrumentos oferecidos a serem feitas pelos
bancos internacionais. Caso haja uma concentração nos bônus ao
par, como o instrumento privilegiado destas opções, o montante
das garantias que o país deve oferecer aos credores aumenta. Dado
que as garantias serão entregues de forma escalonada e o governo
pode solicitar uma revisão das opções pelos credores, caso julgue
o resultado final não equilibrado, a estimativa do negociador
oficial, Pedro Malan, foi de que serão necessários até US$ 4,7
bilhões em garantias no biênio que segue a assinatura do acordo,
sendo 50% deste montante provenientes das reservas brasileiras. O
acordo deve ser fechado no segundo semestre de 1993.
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A vantagem do acordo não é o alívio imediato do serviço da
dívida externa, que se tem situado entre 15 e 20% do seu montante
nos casos dos países predecessores, mas a manutenção de taxas de
juros baixas (4 a 6%), para o padrão histórico recente, em várias
das opções disponíveis no período de reescalonamento (trinta
anos),
evitando
que
novos
choques
nas
taxas
de
juros
internacionais transformem-se em crises fiscal e cambial abertas.
O acordo da dívida externa, tendo sido aprovado pelo Senado,
representou o coroamento do realinhamento da política externa
brasileira em uma série de fóruns internacionais. A nova Lei de
Propriedade Industrial seria o passo seguinte neste processo de
reinserir o país na rota do capital internacional, financeiro e
produtivo. Representa uma opção político-institucional clara,
constituindo-se
num
dos
clássicos
pré-requisitos
das
hiperestabilizações [Llach, 1990].
Finalmente, é importante recordar que uma das condições
impostas pelos bancos credores para o fechamento do acordo é a
vigência de um acordo stand by com o FMI. Esta também é a
condição necessária para o desembolso de empréstimos para
completar as garantias por parte das instituições multilaterais
sediadas em Washington.
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2. TEND˚NCIAS DA ECONOMIA INTERNACIONAL

As principais tendências que devem ser analisadas são as da
demanda externa, das taxas de juros, da cotação relativa do dólar
frente às demais moedas e dos mercados de capitais.
As projeções de crescimento da economia internacional para
1993 foram recentemente revisadas para baixo pelo FMI e OCDE
[IMF, 1992; OECD, 1992]. O FMI espera um crescimento da produção
dos países industrializados de cerca de 3% e a OCDE projeta
apenas 2% para o crescimento conjunto dos produtos nacionais dos
estados membros. Para o Brasil, há três boas novas nestas
projeções: o crescimento nos países industrializados será
liderado pela recuperação da economia americana, nosso principal
mercado bilateral; o crescimento dos países latino-americanos
será superior à média mundial, sendo inclusive superior ao de
1992; e o crescimento do comércio mundial deve ser muito mais
dinâmico em 1993 do que em 1991-92. Além disso, os preços das
commodities, muito deprimidos em 1991-92, estavam, no final de
fevereiro de 1993, acusando visível recuperação, exceto os
produtos metálicos [The Economist, 1993a]. Os produtos agrícolas
não-alimentares haviam subido em 32% seus preços em dólares nos
últimos doze meses, liderando a alta.
As taxas de juros nominais e reais, no início de 1993,
estavam mais elevadas do que há doze meses nos países europeus,
devido às tentativas de preservar o Sistema Monetário Europeu,
particularmente o Mecanismo de Taxas de Câmbio, das vicissitudes
da política monetária alemã. Nos Estados Unidos e no Japão, as
taxas de juros reais e nominais haviam se reduzido neste período.
A LIBOR de 6 meses, que indexa boa parte da dívida externa
brasileira, estava, no final de fevereiro de 1993, em 3,3%, um
nível excepcionalmente baixo em termos históricos. As projeções
indicam que as tensões inflacionárias continuam se reduzindo nos
países industrializados, o que assegura a manutenção destes
baixos níveis em 1993. No caso alemão, as taxas de curto prazo já
estão abaixo de 9%, indicando a maior cautela do Bundesbank em
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função da pressão internacional e da intensificação da recessão
industrial na Alemanha. O recente pacto de solidariedade alemão,
que prevê um imposto "solidário" sobre a renda, a partir de 1995,
para financiar a reconstrução da região leste, deve facilitar a
queda gradual dos juros.
Com a recuperação da economia americana, o dólar tem
valorizado nos mercados internacionais de câmbio - exceto contra
o iene, que atingiu a valorização recorde de ¥117 por dólar no
final de fevereiro. Uma projeção realizada por analistas dos
mercados de câmbio, disponível no início de 1993, indicava que o
dólar atingiria, até o final deste ano, ¥125 e DM1,63,
valorizando-se levemente contra ambas as moedas [The Economist,
1993b]. Outras projeções apresentavam a mesma tendência de leve
valorização do dólar ao longo de 1993. Ressalte-se que, tomando
em conta as cotações de mercado, o dólar ainda estava
desvalorizado, no início de 1993, em relação às cotações de doze
meses atrás. O importante é que as previsões indicam uma baixa
volatilidade das taxas cambiais entre os países do G-3 em 1993 e
revertem tendências registradas em 1992 que ameaçavam, em
particular, a recuperação européia. Além disto, uma eventual
permanência da valorização do iene frente ao dólar é favorável ao
Brasil, uma vez que a taxa de câmbio real bilateral com o iene
ainda registra significativa defasagem em relação ao triênio
1986-88, o mais favorável da década passada.
Assegura-se, assim, que para uma mesma trajetória de taxa de
câmbio nominal não seja criada uma estrutura excessivamente
díspar de taxas de câmbio reais, segundo o destino (zona
monetária) das exportações.
As tendências dos mercados internacionais de capitais, que
recolocaram a América Latina como recebedora líquida de capitais
em 1991-92, devem permanecer. Segundo o FMI, os fluxos de capital
brutos para a América Latina aumentaram de US$ 12,5 bilhões em
1989 para US$ 40,5 bilhões em 1991 [IMF, 1992]. A combinação de
menor risco cambial, elevadas taxas de juros internas, baixas
taxas de juros externas, bolsas de valores subvalorizadas e
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programas
de
privatização,
responsável
por
este
aumento,
permanece presente em 1993. No caso brasileiro, a evolução da
situação interna determinará em boa medida o volume de entrada de
recursos externos.
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3. PROPOSTA DE POL˝TICA CAMBIAL PARA A ESTABILIZA˙ˆO

A discussão sobre o regime cambial mais adequado aos países
em desenvolvimento aumentou em complexidade nos anos recentes. A
suposição de que uma estratégia de desenvolvimento orientada para
as
exportações
requer
uma
taxa
cambial
relativamente
desvalorizada e estável (em termos reais), predominante no início
dos anos oitenta, tem sido crescentemente desafiada em termos
teóricos e pelas ações das autoridades econômicas em vários
países da América Latina, no início dos anos noventa.
A novidade na discussão atual é a preocupação com o papel
dual do regime cambial: além da competitividade internacional,
necessária para manter um balanço de pagamentos sustentável,
surge a ênfase no papel da taxa de câmbio como âncora para os
preços domésticos nos países, como o Brasil, que enfrentam
elevada instabilidade macroeconômica. No debate sobre o papel
dual do regime cambial, diferentes são os pesos dados a cada
função da taxa de câmbio, conforme as preferências dos
participantes. Entretanto, há um relativo predomínio recente da
estabilização como o objetivo principal da política cambial,
dentro do novo ambiente financeiro criado na América Latina com
os
processos
de
liberalização
comercial
e
financeira,
renegociações das dívidas externas no contexto do Plano Brady e
renovado acesso aos mercados financeiros internacionais. Vale
dizer, as mudanças nos fluxos de capital, embora sejam
majoritariamente capitais de curto prazo, têm predominado como o
fator causal principal na escolha dos regimes cambiais em
diversos países da América Latina. A conseqüência prática da
ênfase no papel crucial da taxa de câmbio no esforço de
estabilização tem sido a valorização recente das taxas de câmbio
efetivas reais frente aos níveis apresentados em meados da década
passada em vários países da região.
Esse novo enfoque, destacando o papel dual e conflitivo da
taxa de câmbio, como promotora da competitividade internacional e
da estabilidade dos preços domésticos, tem o mérito de apontar os
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dilemas que afrontam o processo de estabilização e a importância
do cenário internacional na escolhas das políticas econômicas
possíveis. Afinal, essa opção pela valorização cambial em certos
países latino-americanos tornou-se possível apenas após a volta
dos fluxos externos líquidos de capital para a América Latina a
partir de 1990.
A questão central para os países latino-americanos que
avançaram rapidamente na abertura financeira é se os fluxos
externos (a integração desta economia aos mercados financeiros
internacionais) são transitórios ou permanentes. A avaliação hoje
predominante é que se trata de uma mudança permanente.
Esta avaliação força uma mudança radical no enfoque dado ao
manejo da taxa de câmbio. A competitividade do setor externo,
fator fundamental para assegurar um balanço de pagamentos
sustentável ao longo do tempo, não pode mais repousar numa
política cambial agressiva. Há o perigo desta tentativa ocasionar
uma fuga massiva de capitais, pela mudança das expectativas nos
mercados financeiros, desatando uma rápida crise cambial de
conseqüências devastadoras em economias que ainda atravessam um
processo de estabilização. Esta conclusão é válida inclusive para
a economia brasileira, que não utilizou a taxa de câmbio nominal
como âncora. A competitividade externa deve passar a ser
estimulada por um conjunto articulado de políticas de oferta, as
assim denominadas políticas industriais. A proteção efetiva às
atividades internas também deve ficar menos dependente da taxa de
câmbio real, utilizando-se dos recursos do "novo protecionismo",
com ênfase nos direitos compensatórios, salvaguardas, ações antidumping, etc.
Por outro lado, o nível inicial da taxa de câmbio torna-se
crucial para o fôlego de programas que a utilizem como âncora.
Estes programas devem conciliar a defesa de uma taxa de câmbio
real julgada adequada para o ajuste intertemporal do balanço de
pagamentos com os objetivos antiinflacionários. Uma série de
mecanismos podem ser empregados, individualmente ou em conjunto,
pelas autoridades monetárias para evitar a excessiva valorização
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que costuma acompanhar estes programas: aumentar a poupança
interna (principalmente a poupança pública, sob maior controle
destas autoridades), diminuir as tarifas, acelerar a abertura da
conta capital para residentes, esterilizar as entradas de capital
e controlar, estabelecendo prazos mais dilatados e termos mais
onerosos,
os
fluxos
de
capital
julgados
excessivos
ou
eminentemente especulativos. A opção por uma abertura gradual da
conta capital, acompanhada portanto de controles, é a alternativa
sugerida
pelos
analistas
que
enfatizaram
os
riscos
de
desorganização
das
atividades
produtivas
pela
abertura
financeira.
A renovada prioridade concedida ao ajustamento externo pela
equipe econômica de Marcílio Marques Moreira, conservada pelas
equipes que o sucederam, representada pela manutenção da taxa de
câmbio real, após a desvalorização no final de setembro de 1991,
reforçou a estagflação endêmica e a crescente fragilização das
finanças
públicas,
conforme
o
diagnóstico
apresentado
anteriormente. Neste momento, novamente discute-se o possível
formato de um programa de estabilização para a economia
brasileira, necessário para renovar o acordo stand by com o FMI,
suspenso pelo não cumprimento das metas.
Duas condições favoráveis ao sucesso de um plano de
hiperestabilização [Llach, 1990] estão presentes na atual
conjuntura: condições externas favoráveis, particularmente o
restabelecimento do crédito privado, e uma opção políticoinstitucional clara de inserir a economia brasileira nas regras
atuais da economia internacional, sinalizada mais recentemente
pelo acordo, em princípio, da dívida externa. A questão não
resolvida é a da reconstrução do Estado, que passa pelo ajuste
fiscal.
A experiência histórica parece ensinar que todos os governos
estabilizadores contaram com poderes especiais, concedidos pelo
Congresso, para reconstruir a moeda e sanear as finanças públicas
[Llach, 1990; Tavares, 1993]. No caso brasileiro, o ajuste fiscal
torna-se cada vez mais oneroso pelas próprias conseqüências
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nocivas da atual política econômica sobre o nível de atividade,
que estreita ainda mais a base tributária [Tavares, 1993]. A
resposta empresarial a este dilema, que parece ter sido encampada
pela equipe econômica de Paulo Haddad antes de sua queda, é a
proposta de privatização acelerada das empresas estatais como
fonte de recursos fiscais. A criação emergencial de um novo
imposto, o IPMF, aprovado pelo Congresso, mas que necessita ainda
de regulamentação específica, foi outra resposta do atual governo
ao desajuste fiscal.
Nas
condições
brasileiras
atuais,
parece
difícil
a
consecução antecipada dos requisitos clássicos para o sucesso da
hiperestabilização por meio das políticas monetária e fiscal. O
equilíbrio precário das finanças públicas está ameaçado pelas
políticas monetária e cambial ativas. O governo não conta com
maioria definida no Congresso e tem se desgastado com rapidez
junto à opinião pública. Neste ambiente de escassa credibilidade
governamental e urgente necessidade de iniciativas para superar o
estado de hiperinflação reprimida, a política cambial deve jogar
um papel auxiliar na estabilização, caso seja possível reunir
condições mínimas para o lançamento de um programa com medidas
consistentes.
A condição inicial que deve satisfazer a política cambial na
estabilização, retirada da teoria dos estágios do balanço de
pagamentos [Fisher & Frankel, 1984], é assegurar que o balanço de
pagamentos do Brasil apresente as características inter-temporais
de um devedor maduro. Vale dizer, o Brasil não mais recorrerá ao
tipo de ajustamento externo usual na segunda metade dos anos
oitenta, em que as moratórias nos pagamentos aos credores
externos "financiaram" os déficits nos balanços de pagamentos.
Esta condição é coerente com a atual opção político-institucional
de inserção externa.
Dado o elevado e crescente nível de reservas, o alinhamento
das taxas de câmbio real e efetiva real com a última
desvalorização, nos últimos dezoito meses, equivale a uma
tentativa de manter, para efeito de ajuste externo, uma taxa de
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câmbio excessivamente desvalorizada. Apesar dos seus efeitos
inflacionários, apontados na resenha acima, esta política é
coerente com a perspectiva neomercantilista adotada pelos setores
produtivos brasileiros para uma nova inserção internacional.
A experiência brasileira de comércio exterior na última
década pode ser denominada de neomercantilista [Schmitt, 1979],
embora não se tenha verificado o surgimento de um círculo
virtuoso de crescimento, liderado pelas exportações, a partir
dessa política. Este neomercantilismo brasileiro dos anos oitenta
foi coerente com o export-led growth defendido pelo FMI e Banco
Mundial.
Defende-se, como a idéia dominante do estudo sobre a
competitividade brasileira, a fixação de uma estratégia próexportadora, coerente com a idéia de growth-led exports [Bradford
Jr., 1992], que provém do exame da experiência asiática. Nessa
modalidade, o investimento é a variável de forte crescimento na
economia interna, levando a economia nacional a mudanças
estruturais que elevam a produtividade sistêmica. Estas mudanças,
a seguir, se refletem, externamente, na composição diversificada
e no crescimento das exportações. Esse processo é comandado por
políticas
de
oferta,
pró-ativas,
que
não
são
dirigidas
exclusivamente nem pelo Estado nem pelo mercado.
A estratégia pró-exportadora continua a priorizar o aumento
da participação das exportações no produto industrial na escolha
do regime cambial. Isso não implica necessariamente aumentar ou
conservar o saldo atual da balança comercial [Vines, 1980]. O
saldo comercial será resultante das políticas macroeconômicas
adotadas para preservar a nossa condição inicial a passagem do
Brasil à condição de um "devedor maduro" -, dentro do cenário
traçado para a economia internacional e tomando em conta as
tendências recentes do balanço de pagamentos brasileiro.
A vantagem da orientação pró-exportadora é poder executar, à
medida que as políticas de oferta pró-ativas vão sendo
implementadas,
uma
política
cambial
menos
ativa.
A
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competitividade industrial passa a ser um processo sistêmico, não
sendo adquirida preferencialmente através da taxa de câmbio.
Feitas estas considerações, seguem-se as regras recomendadas
para a política cambial desempenhar um papel auxiliar no programa
de estabilização. No curto prazo, até o anúncio de um novo
programa de estabilização, a atual poltica cambial deve ser
mantida, evitando acumular maiores atrasos na taxa de câmbio real
para maximizar o nível de reservas e assegurar que a taxa de
câmbio esteja, no início do programa, em nível confortável.
Durante o programa de estabilização, a poltica cambial pode
desempenhar o papel de uma das ncoras nominais da economia,
atravØs do mecanismo de prefixaªo da sua variaªo nominal
futura.
Este papel auxiliar é coerente com as recomendações
encontradas na literatura econômica. Outras âncoras nominais,
como a prefixação nominal das tarifas e dos serviços públicos ou
mesmo uma política de rendas mais ampla, que pode consistir em
guidelines negociadas, voluntariamente seguidas pelo setor
privado, devem ser adotadas. O conjunto de âncoras nominais,
consistente entre si, seria fixado por prazos limitados e
crescentes à medida que o sucesso gerasse credibilidade (por
exemplo, iniciar com metas trimestrais) para garantir que a
valorização da taxa cambial real e efetiva real durante o
programa não seja brusca. A crescente integração nos mercados
financeiros internacionais estabelece uma importante assimetria
nas dificuldades para reverter uma excessiva valorização ou
desvalorização cambial com os instrumentos tradicionais de
política econômica. A primeira é notoriamente mais difícil de ser
revertida sem causar uma grave crise de estabilização. O perigo
de uma excessiva valorização torna as taxas de câmbio reais,
efetivamente, as variáveis chaves a serem monitoradas, juntamente
com o nível das reservas internacionais, durante a execução do
programa.
Como um programa de estabilização realizado nestas condições
terá que ser necessariamente gradualista, o conjunto da política
econômica não pode dar origem a um ciclo semelhante ao descrito
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por Kiguel e Liviatan [Kiguel & Liviatan, 1992]. As condições
iniciais do programa devem moderar o boom de consumo que costuma
seguir o seu anúncio e sucesso inicial.
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4. INDICADORES

As taxas de câmbio reais e efetivas reais, tanto as globais
quanto as desagregadas por setores, são as variáveis-chave a
serem monitoradas para avaliar os efeitos da política cambial
sobre a competitividade sistêmica da indústria. Recomendações
metodológicas e de coleta de informações para o cálculo das taxas
setoriais são apresentadas na Nota Técnica Temática "Câmbio,
Custos e Competitividade: Uma análise a partir dos preços e dos
custos de produção setoriais".
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ANEXO 1 - O DEBATE SOBRE A ESCOLHA DO REGIME CAMBIAL

A discussão sobre o regime cambial mais adequado aos países
em desenvolvimento aumentou em complexidade nos anos recentes. A
suposição de que uma estratégia de desenvolvimento orientada para
as
exportações
requer
uma
taxa
cambial
relativamente
desvalorizada e estável (em termos reais), predominante no início
dos anos oitenta, tem sido crescentemente desafiada em termos
teóricos [Collier & Joshi, 1989; Aghlevi, Khan & Montiel, 1991] e
pelas ações das autoridades econômicas em vários países da
América Latina [CEPAL, 1992], no início dos anos noventa.
Há na literatura sobre o tema o reconhecimento generalizado
das dificuldades teóricas de escolher uma taxa de câmbio "ótima".
Regras de aplicabilidade geral para o regime cambial não podem
ser deduzidas da teoria, uma vez que os objetivos das autoridades
econômicas, o tipo de choque externo e as características
estruturais das economias afetam essa escolha [Aghlevi, Khan &
Montiel, 1991]. Na prática, os países em desenvolvimento têm
crescentemente optado por regimes cambiais flexíveis, nos quais a
moeda nacional é freqüentemente ajustada, com o objetivo de
manter ou alcançar o ajustamento externo [Ibidem].
A novidade na discussão atual é a preocupação com o papel
dual do regime cambial: além da competitividade internacional,
necessária para manter um balanço de pagamentos sustentável,
surge a ênfase no papel da taxa de câmbio como âncora para os
preços domésticos nos países, como o Brasil, que enfrentam
elevada instabilidade macroeconômica. No debate sobre o papel
dual do regime cambial, diferentes são os pesos dados a cada
função da taxa de câmbio, conforme as preferências dos
participantes. Entretanto, há um relativo predomínio recente da
estabilização como o objetivo principal da política cambial,
dentro do novo ambiente financeiro criado na América Latina com
os
processos
de
liberalização
comercial
e
financeira,
renegociações das dívidas externas no contexto do Plano Brady e
renovado acesso aos mercados financeiros internacionais. Vale
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dizer, as mudanças nos fluxos de capital, embora sejam
majoritariamente capitais de curto prazo, têm predominado como o
fator causal principal na escolha dos regimes cambiais em
diversos países da América Latina. A conseqüência prática da
ênfase no papel crucial da taxa de câmbio no esforço de
estabilização tem sido a valorização recente das taxas de câmbio
efetivas reais frente aos níveis apresentados em meados da década
passada em vários países da região.
Esse novo enfoque, destacando o papel dual e conflitivo da
taxa de câmbio, como promotora da competitividade internacional e
da estabilidade dos preços domésticos, tem o mérito de apontar os
dilemas que afrontam o processo de estabilização e a importância
do cenário internacional na escolhas das políticas econômicas
possíveis. Afinal, essa opção pela valorização cambial em certos
países latino-americanos tornou-se possível apenas após a volta
dos fluxos externos líquidos de capital para a América Latina a
partir de 1990.
A política de desvalorizações cambiais na América Latina, no
início dos anos oitenta, reanimou as discussões acadêmicas sobre
os efeitos das desvalorizações no nível de atividade interno.
Pelo menos um estudo empírico na tradição das elasticidades
mostrou que o Brasil, ao lado do caso clássico da Grã-Bretanha,
seria outro país nos quais o efeito de uma desvalorização é
contracionista, uma vez que as elasticidades de Marshall-Lerner
apresentam-se muito baixas [Gylfason & Schmid, 1983]. A economia
brasileira, para recuperar o seu equilíbrio externo, necessitaria
pagar um preço em termos de recessão interna e inflação,
confirmando as conclusões do famoso artigo de Cooper [Cooper,
1971]. Outro estudo mostrou os efeitos contracionistas das
desvalorizações pelos seus impactos na oferta, que se somariam
aos já conhecidos efeitos na demanda agregada [Wijnbergen, 1986].
Esta discussão não avançou graças às perspectivas oferecidas
ao
comércio
exterior
dos
países
latino-americanos,
particularmente do Brasil, pela recuperação com crescente
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abertura para as importações da economia dos Estados Unidos em
1983-85.
Na segunda metade dos anos oitenta, com a generalização dos
regimes
de
alta
inflação
na
América
Latina,
iniciou
o
reconhecimento das ligações entre política cambial, política
fiscal, política monetária e inflação. Os efeitos macroeconômicos
das desvalorizações cambiais assumiram uma dimensão mais ampla no
debate acadêmico.
As primeiras contribuições enfatizaram que o reconhecimento
das restrições especiais, que afetavam os países com elevada
inflação
na
América
Latina,
impediu
que
o
processo
de
estabilização se resumisse apenas na resolução do problema
fiscal. Dornbusch enfatizou que o grau de indexação dessas
economias, a distribuição da renda, a dívida externa do setor
público, a natureza dos choques externos e as expectativas dos
principais agentes tornaram o processo de estabilização muito
mais complexo e difícil [Dornbusch, 1991a]. Em artigo posterior,
Dornbusch, além de enfatizar o papel positivo que poderiam jogar
empréstimos externos no esforço de estabilização, apontou os
efeitos
negativos
das
desvalorizações
para
o
equilíbrio
orçamentário, concluindo que a fixação da taxa de câmbio,
acompanhada de controles de preços e salários, era provavelmente
indispensável para a obtenção ortodoxa do equilíbrio orçamentário
[Dornbusch, 1986]. O controle de preços e salários tornava-se
indispensável, com a introdução da taxa de câmbio fixa, para
evitar os grandes custos em termos de recessão e desemprego,
previstos pela teoria para o ajuste simultâneo externo/interno em
presença de choques adversos com preços e salários pouco
flexíveis.
Uma resenha da literatura sobre política cambial nos países
em desenvolvimento, efetuada ao final da década passada, apontava
que taxas cambiais flutuantes poderiam reduzir a disciplina
antiinflacionária [Collier & Joshi, 1989]. O argumento era
considerado não decisivo, uma vez que supunha um comportamento
acomodatício das autoridades monetárias. No entanto, reconheceu
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que, em determinadas circunstâncias, este regime cambial poderia
colocar pressão intolerável sobre as autoridades monetárias,
principalmente na ausência de controles ao fluxo de capitais. A
ênfase nas conclusões era que a disciplina antiinflacionária não
deveria ser adquirida a custa de uma valorização excessiva da
taxa de câmbio. O perigo de repetição do fracasso chileno (197482) era destacado pelos autores.
Na hipótese do ajuste externo estar consolidado, estes
autores reconheceram que a política cambial poderia representar
um papel, embora limitado, no esforço antiinflacionário [Collier
& Joshi, 1989]. Os dois aspectos em que a política cambial
poderia desempenhar um papel auxiliar seriam de minimizar os
"erros contratuais" e o reforço da credibilidade das autoridades
econômicas. Os "erros contratuais" resultam da indexação e das
expectativas de continuidade do fenômeno inflacionário embutidas
nos contratos, ocasionando a inércia dos índices passados de
inflação no período de estabilização. A falta de credibilidade é
maior quando a inflação tornou-se crônica e as tentativas
anteriores de estabilização fracassaram. Os autores sugeriram a
criação de um novo regime orçamentário, com suas respectivas
instituições, para assegurar a volta da credibilidade. No
entanto, os custos elevados e o tempo necessário para mudar as
expectativas dos agentes privados, em ambos os casos, tornam
recomendável utilizar a trajetória nominal futura (a prefixação)
da taxa de câmbio como âncora auxiliar para estas expectativas.
As críticas mais severas às políticas de manutenção de taxas
de câmbio reais constantes foram formuladas por técnicos do Fundo
Monetário Internacional (FMI). Um dos primeiros ataques sublinhou
que os frequentes ajustes da taxa de câmbio segundo os
diferenciais de inflação (visando a manutenção do purchasing
power parity) ocasionam problemas monetários, indexando a oferta
de moeda, via balanço de pagamentos, ao nível de preços [Adams &
Gros, 1986]. A oferta de moeda torna-se assim endógena, com a
perda de controle sobre a inflação. O patamar inflacionário é
mantido, acrescido de novos choques eventuais. O controle do
crédito doméstico e a taxa de câmbio nominal não exercem mais o
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papel de âncora para os preços nominais. O sistema torna-se
instável (não converge para uma posição de equilíbrio de longo
prazo) devido à completa acomodação monetária. Os autores
sublinharam que a perda de controle do crédito doméstico era
devida à própria elevação das taxas de juros para combater a
inflação: os maiores juros internos ocasionavam a entrada de
capitais externos e/ou a monetização do acréscimo do déficit
público resultante da elevação do serviço financeiro da dívida
pública. O ponto essencial da argumentação é que a tentativa de
manter uma taxa de câmbio real e controlar o crédito doméstico
ocasiona
a
perda
de
controle
sobre
outra
variáveis
macroeconômicas.
Outro ensaio de técnicos do FMI verificou os efeitos de
choques externos ou aqueles induzidos pela política econômica
quando perseguida a manutenção da taxa de câmbio real,
principalmente em níveis muito desvalorizados [Montiel & Ostry,
1991]. A maioria destes choques requer uma elevação da taxa
inflacionária para manter o equilíbrio do modelo. Os autores
sublinharam que principalmente os choques externos podem aumentar
o patamar inflacionário da economia. Se o nível inicial da taxa
de câmbio é muito desvalorizado, pode inclusive suceder o caso em
que a taxa inflacionária torna-se impotente para restabelecer o
equilíbrio estático, requerendo a mudança de políticas. O ensaio
atacou a visão fiscalista da inflação: níveis elevados de
inflação poderiam ser sustentados sem grandes déficits fiscais ou
mesmo com equilíbrio fiscal. De fato, os déficits fiscais
poderiam resultar da elevada inflação, ao invés de causá-la,
neste regime cambial. De qualquer maneira, políticas fiscais
expansionistas efetivamente aumentariam o nível da inflação no
modelo.
No mesmo ensaio, foram examinados os prováveis resultados
das tentativas de utilizar âncoras monetárias nominais em
presença de políticas visando a manutenção da taxa de câmbio
real. Mesmo sendo o déficit fiscal eliminado e utilizado o
crédito nominal como âncora, o superávit em conta corrente mais
as entradas na conta capital pressionam a oferta de moeda
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continuamente. A taxa de inflação tenderia a aumentar, neste
modelo estático, para compensar o efeito-riqueza positivo do
setor privado [Montiel & Ostry, 1991].
Um terceiro ensaio recente de técnicos do FMI sobre regimes
cambiais também concluiu que as tentativas de estabilização sem
âncoras nominais acabariam por resultar na perda de controle de
outras variáveis macroeconômicas [Aghlevi, Khan & Montiel, 1991].
A utilização do crédito doméstico como âncora nominal, em
presença de fluxos de capital, teria fôlego curto. A combinação
de elevadas taxas de juros, recessão e arrocho salarial tornarse-ia insustentável em pouco tempo. A principal recomendação de
política econômica foi a de que o ajuste externo deveria ser
alcançado, ao menos parcialmente, por políticas financeiras
restritivas
ao
invés
de
apoiar-se
inteiramente
em
desvalorizações cambiais. Como os próprios autores reconheceram,
esta recomendação pressupõe uma relativa flexibilidade dos preços
e salários para não causar uma forte recessão, condição
normalmente ausente em regimes de alta inflação.
Esta recomendação introduziu na discussão a relação entre
regime cambial e disciplina financeira. No caso de falta de
credibilidade
das
autoridades
monetárias
para
manter
uma
disciplina financeira julgada apropriada, num cenário em que
choques externos sejam pouco prováveis, os autores sugeriram a
adoção de regras nominais para a taxa de câmbio para diminuir as
expectativas inflacionárias (a prefixação) [Aghlevi, Khan &
Montiel,
1991].
Em
casos
extremos,
de
total
falta
de
credibilidade, poderia ser recomendável a adoção imediata de
taxas cambiais fixas. Os custos políticos e econômicos do
abandono das metas cambiais nominais anunciadas seriam de tal
ordem que obrigariam as autoridades monetárias a empregar todos
os meios para manter a disciplina financeira. Como seria de
esperar, os autores recomendaram que o programa de estabilização
recebesse a chancela do FMI, para reforçar a credibilidade do
governo e diminuir os custos do ajustamento em termos de nível de
atividade.
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Um
estudo
de
técnicos
do
Banco
Mundial
sobre
as
estabilizações que utilizaram recentemente a taxa de câmbio como
a principal âncora nominal, concluiu que o ciclo econômico
associado a estas tentativas teria características próprias
[Kiguel & Liviatan, 1992]. O nível de atividade aumentou, o
desemprego diminuiu e os salários reais puderam recuperar-se após
certo tempo na fase inicial, expansiva, destas estabilizações. Em
vários casos ocorreu um boom de consumo, uma vez que a
credibilidade inicial da equipe econômica não costumou ser
elevada. A expansão do investimento privado quase sempre foi bem
inferior, à exceção do caso mexicano. O déficit fiscal, em geral,
foi rapidamente reduzido pelo aumento da arrecadação fiscal,
fortemente pró-cíclica. Entretanto, também a deterioração na
balança comercial e em conta corrente foram rápidas. A ameaça de
crise cambial quase sempre forçou a adoção de políticas
restritivas, revertendo a expansão inicial. Neste tipo de
estabilização, como lição para tentativas posteriores, as
condições externas favoráveis são fundamentais e todo cuidado
deve ser tomado para evitar uma excessiva expansão interna
inicial, que diminua os ganhos no combate à inflação e deteriore
rapidamente a balança comercial, comprometendo em curto prazo a
credibilidade do esforço estabilizador. A sugestão dos autores é
que esta estratégia de estabilização seja seguida em duas etapas,
substituindo o papel da taxa cambial como âncora nominal por um
programa ortodoxo (as estabilizações monetárias) logo que
possível [Kiguel & Liviatan, 1992]. Os custos políticos de uma
reversão do ciclo, no entanto, não foram considerados. Além
disto, não são somente custos políticos que estão associados a
uma possível mudança na estratégia de estabilização. A abertura
financeira, que geralmente precedeu estas experiências, trouxe
novas restrições às mudanças de rumo na política econômica,
sentidas principalmente na política cambial.
O debate sobre a abertura financeira está ligado à crescente
integração dos mercados financeiros internacionais nos anos
oitenta, da qual os países latino-americanos estavam, até muito
recentemente,
excluídos
pelo
elevado
risco-país
que
representavam. A normalização das relações com os credores
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privados, pela renegociação das dívidas externas, e a elevada
liquidez dos mercados internacionais de capitais, conjugada à
crise em vários mercados de ativos nos países da OCDE,
ocasionaram o retorno dos fluxos de capital voluntários privados
para a América Latina [CEPAL, 1992]. Ambos os processos
contribuíram para diminuir o risco-país na região (para os
credores externos) e para diminuir o risco cambial de empréstimos
externos (para os devedores internos).
A entrada de capitais, associada às reformas comerciais
liberalizantes, teve como efeito mais notório a valorização das
taxas de câmbio real e efetiva real em vários países da região,
resultando em sensível deterioração nas balanças comerciais
destes países [CEPAL, 1992]. Em suma, o movimento da taxa de
câmbio real foi determinado pelos movimentos de capital, apesar
de algumas medidas compensatórias tomadas pelas autoridades
monetárias destes países para diminuir a intensidade deste
fenômeno. A face dual da taxa de câmbio - comercial e financeira
-, tornou-se mais explícita e a crescente importância da segunda
mais evidente.
A questão central para os países latino-americanos que
avançaram rapidamente na abertura financeira é se os fluxos
externos (a integração desta economia aos mercados financeiros
internacionais) são transitórios ou permanentes [Zaher, 1992]. A
avaliação hoje predominante é que se trata de uma mudança
permanente [CEPAL, 1992].
Esta avaliação força uma mudança radical no enfoque dado ao
manejo da taxa de câmbio. A competitividade do setor externo,
fator fundamental para assegurar um balanço de pagamentos
sustentável ao longo do tempo, não pode mais repousar numa
política cambial agressiva. Há o perigo desta tentativa ocasionar
uma fuga massiva de capitais, pela mudança das expectativas nos
mercados financeiros, desatando uma rápida crise cambial de
conseqüências devastadoras em economias que ainda atravessam um
processo de estabilização. Esta conclusão é válida inclusive para
a economia brasileira, que não utilizou a taxa de câmbio nominal
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como âncora. A competitividade externa deve passar a ser
estimulada por um conjunto articulado de políticas de oferta, as
assim denominadas políticas industriais. A proteção efetiva às
atividades internas também deve ficar menos dependente da taxa de
câmbio real, utilizando-se dos recursos do "novo protecionismo",
com ênfase nos direitos compensatórios, salvaguardas, ações antidumping, etc.
Por outro lado, o nível inicial da taxa de câmbio torna-se
crucial para o fôlego de programas que a utilizem como âncora
[Belluzzo & Almeida, 1991]. Estes programas devem conciliar a
defesa de uma taxa de câmbio real julgada adequada para o ajuste
intertemporal do balanço de pagamentos com os objetivos antiinflacionários. Uma série de mecanismos podem ser empregados,
individualmente ou em conjunto, pelas autoridades monetárias para
evitar a excessiva valorização que costuma acompanhar estes
programas: aumentar a poupança interna (principalmente a poupança
pública, sob maior controle destas autoridades), diminuir as
tarifas, acelerar a abertura da conta capital para residentes,
esterilizar as entradas de capital e controlar, estabelecendo
prazos mais dilatados e termos mais onerosos, os fluxos de
capital julgados excessivos ou eminentemente especulativos
[Zaher, 1992]. A opção por uma abertura gradual da conta capital,
acompanhada portanto de controles, é a alternativa sugerida pelos
analistas que enfatizaram os riscos de desorganização das
atividades produtivas pela abertura financeira [Zaher, 1992;
Akyuz, 1992].
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