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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que, no encerramento das comemorações
do cinqüentenário do BNDES, lançamos os livros resultantes dos Semi-
nários Novos Rumos do Desenvolvimento no Mundo e dos Painéis do
Desenvolvimento Brasileiro. No âmbito destes eventos, que se realiza-
ram ao longo de quatro meses, refletimos sobre os processos de desen-
volvimento no mundo e, em particular, no Brasil.

O propósito dos Seminários foi discutir os novos padrões de desenvol-
vimento, face à realidade da globalização e dos anseios de estabilidade
monetária, o que, entendemos, demandava fortemente o aprofundamento
do debate sobre o papel do Estado, especialmente frente aos objetivos
de: (i) manutenção da estabilidade macroeconômica; (ii) melhoria das
condições de competitividade; e (iii) redução das desigualdades sociais
e regionais.

Sob os títulos “Revolução Tecnológica e a Integração Global”, “Agenda
Social e o Combate à Pobreza”, “Desenvolvimento e Globalização”, “Os
Desafios do Crescimento: O Papel das Instituições” e “Investimento,
Competitividade e Tecnologia”, questões cruciais do desenvolvimento
mundial foram abordadas por eminentes intelectuais da academia e
por pensadores e formuladores de políticas de organismos internacio-
nais, em mesas presididas por Ministros de Estado, e outras autorida-
des governamentais.

Nas doze sessões dos Painéis do Desenvolvimento Brasileiro, fo-
ram tratados, de forma mais detalhada, os grandes temas abordados
no seminário internacional. No mesmo formato da etapa internacio-
nal, colaboraram renomados especialistas filiados a linhas distintas de
pensamento.



O BNDES procurou, com a realização deste ciclo de debates, reafir-
mar seu compromisso com o futuro da sociedade brasileira, e com a
atribuição de permanecer à vanguarda do desenvolvimento, patrocinan-
do não só os projetos de investimento que impulsionam o crescimento
da economia, como também as grandes reflexões a respeito dos rumos
do desenvolvimento nacional.

No contexto de um cenário mundial crivado de incertezas econômi-
cas e de agudas indefinições geopolíticas, avançamos em discussões
sobre temas da mais alta relevância, com o propósito de apresentar à
sociedade, e à nova administração, que assume em janeiro próximo, um
conjunto organizado de reflexões e propostas de ação voltadas para o
desenvolvimento do Brasil.

Eleazar de Carvalho Filho

Presidente do BNDES



PREFÁCIO

No âmbito das comemorações de seus 50 anos e também visando
destacar a importância do tema, o BNDES promoveu, durante os me-
ses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2002, sob coordena-
ção de sua Área de Planejamento, um amplo debate sobre as questões
do desenvolvimento face à realidade da globalização. As dificuldades
enfrentadas pelos países, em especial os emergentes, em alcançar ní-
veis aceitáveis de desenvolvimento fizeram com que os temas relati-
vos a: desigualdades sociais, equilíbrio inter-regional; elevação das
taxas de crescimento da economia, ampliação das oportunidades de
ocupação e emprego, enfrentamento das restrições externas e desen-
volvimento tecnológico, permeassem todos os trabalhos.

Este livro reúne as opiniões surgidas ao longo dos debates, oriundas
de diferentes linhas de pensamento, tendo incorporado, no âmbito dos
textos dos sistematizadores, visões do corpo técnico do Banco. Apre-
senta, portanto, diversas propostas alternativas que foram discutidas por
Executivos e técnicos de todas as Áreas do Banco, incluindo a Alta
Administração.

Esse debate teve como resultado uma agenda sobre o desenvolvi-
mento e o delineamento da seguinte função objetivo para o BNDES:
“Promover o crescimento com ampla inclusão social (incorporando a
dimensão da cidadania), com redução das desigualdades espaciais (vi-
sando o equilíbrio inter-regional), com intenso desenvolvimento
tecnológico, elevada competitividade e uso sustentável dos recursos
naturais (buscando a viabilização do futuro) e com expressivo incre-
mento das exportações (objetivando a inserção soberana do país no
mundo globalizado).”



As atividades desenvolvidas consistiram em:

— Seminário internacional, realizado nos dias 12 e 13 de
setembro de 2002, sobre os Novos Rumos do Desenvolvi-
mento no Mundo, com quatro painéis, em cada um dos
quais participaram três palestrantes e dois debatedores.
Foram convidados, como palestrantes, personalidades in-
ternacionais e, como debatedores, dois intelectuais brasi-
leiros de escolas distintas de pensamento. Autoridades
governamentais presidiram as mesas e Ministros de Esta-
do e os Presidentes do BNDES e do Banco Central reali-
zaram palestras. O Excelentíssimo Senhor Presidente da
República proferiu conferência que encerrou o evento.

— Doze Painéis sobre o Desenvolvimento Brasileiro, rea-
lizados entre os meses de agosto e outubro, trataram de
forma mais detalhada os grandes temas abordados no se-
minário internacional. Esta etapa, voltada para o corpo téc-
nico do Banco, sem a presença de imprensa, contou com a
colaboração de convidados externos ligados a diversos seg-
mentos da sociedade, governo, trabalhadores, empresariado
e academia. Para cada tema foram contratados dois pensa-
dores de linhas distintas, encarregados da elaboração de
textos e sua apresentação nos painéis, que contaram, tam-
bém, com a participação de três debatedores. Esta etapa
dos trabalhos teve intensa participação do corpo técnico
do Banco, que organizado em grupos de trabalho esco-
lheu Palestrantes e Debatedores, preparou os termos de
referência para elaboração dos textos dos Palestrantes, e
acompanhou sua elaboração.

A condução dos trabalhos ficou a cargo de um Comitê Coordena-
dor formado pelas Áreas de Planejamento, Comunicação e Cultura,
Administrativa e Gerência Executiva de Desenvolvimento de Com-
petências. O Banco contou, ainda, com o apoio da Professora Ana
Célia Castro do Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento, Agri-
cultura e Sociedade, da Universidade Federal Rural do Rio de Janei-
ro, tanto nas atividades de planejamento e organização dos eventos,
quanto na coordenação de especialistas contratados para realizar o
acompanhamento, sistematização e consolidação dos debates.



No total foram envolvidas diretamente cerca de 200 pessoas, consi-
derando corpo técnico do Banco, equipe de consultores, palestrantes e
debatedores.

Finalizando, considero oportuno registrar que, ainda que tenha-
mos recebido importantes recomendações e propostas por parte de
palestrantes e debatedores, grande parte destas se constituíam em
ações já desenvolvidas pelo Banco, mas que independente disso
foram registradas. Importa também destacar que os textos são de
inteira responsabilidade dos autores, não se constituindo em opi-
nião do BNDES.

Paulo Sérgio Moreira da Fonseca

Superintendente da Área de Planejamento
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SISTEMATIZAÇÃO DO DEBATE SOBRE

“DESENVOLVIMENTO E ESTABILIDADE”

1. O contexto histórico do debate sobre desenvolvimento
    e estabilidade nos países menos desenvolvidos

A combinação de desenvolvimento econômico e estabilidade
macroeconômica é um objetivo unânime de todos os países e respectivos
governos. A unanimidade, porém, limita-se ao plano das intenções. No
que tange às condições estruturais e institucionais capazes de conduzir os
países ditos “menos desenvolvidos” (doravante, PMD) a esse objetivo e,
em especial, ao papel do Estado nesse processo, o debate é repleto de
controvérsias. Nos PMD da América Latina, que nos interessam em par-
ticular, os anos que se seguiram à II Guerra Mundial até fins da década de
1960 marcam um período de hegemonia do modelo keynesiano de políti-
ca econômica de curto prazo – centrada em políticas (de estímulo) de
demanda – e do modelo “desenvolvimentista”, no plano das políticas de
longo prazo – apoiado em programas de “aprofundamento” das cadeias
produtivas locais, visando à substituição de importações de insumos e
bens de capital, financiados com crédito público e externo. Esse modelo
de intervenção estatal viabilizou a combinação de desenvolvimento e es-
tabilidade nos PMD latino-americanos até fins dos anos 1970.

A década de 1980, como se sabe, marca uma fase de instabilidade
monetária e estagnação econômica nos PMD latino-americanos – sen-
do, por isto, conhecida como a “década perdida” – refletindo as restri-
ções impostas ao crescimento pelos choques externos de juros e dos
preços do petróleo (em 1979); pela “crise da dívida” externa da região
(iniciada em 1982), em meio à sua ainda elevada dependência com rela-
ção a insumos e capitais estrangeiros; e pelo processo inflacionário que
se seguiu a esses dois eventos externos. Ao longo desse período, como

* Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sistematizadora
dos debates do Painel Desenvolvimento e Estabilidade.

Jennifer Hermann*
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era de se esperar, desenvolveu-se intenso debate sobre as razões que
levaram os PMD latino-americanos à “década perdida”.

A interpretação que, então, se tornou dominante nos meios acadêmi-
cos e políticos, apoiada em modelos teóricos de filiação neoclássica
(críticos à escola keynesiana), atribuiu o problema ao “excesso de Esta-
do” na economia (como produtor e regulador), que era inerente às polí-
ticas desenvolvimentistas e intervencionistas de inspiração keynesiana.
Esse modelo teria gerado distorções nos preços relativos e na alocação
de recursos, desestimulando o investimento privado e externo (devido
ao relativo fechamento comercial e financeiro da economia), especial-
mente nos setores de infra-estrutura, financeiro (ambos ocupados, em
grande parte, pelo Estado) e de bens tradables (restringidos por contro-
les sobre a taxa de câmbio). Além disso, exigia a absorção de grande
parcela da poupança privada pelo governo, sob a forma de impostos,
dívida pública ou mesmo de inflação, de modo a financiar sua ampla
atuação na economia. Nessa visão, enfim, tais distorções, associadas ao
acúmulo de dívida pública e externa, explicariam o esgotamento do
modelo de substituição de importações no início dos anos 1980.1

Os anos 1990, assim, foram marcados, na grande maioria dos PMD
latino-americanos – no Brasil, inclusive – por três tipos de políticas de
ajuste, visando à posterior retomada do crescimento: a) liberalização
comercial e financeira (ampliação do grau de abertura da economia a
bens e capitais estrangeiros), aliada à renegociação da dívida externa; b)
programas de estabilização de preços com base em âncora cambial (fixa-
ção ou “crawling peg” da taxa de câmbio); c) redução do tamanho do
Estado na economia, através de medidas convencionais de ajuste fiscal
(corte de gastos e/ou aumento de carga tributária), bem como de amplos
programas de privatização, concentrados na área de infra-estrutura.

A abertura comercial e financeira não apenas precedeu a estabiliza-
ção, mas foi mesmo um pré-requisito para a viabilização do modelo de
âncora cambial: a primeira auxiliou o controle da inflação através do
aumento da oferta de bens importados no mercado doméstico e a segun-
da era necessária para financiar esta importação adicional e para viabilizar

1 Os principais formuladores teóricos dessa visão crítica às políticas keynesianas do pós-
guerra nos PMD são E. Shaw (1973) e R. McKinnon (1973). Para exposições mais sinté-
ticas sobre essa interpretação, conhecida como “modelo Shaw-McKinnon”, vide Fry
(1995): Cap. 2 e 14 e Agénor e Montiel (1999), Cap. 6, 14 e 17. Para uma crítica, nessa
linha, do modelo de substituição de importações no Brasil, vide Franco (1998).
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o acúmulo de reservas internacionais requerido para dar credibilidade à
âncora cambial. A abertura financeira, em particular, facilitou ainda o
programa de privatização, ampliando o leque de investidores potencial-
mente interessados nos ativos públicos, já que as empresas financeiras e
não-financeiras locais passavam por uma fase de restrição de liquidez –
de fato, nos primeiros anos da privatização, os investidores estrangeiros
foram os principais compradores das empresas públicas negociadas.

A combinação de políticas e reformas econômicas dos anos 1990,
que sintetiza as recomendações identificadas com o chamado “Consen-
so de Washington”, permitiu, na maioria dos casos, reconciliar-se cresci-
mento e estabilidade por alguns anos. Esse cenário de prosperidade refle-
tiu, de um lado, a radical mudança no modelo de política econômica de
curto e longo prazo, que viabilizou politicamente a recuperação do aces-
so dos PMD latino-americanos ao capital externo voluntário. De outro,
refletiu o momento de ampla disponibilidade de liquidez nas economias
mais industrializadas e, principalmente, o grande interesse que os PMD
despertaram nos investidores estrangeiros à época, que lhes aportaram
vultosos investimentos diretos e financeiros (basicamente, em portfólio).

A dinâmica de crescimento no Brasil pouco se beneficiou desse con-
texto externo favorável. Embora, desde o início dos anos 1990, se te-
nham adotado as recomendações do “Consenso” no que tange à abertu-
ra comercial e financeira da economia e à redução do peso do Estado, o
país só foi capaz de debelar o processo inflacionário crônico em mea-
dos da mesma década (1995). A partir de então, a inflação deixou de ser
um entrave ao crescimento, mas o crescente desequilíbrio fiscal e exter-
no que acompanhou o Plano Real, especialmente a partir de 1997, exi-
giu sempre a manutenção de elevadas taxas reais de juros. Nesse con-
texto, a conquista da estabilidade monetária e a disponibilidade de capi-
tal externo não foram suficientes para permitir a recuperação sustentada
do crescimento econômico no país. Exceto pelo período de 1993 a 1995,
cujo crescimento médio anual foi de 4,7 %, o restante do período exibiu
taxas de crescimento medíocres, senão negativas.

Como se sabe, o forte abalo da confiança dos investidores nos “mer-
cados emergentes”2  a partir da crise financeira dos cinco “tigres asiáti-
cos”3, em meados de 1997, mudou radicalmente aquele cenário externo

2 O termo “mercados emergentes” refere-se aos PMD que adotaram políticas de
liberalização comercial e financeira nos anos 1980-90.
3 Tailândia, Indonésia, Filipinas, Malásia e Coréia do Sul.
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favorável ao crescimento com estabilidade nos PMD. Desde então, os
fluxos de capital para esses países sofreram sensível retração (com raras
interrupções) e, mesmo nos períodos de maior ingresso, se mostraram
mais voláteis. Nesse contexto, tornou-se claro que a estabilidade cambi-
al e monetária dos anos anteriores apoiava-se, na verdade, em uma base
extremamente frágil – o endividamento externo sob condições de otimis-
mo dos investidores estrangeiros. Tão logo esse estado de ânimo foi re-
vertido pela crise asiática, os vultosos fluxos de capital que haviam in-
gressado nos PMD na fase otimista deram lugar a sucessivos ataques
especulativos contra as moedas da região, que, gradativamente, forçaram
a adoção de regimes de câmbio flutuante nestes países. Rússia em 1998,
Brasil e Chile em 1999, Equador em 2000 (este adotou a dolarização em
vez do câmbio flutuante), Argentina em 2001, Paraguai e Uruguai em
2002 são exemplos bem conhecidos desse tipo de experiência.4

A forte desvalorização e a volatilidade cambial que se seguiram à
flexibilização forçada do câmbio nos PMD, em muitos casos acompa-
nhada de crise bancária – fenômeno que a literatura especializada vem
denominando de “crises gêmeas” – deram origem a uma nova fase de
estagnação e instabilidade na América Latina, embora com graus varia-
dos entre os diversos países. É nesse contexto de ampla abertura comer-
cial e financeira, de elevada necessidade de financiamento externo, de
câmbio flutuante e de Estado “reduzido” que se insere o debate atual
sobre desenvolvimento e estabilidade no Brasil.

2. Condicionantes do desenvolvimento com estabilidade no Brasil

A combinação de abertura comercial e financeira com o regime de
câmbio flutuante amplia a volatilidade potencial da taxa de câmbio, es-
pecialmente através dos movimentos da conta de capital, exigindo uma
atenção constante ao risco de retorno do processo inflacionário. Tal ris-
co torna-se ainda mais importante quando se leva em conta a perspecti-
va, compartilhada por grande número de analistas econômicos, de con-
tinuidade da relativa escassez de capital externo para os PMD nos pró-
ximos anos. Essa avaliação se justifica, de um lado, pelos próprios efei-
tos deletérios das crises recentes sobre o estado de confiança dos inves-

4 Vale lembrar que, antes da crise asiática, o México já havia passado por uma crise
cambial dessa natureza, em fins de 1994.
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tidores. De outro, reflete também, a partir de 2001, os eventos desfavo-
ráveis que vêm afetando o curso da economia mundial, entre eles: a) a
retração da atividade econômica nos EUA, agravada pela divulgação
sistemática de lucros abaixo do esperado pelas empresas (ou mesmo do
que já havia sido divulgado antes, nos casos de fraude recém-descober-
tos); b) a reação protecionista do governo americano com relação ao
comércio internacional; c) a contaminação já perceptível da retração
nos EUA sobre as economias da zona do euro; d) a persistência da
recessão no Japão; e) e, mais recentemente, a perspectiva de guerra en-
tre os EUA e o Iraque. Em suma, houve nítido agravamento do cenário
internacional em 2002, sinalizando a necessidade de mudança no mo-
delo de inserção externa dos PMD, que deverão apoiar-se menos no
crédito externo e mais na conquista “market share” em suas relações
comerciais com o resto do mundo.

A preocupação com o risco de instabilidade cambial e de retorno da
inflação após a flexibilização do câmbio no Brasil motivou a adoção do
modelo de “metas inflacionárias” no país (em junho de 1999), pelo qual
a política monetária, idealmente, passa a ser orientada por um único

objetivo: o cumprimento da meta de inflação anunciada pelo Banco Cen-
tral. Essa forma de atuação busca o controle da inflação não só através do
controle da demanda agregada (via política de juros), como também – e
principalmente – através da influência que a autoridade monetária é ca-
paz de exercer sobre as expectativas inflacionárias dos principais forma-
dores de preços (Green, 1996). Neste sentido, o fato de o Banco Central
não estar formalmente comprometido com uma meta de crescimento eco-
nômico é visto como um importante aliado para a construção de sua
credibilidade antiinflacionária, já que, desta forma, livra-se a política mo-
netária do trade off entre crescimento e controle da inflação.

Do ponto de vista do crescimento, a adoção do modelo de metas
inflacionárias implica que, em tese, não se pode contar com o “auxílio”
da política monetária para este fim. No Brasil, porém, o modelo tem
sido aplicado com certa flexibilidade. A estabilidade de preços é defini-
da como o “principal objetivo da política monetária” (e não o único,
conforme o Bacen, 2002) e a atuação do Bacen é orientada por uma
“banda” de metas de inflação, com amplitude de quatro pontos
percentuais (dois acima e dois abaixo da meta). Essa amplitude visa,
justamente, “evitar a volatilidade excessiva do nível de atividade” (Bacen,
2002) diante de choques (de oferta ou demanda) que exijam o ajuste
dos preços. Além disso, em 2001 e 2002 (até setembro), face à pressão
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altista dos preços administrados e da taxa de câmbio, o Bacen permitiu
que a inflação ultrapassasse o teto das bandas estabelecidas para o IPCA,
atingindo, respectivamente, 7,7% (ante um teto de 6,0%) e 7,4%
anualizados (ante um teto de 5,5%).

De todo modo, a adoção do modelo de metas inflacionárias sinaliza
que a política monetária tem como prioridade a estabilidade de preços,
atuando apenas de forma indireta sobre o crescimento econômico. A
ênfase na estabilidade de preços não é, em si, uma novidade do modelo
de política econômica no Brasil, que, desde a implementação do Plano
Real, em 1994, é orientada por este critério. Houve, porém, duas mu-
danças importantes no que tange ao modelo de política econômica a
partir do qual se busca este objetivo a partir de 1999: a taxa de câmbio
nominal foi substituída pelo modelo de metas inflacionárias como âncora
dos preços e a política fiscal passou a ser orientada pelo objetivo de con-
trole da relação DÍVIDA/PIB (sem muito sucesso até 2002), com base na
geração de superávits primários nas contas públicas consolidadas.

Esse modelo de política macroeconômica restringe fortemente o es-
paço para a adoção de “políticas de demanda” pela via monetária, fiscal
ou cambial. Esta última, por definição, deixa de ser uma área de atuação
discricionária do governo nos regimes de câmbio flexível. Mesmo nos
regimes de “flutuação suja” (que é, na prática, a forma que assume o
regime de flexibilidade nos dias atuais), as intervenções do Banco Cen-
tral no mercado de divisas visam, essencialmente, conter a volatilidade
da taxa de câmbio, e não orientar o mercado para uma meta específica.

A política fiscal, como se sabe, encontra-se gravemente limitada no
Brasil pela trajetória ascendente da relação DÍVIDA PÚBLICA/PIB
nos últimos anos (atingindo 62% em agosto de 2002, medida pelo con-
ceito de dívida interna líquida). Essa tendência tem suscitado temores
de default da dívida e forçado o governo a manter elevados superávits
primários desde 1998. O país está ainda formalmente comprometido
com o FMI, com metas de superávit de quase 4% do PIB para 2002 e
2003. Além disso, independentemente do acordo com o Fundo, a Lei de
Responsabilidade Fiscal em vigor desde maio de 2000 limita o
endividamento das três esferas de governo.

Em suma, o modelo de política de curto prazo atualmente adotado
no país, visando à estabilidade monetária e fiscal, praticamente,
inviabiliza a utilização de políticas de demanda para estimular o cresci-
mento. Isto não significa, evidentemente, uma opção pela estabilidade
em detrimento do crescimento. Ao contrário, a lógica econômica desse
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modelo prevê que o alcance – e a constante preservação – da estabilida-
de é, por si só, um importante estímulo ao investimento e, portanto, ao
crescimento econômico. Isto é que permite ao governo prescindir da
adoção de (custosas) políticas de demanda.

De todo modo, é importante ter claro que, mantido o atual modelo
de política de curto prazo no próximo governo – seja por escolha do
próximo Presidente ou por imposição das circunstâncias – a atuação do
setor público em prol do crescimento (com políticas de curto prazo) e
do desenvolvimento econômico (com políticas de longo prazo) deverá
restringir-se aos instrumentos de “política do lado da oferta”. Neste cam-
po, os caminhos disponíveis são muitos, envolvendo políticas de desen-
volvimento tecnológico, de aumento da competitividade no mercado
interno e externo (que tem interface com a política tecnológica, mas
abrange também a questão tributária e aspectos organizacionais das
empresas), de comércio exterior (incentivos específicos à exportação e/
ou à substituição de importações, acordos internacionais de comércio) e
de capacitação de mão-de-obra (redução da “exclusão digital”, treina-
mento, incentivo à pós-graduação, etc.).

3. Consenso e dissenso sobre os caminhos
    para o desenvolvimento com estabilidade no Brasil

Esta seção apresenta um sumário dos pontos comuns e divergentes
quanto a diagnósticos e propostas para o desenvolvimento com estabili-
dade no Brasil, apontados pelos palestrantes (Dionísio D. Carneiro e L.
G. Belluzzo) e debatedores (Sérgio Besserman, Guido Mantega e Ar-
mando Castelar) do Seminário sobre o tema. Grosso modo, as posições
desses analistas mostraram-se consensuais quanto às condições neces-
sárias para que o país seja capaz de retomar o crescimento, mas foram
divergentes quanto às propostas de medidas capazes de conciliar este
objetivo com a manutenção da estabilidade monetária.

O primeiro ponto de nítido consenso é quanto à necessidade pre-
mente de o país reduzir seu grau de dependência com relação à poupan-
ça externa nas fases de crescimento. Há, porém, dissenso quanto ao
peso dos fatores que justificam tal necessidade. Carneiro aponta o cená-
rio externo desfavorável, descrito na seção anterior, como a principal
razão. Belluzzo e Mantega enfatizam a natureza inerente e potencial-
mente instável dos fluxos de capital e Besserman refere-se como uma
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“ilusão” à idéia, que permeia as fases de abundância de capital, de que
“o cenário externo será sempre favorável”.5

Essa diferença é importante porque ressalta o caráter conjuntural (e,
portanto, transitório) do diagnóstico de Carneiro para o fraco papel que
pode cumprir a poupança externa no crescimento econômico brasileiro
nos próximos anos, bem como revela o caráter estrutural (e permanen-
te) da avaliação de Belluzzo, Mantega e Besserman para o mesmo pro-
blema. Isto sugere que, no primeiro caso, retomado o ritmo de cresci-
mento da economia mundial, a poupança externa pode voltar a ter um
papel importante na dinâmica da economia brasileira, enquanto, no se-
gundo, a redução do peso deste elemento é vista não apenas como um
prognóstico para os próximos anos, mas também como um objetivo a
ser mantido no longo prazo, qualquer que seja o cenário externo.

O consenso a respeito da necessidade de redução da absorção de
poupança externa conduz a outro ponto de convergência: quanto à ne-
cessidade de o país empenhar-se em políticas ativas de comércio exteri-
or e de aumento da competitividade das empresas nacionais no mercado
doméstico e externo. No que tange ao comércio exterior, há também
certo consenso em torno da idéia de que, no mundo globalizado, políti-
cas nesta área devem contemplar, além de medidas estritamente econô-
micas, um esforço diplomático de negociação do país em fóruns inter-
nacionais e regionais (como a OMC, Organização Mundial do Comér-
cio, e o Mercosul), bem como junto a países específicos, visando a am-
pliação e diversificação do mercado externo para produtos brasileiros.

No campo das medidas estritamente econômicas, há consenso em tor-
no da proposição de que a necessária expansão das exportações brasilei-
ras deve apoiar-se na expansão de investimentos voltados para este fim,
ou seja, para a criação de capacidade produtiva adicional à já existente.
Essa proposição é justificada pela percepção de que, historicamente, as
exportações brasileiras têm um comportamento anticíclico, sendo muito
mais sensíveis às variações na renda doméstica que a mudanças em pre-
ços relativos (desvalorização cambial e incentivos tributários e creditícios,
por exemplo). As mudanças favoráveis só têm efeitos realmente signifi-
cativos nas fases de recessão da economia doméstica. Assim, para que a
expansão das exportações possa ser conciliada com o crescimento da ren-

5 Neste ponto e daqui em diante, os participantes do Seminário não citados não explicitaram
opinião sobre o assunto em questão.
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da doméstica, é necessário que este processo seja conduzido pelo aumen-
to da taxa de investimento no Brasil6  – que, vale notar, encontra-se prati-
camente estacionada em torno de 20% do PIB desde 1994.

Políticas de incentivo ao investimento e ao direcionamento de parte
da oferta doméstica para o mercado externo são apontadas também como
necessárias. A análise das propostas neste sentido é importante porque
aponta caminhos para a atuação do BNDES, embora os palestrantes e
debatedores não tenham sido muito explícitos quanto a isto.

Em sua exposição no Seminário, Carneiro observa que “o cresci-
mento econômico não é endógeno, precisa de políticas que gerem os
incentivos corretos. Mas o processo pode ser endogeneizado, desde
que a alocação de poupança e investimento seja adequada”. O
palestrante não especificou medidas que possam gerar os “incentivos
corretos” para isto, mas suas conclusões na exposição sugerem alguns
caminhos:

• “O governo subestimou os custos de taxas de juros elevadas por muito
tempo”: sugere que a redução da taxa de juros seria um incentivo;

• “Falta ação diretiva para o investimento”: sugere políticas de crédi-
to público, afirmando que “as áreas para a intermediação financei-
ra pública seriam os setores mais sensíveis à volatilidade
macroeconômica” (que teria aumentado diante da insistência do
governo na política de juros altos nos últimos anos). Essa sensibili-
dade, portanto, seria uma “pista” importante para definição das áreas
prioritárias para atuação do BNDES;

• Carneiro sugere ainda “fazer parcerias na intermediação de longo
prazo, com projetos co-financiados pelo BNDES e bancos priva-
dos” e “concentrar [a atuação do Banco] nas externalidades da
intermediação financeira de longo prazo” e “dar liquidez a fundos
voltados para aplicação de longo prazo” – o palestrante não especi-
ficou como o BNDES atuaria neste sentido.

Castelar, com base em estudo sobre as contribuições dos fatores de
produção para o crescimento econômico no Brasil (inspirado no mode-
lo de crescimento de Solow), observa que o fraco dinamismo da econo-
mia brasileira nos anos 1980-90 deve-se, essencialmente, à redução da
contribuição do capital e da produtividade total dos fatores. E isto, ao

6 Este argumento é discutido com mais detalhe no artigo de Carneiro e Wu (2002) e
também defendido por Bresser e Nakano (2002).
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contrário do que muitos dizem, não seria explicado pela redução da
taxa de poupança doméstica. Embora baixa, esta se manteve relativa-
mente estável no período (em torno de 19% do PIB). A explicação esta-
ria no aumento dos custos do investimento no Brasil, onerados pelo
aumento da carga tributária e, principalmente, pelos juros elevados.
Assim, Castelar argumenta que “a chave para a redução do custo do
investimento no Brasil é o crédito” e que “é necessário discutir o gasto
público social, que é mal alocado”. O debatedor, porém, não especifi-
cou que tipo de política deveria ser adotada para incentivar o crédito
privado de longo prazo e qual o papel do crédito público – e do BNDES,
em particular – neste sentido.

Mantega e Belluzzo enfatizam a necessidade de medidas de incentivo
às exportações e vão além, propondo ainda uma política de substituição de
importações. Para esses analistas, a política de comércio exterior e de in-
centivo ao aumento da taxa de investimento no Brasil deve ser comandada
por uma combinação de esforço diplomático, políticas de incentivo via pre-
ços relativos (juros, crédito, tributação e câmbio) e política industrial.

Na visão de Mantega, “a combinação de âncora cambial, abertura
financeira e taxas de juros elevadas, em cenário de aumento da carga
tributária, comprometeu gravemente a competitividade das empresas
nacionais”. Esse diagnóstico aponta para a redução dos juros e a revisão
da política tributária como caminhos promissores. Mantega sugere que
se desonere a produção, especialmente a voltada à exportação, e que
esta perda de arrecadação seja compensada pelo aumento da carga tri-
butária incidente sobre as classes de alta renda. O objetivo dessa combi-
nação de mudanças tributárias seria incentivar a produção, o emprego e
as exportações, mantendo inalterada a carga tributária total da econo-
mia, que já estaria no seu limite máximo suportável para o nível de
renda per capita no Brasil.

Observando que políticas de substituição de importações resultam,
no curto prazo, em aumento da demanda de importações (basicamente,
de bens de capital que incorporem novas tecnologias), Mantega sugere,
paralelamente, políticas de estímulo a setores com baixa propensão a
importar: isto permitiria à economia crescer sem sobrecarregar a balan-
ça comercial mais do que já será necessário para substituir importações.
Além disso, o analista aponta gargalos na infra-estrutura, que irão se
manifestar quando a economia voltar a crescer. Os setores mencionados
foram o elétrico, o siderúrgico e o petroquímico. Mantega não chega a
explicitar que papel poderia ter o BNDES na superação desses garga-
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los, bem como nas políticas de incentivo ao investimento para exporta-
ção, mas os setores mencionados podem ser entendidos como foco da
política de crédito do Banco nos próximos anos.

Os trechos abaixo sintetizam a posição de Belluzzo a respeito das
condições e políticas necessárias para promover o crescimento com es-
tabilidade no Brasil:

• “... o uso abusivo da âncora cambial e dos juros elevados
desestimulou os projetos voltados para as exportações, promoveu
o ‘encolhimento’ das cadeias produtivas – afetadas por importa-
ções ‘predatórias’ – e aumentou a participação da propriedade es-
trangeira no estoque de capital doméstico” (Belluzzo, 2002, p. 9,
aspas do original): a reconstrução dessas cadeias produtivas seria a
principal tarefa da política industrial na visão do autor;

• “A já mencionada dilaceração de algumas cadeias produtivas pelo ‘real
forte’ e a longa estagnação dos investimentos só serão reparadas com
o aumento imediato e discriminado dos gastos na formação da nova
capacidade (...)” (Belluzzo, 2002, p. 15, aspas do original);

• “Esta restrição vai reclamar políticas adequadas de direcionamento
do crédito e a adoção de outros estímulos fiscais e tributários, pro-
vavelmente não compatíveis com as metas fiscais acordadas com o
FMI.” (Idem, p. 15). O palestrante não especificou qual seria exa-
tamente o papel e a forma de atuação do BNDES nestas políticas.

Esse último trecho do artigo de Belluzzo revela um importante pon-
to de divergência entre este palestrante e os demais no que tange às
metas de superávit primário. Belluzzo, aparentemente, sugere que estas
devam ser estabelecidas em função do objetivo de desenvolvimento, e
não, exclusivamente, do controle da relação DÍVIDA PÚBLICA/PIB,
como tem sido o critério adotado nos acordos com o FMI. Naturalmen-
te, esta mudança de critério implicaria metas de superávit menores que
as atuais, em torno de 4% do PIB.

Carneiro não chega a explicitar uma opinião sobre este ponto espe-
cificamente, mas, em seu artigo, demonstra clara simpatia pelo modelo
de política econômica dos últimos anos, com ênfase na estabilidade
macroeconômica, da qual, evidentemente, o controle da relação DÍVI-
DA/PIB faz parte: “Privatização, abertura, esforço para a provisão de
serviços governamentais mais eficientes e disciplina macroeconômica

fazem parte, assim, da herança positiva dos anos 90” (Carneiro, 2002,
p. 7, itálico acrescentado).
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Mantega e Besserman, embora não citem números, claramente valo-
rizam a responsabilidade fiscal (embora em graus distintos) como ele-
mento importante: o primeiro admite ser “necessário manter elevados
superávits primários para estabilizar a relação DÍVIDA/PIB” e o segun-
do aponta a irresponsabilidade fiscal “como instrumento de poder que
reproduz a desigualdade [social]”.

O papel da estabilidade monetária e, em particular, do modelo de
metas inflacionárias para as condições de desenvolvimento econômico
é um ponto de dissenso no debate, que contrapõe as posições de Carnei-
ro e Besserman, de um lado, e de Belluzzo e Mantega, de outro. O
primeiro dedica uma longa seção de seu artigo à análise do efeito bené-
fico da estabilidade de preços – e da estabilização no Brasil pós-1994 –
para o crescimento econômico. Embora reconheça que a política de ju-
ros nominais elevados desse período, visando preservar a estabilidade,
tenha se tornado uma nova fonte de incerteza na economia brasileira,
com efeitos negativos sobre a capacidade de crescimento, Carneiro é
claramente favorável à manutenção deste modelo de política econômi-
ca, que tem a estabilidade monetária como prioridade:

• “Depois do Plano Real teríamos maior previsibilidade na política
monetária, dado que a prioridade conferida à estabilização impõe respos-
tas contracionistas (mas previsíveis) aos choques que têm ocorrido. Os
eventuais benefícios a longo prazo de uma boa gestão macroeconômica
de curto prazo, em um mundo menos previsível, seriam frutos do me-
lhor cálculo de riscos.” (Carneiro, 2002, p. 14).

• “(...) verifica-se [em testes para o período 1994-2001] que essa van-
tagem da maior previsibilidade da política pode não traduzir-se em
maior previsibilidade para o principal indicador de nível de ativi-
dade [o PIB], que condiciona muitas decisões de investimento a
curto prazo”. (Idem, p. 18).

• “Não é claro até que ponto o fenômeno aqui documentado pode
servir de argumento para enfraquecer a sobrevivência da estratégia
de metas inflacionárias, que tantos serviços prestou à condução de
uma política monetária mais transparente e mais centrada nos ob-
jetivos de controle da inflação, mesmo em condições de alta
volatilidade da taxa de câmbio.” (Idem, p. 18).

• “O primeiro desafio é como reestimular a economia sem destruir o
caminho da independência monetária (...). As alternativas são:
integração monetária regional (...), dolarização parcial (...) e in-
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dependência monetária. Este último caminho, que me parece o mais
adequado (...), requer o reforço da confiança na gestão macroeconômica.
(...) A manifestação mais eloqüente é que temos hoje uma taxa de
inflação esperada relativamente pouco sensível a turbulências de
curto prazo e a choques de demanda. E isso só ocorre porque tem
persistido a idéia de que a prioridade para manter a inflação baixa
continua válida.” (Idem, p. 19-20).

Besserman externa posição semelhante à de Carneiro, no que tange
à importância do equilíbrio macroeconômico de curto prazo para
viabilizar o crescimento a longo prazo. O debatedor começa por obser-
var que “houve uma mudança demográfica importante no Brasil”, em
termos de taxa de crescimento populacional: esta se reduziu nas déca-
das de 1980-90, permitindo que, atualmente, um crescimento do PIB da
ordem de 4% ao ano gere um aumento de renda per capita equivalente
ao que se obtinha nos anos 1970, com crescimento de 7% ao ano. Isto
significa que o desafio do crescimento, em termos numéricos, é menor
do que muitos pensam. O grande desafio, porém, não é gerar taxas de
crescimento do PIB que permitam o crescimento da renda per capita,
mas, sim, reduzir a desigualdade social, que “não será superada só com
crescimento”. Para tanto, é necessário desativar os “mecanismos de re-
produção da desigualdade”. Neste sentido, os focos da política de de-
senvolvimento, em sua avaliação, devem ser a educação, a democracia
e o equilíbrio macroeconômico, especialmente através de políticas de
baixa inflação e equilíbrio fiscal: “estabilidade macroeconômica e bai-
xa inflação são indispensáveis. Irresponsabilidade fiscal é um instru-
mento de poder que reproduz a desigualdade”.

Belluzzo não discute explicitamente o papel da estabilidade monetá-
ria e, em particular, do modelo de metas inflacionárias para a capacidade
de crescimento no Brasil nos próximos anos. No entanto, sua interpreta-
ção a respeito fica implícita em sua análise sobre os condicionantes do
crescimento do país, na qual enfatiza a vulnerabilidade externa como
principal entrave.7  Esta sugere, praticamente, uma inversão da causali-
dade proposta por Carneiro entre estabilidade (causa) e desenvolvimen-
to (efeito). Na análise de Belluzzo, a estabilidade macroeconômica no
Brasil depende (será efeito), em primeiro lugar, da solução do problema

7 A análise de Belluzzo sobre os condicionantes da retomada do crescimento no Brasil é
sintetizada no Documento 7, preparado como parte da sistematização do debate sobre
Desenvolvimento e Estabilidade, pp. 3-5.
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externo (causa) e, portanto, da recuperação da capacidade de cresci-
mento. Isto permitiria estabilizar a taxa de câmbio e a taxa de juros,
reduzindo, inclusive, esta última. Somente com a remoção do
desequilíbrio externo, através do aumento da taxa de investimento, das
exportações e da reconstrução das cadeias produtivas da indústria (via
políticas de crédito, tributária e industrial), será possível ao país crescer
com estabilidade de preços.

Em segundo lugar, como política complementar, uma vez iniciado o
ciclo de crescimento, Belluzzo sugere medidas tributárias para evitar ou
controlar o “conflito [distributivo do crescimento] apontado por Celso
Furtado”, cuja solução requer alguma política de redistribuição da ren-
da pessoal que viabilize o aumento do consumo das camadas de renda
mais baixa, sem que isto pressione a inflação. Os dois caminhos aponta-
dos (solução do problema externo e redistribuição de renda), como se
sabe, envolvem ações de longo prazo. Nenhuma política ou instrumen-
to é mencionado para lidar com a possibilidade de inflação no curto
prazo, isto é, enquanto não se obtém uma estabilização consistente (es-
trutural) da taxa de câmbio. De todo modo, essa omissão, por si só, já
sinaliza que, para Belluzzo, o modelo de metas inflacionárias não seria
o caminho mais adequado para se favorecer a retomada do crescimento
no Brasil, já que, em um cenário de instabilidade cambial, tal modelo
implica uma “taxa de sacrifício” (do PIB, em prol da estabilidade de
preços) claramente maior que a necessária numa economia que adote
um modelo mais flexível (discricionário) de política monetária.

 Mantega apresenta uma interpretação muito semelhante à de
Belluzzo, porém, claramente, mais cautelosa (ou mesmo pessimista). O
debatedor inicia sua análise reconhecendo que “a estabilidade favorece
o crescimento, pelas razões que Dionísio mencionou”, mas que “os da-
dos para o Brasil parecem contrariar esta verdade, já que, de 1994 em
diante, o Brasil teve mais estabilidade e menos crescimento”. Para
Mantega, “não é que a estabilidade traga menos crescimento, é que a
estabilidade no Brasil foi defeituosa”. Devido à já mencionada combi-
nação de âncora cambial, abertura comercial e financeira, juros altos e
aumento da carga tributária, “trocamos inflação pela vulnerabilidade
externa, que também afugenta investimentos”.

O debatedor prossegue, então, com a pergunta: “Como enfrentar este
quadro e viabilizar a retomada do crescimento mantendo a estabilida-
de?” Sua resposta é que “a principal questão é a vulnerabilidade exter-
na. É necessário aumentar os superávits comerciais”, reconhecendo,
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porém, que “não se pode pensar em superávits muito elevados” gerados
por aumento das exportações no curto prazo. O mercado internacional
está retraído e as políticas não-cambiais de comércio exterior, tanto para
exportações quanto para a substituição de importações, demandam tempo
para apresentar efeitos. A via cambial, por sua vez, tem limites, mesmo
em regimes de câmbio flexível, devido ao risco de inflação. Assim, o
crescimento no Brasil ficará ainda (nos próximos anos) condicionado,
em parte, à absorção de poupança externa – neste aspecto, a via do
investimento direto é apontada como preferível. No entanto, a retração
dos fluxos de capital para os mercados emergentes – que não se espera que
seja revertida a curto prazo – limitará a capacidade de crescimento com
estabilidade no Brasil, enquanto o país não for capaz de superar o
desequilíbrio externo. Diante dessas condições, Mantega conclui admitin-
do que, para manter um grau razoável de estabilidade monetária, “o cresci-
mento terá que ser moderado [nos próximos anos], porque falta capacidade
de financiamento interno e externo para aumentar os investimentos”.

Por fim, cabe observar a omissão, por parte dos dois palestrantes, de
um tema importante neste debate, tanto do ponto de vista das condições
de crescimento da economia brasileira quanto da própria definição do
papel do BNDES numa possível política de desenvolvimento com estabi-
lidade no Brasil. Trata-se da necessidade de políticas visando ao desen-
volvimento de mecanismos privados e nacionais de financiamento de longo
prazo. Embora o país conte com uma estrutura bancária sólida e até bas-
tante desenvolvida tecnologicamente, essas instituições, historicamente,
têm demonstrado fraco interesse em participar de operações de financia-
mento a prazos mais longos (superiores a um ano), atuando apenas como
agentes financeiros (repassadores de recursos) do próprio BNDES – úni-
co provedor de fundos a longo prazo no Brasil. Além de reduzir a depen-
dência das empresas locais com relação ao financiamento externo, com
nítidos efeitos benéficos para a redução da vulnerabilidade externa brasi-
leira, as grandes instituições financeiras privadas do país, certamente, têm
condições de atuar como parceiras do BNDES, ofertando fundos de cap-
tação própria, e não apenas como meras repassadoras de recursos públi-
cos. Caberia, portanto, analisar que tipo de políticas de incentivo e que
tipo de parcerias poderiam ser implementadas nesta área. Embora esta
questão seja tema de um Seminário específico dos “Painéis sobre De-
senvolvimento Brasileiro” (“Financiamento do Desenvolvimento”), é
curioso que não tenha sido mencionada pelos palestrantes ou debatedores
externos, sendo citada apenas rapidamente por Castelar.
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CRESCIMENTO COM ESTABILIDADE EM AMBIENTE
TURBULENTO: HERANÇA DOS ANOS NOVENTA

E OS NOVOS DESAFIOS PARA A
POLÍTICA ECONÔMICA BRASILEIRA

Dionísio Dias Carneiro*

1. Introdução

Os Bancos de Desenvolvimento são uma herança do pós-guerra e
resultam, assim, das discussões sobre a construção da paz ao final da
década de 1940. Estes bancos devem suas origens às mesmas aspira-
ções que geraram as instituições econômicas internacionais de Bretton
Woods: a organização de uma ordem econômica global que tinha como
objetivo produzir um ambiente de interesses mútuos entre as nações,
capaz de viabilizar a cooperação econômica internacional. Temiam-se,
então, os riscos de um novo conflito armado que pudesse resultar do
fracasso ou da omissão dos países líderes da guerra no processo de cons-
trução da paz. Organizar a ação multilateral em torno de um ambiente
de crescimento e estabilidade foi o primeiro passo na arquitetura mon-
tada, que resultou no FMI e no BIRD. O primeiro, era voltado para a
promoção de um ambiente de estabilidade econômica. O segundo, era
voltado para a mobilização de recursos para os investimentos necessári-
os à reconstrução da base produtiva, bem como ao avanço do potencial
de desenvolvimento nos países retardatários.

Durante alguns anos, nutriu-se a esperança de que a profissão con-
seguisse transformar em recomendações práticas de política
macroeconômica, alguns de seus princípios gerais. Estes princípios, se
seguidos pelos governos, poderiam garantir um mínimo de ordem
macroeconômica estável, sob a qual floresceriam a prosperidade inter-
nacional e a maior integração dos mercados de bens e serviços. Em
meio à falência do sistema monetário de Bretton Woods, devido ao co-

* Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
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lapso das regras cambiais baseadas no padrão dólar e na intermediação
financeira pública, a reconstrução de um sistema de intermediação fi-
nanceira baseada em bancos privados de presença internacional avan-
çou muito mais rapidamente do que a institucionalização do sistema.
Alguns autores perceberam que diretrizes mínimas para as políticas de
curto prazo, que garantissem a coerência intertemporal dos orçamentos
públicos e dos balanços de pagamentos, deveriam ser integradas com
um ambiente de reformas estruturais voltadas para potencializar os in-
centivos econômicos.

No início dos anos noventa, enquanto a diplomacia econômica do
Grupo dos Sete tentava reerguer as bases para o retorno do financia-
mento privado aos déficits externos – parcialmente rompido quando o
sistema bancário mundial conheceu a importância dos riscos soberanos,
depois do grande colapso da oferta de financiamento privado internaci-
onal na esteira da crise dos anos oitenta –, John Williamson identificou
o conjunto de princípios que norteariam a “economia política das refor-
mas” na forma que então denominou “Consenso de Washington”, e que
se tornou hoje um dos símbolos verdadeiramente globais da oposição à
globalização1.

A prosperidade internacional dos anos noventa, apesar do colapso
japonês e da lentidão com que se ajustou o crescimento europeu aos
desafios de uma economia mais aberta, foi grandemente facilitada por
uma expansão extraordinária da liquidez internacional intermediada pelo
setor privado. Esta expansão da liquidez foi possível graças a uma ges-
tão monetária americana que conseguiu impedir, por alguns anos, que
episódios financeiros de alta periculosidade potencial – como a crise
das vendas automáticas de ações em 1987, o colapso do sistema cambi-
al europeu em 1992, a crise mexicana de 1995, a crise asiática de 1997,
a crise russa de 1998 e a crise do Long Term Capital Fund, em 1998 –
desaguassem no perigoso movimento de contração de liquidez interna-
cional, que hoje ameaça a recuperação da economia internacional e agra-
va os dilemas de política econômica a serem enfrentados no próximo
mandato presidencial.

Neste período de grandes mudanças institucionais e de concentra-
ção nos aspectos de estabilização, a tradição da “teoria do desenvolvi-
mento” estava em péssimo estado, tanto do ponto de vista analítico,

1 Williamson (1994), Cap 2. Ver uma avaliação crítica em Bacha e Carneiro (1991).
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quanto do ponto de vista das recomendações práticas para a política
econômica. A confusão classificatória, que prevaleceu até os anos se-
tenta, havia gerado alguma ordem em torno dos conceitos de cresci-
mento e desenvolvimento, tomados por empréstimo da biologia, o que
permitiu dar ênfase à idéia de mudança estrutural. Mas, do ponto de
vista das implicações econômicas práticas, parece-me ter sido um pân-
tano analítico a idéia de estrutura, que alimentou, por exemplo, a
antinomia entre “monetaristas e estruturalistas”, que foi confundida por
muitos com a antinomia, nos EUA, entre “monetaristas” e “keynesianos”,
mais concentrada na eficácia dos usos de política monetária a partir da
idéia de previsibilidade (ou imprevisibilidade) da demanda por moeda.
Na realidade latino-americana, a maior parte dos “monetaristas“, seri-
am classificados como “keynesianos” no debate americano. Ao enfatizar
o padrão de relações dentre os componentes de um todo, o conceito de
estrutura é útil para satisfazer as inquietações, justificadas, de alunos de
cursos de Introdução à Economia, assim como foi útil para sublinhar as
peculiaridades do problema de crescimento econômico dos países retar-
datários, que supõe mudança estrutural.

Mas, o conceito resulta ser pouco útil para reflexões voltadas para as
complexas interações entre política econômica de curto e longo prazo,
que parecem ser a principal preocupação dos organizadores deste en-
contro de hoje. Em termos práticos, governantes modernos, ou seus elei-
tores, não poderão encontrar conforto em ouvir acerca da necessidade
de “mudar as estruturas”, “quebrar as armadilhas estruturais” ou “fazer
reformas estruturais”. Isso não significa que não haja conflitos notáveis
entre políticas que contemplam mudanças importantes no quadro
institucional em que atuam os incentivos econômicos e políticas que
procuram apenas operar, da melhor forma possível, um quadro
institucional consolidado. Não há ilusão, hoje, de que os esforços para
manter as conquistas da estabilização sejam suficientes para acalmar as
ansiedades por crescimento mais rápido, modernização social, eqüida-
de distributiva e ambiente de liberdade para a iniciativa no Brasil dos
próximos anos. Mas certamente existem menos ilusões entre os profis-
sionais de economia do que havia no passado, de que a construção de
um desenvolvimento sustentado possa ocorrer às custas do agravamen-
to dos desequilíbrios fiscais e de balanço de pagamentos.

Este trabalho examina, de forma breve, a natureza das implicações,
para os próximos anos, dos conflitos entre estabilização e crescimento
no Brasil, à luz de dois fatos recentes: a conquista de um regime de
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inflação baixa e as frustrações com o crescimento econômico brasileiro
nos últimos anos. O trabalho está dividido em 4 seções, além desta in-
trodução. A seção 2 revê brevemente a herança teórica nos anos 90. A
seção 3 concentra as atenções na relação entre inflação e estabilidade.
Na seção 4, são examinados alguns resultados para a economia brasilei-
ra, detalhados em um apêndice econométrico retirado de um trabalho
realizado em co-autoria com Thomas Yen Hon Wu (Carneiro e Wu,
2002). Na seção 5, são apresentadas as conclusões.

2. A herança teórica e empírica nos anos 1990

O que a ortodoxia do crescimento econômico herdou nos anos 90?
Em sua “Contribuição para a teoria do crescimento econômico”, de 1956,
Robert Solow procurou integrar o modelo keynesiano, que então cons-
tituía a essência para a condução da política anticíclica, baseado no con-
trole da demanda global e nos fundamentos da evolução da oferta glo-
bal a longo prazo2 . Ao dirigir-se para os determinantes da tendência de
longo prazo do produto, uma vez que as oscilações cíclicas estivessem
postas sob controle da política de demanda, Solow deu origem a uma
separação (que hoje resulta ser excessivamente artificial) entre os fatores
de curto e de longo prazo na determinação das trajetórias da produção e
da renda. Especialmente, se compararmos a tradição imediata pós-Solow
com os esforços, na primeira metade do século, de J. A. Schumpeter (1907),
que baseou sua teoria do desenvolvimento econômico em um modelo do
ciclo produtivo, ou mesmo com os de R. F. Harrod (1939), cujo modelo
de crescimento era baseado na correção de erros do investimento, que
gerava um impulso de natureza cíclica para a demanda global a curto
prazo que se refletia na trajetória de longo prazo do produto.

Da mesma forma que contribuiu para a caracterização dos diferentes
steady-states, o que estimulou as pesquisas empíricas acerca da conver-
gência entre países e (que têm sido úteis para os estudos comparados
das experiências de crescimento), Solow talvez tenha também contribu-
ído para um certo distanciamento entre os trabalhos analíticos e as ne-
cessidades práticas da política econômica. Isto porque primeiro, as os-
cilações ficaram fora do modelo e, assim sendo, o problema de longo

2 Solow (1965). O leitor interessado em uma visão atualizada e elementar da teoria do
crescimento econômico deve consultar Jones (1998).
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prazo ficava cada vez menos interessante para políticos que tinham de
viver nas oscilações. Segundo, porque a falta de graça prática do steady-

state é notória, se não houver uma boa modelagem que explique, à ma-
neira dos modelos dos anos 30 (Hicks (1950) e Harrod, por exemplo), a
natureza das forças dinâmicas que empurram a economia para fora do
equilíbrio e as conseqüências dos erros de previsão e das ações correti-
vas dos agentes de investimento.

O “boom” mundial dos anos 90, fruto de uma combinação de inova-
ções técnicas acompanhadas por uma liquidez internacional abundante,
ajudou a construir um ambiente no qual a reflexão sobre o crescimento
econômico reforçou a crença de que economias mais previsíveis seriam
mais atraentes para absorver inovações e capital externo. As conseqüên-
cias desta visão serão examinadas nas duas seções seguintes.

3. Inflação e instabilidade3

Nas discussões correntes, os confrontos entre objetivos de estabili-
dade e de crescimento econômico no Brasil costumam, de forma implíci-
ta ou explícita, partir do pressuposto de que uma preocupação excessiva
com a inflação seja uma característica conservadora e prejudicial às pos-
sibilidades de crescimento econômico. Na experiência histórica brasilei-
ra, a adoção de mecanismos destinados a neutralizar os principais efeitos
destrutivos da inflação sobre a alocação de recursos (pela via da correção
monetária que acompanhou a estabilização nos anos sessenta), prevale-
ceu sobre a insistência na estabilização. A utilização do Banco Central
como banco de fomento na década de setenta; o recurso a orçamentos
públicos paralelos ao que votava o Congresso (tais como os chamados
“orçamento monetário” e “orçamento de dispêndios” das estatais); e a
criação de espaço para o endividamento público em todos os níveis da
federação, foram parte das soluções de caráter adaptativo encontradas
para viabilizar, ainda que a altos custos, a extração de recursos dos quais
a sociedade teimava em não abrir mão, pela via da tributação legal.

Em termos simplificados, tudo se passa como se o governo, para
promover o desenvolvimento, precisasse de mais comando sobre a pou-
pança, isto é, sobre a parte não consumida da renda gerada. E, ao mes-
mo tempo, produzisse um programa de investimentos como parte de

3 Esta seção resume idéias desenvolvidas pelo autor em Carneiro (1999).
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uma estratégia de arregimentação de energia política em torno de uma
agenda positiva, voltada para o crescimento econômico. Porém, uma
vez que a sociedade nem sempre desiste do consumo para que o progra-
ma de expansão seja financiado, e isso ocorreu em vários episódios im-
portantes dos surtos de crescimento na história brasileira recente, o go-
verno adia (imagina-se que temporariamente) a compatibilidade entre
os gastos e os recursos para um futuro, na esperança de que a renda
maior futura possa permitir que seja menos custosa a solução do confli-
to entre o consumo de hoje e o consumo de amanhã. Este é o dilema
básico do financiamento do crescimento econômico.

Ao perderem sua capacidade de extrair mais impostos, a curto pra-
zo, pela via voluntária, os governos se endividam. Essa estratégia de
“suavização da carga tributária” é tipicamente mais fácil quando o pon-
to de partida da dívida é baixo, quando existem amplos recursos natu-
rais inexplorados (ou até insuficientemente mapeados, como era o caso,
na década de sessenta), quando há amplo espaço para ganhos de produ-
tividade por mero deslocamento da mão-de-obra, de uma agricultura
pouco produtiva para um setor industrial que absorva tecnologia nova.
Em outras palavras, quando há espaço para o crescimento da relação
entre a dívida e o produto.

É mais viável, também, quando o eventual aumento da inflação, gerado
pela inconsistência entre programas de despesa e possibilidades de receita,
tem efeitos que podem ser considerados relativamente pouco
desorganizadores para a sociedade. Isso é o que acontece quando a inflação
é moderada, os ganhos de produtividade imensos e os agentes econômicos
dispõem de pouco conhecimento acerca dos efeitos da inflação sobre o
resultado de suas decisões de consumo, poupança e retenção de moeda.

A tarefa de adiamento do financiamento torna-se progressivamente
mais difícil à medida que a sociedade desenvolve meios de defender-se
das artimanhas do governo, que desgastam o poder de compra futuro da
moeda, o que costuma ser apenas questão de tempo.

O resultado da forma pela qual foram resolvidos – ou, na realidade,
postergados – alguns conflitos intertemporais no Brasil, e em outros
países, foi a geração de uma inflação que resultou ser destrutiva do pró-
prio desenvolvimento, como aconteceu nos anos 80. O mais grave é que
os mecanismos que prolongaram a convivência com a inflação, como a
correção monetária, serviram para tornar mais agudos os conflitos que
procuravam evitar. A percepção de que existe sempre espaço para adiar
a compatibilidade entre projetos e meios para financiá-los, entretanto,
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gera um ambiente propício à instabilidade crônica, e esta tem sido a
experiência histórica da América Latina4 .

Um ambiente de instabilidade é, finalmente, um ambiente no qual o
cálculo econômico envolve erros e a magnitude destes erros dificulta os
cálculos necessários à racionalidade econômica, como é ilustrado pelos
números analisados na seção seguinte.

Tradicionalmente, os riscos envolvidos em ambientes de alta
volatilidade são base para uma explicação para as elevadas taxas de
lucro (retorno sobre o capital investido) nesses ambientes. Uma expli-
cação moderna para a ação destrutiva que a instabilidade gera para o
crescimento econômico é o alto prêmio que adquire a chamada opção
de espera, que é envolvida em uma decisão de investimento que tem
caráter irreversível. Grande parte da decisão de não investir, que tem
custos para o crescimento econômico é, assim, fruto da escolha de se
adiar para um ponto futuro no tempo, o aumento da capacidade produ-
tiva. O valor deste adiamento tende a ser maior quanto maior for a ins-
tabilidade e a incerteza envolvida no cálculo econômico5 . Para uma
economia pobre e desigual, este adiamento tem custos sociais que po-
dem parecer politicamente inaceitáveis. E, dessa forma, um ambiente
estável diminui os custos da decisão de investir.

Mais recentemente, especialmente diante das frustrações com o de-
sempenho econômico depois das crises da segunda metade dos anos 90,
das quais o Brasil não escapou, os falsos dilemas entre crescimento e
nível de atividade voltaram a ganhar importância nas discussões de po-
lítica econômica em fóruns mundiais. O principal falso dilema é a idéia
de uma curva de Phillips de LP, revivida para explicar o baixo desempe-
nho da Europa vis-à-vis os EUA. Atribuiu-se ao efeito do conservadorismo
monetário a mediocridade da taxa de crescimento europeu na recupera-
ção do início dos anos noventa. No outro extremo, (sob a influência da
chamada Teoria dos Ciclos Reais de Kidland, Prescott e outros), a nova

4 O relatório anual do BID de 1995, que inclui um estudo comparativo sobre a volatilidade
macroeconômica com base nos dados até 1992, conclui sobre as causas da instabilidade
endêmica na América Latina: “O que determina a volatilidade macroeconômica? É a
volatilidade na política macroeconômica, a volatilidade externa ou os regimes institucionais e
de política? A evidência apresentada sugere que os três fatores são importantes”, pág. 210.
5 Tal explicação parte da idéia de que um custo importante do investimento produtivo em
um dado momento é o de abrir-se mão do direito de adiar a decisão para uma ocasião
melhor, preservando-se a liquidez para aplicação futura.
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estratégia de modelar ciclos, a partir de fenômenos de oferta, derivava
recomendações de pouco ativismo anticíclico através de políticas de
demanda. Segundo esta abordagem, que durante algum tempo era consi-
derada como a única baseada em fundamentos microeconômicos, o go-
verno não deveria tentar estimular o crescimento, a curto prazo, pela via
da política anticíclica, uma vez que os fenômenos de desemprego eram
associados às dificuldades de obtenção de informação no mercado de
trabalho. A ênfase em fenômenos de busca por melhores salários e condi-
ções de trabalho efetivamente contribuiu para melhorar a qualidade da
política macroeconômica, reduzindo o excesso de ativismo anticíclico que
reforçava os surtos de expansão de curta duração. Além disso, chamou-se
a atenção para a importância de algumas mudanças estruturais que têm
impacto microeconômico e que podem ser de alta relevância para o cres-
cimento de longo prazo, tais como incentivos à maior transparência no
mercado de trabalho, formas implícitas de contratos e diminuição dos
custos da informação incompleta6.

Algumas conclusões podem ser retiradas das relações entre a heran-
ça teórica e empírica dos anos noventa. A primeira é que pode ser ex-
cessivamente custoso tentar resolver problemas de oferta com gestão de
demanda. A segunda é que nem sempre é fácil discernir entre as diver-
sas naturezas dos choques negativos de forma a agir de acordo com a
política específica. A terceira conclusão é que os governos podem con-
tribuir muito através da produção de externalidades importantes, a exem-
plo da educação, de uma estrutura tributária adequada, da preocupação
permanente com a estrutura de incentivos, do ambiente regulatório, e da
ação complementar, em mercados incompletos. Além disso, a ação em
mercados incompletos ajuda simultaneamente a diminuir a volatilidade
devida às oscilações cíclicas e a promover o crescimento a longo prazo.
Privatização, abertura, esforço para a provisão de serviços governamen-
tais mais eficientes, e disciplina macroeconômica fazem parte, assim,
da herança positiva dos anos 90.

A despeito dos clamores indignados de não poucos políticos e de
alguns economistas profissionais que apontam as idéias do
“neoliberalismo” como causa das decepções com o crescimento, a so-
brevivência dessas questões (associadas nas discussões públicas a pro-

6 Em conferência apresentada por Joseph Stiglitz em reunião anual da ANPEC/SBE
acerca da relevância das implicações da economia da informação em mercados subde-
senvolvidos, explorou esse ponto. Veja-se Stiglitz (2002).
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postas “neoliberais”) nas agendas de todos os candidatos de todas as
correntes ficou clara a partir da vitória dos social-democratas europeus,
e da agenda democrata pós-Clinton. No caso brasileiro, alguns resulta-
dos da estabilização nos últimos anos (juros elevados e volatilidade)
sobre as incertezas de caráter macroeconômico, que podem ter impacto
sobre o crescimento de longo prazo, são examinados na seção seguinte.

4. Incerteza, estabilização e crescimento

Há uma pergunta prática que está por trás da discussão do problema
dos conflitos entre estabilidade e crescimento na economia brasileira de
hoje: a experiência brasileira recente com a estabilização melhorou ou
prejudicou o crescimento brasileiro?

Há argumentos de natureza qualitativa, favoráveis e desfavoráveis,
que têm sido levantados em debates pré-eleitorais e que justificam aná-
lises quantitativas.

Estabilizar uma economia, ao mesmo tempo em que se aumenta sua
atratividade externa em contexto de abertura comercial e financeira, requer
que seja fortalecida a base institucional de controle fiscal (enrijecimento
das restrições orçamentárias), e que seja possibilitada a consolidação de um
regime de câmbio flexível (autonomia para a política monetária). A
atratividade para investidores externos, em princípio, permitiria alcançar
maior crescimento a médio prazo, sem maior sacrifício do consumo inter-
no. Isso significaria menor conflito e maior crescimento no longo prazo,
pela absorção de progresso técnico incorporado em novos processos e no-
vos produtos. Outro argumento favorável seria que um dos resultados posi-
tivos da estabilização (como a que foi perseguida nos últimos oito anos)
seria melhorar a previsibilidade das variáveis nominais, em conseqüência
de uma também maior previsibilidade dos preços na economia com baixa
inflação. Isso, por sua vez, permitiria uma melhor distinção entre flutuações
nominais e reais esperadas para variáveis que entram nas análises de proje-
to. Porém, um argumento desfavorável, que tem avançado nos debates, é o
de que a ênfase na estabilização geraria posturas excessivamente conserva-
doras quanto ao nível de atividade, o que prejudicaria o crescimento7.

 7 Em trabalho recente, analisei o efeito que a maior previsibilidade (ou imprevisibilidade)
dos preços em uma economia estabilizada exerce sobre o desempenho da economia.
Parte dos argumentos é resumida nessa seção, sendo que alguns pontos técnicos de inte-
resse mais restrito são reproduzidos no apêndice. Carneiro (2000).
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É inevitável que o comportamento das taxas de juros, antes e depois
da estabilização, venha para o centro dessas discussões. Entretanto, desde
logo pode ser observado que as séries de inflação e de juros nominais,
em períodos de alta volatilidade nos preços, seguem, em linha geral, o
comportamento da inflação, ou seja, exibem a propriedade que os
econometristas chamam de co-integração. Na prática, isso quer dizer
que não se prestam para obter relação de causalidade, pois a inflação e
os juros nominais caminham na mesma direção. A taxa nominal de ju-
ros, apesar de suas variações poderem ter muita importância no curtíssimo
prazo, só possui importância em conjunto com a taxa de inflação na
definição da taxa real de juros, que é a variável que importa para análi-
ses de longo prazo.

Vejamos o que dizem os dados primários. A figura 1 apresenta a
taxa de inflação trimestral medida pelo IPCA em dois períodos distin-
tos. O primeiro vai desde o primeiro trimestre de 1980 até o segundo
trimestre de 1994, trimestre anterior à implementação do Plano Real.
Esta figura ilustra as diversas tentativas no período de se estabilizar a
taxa de inflação. O segundo período vai do terceiro trimestre de 1994,
trimestre de implementação do Plano Real, até o quarto trimestre de
2001. Por esta figura fica claro como o Plano Real e a estabilidade mo-
netária aumentaram a previsibilidade dos preços da economia.

A trajetória da taxa nominal de juros está apresentada na figura 2.
Nesta, os períodos foram divididos da mesma forma que na figura
anterior. Em períodos de inflação baixa e estável, a taxa nominal de
juros, além de definir a taxa real de juros, possui também influência
por si, uma vez que define o rendimento de um investidor estrangeiro
em um país que apresente abertura na conta de capitais. Esse papel é
reduzido, e praticamente insignificante, em um período de alta infla-
ção, durante o qual, na maioria das vezes, câmbio e juros nominais
também são “co-integrados” à taxa de inflação, prevalecendo o com-
portamento conjunto das variáveis nominais, e não suas diferenças.
Em contraste, em períodos de inflação baixa e razoavelmente previsí-
vel, movimentos da taxa nominal de juros adquirem importância por-
que se refletem na taxa real de juros.
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Figura 1a: IPCA 1980.1-1994.2
(logaritmo do fator da taxa % anualizada)

Fonte dos dados: IBGE

Figura 1b: IPCA 1994.3-2001.4
(taxa % anualizada)

Fonte dos dados: IBGE
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Figura 2a: Juros Nominais 1980.2-1994.2
(logaritmo do fator da taxa % anualizada)

Fonte dos dados: Gazeta Mercantil

Figura 2b: Juros Nominais 1994.3-2001.4

Fonte dos dados: Gazeta Mercantil
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Analisamos, a seguir, o comportamento das séries reais, tanto para
as taxas de juros, quanto para as taxas de crescimento, e fazemos as
comparações dos períodos pré e pós-estabilização. Neste caso, o pro-
blema mais grave não é de média, mas sim de variância. A razão é que
dificilmente observaremos crescimento ou encolhimento permanente
para variáveis como a taxa de crescimento real do PIB, a taxa real de
juros ou as Necessidades de Financiamento do Setor Público como por-
centagem do PIB. Porém, variáveis reais que não são observadas direta-
mente, e que são obtidas a partir de dados nominais deflacionados por
índices de preços, acabam apresentando maior volatilidade em períodos
nos quais os preços estão mais voláteis.

A figura 3 apresenta a taxa trimestral real de juros, deflacionada
pelo IPCA, nos dois períodos distintos. Em primeiro lugar, a magnitu-
de do desvio padrão no período de alta (e volátil) inflação é de quase
quatro vezes o desvio padrão durante o Plano Real: 6,94% contra
1,79%. Além disso, a média da taxa real de juros no período inflacio-
nário, de 1,37% ao trimestre (aproximadamente 5,6% ao ano), é signi-
ficativamente inferior à taxa média real de juros do Plano Real, de
4,09% ao trimestre (ou de 17,4% ao ano). Qual o efeito final sobre o
crescimento do PIB?

Uma resposta pode ser sugerida pela figura 4. Mesmo com uma taxa
média real de juros significativamente inferior, a alta volatilidade dessa
taxa real de juros faz com que o desempenho da economia no período
de alta inflação seja bastante inferior ao desempenho da economia no
Plano Real em ambos aspectos. Não apenas a taxa média de crescimen-
to é 1% inferior, de 1,83% contra 2,83%, como o desvio padrão é muito
superior, de 5,03% contra 3,05%.

Este resultado merece ser observado mais de perto. É razoável ima-
ginar que a alta volatilidade da taxa de juros reais faça com que o cres-
cimento do PIB seja altamente volátil, na medida em que uma variável
afete a outra diretamente. Mais do que isso, a alta volatilidade piora
também o desempenho da economia, traduzindo-se em uma taxa média
de crescimento também mais baixa. Ou seja, uma maior variância da
taxa real de juros implica não apenas maior variância da taxa de cresci-
mento do PIB, mas também menor média.
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Figura 3a: Juros Reais 1980.1 a 1994.2
(taxa % anualizada)

Fontes dos dados: Gazeta Mercantil, IBGE

Figura 3b: Juros Reais 1994.3-2001.4
(taxa % anualizada)

Fonte de Dados: Gazeta Mercantil, IBGE
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Figura 4a: Crescimento do PIB 1981.1-1994.2
(taxa % trimestral)

Fonte dos dados: IBGE

Figura 4b: Crescimento do PIB 1994.3-2001.4
(taxa % trimestral)

Fonte dos dados: IBGE
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A interpretação dessas conclusões não é, entretanto, trivial. É razoá-
vel esperar-se que a taxa de crescimento do PIB seja mais volátil no perí-
odo em que a taxa real de juros for mais volátil. Porém, é útil distinguir-se
entre dois casos: num primeiro caso, a taxa real de juros varia muito por-
que a inflação esperada é muito imprevisível (antes da estabilização); e,
num segundo caso, na economia estabilizada, a volatilidade da taxa real
de juros é elevada apesar da queda da volatilidade da inflação esperada.

A diferença entre os dois casos de volatilidade merece uma observa-
ção. O desempenho da economia pode ser bastante volátil porque a taxa
real de juros resulta ser excessivamente volátil, ou seja, o PIB pode
subir, descer e subir, devido a uma taxa real de juros que também cai,
aumenta e volta a cair. Variáveis importantes para o crescimento, como
o investimento, dependem de antecipações do PIB. Caso não possamos
condicionar nossas previsões para o PIB em função da taxa real de ju-
ros, isso significaria que há uma incerteza maior com relação ao desem-
penho da economia. Porém, o tipo de incerteza aqui mencionado é mais
específico, uma vez que depois do Plano Real teríamos maior
previsibilidade na política monetária, dado que a prioridade conferida à
estabilização impõe respostas contracionistas (mas previsíveis) aos cho-
ques que têm ocorrido. Os eventuais benefícios no longo prazo de uma
boa gestão macroeconômica de curto prazo, em um mundo menos pre-
visível, seriam frutos do melhor cálculo de riscos.

Assim, se for possível condicionar nossas previsões em função da
taxa real de juros (determinada pela política de fixação nominal da taxa
de juros de curto prazo), a pergunta, agora, pode ser formulada dentro
dos seguintes termos: seriam os intervalos de confiança para a previsão
do PIB mais amplos?8

De modo a investigar um pouco mais profundamente a relevância dessa
distinção em termos práticos, uma vez que antes de uma estabilização, a
alta volatilidade dos juros reais também pode ser associada não apenas a
uma maior volatilidade do PIB, mas também a um crescimento médio me-
nor do PIB, apresentamos, no apêndice, um teste para a relação entre a
volatilidade da taxa real de juros e a previsibilidade do crescimento do PIB.

O apêndice apresenta (Tabela 1) a estimação de uma Curva IS com
dados trimestrais desde 1981, utilizando um modelo Garch (2, 2) e in-

8 Do ponto de vista econométrico, esta é a distinção entre variância incondicional e
variância condicional. Greene (1999).
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cluindo a taxa real de juros contemporânea como variável explicativa.
Isso quer dizer que a variância em um determinado período é influenci-
ada pelas variâncias passadas, por choques passados e pelo nível da
taxa real de juros. A equação 1 apresenta os coeficientes da Curva IS,
enquanto a equação 2 apresenta a equação para a variância.

Com base na equação 2, construímos a série dos desvios padrão das
variâncias ajustadas para cada período, segundo o modelo acima. Se
utilizássemos a equação 1 para obter estimativas da taxa de crescimento
do PIB em cada período, este desvio padrão calculado para cada perío-
do seria utilizado para se construir os intervalos de confiança da proje-
ção. Dessa forma, a série de desvio padrão apresentada pela Figura 5
confirma nossa hipótese de que a variância condicional também é supe-
rior nos períodos de alta inflação.

Ou seja, podemos concluir que apesar da maior previsibilidade das
políticas, a alta volatilidade da taxa real de juros (possivelmente em
função dos choques) não apenas torna mais volátil, como também au-
mentou a incerteza nas projeções de crescimento do PIB e por essa via
prejudicou o crescimento.

Figura 5: Desvio Padrão de Resíduo da Curva IS
(taxa % trimestral)

Fonte dos dados: Galanto Consultoria
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5. Conclusões

As conclusões discutidas na seção anterior sugerem que os resulta-
dos obtidos pela estabilização dos últimos anos fortaleceram as institui-
ções que permitem maior eficácia dos instrumentos de política
macroeconômica. Houve diminuição significativa das artificialidades
que prevaleceram historicamente nos mecanismos de formação de pre-
ços; ocorreu um enrijecimento da base legal de apoio à restrição orça-
mentária das diversas unidades da federação; e houve um importante
reforço institucional dos mecanismos de atuação da política monetária,
que é compatível com o aprofundamento do processo de liberação das
relações internacionais da economia brasileira, sem que isso significas-
se um abandono da moeda nacional.

O resultado prático é que a próxima etapa de crescimento pode be-
neficiar-se de uma economia mais flexível, com maior capacidade para
adotar políticas macroeconômicas coerentes, em resposta aos choques
adversos, e que adquiriu respeito no diálogo internacional acerca das
reformas institucionais que se fazem necessárias para tornar o sistema
internacional menos frágil. Entretanto, com o final da prolongada ex-
pansão econômica norte-americana, que reforçou o aprofundamento fi-
nanceiro internacional na última década do século passado, os choques
que vêm do exterior tornaram-se potencialmente mais desestabilizadores
para as perspectivas de crescimento. Além disso, há dúvidas quanto ao
apoio do governo norte-americano a medidas voltadas para o reforço
institucional da estabilidade da economia internacional. Com isso, os
mecanismos de transmissão de crises tornaram-se menos previsíveis.
Os danos potenciais causados por um encolhimento súbito do crédito
externo tornaram-se mais incertos para os analistas de risco, atingindo
as projeções de cash-flow e de rentabilidade que alimentam os cenários
adotados nas análises de projetos. Em suma, o país tornou-se mais ca-
paz de responder aos choques de forma coerente, mas piorou a percep-
ção da gravidade dos choques neste início de milênio.

Vimos que a estabilidade monetária diminuiu a volatilidade dos ju-
ros reais e a volatilidade do PIB real. Na prática, considerando-se todo
o período coberto pela série trimestral do PIB, em comparação com o
que ocorreu nos períodos de alta incerteza de política antes do Plano
Real, o crescimento médio da economia melhorou até 2001, e não pio-
rou, como tem sido argumentado.
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Quando examinamos a questão da previsibilidade do PIB, dada a
política monetária, vimos que (ilustrado na figura 5) a estabilidade mo-
netária do Plano Real trouxe o nível de imprevisibilidade, medida pela
variância do resíduo, para um patamar bem abaixo dos valores observa-
dos nos períodos anteriores, seja o de acomodação inflacionária antes
do Plano Cruzado, seja na era dos programas malsucedidos, com alta
intervenção direta, chamados de heterodoxos. Porém, se olharmos mais
atentamente, pode ser observado que, neste novo patamar, voltou a ha-
ver uma tendência, desde 2001, que pode ser associada ao aumento das
incertezas internas e externas, a partir do primeiro trimestre de 2001.

Uma explicação possível é a de que o exame puro e simples das
variáveis nominais, como taxa de juros e câmbio, não dá grande infor-
mação em períodos de alta e volátil inflação. Estas séries acabam se-
guindo a mesma direção, ou seja, são co-integradas, não permitindo
distinção entre causa e efeito. Isso, entretanto, não ocorre em período
de baixa inflação. Quando a Autoridade Monetária passa a dispor de
dois novos “instrumentos” que, no caso particular, traduzem as condi-
ções monetárias, a previsibilidade da política pode ser maior e, neste
caso, o que interessa são os erros a que estão sujeitas as previsões eco-
nômicas condicionadas pela ação do governo.

No teste efetuado no apêndice, verifica-se que a vantagem da maior
previsibilidade da política pode não se traduzir em maior previsibilidade
para o principal indicador de nível de atividade, que condiciona muitas
decisões de investimento de curto prazo. A utilização dos instrumentos
de política monetária pode estar gerando, desde os últimos choques des-
favoráveis de 2001, uma nova onda de volatilidade crescente de curto
prazo, que, combinada com a maior incerteza acerca da economia inter-
nacional, ajuda a explicar o desgaste político recente da política mone-
tária e o baixo crescimento esperado.

Não é claro até que ponto o fenômeno aqui documentado pode
servir de argumento para enfraquecer a sobrevivência da estratégia de
metas inflacionárias, que tantos serviços prestou à condução de uma
política monetária mais transparente e mais centrada nos objetivos de
controle da inflação, mesmo em condições de alta volatilidade da taxa
de câmbio.

Dentro deste contexto econômico, voltemos para a proposta original
dos organizadores deste evento, qual seja, a de refletir sobre os pontos a
seguir enumerados.
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a) Quais os principais desafios e possibilidades que se colocam para o
Brasil no tocante à retomada do desenvolvimento, face ao contexto
internacional previsto para esta primeira década do século XXI?

b) Quais são as estratégias e políticas econômicas, de curto ou longo prazo,
que podem ser recomendadas para o enfrentamento do problema?

c) Nesse contexto, qual o papel que cabe ao BNDES no processo de
desenvolvimento brasileiro?

Resumimos abaixo respostas precárias a essas difíceis perguntas,
que emergem das reflexões das seções anteriores.

Em primeiro lugar, no contexto internacional em que se desenrola a
atual transição política, há riscos significativos de que a recuperação eco-
nômica mundial possa ser seriamente afetada pelas dificuldades de recom-
posição da intermediação financeira global. As razões são claras: ainda não
se completou a absorção das perdas incorridas com o fim da bolha de pre-
ços no mercado acionário americano; os riscos de inadimplência passam
dos investimentos em ações para os mercados de débito; e aumentou a des-
confiança de que aumente o risco de repúdio político à dívida externa entre
os países altamente endividados. As conseqüências práticas esperadas são:
a) uma diminuição do crédito internacional, como fruto do menor desejo de
exposição ao risco por parte dos administradores da riqueza financeira pri-
vada, tais como fundos mútuos, fundos de pensão, e bancos que, na última
fase de expansão, alargaram as fronteiras de suas intermediação financeira;
b) a oferta de financiamento externo para os déficits dos balanços de paga-
mentos deve ficar mais dependente da disposição dos governos do G-7, em
particular dos EUA, para reforçar os fundos disponíveis à atuação das ins-
tituições multilaterais; c) uma possibilidade de inovação nos mecanismos
diretos de ação emergencial entre bancos centrais de países credores e de-
vedores, na prevenção da transmissão internacional de crises bancárias.

Este diagnóstico sugere uma ação em duas vias para reduzir a fragi-
lidade da economia: medidas que possam reduzir a propagação interna
dos choques e medidas que reforcem a confiança dos investidores em
projetos de longa maturação.

O momento de reflexão sobre o futuro requer cuidado redobrado para
não reverter os ganhos obtidos, que são importantes. Mas também requer
uma reflexão séria sobre a importância de não ser complacente com o im-
perativo de eliminação da pobreza e da fome. Difícil é fazer isso com efici-
ência no uso dos recursos e sem destruir os incentivos à integração de uma
população cada vez maior no processo de aumento da produtividade.
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Fazendo uso de uma frase do economista Xavier Sala-i-Martin9 em
um estudo polêmico patrocinado pela ONU – que questionou a idéia de
imiseração crescente trazida pelo crescimento (usando dados dos indi-
víduos no lugar dos dados de países) – é preciso evitar que “os ricos que
estão se beneficiando no crescimento, se transformem em obstáculo às
reformas estruturais capazes de melhorar o futuro dos pobres”. O dis-
curso dos candidatos a Presidente nesta eleição de 2002 pareceu não
divergir nesse ponto. Tendo em vista a experiência passada de conflito
político, que costumava nutrir-se das frustrações populares com respei-
to ao emprego e a renda, percorremos um longo caminho no entendi-
mento dos conflitos gerados pelo próprio crescimento econômico re-
cente no mundo, que foi em si gerador de mais desigualdade, talvez por
se haver baseado na absorção de novas técnicas, que beneficiam mais
aqueles que tiveram acesso à educação e assim puderam absorvê-las e
incorporá-las ao seu trabalho.

Os problemas dos próximos anos, entretanto, devem ser mais graves
ainda. A conjuntura internacional está mais adversa do que imagináva-
mos há três ou quatro anos. No contexto desse trabalho, essa constatação
traduz-se na expectativa de que: a) teremos mais choques externos ad-
versos a enfrentar; b) haverá oportunidade para ignorar o progresso fei-
to em matéria de instituições de política econômica. A conseqüência é
que devemos esperar maior intervenção direta do Estado e, caso a crise
externa venha a prolongar-se para além do próximo ano, é irrealista
pensar que a arquitetura do modelo de intervenção a ser seguida pelo
próximo governo possa resultar, pura e simplesmente, do esforço inte-
lectualmente organizado que caracterizou a evolução das instituições
nacionais e internacionais de política econômica nos últimos anos.

As estratégias e políticas econômicas de curto ou longo prazo para o
enfrentamento dos problemas nesse cenário requerem a capacidade de equi-
librar o progresso na institucionalização que conseguimos nos últimos anos,
com a capacidade de reagir defensivamente diante de cenários adversos, e
este difícil equilíbrio pode ser resumido nos seguintes desafios.

9 No trabalho intitulado “The Disturbing Rise of Global Income Inequality,” Sala-i-Martin
questiona o aumento da desigualdade entre as pessoas no mundo, observando o apareci-
mento de uma significativo número de pessoas (equivalente aos 40% de chineses e indi-
anos mais ricos) com renda em torno de $8,000 anuais, um padrão de vida equivalente ao
de Portugal, que terá um efeito importante para as perspectivas de difusão de alimentos
de maior qualidade entre outros bens de consumo.
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O primeiro desafio é o de como reestimular a economia sem destruir
o caminho da independência monetária. As vantagens de persistir na
idéia de ter uma moeda própria não são claras para todos, em particular
tendo em vista o custo social envolvido nos colapsos monetários recen-
tes. As alternativas à independência monetária são: a) integração monetá-
ria regional, que ainda é, na minha opinião, prematura; b) dolarização
parcial, representada pela conversibilidade plena com taxas de câmbio
fixas, que resulta em abrir mão de se ter um sistema bancário local (o que
pode ser chamado de efeito Simonsen, que foi o primeiro a criticar o
Plano Cavallo afirmando que eles esqueceram de abrir mão de qualquer
possibilidade de dar redesconto aos bancos e assim só poderiam ter ban-
cos internacionais), conforme os exemplos recentes das crises na Argen-
tina e no Uruguai. Nas condições de hoje no mundo, me parece mais
adequado tentar-se a independência monetária, o que é enfatizado pelos
resultados resumidos na seção 4 deste texto, mas requer o reforço da con-
fiança na gestão macroeconômica. Há um acervo de credibilidade interna
e externa a preservar, e praticamente todos os candidatos a presidente o
reconheceram. A manifestação mais eloqüente é que temos hoje uma taxa
de inflação esperada relativamente pouco sensível a turbulências de curto
prazo e a choques de demanda. E isso só ocorre porque tem persistido a
idéia de que a prioridade para manter a inflação baixa continua válida.
Essa solução, entretanto, está longe de ser consensual. Podemos apontar
várias opiniões respeitáveis que são contrárias à independência monetá-
ria no caso brasileiro, inclusive daqueles que se apóiam nos argumentos
do falecido Rudi Dornbusch à capacidade de sobrevivência da indepen-
dência monetária em países com frágeis convicções políticas acerca dos
valores da estabilidade. Uma leitura isenta da posição generalizada da
maioria dos analistas e políticos, cujas opiniões circulam na imprensa
brasileira, ilustra a seriedade deste desafio, pois predomina a crença de
que estabilidade e crescimento são caminhos opostos.

Estas observações nos conduzem para o segundo desafio, que pode
ser sintetizado como sendo a necessidade de trabalhar para a manuten-
ção do sistema de baixa inflação não permanecer desequilibrado por
força de taxas de juros nominais excessivamente elevadas, que, na prá-
tica, são incompatíveis com a construção de um sistema estável de
intermediação financeira privada de longo prazo. Este desafio tem im-
plicações diretas para o papel do BNDES.

Nos próximos anos, parece ser realista admitir que intermediação
financeira puramente baseada no sistema financeiro privado estará sob
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crítica e sob reforma, tanto no Brasil quanto na economia internacio-
nal. As conseqüências da última fase expansionista ainda têm um po-
tencial elevado de turbulência em decorrência de dois fenômenos. O
primeiro é que a globalização financeira sem um banco central mun-
dial provoca uma multiplicação exagerada dos impulsos recessivos. O
segundo é que as respostas regulatórias adequadas, no plano interna-
cional, são menos prováveis de ocorrerem em uma conjuntura que
tem sido caracterizada por baixa cooperação internacional. Por isso,
as perdas atuais de riqueza privada (em especial as sofridas pelos fun-
dos de aposentadoria em toda parte) tendem a diminuir o ímpeto
privatizante das reformas da previdência, que estavam já em anda-
mento lento diante da falta de modelos adequados de seguros para as
aposentadorias mínimas e da falta de projetos adequados (no sentido
de serem compatíveis com um mínimo de segurança macroeconômica)
que considerem questões como impactos sobre a dívida pública, que
produzam os incentivos corretos à gestão coletiva da poupança e pro-
duzam conflitos distributivos que sejam manejáveis politicamente. Uma
conseqüência importante é a maior probabilidade de uma nova onda
de intermediação pública, o que gera desafios novos para o BNDES.
Atuar em áreas como a venda de seguro de investimentos contra o
risco macroeconômico, a exploração de novas formas de parceria com
outras áreas da intermediação financeira de longo prazo, o aprimora-
mento das formas de gestão de risco de carteiras com forte participa-
ção de títulos de longo prazo e as conseqüências práticas para a polí-
tica de reservas da absorção de parte do risco macroeconômico abrem
novas questões que são difíceis de tratar e cujos encaminhamentos
requerem o uso de pessoal de alta qualificação e atualização profissi-
onal. Mas, dada a importância das externalidades a serem produzidas
para todo o sistema de intermediação financeira, o encaminhamento
dessas questões é essencial à discussão da nova etapa de crescimento
da economia brasileira e suas inter-relações com a questão da estabili-
dade macroeconômica.
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Apêndice

A volatilidade da taxa de juros real
e a previsibilidade do crescimento brasileiro

O objetivo deste apêndice é apresentar um teste econométrico a par-
tir da estimação de uma Curva IS – relação entre o PIB e a taxa real de
juros – para um período tão longo quanto é possível, dadas as estatísti-
cas de PIB trimestral para a economia brasileira, ou seja, a partir dos
anos 80. Examina-se o comportamento dos resíduos – estimativas dos
erros – das previsões e, a partir dessa série de resíduos, modela-se um
processo para sua variância, variável chave para a construção dos inter-
valos de confiança das previsões.

Modelando a Variância dos Resíduos do PIB, é possível perguntar:
maior volatilidade da taxa real de juros implica menor previsibilidade
do crescimento do PIB?

É razoável esperar-se que a taxa de crescimento do PIB seja mais
volátil no período em que a taxa de juros real foi mais volátil. Porém,
observamos no texto que a alta volatilidade da taxa real de juros anteri-
or à estabilização pode ser associada não apenas a uma maior volatilidade
do PIB, mas também a um crescimento médio menor do PIB. Neste
apêndice apresentamos o teste de uma hipótese bastante parecida, mas
tecnicamente diferente, qual seja: a volatilidade da taxa real de juros
implica também menor previsibilidade no crescimento do PIB?

A tabela 1 apresenta a estimação de uma Curva IS incluindo dados
trimestrais desde 1981, utilizando um modelo Garch (2, 2) e incluindo
ainda a taxa real contemporânea de juros como variável explicativa.
Isso quer dizer que a variância em um determinado período é função de
variâncias passadas, choques passados e da taxa real de juros. A equa-
ção 1 apresenta os coeficientes da Curva IS10, enquanto a equação 2
apresenta a equação para a variância.

10 Incluímos ainda duas variáveis dummies aditivas, uma para o segundo trimestre de
1990, quando se verificou uma queda sem precedentes da taxa de crescimento do PIB, e
outra para os trimestres de racionamento de energia elétrica, conforme Carneiro e Wu
(março 2001). Os coeficientes destas variáveis não foram reproduzidos ao longo do texto
para uma maior clareza na exposição dos resultados.
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Fonte dos dados: Galanto Consultoria

Com base na equação 2, construímos a série dos desvios padrão das
variâncias ajustadas para cada período, segundo o modelo acima. Se
utilizássemos a equação 1 para obter estimativas da taxa de crescimento
do PIB em cada período, este desvio padrão calculado para cada perío-
do seria utilizado para se construir os intervalos de confiança da proje-
ção. Dessa forma, a série de desvio padrão apresentada pela Figura 5
confirma nossa hipótese de que a variância condicional também é supe-
rior nos períodos de alta inflação. Ou seja, apesar da maior previsibilidade
das políticas, a alta volatilidade da taxa real de juros (possivelmente em
função dos choques) não apenas torna mais volátil, como também au-
menta a incerteza nas projeções de crescimento do PIB.

Cf. Thomas Yen Hon Wu11

11 O autor é Mestre em Economia pela PUC-Rio e doutorando no Departamento de Eco-
nomia da Universidade de Princeton, EUA. Este apêndice reproduz resultados de Carnei-
ro e Wu (jun 2002).

Tabela 1: Modelo Garch (2,2)
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BRASIL, UM DESENVOLVIMENTO DIFÍCIL...

Luis Gonzaga Belluzzo*

  O início dos anos 90 – independentemente da situação macroeconômica
dos países receptores – foi caracterizado pela restauração dos fluxos de
capitais privados para os países da América Latina, depois do longo perío-
do de estiagem que se seguiu à crise da dívida dos anos oitenta. Apesar da
retórica reformista, que escoltou o retorno dos capitais privados às praças
latino-americanas, a verdade é que se tratou apenas, pelo menos no primei-
ro momento, do tradicional e conhecido money chasig yield, como o pro-
fessor Hyman Minsky bem caracterizou este fenômeno.

O fator decisivo para a transformação dos países latino-americanos, de
doadores de “poupança” em receptores de recursos financeiros, foi, sem
dúvida, a deflação da riqueza mobiliária e imobiliária observada já no final
de 89, nos mercados globalizados. Como já foi dito, esta recessão financial-

led exigiu grande lassidão das políticas monetárias, no sentido de tornar
possível a digestão dos desequilíbrios correntes, e no balanço patrimonial
de empresas, bancos e famílias, envolvidos com o exuberante surto de valo-
rização de ativos que se seguiu à intervenção salvadora de 1987.

Ao estado depressivo dos mercados de qualidade e à situação de
sobreliquidez, causada por um período prolongado de taxas de juros mui-
to baixas, juntou-se um quadro, nos “mercados emergentes”, de ações
depreciadas, governos fortemente endividados e proprietários de empre-
sas públicas privatizáveis distribuídas por vários setores da economia,
além das perspectivas de valorização das taxas de câmbio e da manuten-
ção de taxas de juros reais elevadas, mesmo depois da estabilização.

Os países da periferia, até então submetidos às condições de ajusta-
mento impostas pela crise da dívida, foram “capturados” pelo processo
de globalização, executando seus programas de estabilização de acordo
com as normas dos mercados financeiros liberalizados.

* Instituto de Economia, UNICAMP, Campinas, São Paulo.
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 Não é possível entender a natureza, o sucesso, e tampouco os pro-
blemas, dos programas de estabilização da primeira metade dos anos
noventa na América Latina, sem levar em conta a consolidação do pre-
domínio da nova finança, ocorrida durante a década anterior, mas tam-
bém e, principalmente, sem considerar a etapa do ciclo financeiro em
que nascem os chamados “mercados emergentes”.

O traço comum dos programas heterodoxos de segunda geração foi
a utilização, com maior ou menor rigidez, do compromisso de manter a
taxa de câmbio nominal como âncora do processo de desinflação. Natu-
ralmente, a credibilidade da âncora cambial teria sido menos ampla e
eficaz, se os países estivessem num estágio menos avançado do proces-
so de substituição monetária, em alguns casos, de “dolarização” e, prin-
cipalmente, não contassem com expressivas reservas em divisa estran-
geira, acumuladas antes ou concomitantemente à deflagração das estra-
tégias desinflacionárias.

 Nos porta-fólios dos grandes investidores dos mercados globalizados,
os ativos oferecidos pelas economias com histórias monetárias turbu-
lentas são, naturalmente, os ativos de maior risco, e, portanto, aqueles
que se candidatam em primeiro lugar a movimentos de liquidação, no
caso de mudanças no ciclo financeiro. Os países emergentes estão, em
geral, mais sujeitos às alterações nas opiniões dos mercados em confor-
midade com a sustentabilidade dos respectivos regimes cambiais. Isto
significa que os seus processos de estabilização são indubitavelmente
vulneráveis, na proporção direta do grau de dependência do ingresso de
recursos externos – déficit em conta-corrente –, e vulneráveis, também,
a problemas de inconsistência fiscal, como veremos a seguir.

Âncora cambial e inconsistência fiscal

A vitória contra a inflação alta, conquistada nestas condições, gerou
fragilidade fiscal e ameaça permanente de crise cambial. Eram corretas as
constatações de que a utilização da âncora cambial deveria ser temporária
e que a estabilização definitiva deveria repousar numa situação fiscal só-
lida, do ponto de vista intertemporal. Os países com tradição de inflação
alta e desarranjos cambiais e monetários freqüentes precisariam oferecer,
por algum tempo, a garantia de um superávit fiscal estrutural.

No início do plano foi sublinhada a dificuldade de se estimar, em
meio a uma inflação muita elevada, a real situação financeira do setor
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público, porquanto um dos efeitos da inflação, mesmo com indexação
generalizada, mas sempre imperfeita, é o de dificultar o cálculo do valor
que os estoques de dívida e os fluxos de receita e de despesa, assim
como os custos reais do endividamento, terão depois de estabilizada a
moeda. Assim, por exemplo, os pagamentos de salários ao funcionalis-
mo cresceram rapidamente em termos reais, como decorrência de au-
mentos concedidos pouco antes da queda vertiginosa das taxas de infla-
ção e, portanto, da redução do imposto inflacionário. Isto também é
válido, obviamente, para outras despesas, cujos valores nominais eram
indexados de forma muito imperfeita aos índices de preços.

Assim, apesar do governo contar com a possibilidade de contingenciar
despesas através da redução das transferências vinculadas – e.g. via
“Fundo Social de Emergência” –, a suspeita de inexistência de uma
situação fiscal, pelo mais distante que fosse daquela considerada ideal,
deixou a estabilização a cargo da sobreutilização da taxa de câmbio
nominal e das taxas de juros elevadas, que foram instrumentos da
desinflação rápida. Como é sabido, o Banco Central permitiu uma apre-
ciação nominal “excessiva” do real nos primeiros dois meses do plano.

Sucesso no programa de estabilização e crescente desajuste fiscal
caminhavam juntos e eram faces desta mesma moeda, o real. Já foi ob-
servado que a formação de déficits volumosos, externos e internos, bem
como o crescimento muito rápido das dívidas externa (do setor privado)
e interna (do setor público), foram integralmente obras do período de
execução do Plano Real. Convém, também, estabelecer aqui uma clara
distinção entre o desajuste motivado pelo ciclo político, que,
indubitavelmente, contribuiu para o desequilíbrio fiscal das esferas de
governo, e o desajuste inerente ao modelo de estabilização.

Como era de se esperar, a rápida acumulação de reservas – tempora-
riamente interrompida logo depois da crise mexicana – e as taxas de
juros reais, que se elevaram desmesuradamente depois desta mesma cri-
se, caindo muito gradualmente depois, provocaram um crescimento ace-
lerado da dívida pública, ampliando a fragilidade financeira em todas as
esferas de governo. Isto aconteceu a despeito da elevada taxa de cresci-
mento da receita de impostos, no período de vigência dos planos.

Para solver estes graves desequilíbrios financeiros e patrimoniais,
que nascem da forma de execução do plano de estabilização, o governo
deveria reduzir mais rapidamente as taxas de juros, mas isto só poderia
ser feito com abertura financeira, respeitando o diferencial requerido
pelos que adquirem e mantêm em suas carteiras títulos denominados
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em reais. Num certo sentido, a prudente recusa brasileira em adotar o
esquema de “conversibilidade” com taxa de cambio fixa – modelo ar-
gentino –, mantendo, portanto, a possibilidade de desvalorização, acar-
reta a permanência de diferenciais de juros muito elevados, bem como
uma tendência crônica à valorização cambial, com todas as dificuldades
que isto cria para a administração fiscal e monetária, para o balanço de
pagamentos e, finalmente, para o crescimento da economia.

 Depois das crises sucessivas, do México, da Ásia e da Rússia, os
investidores mostraram maior relutância em continuar absorvendo ati-
vos denominados na moeda do país, por conta da avaliação generaliza-
da de que as trajetórias do déficit de transações correntes e da dívida
pública não eram sustentáveis. O crescimento da relação dívida/ PIB
vinha sendo impulsionado pelas operações de esterilização do impacto
da expansão das reservas sobre a oferta monetária e, é ocioso dizer, pela
manutenção de taxas de juros básicas excessivamente elevadas.

Em algum momento, as avaliações negativas sobre a evolução do
regime cambial e monetário acabariam deflagrando as vendas em mas-
sa e a liquidação de posições na moeda sobrevalorizada. Estas antecipa-
ções negativas estavam claramente associadas a uma trajetória impru-
dente do déficit de transações correntes do balanço de pagamentos.
Nestas situações, vinha ocorrendo uma fuga da moeda local em direção
aos ativos financeiros denominados na moeda realmente forte que ser-
via de referência, ou seja, o dólar. Instalou-se, assim, uma tendência
irrecorrível à desvalorização da taxa de câmbio, envolvendo um duplo

risco: o retorno das tensões inflacionárias e a aceleração da fuga de
capitais, magnificando a possibilidade de perdas futuras para os
aplicadores em moeda nacional. Este déficit de confiança foi agravado
pela percepção de que o regime cambial e monetário anterior gerou,
endogenamente, um desequilíbrio crescente entre o volume de reservas
e a massa de ativos financeiros domésticos, inflados pela elevada taxa
interna de juros. O problema é que esses ativos mantinham, e ainda
mantêm, a característica de quase-moedas e, apesar dos esforços das
autoridades, não foi possível mudar essencialmente as relações entre o
Banco Central e o sistema bancário, no que respeita ao giro e à liquidez
dos títulos públicos.

 Essa característica dos mercados de dívida pública foi acentuada
depois da crise asiática e do colapso da Rússia, e não desapareceu de-
pois da adoção do câmbio flutuante. A crescente incerteza dos investi-
dores quanto às flutuações bruscas nos preços, com risco de enormes
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prejuízos para os que se dispõem a carregar os títulos do governo, forçou
os administradores da política monetária a aceitar progressivamente a
substituição de papéis pré-fixados por pós-fixados. Isto foi feito simulta-
neamente à dolarização de uma outra fração importante da dívida pública
interna, expediente destinado a oferecer proteção para os que mantêm
uma posição passiva líquida em dólares. Como costuma ocorrer em situ-
ações como essa, em que predominam a incerteza e a desconfiança agu-
das, as expectativas tendem a se polarizar em torno da possibilidade de
surtos de desvalorização cambial – e as autoridades monetárias sentem-se
obrigadas a assumir o risco de taxa de juros – e o risco de câmbio.Ainda
recentemente, o Banco Central foi constrangido a abandonar a tentativa
de alongar os prazos: a combinação da incerteza, gerada pela crise cambi-
al, com as perdas, decorrentes da adoção da marcação a mercado, provo-
cou a fuga dos investidores dos fundos lastreados em papéis do governo.

 Os “vícios” do desenvolvimentismo e as “virtudes” do Real

Durante todo o pós-guerra, até a crise da dívida externa de 1982, o
Brasil manteve um ritmo acelerado de crescimento econômico. Entre
1947 e 1980, o PIB cresceu em média 7,1%, uma marca não igualada,
no período, nem mesmo pelo Japão ou pelos celebrados tigres asiáticos.

 Comparado a esta “era de alto crescimento”, o desempenho econô-
mico do Plano Real tem sido sofrível. Perde, por exemplo, para a
“recessão” que apareceu entre 1962 e 1967, nos anos de crise e estabili-
zação, em que a economia cresceu miseravelmente para os padrões da
época: apenas 3,2% ao ano. Pior ainda: o Real não leva grande vanta-
gem na disputa com a chamada “década perdida” dos 80. Entre 1994 e
2002 (projeção de 1% de crescimento do PIB), o produto interno deverá
avançar apenas 2,2% ao ano, quase à mesma velocidade apresentada no
período que vai de 1980 a 1993.

Nos anos de sucesso do Plano Real, as críticas à industrialização bra-
sileira concentravam-se na denúncia de uma suposta tendência à autarquia,
à ineficiência, à falta de competitividade externa e à estatização. Estes,
diziam os detratores, eram males congênitos do processo de substituição
de importações. É bom notar que muita gente já havia apontado a exaustão
do chamado “modelo de substituição de importações”, sublinhando, ali-
ás, alguns desafios importantes que estavam presentes em meados da dé-
cada dos 70. São eles: 1) a criação dos instrumentos e instituições de
mobilização da “poupança” doméstica, particularmente para suportar o
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financiamento de longo prazo; 2) a reestruturação competitiva e a moder-
nização organizacional da grande empresa de capital nacional e de suas
relações com o Estado; 3) a constituição do que Fernando Fajnzylber cha-
mava de “núcleo endógeno de inovação tecnológica”.

Entre 1974 e 1978, no último esforço de integração e modernização
da matriz industrial, o II PND levou à exasperação o descompasso entre
um nível elevado de formação bruta de capital e as condições domésti-
cas de financiamento. O hiato entre a capacidade de financiamento, a
partir de fontes internas, e a demanda de crédito de longo prazo foi
coberto pela tomada de recursos externos. A maioria dos projetos, as-
sim financiados, revelou, quando em operação, uma limitada capacida-
de de gerar as divisas necessárias para pagar o endividamento em moe-
da estrangeira. Alem disso, apesar das intenções do governo, o
robustecimento, a modernização e a capacitação tecnológica da empre-
sa nacional não avançaram o suficiente.

 O segundo choque de preços do petróleo e o “choque de juros” pro-
movido por Paul Volker, no final de 1979, mudaram radicalmente as con-
dições externas e decretaram a obsolescência da agenda reformista. A
severa crise cambial que se abateu sobre o Brasil, no início dos anos oi-
tenta, foi o fator essencial para a sobrevivência do mal falado processo de
substituição de importações. Em condições de extrema penúria de divi-
sas, o processo avançou até mesmo em segmentos produtivos nos quais a
escala do mercado interno não recomendaria a produção doméstica.

Os ciclos de crescimento e desaceleração da economia brasileira, ao
longo dos últimos vinte anos, mostram uma tendência preocupante: a
partir do início dos anos 80, as taxas médias de crescimento caem sensi-
velmente, as flutuações tornam-se mais intensas e os surtos de expansão
são mais curtos.

A estratégia de “desenvolvimento” do Real parece ter-se apoiado
em quatro supostos: 1) a estabilidade de preços cria condições para o
cálculo econômico de longo prazo, estimulando o investimento priva-
do; 2) a abertura comercial impõe disciplina competitiva aos produtores
domésticos, forçando-os a realizar ganhos substanciais de produtivida-
de; 3) as privatizações e o investimento estrangeiro removeriam garga-
los de oferta na indústria e na infra-estrutura, reduzindo custos e melho-
rando a eficiência; 4) a liberalização cambial, associada à previsibilidade
quanto à evolução da taxa real de câmbio, atrairia “poupança externa”
em escala suficiente para complementar o esforço de investimento do-
méstico e para financiar o déficit em conta corrente.
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 O resultado dessa nova empreitada, do ponto de vista do desenvol-
vimento foi, para dizer pouco, desapontador. Ao contrário do processo
de endividamento dos anos sessenta e setenta que financiou, direta e
indiretamente, projetos destinados a substituir importações e/ou a esti-
mular as exportações, a nova etapa de financiamento externo aumentou
consideravelmente a vulnerabilidade da economia brasileira.

 Na verdade, o uso abusivo da âncora cambial e dos juros elevados
desestimulou os projetos voltados para as exportações, promoveu um
“encolhimento” das cadeias produtivas – afetadas por importações “pre-
datórias” – e aumentou a participação da propriedade estrangeira no
estoque de capital doméstico. Esses são fatores que levaram ao cresci-
mento exagerado do passivo externo líquido.

Consolidaram-se, no final dos anos 90, o pequeno dinamismo e a
baixa densidade tecnológica da pauta de exportações brasileira: só 41%
de nossas exportações cresceram em ritmo igual ou superior ao das ex-
portações mundiais, e apenas 21% são produtos de média/alta intensi-
dade tecnológica.

Por outro lado, como resultado do incremento do IDE, sobretudo
dirigido à privatização dos setores de telecomunicações e energia, veri-
ficou-se um aumento do coeficiente de importações, sem contrapartida
compensatória do incremento de exportações dos segmentos
“comercializáveis” desnacionalizados. Aparentemente, o IDE continua
se dirigindo para explorar o mercado interno (Miranda, J. C., 2000).

Ao contrário, porém, de períodos anteriores, em que o investimento
ocorria em simultâneo nos setores de bens de consumo e de bens de
capital, a modernização brasileira dos anos 90 determinou o surgimento
de uma estrutura industrial descontínua e atrasada, cuja mera reativação
não permite enfrentar as atuais condições da produção e da concorrên-
cia internacionais.

A falta de política industrial do Brasil contrasta com a situação dos ti-
gres asiáticos e a da China. A estratégia chinesa, por exemplo, favoreceu a
ampliação e a criação de nova capacidade, acoplando a expansão simultâ-
nea – e em bases tecnologicamente avançadas – dos setores metalmecânico,
eletroeletrônico e de telecomunicações. A China, um mercado de massas
gigantesco, vem propondo joint ventures para pacotes de investimento em
todos os setores, com a mais moderna tecnologia internalizada.

Já no Brasil, as grandes corporações multinacionais lideraram, em
décadas passadas, a expansão dos setores de material de transporte e



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 64

elétrico, e, só mais tarde, o Estado viria a comandar diretamente a cons-
tituição do sistema de telecomunicações, apoiando o setor produtor de
equipamentos. Com a privatização desordenada, no entanto, nem os
estímulos nem os compromissos assumidos nas concessões para a pro-
dução de equipamentos de nova tecnologia tiveram resposta adequada
por parte dos produtores estrangeiros aqui localizados, envolvidos que
estão numa concorrência acirrada nos seus mercados de origem e no
cenário mundial.

O Brasil fez um “ajustamento” de sua estrutura produtiva, sem pers-
pectiva de ampliação rápida de seu mercado interno. A absorção das
novas tecnologias não se deu através de expansão e modernização do
setor de bens de capital, senão mediante um aumento do coeficiente de
importações. Como é natural, o resultado em ambos os países, no que
respeita ao crescimento do PIB e das exportações, foram muito diferen-
tes. Na China, observa-se o crescimento conjunto do PIB e das exporta-
ções. No Brasil, a expansão da economia amplia o desequilíbrio da ba-
lança comercial.

É duvidoso que o encadeamento causal embutido nas crenças
“aberturistas” incluísse o regime de câmbio real sobrevalorizado. Mas
os autores da proeza garantiam que isto ajudaria a impor aos empresári-
os recalcitrantes a busca de maior competitividade e eficiência. Os gan-
hos de produtividade decorrentes destas mudanças no comportamento
empresarial seriam suficientes para dinamizar as exportações, atrair in-
vestidores externos e deslanchar um forte ciclo de acumulação. Eles
seriam a tal ponto decisivos, que sua força permitiria aos beneficiários
saltar os obstáculos criados pela sobrevalorização do câmbio e pela taxa
de juros real extremamente elevada.

 A verdade é que, a partir do último trimestre de 1997, sob os efeitos
da crise asiática, a economia brasileira começou a trotar a passos de
crescimento zero. O total de bens e serviços produzido no país aumen-
tou 0,05%, em 1998, e 0,82%, em 1999. Menos suscetível a acidentes
estatísticos, o comportamento do PIB industrial conseguia expressar de
forma ainda mais clara a enrascada em que nos enfiaram o câmbio valo-
rizado, os juros altos e o entra-e-sai dos capitais que circulam nos mer-
cados financeiros globalizados. As quedas foram de 1,3%, em 1998, e
de 1,66%, em 1999.

 Os valores da produção nos setores de bens duráveis e bens de capi-
tal – ramos da indústria mais sensíveis à incerteza e às variações do
custo e das condições do crédito – despencaram. Em 1998 e 1999, a
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produção de bens duráveis caiu 19,8% e 9,3%, respectivamente, en-
quanto o setor de bens de capital, já golpeado pelas importações subsi-
diadas pelo dólar barato, perdia mais de 10% nos dois anos.

Ao longo de 1999, os amigos do dólar barato não se cansaram de
proclamar a inutilidade da desvalorização. Apoiavam seus argumentos na
fraca reação das exportações e, sobretudo, no desempenho do saldo co-
mercial que, em vez do prometido superávit de US$ 11 bilhões, combina-
do com o FMI, terminou num melancólico déficit de US$ 1,2 bilhões.

Em 2000, consolidou-se a sensação de que a crise financeira inter-
nacional era coisa do passado. Ocorreu, de fato, uma melhoria nas con-
dições de liquidez externa, expressa na redução dos spreads que sepa-
ram as taxas de juros cobradas sobre a dívida brasileira e aquelas que
incidem sobre papéis do governo americano de igual prazo de maturação.
Em princípio, num regime de câmbio flutuante, estas circunstâncias re-
comendariam uma queda mais rápida dos juros para estimular a ativida-
de doméstica e, ao mesmo tempo, impedir uma valorização ulterior e
indesejável da moeda local. Parece, no entanto, que os responsáveis
pela administração da economia temiam as expectativas negativas dos
mercados financeiros quanto à evolução do balanço de pagamentos.

 A difícil macroeconomia do desenvolvimento com estabilidade

 As aberturas comercial e financeira desenharam para o Brasil um
quadro macroeconômico cuja principal característica é o aparecimento
– sobretudo, a partir da segunda metade da década de 90 – de um cres-
cente desequilíbrio externo, não apenas na balança comercial, mas tam-
bém na balança de serviços. Por outro lado, em um ambiente de
liberalização financeira, as flutuações de juros e câmbio, que acompa-
nham o movimento de capitais, determinam uma trajetória
macroeconômica de stop and go, em que o crescimento é periodica-
mente interrompido.

O déficit de transações correntes não corresponde primordialmente,
nesses regimes de abertura financeira, à absorção de poupança externa.
Isto significa que a transferência de recursos reais foi meramente resi-
dual, e a taxa de investimento interno não se elevou. É fácil compreen-
der que, diante da incerteza quanto ao rumo dos preços-chave da econo-
mia, juros e câmbio, o horizonte temporal das decisões de investimento
encurta-se dramaticamente.
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Em períodos de intensa mobilidade de capitais, a entrada de recur-
sos permite um miniciclo de consumo e uma tendência à sobrevalorização
cambial. Já a ameaça de fuga provoca automaticamente uma pressão
sobre a moeda local e a subida da taxa de juros. Não por acaso, as polí-
ticas monetária, cambial e fiscal têm sido superativas, embora não no
sentido keynesiano clássico. A instabilidade dessas políticas
macroeconômicas – permanentemente submetidas às tensões que derivam
das avaliações dos agentes nos mercados financeiros e de capitais – não
permite a execução de políticas de crescimento. Evidentemente, a estrita
dependência dos humores e os julgamentos dos mercados financeiros inter-
nacionais impedem qualquer política verdadeiramente ativa de produção e
de investimento, porquanto são precárias as informações adequadas para a
tomada de decisões empresariais na esfera do investimento.

 Algumas projeções recentes sobre o desempenho do balanço de
pagamentos nos próximos anos estão mais otimistas. É verdade que a
crise cambial em curso e a contração das linhas financiamento externo
estão obrigando o setor privado e o governo a pagar ou recomprar seus
débitos em moeda estrangeira. A balança comercial também vem apre-
sentando bons resultados: é provável que o superávit na conta de mer-
cadorias chegue aos US$ 7 bilhões, neste conturbado 2002. Uma boa
notícia, mas não um resultado saudável: a despeito de uma certa recupe-
ração das exportações nos últimos meses, a queda das importações ain-
da é o fator determinante do saldo positivo.

As trajetórias do superávit comercial para os próximos anos não
podem ser projetadas linearmente a partir do desempenho recente. Quem
faz este tipo de exercício deve informar ao público que está supondo a
manutenção do crescimento medíocre da economia, para dizer pouco.

 Vamos formular uma hipótese otimista: a economia brasileira vai
crescer em torno de 3% em 2003, 4% em 2004, e 5% em 2005. A maior
“absorção doméstica” e a resposta elástica das importações vão, em prin-
cípio, pressionar o saldo comercial. Muitos argumentam que, numa pri-
meira etapa, o investimento pouco se altera, porque há capacidade oci-
osa. Esta conjetura é, no mínimo, estranha para quem postula a intensi-
ficação do processo de substituição de importações e o aumento da ca-
pacidade produtiva destinada a atender, simultaneamente, as exporta-
ções e o mercado interno. E se o investimento aumenta, a demanda por
importações será naturalmente ainda mais elevada. Mesmo com o câm-
bio favorável, quando a produção interna de equipamentos aumenta,
crescem mais do que proporcionalmente as importações de peças e com-
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ponentes, insumos, e novas máquinas que incorporam tecnologia mais
avançada.

Na atual conjuntura de grave restrição externa, a elevação da taxa de
crescimento da economia – acompanhada do aumento virtuoso do in-
vestimento e do saldo comercial – deveria supor, como primeira condi-

ção, uma taxa de expansão da demanda externa maior do que o ritmo
em que avança a demanda doméstica. O país marcou passo no que se
refere à sua pauta de exportações, concentrando as receitas nos produ-
tos cujas vendas crescem menos quando a demanda externa aumenta
(commodities agrícolas e industriais), e tornando as exportações mais
dependentes de mercados e países da América Latina, que estão
encalacrados na recessão e em problemas graves de financiamento do
balanço de pagamentos.

 A recente desvalorização cambial vai, é claro, melhorar o lucro dos
exportadores e permitir uma concorrência em preços, mas o real mais
fraco não estimula necessariamente o valor das exportações, além de
encarecer as importações. Muita gente esquece, no entanto, que as difi-
culdades vão além do estímulo à produção corrente e à ocupação da
capacidade já instalada. A já mencionada dilaceração de algumas ca-
deias produtivas pelo “real forte” e a longa estagnação dos investimen-
tos só serão reparadas com o aumento imediato e discriminado dos gas-
tos na formação da nova capacidade. Isto exigirá uma componente de
gasto autônomo e um efeito acelerador sobre o investimento dos setores
mais vulneráveis que deveriam ser capazes de exportar e, ao mesmo
tempo, substituir importações.

Esta restrição vai reclamar políticas adequadas de direcionamento
do crédito e a adoção de outros estímulos fiscais e tributários, provavel-
mente não compatíveis com as metas fiscais acordadas com o FMI. O
quadro mudaria para melhor, se viesse a ocorrer uma nova onda de in-
vestimento externo direto estrangeiro, desta vez, envolvida na promo-
ção de complementaridade com as redes manufatureiras globais.

 Mas não se pode deixar de registrar: a economia mundial está dian-
te de capacidade de oferta excedente em quase todos os setores, e isso
vão tornar ainda mais acirrada a conquista de mercados. No caso do
commodities, por exemplo, um esforço maior de exportações pode afe-
tar negativamente os preços já deprimidos. Por isso mesmo, não é fácil
– como alguns pretendem – aumentar o grau de abertura da economia
no curto prazo.
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Isto significa desenhar um caminho de expansão da economia no
qual o investimento e as exportações comandem o espetáculo.O consu-
mo cresce, mas com um ritmo inferior ao do investimento e ao da renda,
e abaixo do avanço das exportações.

Sem um esforço para elevar o investimento, as taxas de crescimento
sonhadas vão “consumir” rapidamente as “sobras” de capacidade na side-
rurgia, na petroquímica e em outros insumos, como energia elétrica, assim
como exacerbarão os “buracos” nos setores de tecnologia avançada.

A hipótese de um crescimento rápido do dispêndio agregado com
aumento do saldo comercial não é compatível com o modelo de steady

state, de crescimento equilibrado e distribuição de renda constante. Se
for assim, a combinação entre crescimento elevado e aumento do saldo
comercial acabará por impor um maior “vazamento” da renda criada
para os reservatórios de poupança – voluntária ou fiscal. Não se trata,
aqui, de anuir à tese da poupança macroeconômica como condição pré-
via para o investimento. No caso em exame, a exigência de um aumento
na “taxa de poupança” tem a ver, como é óbvio nos casos asiáticos, com
a necessidade de se economizar moeda forte.

Em relação à coordenação entre Estado e setor privado, torna-se
incontornável registrar algumas observações. No mundo de hoje, o acir-
ramento da concorrência entre as grandes empresas internacionais vem
ocorrendo com o apoio dos respectivos Estados Nacionais.

 O propósito da competição monopolista é assegurar uma diversifi-
cação espacial adequada da base produtiva e o acesso “livre” a merca-
dos. Como é sobejamente conhecido, desde a década dos oitenta estrei-
taram-se os vínculos entre o investimento das multinacionais, nos vári-
os mercados, e os fluxos de comércio intra-empresa e intra-indústria.

 O mercado interno deixou de ser o alvo principal do investimento
direto. Nas decisões de investimento, passou-se a buscar uma divisão
do trabalho interna à empresa que contemplasse configurações mais efi-
cientes para o suprimento dos mercados regionais, bem como o abaste-
cimento do mercado mundial.

Seria natural, portanto, que essas novas relações entre investimento
e comércio exigissem uma maior flexibilidade na importação de insumos,
componentes, partes e peças. De outro lado, essa flexibilização das im-
portações não seria suficiente como fator de atração do investimento
externo, na ausência de um regime favorável às exportações. A abun-
dante literatura sobre o desenvolvimento das economias do Leste asiáti-
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co demonstra, inequivocamente, que a forte promoção de exportações
antecedeu e combinou-se virtuosamente com a abertura comercial.

Na estratégia atual da grande empresa internacional, nem sempre,
ou quase nunca, estes dois objetivos são alcançados em uma mesma
economia nacional periférica. Até mesmo os estudiosos mais conserva-
dores reconhecem a existência de economias de escala e de escopo,
economias externas, estratégias de ocupação e diversificação dos mer-
cados, conglomeração e acordos de cooperação. Neste jogo, só entra
quem tem cacife tecnológico, poder financeiro e amparo político dos
Estados Nacionais.

É bastante reconhecida a necessidade da intervenção do Estado em
processos que envolvam externalidades positivas e negativas, informa-
ção assimétrica, incerteza, risco elevado e concentração do poder eco-
nômico. Entre as externalidades negativas o exemplo mais conspícuo é
o dos danos causados ao meio ambiente. Entre as externalidades positi-
vas estão a construção de infra-estruturas e outros bens públicos, como
a geração de conhecimento científico e tecnológico. A existência de
assimetria de informação afeta particularmente os mercados de crédito,
de capitais e o mercado de câmbio, podendo dar origem não só à alocação
ineficiente de crédito, à marginalização de pequenas empresas, bem como
ensejar episódios especulativos. A incerteza, por sua vez, além de pro-
vocar volatilidade recorrente nos mercados de valores mobiliários, tem,
por isso mesmo, efeitos adversos sobre o investimento produtivo, so-
bretudo aquele que envolve inovação. O risco elevado inibe operações
de longo prazo de maturação.

No Brasil neoliberal, predominaram a falta de coordenação das polí-
ticas públicas, a intervenção pontual para atender reivindicações
imediatistas do setor privado e a tentativa de escolher os vencedores
num processo de privatização caótico. Esse tipo de atuação conduziu a
miniciclos de consumo, de investimento e de exportações, que esbarra-
ram tanto em restrições internas – de demanda, crédito e de capacidade
de produção – quanto externas – déficit de transações correntes em tor-
no de 4,0% do PIB –, tornando o crescimento insustentável.

 Ademais, a perda do controle nacional sobre as empresas e os ban-
cos desarticulou os mecanismos de governança e de coordenação estra-
tégica da economia brasileira. O setor produtivo estatal – num país peri-
férico e de industrialização tardia – funcionava como um provedor de
externalidades positivas para o setor privado: 1) O investimento públi-
co era o componente “autônomo” da demanda efetiva (sobretudo nas
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áreas de energia e transportes), e seguia na frente da demanda corrente;
2) as empresas do governo ofereciam insumos generalizados em condi-
ções e preços adequados; e, 3) começavam a se constituir – ainda de
forma incipiente – em centros de inovação tecnológica.

 Depois da privatização e da desnacionalização, alguns fatos come-
çam a ficar claros: 1) o aumento expressivo e a indexação das tarifas e
dos preços das empresas privatizadas; 2) o investimento em infra-estru-
tura segue atrás da demanda, gerando pontos de estrangulamento; 3) as
grandes empresas “exportaram” os seus departamentos de P&D, e os
escritórios de engenharia reduziram dramaticamente seus quadros; 4)
iniciativas importantes, como o Centro de Pesquisas da Telebrás, foram
praticamente desativadas.

Dada a desigualdade distributiva vigente no país, o desejo de combi-
nar crescimento elevado com aumento do saldo comercial só pode ser
satisfeito se houver: 1) uma política muito agressiva de exportações; 2)
uma mudança na composição da demanda doméstica – estimulando a
construção civil e a produção de bens populares com baixo conteúdo
importado; e 3) uma política tributária e de gasto público capaz de enca-
minhar o conflito apontado por Celso Furtado, qual seja: nas condições
de subdesenvolvimento é preciso moderar a expansão do consumo das
camadas de alta renda, na mesma proporção em que se permite o cresci-
mento da renda dos mais pobres.

 É bom não esquecer que a privatização dos serviços públicos – como
eletricidade, telefonia, águas e esgoto – e a venda de grandes cadeias de
lojas, supermercados e outros negócios de prestação de serviços vêm
dando uma grande contribuição para o rombo do balanço de serviços.
Essas atividades vendem e compram em moeda nacional, em reais, mas
remetem em dólares.

Isto significa que o numerário que entrou no país, como investimen-
to direto, vazará permanentemente para estrangeiro, sob a forma de re-
messas de rendimentos. Se a economia crescer 5% ao ano, o déficit em
serviços de fatores – incluído o pagamento de juros – pode voltar rapi-
damente a mais de 25 bilhões de dólares nos próximos dois anos, a
menos que haja uma política deliberada e concertada de reinvestimentos
dos lucros do IDE.

.
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SISTEMATIZAÇÃO DO DEBATE
SOBRE “EXPORTAÇÃO E COMPETITIVIDADE”

A sessão foi aberta pelo Sr. Isaac Zagury (Diretor do BNDES) que,
ressaltando a importância do tema a ser debatido, chamou atenção para
o fato de o BNDES destinar cerca de 1/3 de seu orçamento ao financia-
mento das exportações. Logo em seguida, passou-se a palavra ao pri-
meiro palestrante da tarde, Renato Baumann (CEPAL/UnB).

Em sua apresentação, o Prof. Baumann recuperou, em linhas gerais, os
principais tópicos que abordara em seu position paper. De início, ressaltou
a bem-sucedida experiência do País no tocante a políticas de promoção às
exportações, entre meados dos anos 60 e fins da década de 80. Para ele, tal
sucesso se beneficiou de uma grande variedade de instrumentos de incenti-
vo e, sobretudo, do compromisso explícito dos governos de então com po-
líticas de promoção das exportações. O auge desta fase “áurea” teria ocor-
rido na década de 80, após a crise da dívida externa.

Para Baumann, os anos 90 constituem verdadeiro “divisor de águas”
nesta trajetória, quando então o tema “promoção das exportações” sairia da
agenda econômica, dominada que estava pela questão da estabilização.
Segundo ele isto foi um erro, dado que a promoção das exportações deveria
ser parte integral da política econômica lato sensu. Não obstante esta perda
de status relativo na agenda econômica governamental, foi lembrado que
na década de 90 foi introduzido um conjunto de iniciativas/programas para
a área de exportações, a exemplo do Proex, Finamex, Seguro de Crédito,
sem que, contudo, os problemas do setor tenham sido eliminados.

Em seu diagnóstico da situação atual, Baumann destacou dois proble-
mas principais, a saber: i) o pouco dinamismo das exportações brasileiras
(fazendo eco a estudos acadêmicos recentes) e ii) a concentração das ex-
portações em poucas empresas, muitas das quais estrangeiras. Para supe-
rar estes problemas, sugeriu três grandes metas a serem perseguidas:

*  Fundação Getúlio Vargas, sistematizador do Painel Exportação e Competitividade.
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1. assegurar pauta de exportações mais dinâmica (sem “preconceito”
quanto a produto);

2. assegurar o desempenho do setor exportador (para tanto, segundo
Baumann, seria necessário compreender melhor o que determina o
processo decisório das empresas transnacionais); e

3. garantir nível adequado de produtividade da economia, atribuição
esta da política econômica em geral e que se expressaria em políti-
cas industriais de caráter mais “horizontal”.

A fim de assegurar o alcance destas metas mais gerais, o palestrante
fez cinco recomendações, assim resumidas:

1. empreender política comercial ativa, dentro do marco da estabilidade
econômica e envolvendo benefícios “universais” (horizontais?);

2. aprofundamento da opção pelo Mercosul, recuperando esquemas do
tipo Convênio de Crédito Recíproco (desde que sem ônus adicional
para o Tesouro) e somando esforços para a busca de novos mercados;

3. explorar oportunidades dentro das regras da OMC, a exemplo da
concessão de subsídios à tecnologia e ao desenvolvimento regional;

4. políticas específicas para os diferentes grupos que compõem a pau-
ta de exportações brasileiras: no caso de commodities, empenho
em reduzir barreiras comerciais; para manufaturas leves, agilização
do financiamento pré e pós-embarque, e nas não-padronizadas, li-
nhas de financiamento de pós-embarque.

5. aperfeiçoamento do arcabouço institucional, eliminando a atual
superposição de instituições e processos decisórios no setor.

Por fim, Baumann listou as áreas em que a atuação do BNDES po-
deria ajudar a promover as exportações brasileiras:

1. participação em mecanismos do tipo Convênio de Crédito Recípro-
co, no Mercosul;

2. apoio a iniciativas conjuntas para exploração de novos mercados
na Ásia e África;

3. (numa crítica à atuação presente do Banco) maior apoio do BNDES às
pequenas empresas exportadoras, na área de recursos de pré-embarque;

4. investimento em infra-estrutura e apoio a esforços na área de P&D;

5. apoio, de forma mais decidida, à criação de condições de comercialização
nos mercados-alvo (inclusive financiando investimentos nesses
mercados).
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Além dessas recomendações, o palestrante sugeriu que o BNDES
procurasse explicitar os critérios de racionalidade por trás de suas polí-
ticas de incentivo às exportações, bem como pensasse na possibilidade
de introduzir na sua rotina de avaliação de projetos (guardadas as devi-
das cautelas exigidas pelos acordos internacionais) uma valoração da
capacidade produtiva destinada a itens exportáveis.

O segundo palestrante da sessão – Sr. Pedro da Motta Veiga – procu-
rou motivar a sua exposição tomando como ponto de partida o conceito
de PICE (Política Industrial e de Comércio Exterior), a seu ver a mais
útil para o debate, tendo em vista serem ambas as políticas – industrial e
de comércio exterior – indissociáveis.

Logo no início, foi veementemente refutada a noção – amplamente
difundida em alguns círculos – de que na última década o governo teria
praticado uma política de hands off na área industrial e de comércio
exterior. Para Motta Veiga, esta visão dominante está equivocada, como
demonstrariam os diversos casos de apoio setorial (p. ex., para o setor
automobilístico), incentivos para a reestruturação do setor têxtil e
calçadista ou, ainda, os benefícios fiscais e tributários concedidos por
governos estaduais e municipais, a fim de atrair investimentos industri-
ais. Em seguida, foi enfatizada a necessidade de se discutir a PICE em
uma perspectiva de médio e longo prazos, fugindo, assim, de preocupa-
ções essencialmente de curto prazo e “reativas”, associadas às atuais
restrições externas ao crescimento econômico.

Seguindo em linhas gerais a estrutura de seu position paper, o autor
procedeu a um breve histórico da PICE nos últimos 15 anos, chamando
atenção para três fases distintas, a saber:

1. 1985-90: desmantelamento do instrumental de incentivos às expor-
tações; integração do Mercosul;

2. 1990-95: liberação comercial unilateral, mantendo-se estrutura de
proteção efetiva para os mesmos setores tradicionalmente contem-
plados; criação do Finamex e Proex;

3. 1995 em diante: paralisação e alguma reversão da liberalização ante-
rior; uso maior de instrumentos como antidumping e salvaguardas;
regime automotriz; financiamentos do BNDES para reestruturação
dos setores têxtil e calçadista.

Para Motta Veiga, o elemento crucial que distinguiria a PICE atual
de suas versões anteriores é a introdução da competição como valor
central, o que, mais uma vez, serviria para desautorizar a noção de que
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os governos recentes estariam praticando uma “não-política” nesta área.

À luz das considerações anteriores, o palestrante concluiu que a
liberalização comercial não foi o principal fator a determinar o desempe-
nho industrial do Brasil nos anos 90, mas, sim, o quadro macroeconômico,
ao mesmo tempo que permanecia em vigor a estrutura de incentivos
que discrimina empresas por seu porte, nacionalidade, etc. Ademais, a
partir da enumeração de alguns “fatos estilizados”, Motta Veiga ilus-
trou a riqueza dos fenômenos recentemente verificados nesta área,
afirmando que:

• não houve “desindustrialização” nem tampouco “downgrading” ou
“commoditização” da pauta exportadora brasileira nos anos recentes;

• desde 1996 verifica-se crescimento sustentado do quantum expor-
tado, sem contração forte do mercado doméstico – o que, segundo
o palestrante, é fenômeno novo e auspicioso no caso brasileiro;

• (com base em estudos recentes da Funcex) desde 1998 verifica-se au-
mento da participação na pauta brasileira das exportações de setores
intensivos em tecnologia (automóveis, aviões e aparelhos de telefonia
celular, sobretudo), que passaram de 5% do total para 13% em 2000-1;

• (também a partir de estudos da Funcex) percebe-se o aumento do
número de empresas exportadoras no Brasil.

Resumindo esta parte de sua apresentação, o palestrante reiterou não
ter existido forte retração industrial no País em anos recentes, ao mes-
mo tempo que lamentou a falta de crescimento da capacidade produtora
ou exportadora. Daí decorreriam duas metas complementares de políti-
ca, a saber: i) o aumento da oferta doméstica competitiva; e ii) a eleva-
ção do coeficiente de exportação da indústria. Ambas as metas, ainda
de acordo com Motta Veiga, dependem da continuidade da reestruturação
industrial, aliada à redução do viés antiexportador ainda presente na
economia brasileira.

Para concluir, Motta Veiga ressaltou que a substituição de importa-
ções não terá mais o papel de outrora, quando serviu de alavancadora da
economia, vale dizer, não mais deve ser a estratégia sobre a qual se deve
fundar a PICE. O novo contexto requeriria, isto sim:

1. (tendo em vista a competição por recursos públicos) preocupação
com os impactos macroeconômicos dos incentivos microeconômicos;

2. atenção à competição e contestabilidade dos mercados domésticos,
fatores cruciais para a competitividade;
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3. ênfase nos aspectos institucionais (a exemplo da coordenação e deli-
mitação de atribuições entre os diferentes ministérios envolvidos com
a PICE), com necessidade de definir estratégias de atuação.

O papel do BNDES neste contexto apontaria para um reforço de sua
atuação como ente financiador da atividade exportadora e, de forma
mais geral, da internacionalização das empresas brasileiras.

O primeiro debatedor da tarde, o Embaixador Rubens Barbosa, co-
meçou por ressaltar a convergência nas exposições de Renato Baumann
e Pedro da Motta Veiga. Não obstante, disse ter-se ressentido de ênfase
maior, em ambos trabalhos, ao ambiente externo e como este afeta as
estratégias a serem perseguidas pelo Brasil. Também ausente das apre-
sentações, de acordo com o Embaixador, esteve qualquer referência à
falta de “cultura exportadora” no Brasil, fazendo com que a atividade
exportadora seja, no mais das vezes, residual.

Numa clara discordância com o que afirmou Motta Veiga, o Embai-
xador declarou que a substituição de importações poderia, sim, ser uma
estratégia a nortear as ações na área de comércio exterior. Mais especi-
ficamente, Barbosa chamou atenção para a inexistência de uma política
ativa de substituição de importações, segundo ele crucial para atrair in-
vestimentos externos diretos que permitam uma diversificação da pauta
exportadora brasileira (e, implicitamente, a redução de déficits atual-
mente verificados em áreas como o complexo eletroeletrônico).

O papel crucial da institucionalidade também foi enfatizado. Mais
especificamente, Barbosa fez defesa enfática da necessidade de haver co-
mando e coordenação (inclusive entre o governo e o setor privado) das
ações oficiais na área de comércio exterior, institucionalizando um proces-
so decisório marcadamente distinto do atual, pelo qual a CAMEX coordena-
ria, mas não estaria comandando. Para o Embaixador, este ponto deveria
figurar no topo de uma agenda prioritária, visando dinamizar as exportações
brasileiras, a qual seria complementada por uma agenda de competitividade.
Esta trataria tanto de questões domésticas (ligadas a tributos, portos, etc.)
quanto internacionais, relacionadas à prospecção de mercado.

Este último ponto mereceu um tratamento maior dentro das conside-
rações de Barbosa, que chamou atenção para a sua dificuldade – na qua-
lidade de Embaixador do Brasil em Londres e, mais recentemente, Wa-
shington – em convencer empresários brasileiros a realizarem missões
naqueles dois mercados, com vistas a detectar oportunidades de negóci-
os. Tal desinteresse, a seu ver, deve ser debitado à chamada falta de “cul-
tura exportadora” no País.
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Uma última – e polêmica – questão levantada pelo Embaixador diz
respeito a um suposto receio do Brasil em fazer uso de instrumentos
mais explícitos de incentivo às exportações, à semelhança dos que seri-
am empregados pelos governos dos principais países do mundo. Nas
palavras de Barbosa, “a OMC não é Deus”, sugerindo que o País perca
a timidez em recorrer a tais políticas.

A segunda debatedora da sessão – a Sra. Maria Silvia Bastos Mar-
ques – iniciou a sua intervenção concordando com o Embaixador na
crítica aos dois palestrantes, que teriam apenas tangenciado a questão
crucial da institucionalidade da política de apoio à exportação e
competitividade. Apenas como ilustração chamou atenção para a
disfuncionalidade da situação brasileira, pela qual à Receita Federal tam-
bém cabe a fiscalização aduaneira, em claro contraste com os principais
países. A criação de um órgão específico para atuar nas alfândegas con-
tribuiria, segundo ela, para agilizar a tramitação de mercadorias, vista
por muitos hoje como muito lenta.

Segundo Bastos Marques, dois outros pontos careceram de maior ên-
fase nas apresentações: o papel do contexto internacional e as privatizações.
No primeiro caso, teriam ficado de fora da análise considerações acerca
da queda dos termos de troca do Brasil nos últimos anos, o aumento do
protecionismo tarifário nos países indutrializados e as crises internacio-
nais – todos eles afetando negativamente o desempenho exportador re-
cente do País. Já as privatizações teriam atuado no sentido inverso, isto é,
ao melhorar a eficiência das antigas empresas estatais, contribuíram para
melhorar a competitividade das exportações brasileiras.

Bastos Marques fez coro aos que a antecederam no Painel na sua
crítica à cultura de boa parte do setor industrial brasileiro, que enxerga-
ria as exportações como atividade residual. Referindo-se à sua própria
experiência enquanto executiva da CSN, disse que a empresa até recen-
temente chegava a afirmar textualmente em seus road shows que o mer-
cado doméstico era atendido de forma preferencial, restando às expor-
tações a produção excedente (!)

A debatedora tocou em um ponto apenas insinuado pelos demais
membros da mesa, ao chamar atenção para a necessidade de se adapta-
rem as políticas brasileiras de comércio exterior aos novos tempos. Mais
especificamente, reiterou a importância de políticas ativas de defesa
comercial (antidumping, salvaguardas, etc.), conceitualmente distintas
da proteção tarifária tradicional, que vem perdendo espaço internacio-
nalmente. Neste contexto, lembra, assumem papel crucial as negocia-
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ções comerciais. Reiterando o que já dissera Barbosa quanto à extensão e
complexidade das diversas frentes de negociação em que o País se encon-
tra atualmente – Aladi, União Européia, ALCA, OMC, acordos bilaterais
– Bastos Marques reclamou maior clareza na eleição de prioridades por
parte do País, tanto em termos de mercados quanto de produtos. Em ter-
mos mais gerais, clamou por mais “profissionalismo” por parte de gover-
nos e empresas brasileiras, novamente lembrando sua experiência recente
à frente da CSN, em esforço de lobby no Congresso dos EUA.

Numa visão prospectiva, Bastos Marques salientou que os investi-
mentos em expansão industrial no Brasil ocorrerão de forma mais vigo-
rosa somente a partir do momento que o governo sinalizar que o comér-
cio exterior é, de fato, prioritário. Tomando emprestado uma expressão
empregada por Motta Veiga em seu paper, somente quando o governo
“incluísse as exportações na função objetivo da política econômica”.
Dentro deste espírito, o papel do BNDES incluiria, entre outras coisas:
i) fazer parte de uma “clearing” regional; ii) ampliar crédito a pré-em-
barque; iii) financiar pesquisa e desenvolvimento; e iv) apoiar a expor-
tação de serviços.

O terceiro debatedor do Painel – Prof. José Roberto Mendonça de
Barros – começou por dizer que iria dividir a sua intervenção no que
chamou de duas observações “macro” e cinco específicas. A primeira
observação dizia respeito ao fato de a política comercial ter ficado de
fora das preocupações centrais do governo em anos recentes, somente
retornando à agenda de políticas devido à realidade de queda acentuada
dos saldos comerciais. Atribuiu estes últimos, entre outras coisas, à
dominância fiscal, que levou, por exemplo, à elevação desmesurada do
ICMS incidente sobre energia elétrica, combustíveis e serviços de tele-
fonia, o que contribuiu para acentuar o viés antiexportador brasileiro.

O outro ponto de natureza mais geral feito por Mendonça de Bar-
ros se refere à estrutura de financiamento das empresas brasileiras,
sabidamente muito adversa. Os juros reais elevados com que elas se
defrontam limitam seus investimentos quase sempre àqueles de cará-
ter defensivo, bem como apontam para a necessidade de
aprofundamento do mercado de capitais doméstico. Deste fato – vale
dizer, do elevado custo de capital – decorreu a primeirra observação
específica do comentarista, sob a forma de uma lição para empresas
brasileiras, no sentido de que não é possível ter acesso a financiamen-
tos externos (a custo menor) sem exportar. Para tanto, far-se-ia neces-
sário adicionar valor às atuais exportações.



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 80

Em segundo lugar, segundo Mendonça de Barros, urgiria retomar as
negociações no Mercosul, que estariam em vias de renascer “de cima
para baixo”, vale dizer, a partir da iniciativa empresarial. Neste particu-
lar, está plenamente de acordo com Renato Baumann e o Embaixador
Rubens Barbosa, que também enxergam no Mercosul instrumento im-
portante para a ampliação dos fluxos de comércio com novos mercados,
na Ásia, África e leste europeu.

Fazendo eco a argumentos já levantados na mesa, que dão conta do
papel crucial exercido pelo comércio intrafirma de empresas
transnacionais, o palestrante afirmou ser imperioso que as empresas bra-
sileiras aprendam a entrar na supply chain internacional. Deu como exem-
plos o caso das exportações brasileiras do automóvel Corsa para a GM
da China e da fabricante de autopeças Sabo (?), bem-sucedida na sua
estratégia de internacionalização da produção, a fim de se posicionar
fisicamente próxima a seus clientes.

A quinta observação de Mendonça de Barros encerrou sua breve,
porém rica, intervenção. Recomendou ele maior engajamento do BNDES
no esforço exportador brasileiro, por meio de esquemas de securitização
de recebíveis, capazes de reduzir sensivelmente o custo de captação
externa de empresas domésticas de porte menor. Referindo-se ao exem-
plo de empresa gaúcha exportadora de talheres de mesa (possivelmente
a Tramontina) e suas exportações à Wall Mart, argumentou ser possível,
por meio de maior engenhosidade na operação com recebíveis, adiantar
crédito ao exportador brasileiro considerando-se o risco – naturalmente
bem inferior – associado ao varejista norte-americano.

Esta observação final de Mendonça de Barros encaixou-se bem nas
considerações de Renato Sucupira (BNDES), último debatedor do Pai-
nel. Chamando atenção para o papel crucial, para o esforço exportador,
do custo do financiamento – de resto, ponto consensual nas discussões –
Sucupira lembrou ser o funding apenas insuficiente para se assegurarem
maiores exportações. Para ele, a questão das garantias bancárias também
é central, lembrando o esforço da SBCE em desenhar formas inovadoras
de ampliar e baratear o crédito oferecido às empresas exportadoras.



EXPORTAÇÃO E COMPETITIVIDADE — 81

POLÍTICA COMERCIAL, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÕES:
VAMOS VOLTAR A FALAR DE PRODUTIVIDADE

E COMPETITIVIDADE?

Pedro da Motta Veiga*

1. Introdução

As discussões sobre política industrial e de comércio exterior (PICE),
que se intensificaram nos últimos anos, vêm merecendo destaque no
debate pré-eleitoral. A revalorização das políticas microeconômicas ati-
vas ocorre em um quadro onde, no plano internacional, multiplicam-se
críticas ao chamado Consenso de Washington – que pautou, em boa
medida, as opções de política de muitos países em desenvolvimento na
década de 90 – e à globalização, considerada doravante fonte de muitos
dos males que afligem esses países.

No plano doméstico, para maximizar a relevância do tema, críticos
do atual governo afirmam que as políticas ativas estiveram ausentes da
agenda federal nos últimos anos, afirmação que pode ser muito adequa-
da para produzir efeitos mediáticos, mas que não ajuda a entender o que
se passou nesta área na última década e, pior ainda, não lança nenhuma
luz sobre o conteúdo mesmo de debate. Assim, permanece a pergunta:
quais são as opções de política, os instrumentos a serem mobilizados e
os custos e benefícios esperados?

Nos países latino-americanos com vasta tradição de crises cambiais,
dentre os quais está o Brasil, as propostas de políticas industriais e co-
merciais e as mudanças de rumo nesta área são mais influenciadas por
fatores conjunturais e circunstâncias emergenciais do que por visões e
orientações de cunho estratégico. Mesmo trajetórias que a posteriori

parecem resultar essencialmente de um projeto estratégico, como a apro-
ximação do México em relação à América do Norte, são, em boa medi-
da, motivadas por fatores conjunturais e problemas cambiais.

* Sócio-Diretor de EcoStrat Consultores, consultor da Funcex e da CNI.
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No debate atual, afirma-se, com freqüência, a necessidade de políti-
cas microeconômicas ativas, com base em preocupações relacionadas à
vulnerabilidade externa da economia. Sem desconsiderar a relevância
destas preocupações, elas mais uma vez deixam em segundo plano a
discussão da estratégia que deveria orientar as grandes definições na
área de PICE. Ou seja: qual o perfil desejável da indústria e dos servi-
ços para a próxima década; qual o papel das políticas horizontais e das
políticas setoriais na emergência e consolidação deste perfil; como
compatibilizar crescimento da produtividade e da competitividade com a
expansão da capacidade produtiva; que papel tem o quadro institucional e
regulatório na implementação da estratégia; e como as negociações co-
merciais podem contribuir para que se obtenham os resultados desejados.

Este trabalho parte do suposto de que é importante discutir hoje no
Brasil os temas de política industrial e de comércio exterior, e não con-
sidera que o modelo de política adotado pelo Brasil nestas áreas, nos
últimos anos, seja o único possível, ou prime pela consistência dos ob-
jetivos e iniciativas. A discussão é relevante e legítima, mas requer al-
gum aprofundamento, sob pena da análise criteriosa ceder espaço às
crenças e visões ideológicas.

A primeira qualificação necessária é abandonar a idéia de que a PICE
dos anos 90 foi uma opção de não política. Para tanto, a seção 2 busca
apresentar, de forma bastante sintética, os elementos que atestam que o
país praticou políticas ativas nos campos industrial e de comércio exte-
rior, nos últimos anos. A seção 3 descreve os principais traços do de-
sempenho da indústria brasileira nos anos 90, destacando o impacto da
liberalização comercial sobre as transformações industriais, e tece al-
guns comentários sobre a performance exportadora do país no mesmo
período. A seção 4 trata do debate sobre política industrial e de comér-
cio exterior, tal como ele ganha intensidade no Brasil do final dos anos
90, apontando algumas de suas insuficiências. A seção 5 busca identifi-
car os principais desafios de política colocados hoje na área de indústria
e comércio exterior, apresentando algumas diretrizes para o
enfrentamento das questões identificadas, e discutindo o papel que de-
veria ser desempenhado pelo BNDES na promoção da competitividade
industrial e das exportações.
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2. A política industrial e de comércio exterior brasileira
a partir de 1985: uma descrição estilizada

A liberalização comercial unilateral dos primeiros anos da década
de 90 é o marco de uma ruptura na história da política industrial e de
comércio exterior do Brasil. Esta ruptura tem menos a ver com a inten-
sidade da exposição à competição externa produzida pela liberalização
– exposição que foi, na realidade, limitada –, ou com a velocidade da
“abertura”, do que com a mudança de sinal que ela representou para os
agentes econômicos: a competição com produtos importados passou a
ser um instrumento de política industrial, depois de décadas em que esta
se identificava, acima de tudo, com a proteção do mercado doméstico
contra a concorrência externa.

Talvez como decorrência da importância simbólica desta ruptura, a
liberalização comercial seja amiúde associada a uma política de hands

off do Governo na área das políticas microeconômicas e, portanto, seja
percebida como a expressão de uma fase em que não houve política
industrial. Ora, qualquer análise mais cuidadosa da evolução da política
industrial e de comércio exterior (PICE) do país, nos últimos 15 anos, é
capaz de demonstrar que a liberalização comercial não foi o único ins-
trumento de política utilizado, e que a política industrial continuou a
existir, tornando-se, inclusive, uma atividade crescentemente presente
nos níveis sub-nacionais de Governo.

Sinteticamente, é possível identificar, a partir de 1985, três fases na
história da PICE no Brasil.

A primeira, que se estende de 1985 a 1990, é marcada essencialmen-
te pela crise fiscal e regulatória do Estado, traduzida (i) no gradual
desmantelamento da estrutura de incentivos fiscais e financeiros e da
institucionalidade da política de exportação (cuja maior expressão a é a
extinção da CACEX, em 1990); e (ii) no lançamento sucessivo de vários
programas na área de política industrial, todos sem qualquer desdobra-
mento em termos de implementação.

Em meio à crise, o debate sobre a importância da abertura comercial,
como instrumento de política industrial, ganha peso e são ensaiados, a par-
tir de 1988, os primeiros movimentos de redução dos níveis de tarifa de
importação. Além disso, mesmo em meio ao agravamento da crise, uma
ruptura importante e positiva se efetua, com o aprofundamento dos laços
comerciais e de integração econômica com a Argentina, dentro de um mo-
delo ainda fortemente marcado pela tradição das negociações da ALADI.
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A segunda vai de 1990 a 1995 e é dominada pelo processo unilateral
de liberalização comercial, concluído em 1993 e iniciado em 1990, com a
extinção de uma ampla gama de barreiras não tarifárias. Este processo
unilateral interage estreitamente com movimentos na frente de negocia-
ções externas: a participação do Brasil nas negociações multilaterais da
Rodada Uruguai – onde o Brasil consolida em 35% as tarifas de todos os
produtos industriais; o aprofundamento do processo de integração sub-
regional, com a criação do Mercosul; e a adoção de metodologia automá-
tica e universal de liberalização comercial intra-zona, em detrimento do
modelo de liberalização setorializado e limitado da tradição dos acordos
da Aladi.

Apesar de dominada por uma trajetória de liberalização, esta fase
não implicou o abandono das políticas ativas no âmbito industrial e de
exportação. Do lado da política industrial, ganharam peso instrumentos
horizontais, como o PBQP, enquanto mecanismos de apoio financeiro à
exportação eram reintroduzidos, através da criação do Proex – financi-
amento e equalização – e do Finamex, ambos no início da década.

A terceira fase, que se inicia em 1995, é crescentemente marcada pelas
preocupações com a vulnerabilidade externa da economia brasileira – em
um contexto de crises financeiras recorrentes, no cenário internacional -, e
se caracteriza pela interrupção do processo de liberalização e pela consoli-
dação de um “neo-ativismo” em política industrial, orientado, principal-
mente, pelo objetivo de aumentar exportações.

No que diz respeito ao primeiro ponto, há alguma reversão da tendên-
cia de liberalização tarifária, amplia-se o uso, pelas autoridades brasilei-
ras, de medidas de proteção contingente, especialmente ações antidumping

e licenciamento não automático de importações, e o Brasil evita compro-
meter-se com o aprofundamento da integração sub-regional, além de re-
sistir à revisão liberalizante da Tarifa Externa Comum do Mercosul. Em
compensação, adensa-se significativamente a agenda de negociações co-
merciais do país: estas passam a envolver negociações preferenciais com
os principais parceiros comerciais e de investimentos do Brasil (EUA, na
ALCA, e negociações birregionais com a União Européia) e, a partir de
2002, uma nova Rodada de negociações multilaterais na OMC.

No que se refere ao segundo aspecto – o “neo-ativismo” –, sua mai-
or expressão são as iniciativas para ampliar a atuação pública no finan-
ciamento às exportações – movimento em que o papel do BNDES foi
essencial – e para reduzir a incidência tributária e a carga burocrática
sobre as vendas externas. No âmbito da política industrial strictu sensu,
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o ativismo é revigorado, através do Regime Automotriz, mas também
se manifesta em outros programas setoriais de apoio aos investimentos,
bem como em iniciativas estaduais e municipais de concessão de incen-
tivos para atrair investimentos (ver mais adiante).

Esta periodização estilizada é suficiente para deixar claro que, do
ponto de vista da PICE, o período que se inicia em 1985 é marcado por
tendências contraditórias que resistem a leituras e análises
simplificadoras. Retrospectivamente, é possível afirmar que o Brasil
nunca abandonou sua forte tradição de política industrial, apenas pas-
sando a incluir, em doses cautelosas, a competição externa via importa-
ções – e a competição doméstica, através da política de concorrência –
na matriz de instrumentos e objetivos das políticas microeconômicas.
Além disso, políticas horizontais – apoio à exportação e a pequenas
empresas e financiamento ao investimento produtivo – ganharam peso
relativamente às políticas de corte marcadamente setorial, as quais, to-
davia, continuaram existindo. De fato, na década de 90, persistiram vá-
rios programas típicos de política industrial de cunho setorial – lei de
informática, regime automotivo, programas do BNDES de apoio aos
setores têxtil e de calçados.

A partir de trabalho realizado pela SPE/MF, Amadeo (2002) estima
o custo fiscal dos programas públicos com componente de subsídios –
incluindo o Proex –, no ano de 1999, em cerca de R$ 10,2 bilhões, ou
seja, um valor “que supera o orçamento do Ministério de Educação”,
segundo o autor.

Além disso, há um conjunto de unidades da Federação que aplica, a
investimentos e reinvestimentos nas atividades industriais e agro-indus-
triais, esquemas subsidiados de financiamento, a maioria dos quais en-
volve diferimento de impostos e financiamento subsidiado do pagamento
destes tributos. Uma característica específica de alguns programas se
refere ao fato de que o financiamento pode envolver exclusivamente
capital de giro – não incluindo investimento, como se exige nos progra-
mas federais. Ademais, em geral, os pacotes estaduais de incentivo, es-
pecialmente a grandes projetos de investimento, incluem doação ou venda
em condições subsidiadas de infra-estrutura dedicada (inclusive terre-
nos) para a implantação do empreendimento.
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3. Abertura comercial, política e desempenho industriais
e exportações nos anos 90

3.1. Abertura e indústria nos anos 90

A avaliação do desempenho da indústria e da evolução da estrutura
industrial na década de 90 atribui à liberalização comercial um papel cen-
tral entre os fatores condicionantes do perfil da indústria brasileira na vira-
da do século. De um lado, os defensores da abertura comercial a ela atribu-
em os ganhos de produtividade e o aumento da competitividade obtidos
pela indústria, ao longo da década. De outro, os críticos da liberalização
vêem na abertura “precipitada” a origem não só das dificuldades por que a
indústria passou nesta década, mas até mesmo de um processo de
“desindustrialização”, cujo paradigma seria o setor de bens de capital.

É indiscutível o papel central da liberalização comercial como fator
condicionante da evolução por que passou a indústria brasileira nos anos
90. Ela contribuiu, de forma direta, para moldar um ambiente de negó-
cios caracterizado por um grau de contestabilidade dos mercados muito
superior àquele vigente durante as décadas anteriores, tornando a busca
de aumentos de produtividade e de competitividade um objetivo central
das estratégias empresariais. Além disso, a liberalização comercial cons-
tituiu uma pré-condição essencial para a drástica redução dos níveis de
inflação, posterior a julho de 1994.

Diversos estudos ressaltaram o papel da abertura comercial como
fator indutor do crescimento da produtividade da indústria como um
todo, do aumento acentuado dos coeficientes de importação dos distin-
tos setores e das reduções de margens e de custos das empresas industri-
ais (Moreira e Correa, 1997; Hay, 1997).

Markwald (2001), a partir de cuidadosa resenha de uma série de trabalhos
recentes, concluiu que a liberalização comercial teve efeitos claramente posi-
tivos sobre os níveis de produtividade da economia e dos diferentes setores
industriais, sobre os investimentos da indústria e sobre o comportamento
tecnológico das empresas, podendo-se atribuir, em grande medida, os impac-
tos negativos sobre o emprego industrial aos efeitos da apreciação cambial
sobre as importações de bens cuja produção é intensiva em trabalho.

Embora reconhecendo o papel protagonista da liberalização do regi-
me de comércio no desempenho e nas transformações da indústria nos
anos 90, é importante não atribuir exclusivamente a esta mudança o
perfil industrial que emerge ao final da década.
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De fato, a relevância deste fator parece solidamente estabelecida,
mas tornou-se clara a importância de agregar à análise outros fatores.
Indo além da constatação de que as mudanças operadas na política co-
mercial reduziram bastante os níveis de proteção concedida a todos os
setores, o primeiro destes fatores refere-se às características específicas
da liberalização comercial e à política de importação posterior a 1994 e,
em especial, ao grau de discriminação intersetorial, resultante da evolu-
ção destes processos.

No que se refere às características específicas do processo de
liberalização, Laird e Messerlin (2002) avaliaram a política comercial –
essencialmente a política tarifária – de vários países, entre os quais o
Brasil, utilizando três indicadores, a saber: de simplicidade, de
irreversibilidade e de abertura. O Brasil tem, para os três indicadores,
quando aplicados à indústria, resultados inferiores ao da média dos pa-
íses em desenvolvimento analisados, indicando que, comparada à expe-
riência de outros países em desenvolvimento – da América Latina e da
Ásia – e desenvolvidos – da Europa –, a liberalização comercial brasi-
leira dos anos 90 pode ser classificada como “parcial” ou “limitada”.

No que diz respeito à discriminação entre setores, a própria lógica
da liberalização, associada a outros processos e iniciativas de política,
parece ter gerado uma estrutura de proteção do valor agregado industri-
al fortemente heterogênea, em termos intersetoriais, beneficiando, em
boa medida, os mesmos setores favorecidos pela política industrial e de
apoio às exportações das décadas anteriores. Ou seja, os setores auto-
mobilístico, eletro-eletrônico e de bens de capital (Motta Veiga, 1999).
Neste sentido, a política de importação dos anos 90 introduz uma ruptu-
ra significativa com a tradição protecionista da política comercial brasi-
leira, mas, ao fazê-lo, não abandona a opção por estruturas de proteção
e de incentivos fortemente discriminatórias em termos intersetoriais.

A relevância desta característica é reforçada pelo fato, já apontado,
de que sobreviveram e foram criados, ao longo da década, regimes
setoriais de incentivos ao investimento e à produção, que beneficiam,
entre outros, setores já favorecidos por níveis importantes de proteção
comercial, na fase de pós-abertura.

A existência destes regimes constituiu um outro fator condicionante
da evolução da indústria nos anos 90. O regime automotivo é o modelo
mais completo deste tipo de regime, enquanto a Zona Franca de Manaus
é o melhor exemplo de herança de incentivos mantidos intactos ao lon-
go da década. As condições mais favoráveis dos financiamentos conce-



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 88

didos pelo BNDES aos setores de calçados e têxteis são formas mais
brandas, mas nem por isto irrelevantes, de discriminação a favor de al-
guns setores industriais. A estes regimes federais, somaram-se, a partir
de meados da década, as políticas estaduais de atração de investimen-
tos, que se revelaram particularmente ativas também nos setores auto-
mobilístico, eletroeletrônico e informática, têxteis/vestuário e calçados,
ou seja, voltadas para setores também beneficiados, no plano federal,
por programas ou regimes específicos de incentivos.

Portanto, as características discriminatórias, em termos setoriais, das
políticas de comércio e industriais praticadas nos níveis federal e sub-
nacional definem, adicionalmente ao aumento do grau de
contestabilidade dos mercados proporcionado pela abertura comercial,
um primeiro bloco de fatores condicionantes da evolução da indústria
nos anos 90.

O segundo bloco está relacionado à evolução do quadro
macroeconômico e, em especial, aos impactos dos desequilíbrios
macroeconômicos, vigentes antes e depois do Plano Real, sobre as deci-
sões produtivas e de investimento. Taxas de juros domésticas extrema-
mente elevadas para padrões internacionais, durante todo o período, apre-
ciação cambial significativa entre julho de 1994 e dezembro de 1998 e
fortes oscilações no nível de atividade econômica foram fatores que res-
tringiram o crescimento da economia, hipotecaram esforços de investi-
mentos e limitaram a um grupo seleto de empresas as possibilidades de
adoção de estratégias ofensivas de reestruturação e de crescimento.

A convergência destes fatores “moldou” a evolução da indústria
brasileira ao longo da década de 90, determinando o surgimento de um
perfil industrial cujas características mais notáveis são as seguintes:

• não ocorreu nenhum processo amplo ou cumulativo de
desindustrialização (Markwald, 2001), como previam os críticos
da abertura comercial. Isto é, houve perda de valor agregado do-
méstico, como resultado de estratégias empresariais de superação
de ineficiências estruturais da indústria, herdadas do período de
protecionismo generalizado. No essencial, pode-se considerar que
esta tendência apenas estaria corrigindo, segundo critérios de efici-
ência e de competitividade, excessos do modelo dominante na fase
de substituição de importações;

•  não há qualquer evidência de que haja ocorrido um downgrading

da estrutura industrial ou da pauta de exportações, com concentra-
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ção crescente em torno de setores produtores de commodities in-
tensivos em recursos naturais. A estrutura industrial não se moveu
na direção destes setores e o mesmo pode ser dito da pauta de ex-
portações, cuja principal tendência de evolução, já no final da dé-
cada, aponta, ao contrário, para o crescimento da importância dos
setores intensivos em tecnologia;

•  no entanto, é inegável o comprometimento do desempenho agrega-
do da indústria, em termos de crescimento do produto, de investi-
mentos e de exportações. Os fatores relacionados aos desequilíbrios
macroeconômicos, que se mantiveram antes e depois do Real, pa-
recem ter desempenhado, neste caso, o papel central. A interação
destes fatores com uma reforma comercial, que liberalizou desi-
gualmente – segundo setores – a competição dos importados, pare-
ce ter gerado escassos incentivos para as exportações.

Em síntese, se as previsões pessimistas acerca da mudança estrutu-
ral na indústria e em sua inserção internacional não se confirmaram, é
preciso reconhecer que a dinâmica industrial dos anos 90 não foi capaz
de pôr em marcha um círculo virtuoso de expansão significativa da ca-
pacidade produtiva da indústria via novos investimentos. Além disso, a
abertura comercial somente de forma limitada reorientou a indústria em
direção às atividades exportadoras, e não foi capaz de eliminar meca-
nismos setoriais de promoção e proteção que reproduziram, ainda no
final da década de 90, um razoável viés antiexportador.

3.2.  O desempenho exportador na década

Entre 1964 e 1990, as exportações brasileiras experimentaram um
duplo movimento: de crescimento, em termos de valor exportado, e de
diversificação de setores e produtos. No que diz respeito ao crescimento,
passou-se, entre 1964 e 1990, de médias anuais nominais em torno de
US$ 1,6 bilhão, no triênio 1964/66, para US$ 33,2 bilhões, em 1988/90.

De meados da década de 60 até o primeiro choque do petróleo, a
participação das exportações brasileiras no comércio mundial passou
de 0,8% para 1,1%, caindo, de novo, para 0,9%, no final dos anos 70.
Entre 1979 e 1984, um novo ciclo de crescimento acelerado das expor-
tações levou a participação do país no comércio mundial (exportações)
ao nível de 1,4%, o que não se sustentou nos anos seguintes: gradati-
vamente, esta participação reduziu-se aos atuais 0,9%.
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Na segunda metade dos anos 80, a deterioração da situação macroeco-
nômica e o crescimento da inflação comprometeram o desempenho presen-
te e futuro das exportações, ao determinar a tendência recorrente à queda
das taxas de câmbio reais, à queda das taxas de investimento e ao desman-
telamento dos aparatos institucional e financeiro de apoio às exportações.

Todos os indicadores de competitividade utilizados por Bonelli (1992)
– relação câmbio-salário, taxas de câmbio reais, índices relativos de pre-
ços de exportação e custos unitários de mão-de-obra – sancionam a cons-
tatação de perda de rentabilidade da atividade exportadora a partir de
meados dos anos 80, e o esgotamento, a partir de então, do “efeito compe-
titividade” sobre o desempenho das exportações brasileiras. Segundo Bo-
nelli, a partir de 1984, a contribuição do “efeito competitividade” ao de-
sempenho agregado das exportações brasileiras tornou-se negativa.

A perda de dinamismo das exportações, sobretudo no caso de manu-
faturados, interrompeu o processo de diversificação da pauta de produ-
tos e de redução da participação dos produtos de origem agropecuária –
café solúvel, carne bovina industrializada, madeira e fios/tecidos de al-
godão. O crescimento observado, na década de 70, da participação de
bens de capital mecânicos e elétricos e de material de transporte na pau-
ta de exportações, amplamente apoiado em subsídios, também não se
sustentou durante a década de 80, sobretudo, na sua segunda metade.

Estes dados, juntamente com os indicadores de especialização inter-
nacional – ou vantagens comparativas reveladas – da indústria, pare-
cem confirmar que, a partir de meados dos anos 80, o dinamismo das
exportações do país se reduziu fortemente, levando a perdas significati-
vas de market-share nos principais mercados.

De maneira geral, a década de 90 não introduziu nenhuma alteração
radical em relação ao quadro herdado dos anos 80, no que diz respeito às
exportações, embora tenha havido, nesta área, alguns sinais positivos.

Entre estes sinais, cabe observar, em primeiro lugar, o crescimento
sustentado do quantum exportado (Markwald, 2001), que começou a ocor-
rer a partir de 1996, ou seja, antes mesmo da desvalorização de janeiro de
1999, e sem que se tenha verificado forte contração da demanda domésti-
ca (Iglesias, 2001). O quantum exportado cresceu acima de 7% ao ano a
partir de 1996, com destaque para os produtos básicos e manufaturados.

No plano setorial, o desempenho da década de 90 trouxe, até quase
o seu final, escassas novidades: de fato, a característica mais notável do
período envolveu o esgotamento do processo de transformação estrutu-
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ral da pauta exportadora, iniciado no final da década de 60, e explicitado
pela crescente participação dos produtos manufaturados nas exporta-
ções brasileiras. Durante a década de 90, pareceu esgotar-se o dinamismo
dos setores emergentes da década de 80, sem que outros setores apre-
sentassem desempenho que permita identificar novos “pólos de dina-
mismo”. Assim, a composição das exportações brasileiras, segundo
macro-setores, entre 1990 e 2001, caracterizou-se pela estabilidade: no
biênio 1990/1991, os setores primários representavam 21,2%, os
semimanufaturados 30,8%, e os manufaturados 47% das exportações
brasileiras. Em 2000 e 2001, a composição era a seguinte: 18,6%, 29,2%
e 49,8%, respectivamente – com 2,4% para “outros” –, registrando-se
pequena elevação da participação de manufaturados.

No entanto, analisando-se estes dados em um patamar maior de de-
sagregação, verifica-se o crescimento, a partir de 1998, da participação
dos setores e produtos intensivos em tecnologia na pauta de exporta-
ções. Este conjunto de setores que, entre 1990 e 1997, apresentou parti-
cipação na pauta entre 4,5% e 5,8%, cresceu a partir de 1998, atingindo,
em 2000, 13,2% e, em 2001, 12,6% do total exportado.

Esta evolução nos últimos anos da década poderia estar apontando,
segundo Iglesias (2001), para um novo movimento de diversificação
das exportações, em torno de setores intensivos em tecnologia, o que
leva o autor a rejeitar a crítica de que a liberalização comercial estaria
associada a um downgrading da pauta de exportações, em termos de
intensidade tecnlógica – ou de valor agregado (o que quer que se queira
dizer com isso...) dos produtos que a compõem. Esta é a segunda boa
notícia no front das exportações.

Embora parte desta mudança esteja relacionada ao crescimento da
venda destes bens para a Argentina, que não se sustentou depois de
2000, permanece válido integralmente o argumento de que a abertura
comercial favoreceu o aumento da oferta doméstica e das exportações
de setores intensivos em tecnologia e em comércio intra-industrial –
apresentando, simultaneamente, coeficientes de exportação e de impor-
tação elevados para automóveis, aeronaves, máquinas e aparelhos ele-
trônicos e de comunicação, etc.

A terceira boa nova vem do lado da composição microeconômica
das exportações. A base de empresas exportadoras praticamente dupli-
cou, entre 1990 e 2001, passando de pouco mais de 8.500 a cerca de
16.800 firmas (Markwald e Puga, 2002). É um crescimento muito rele-
vante, embora se deva reconhecer que, comparada com vários outros
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países, a base de empresas exportadoras brasileiras é estreita e constitu-
ída de firmas que apresentam baixa propensão a exportar e a fazê-lo
com regularidade, à exceção de um pequeno número de empresas ex-
portadoras de grande porte.

A verdade, no entanto, é que estas três boas notícias não são sufici-
entes para atenuar as preocupações com o desempenho exportador da
economia brasileira, ou para contradizer as conclusões da sub-seção
anterior. Isto por duas razões: os mesmos trabalhos que apontam para
tendências promissoras das exportações também explicitam que as em-
presas brasileiras apresentam baixa propensão exportadora, caracteri-
zando-se, em geral, por uma inserção oportunista, isto é, não estratégi-
ca, na atividade de exportação.

Por outro lado, o desempenho do país é ainda claramente insuficien-
te no que se refere à capacidade das exportações para desempenhar a
tarefa macroeconômica que lhes foi atribuída. Qual seja, a de contribuir
decisivamente – dadas as restrições para coibir as importações e o eleva-
do déficit no comércio de serviços – para a redução da vulnerabilidade
externa da economia. Neste sentido, ainda que as exportações cresçam a
taxas significativas, e que haja algumas boas notícias nesta frente, poderá
permanecer intacta a avaliação de que tal crescimento não é suficiente, do
ponto de vista macroeconômico. E esta avaliação alimenta a demanda por
novas políticas ativas no campo industrial e de comércio exterior.

 Nesta área, portanto, a questão central de política é entender porque
os resultados na área de exportação deixaram a desejar. Dois fatores
claramente ajudam a explicar este comportamento das exportações,
ambos atuando no sentido de contribuir para a manutenção de um signi-
ficativo viés antiexportador na economia, apesar de uma liberalização
comercial que teve componentes unilateral, multilateral e regional.

O primeiro fator se refere ao fato de que as reformas comerciais
levadas a cabo por alguns países latino-americanos, inclusive o Brasil,
foram incompletas ou, por suas características de desenho e/ou
implementação, mitigaram os efeitos potenciais benéficos da
liberalização, especialmente na área industrial. Os indicadores de sim-
plicidade, de irreversibilidade e de abertura elaborados por Laird e
Messerlin (2002) explicitam que, no caso do Brasil, a performance da
política comercial ficou abaixo da média mundial e da dos países em
desenvolvimento, para os produtos industriais. Persiste um viés
antiexportador na política comercial – na estrutura de proteção à produção
doméstica – e este viés é reforçado por instrumentos de promoção industri-
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al e por incentivos concedidos a determinados setores. Além disso, tanto no
período de liberalização, quanto na fase de crescimento pós-Real, “as mu-
danças em curso estavam reforçando a posição do mercado doméstico como
centro de gravidade da economia” (Barros de Castro, 2001), e como foco
central das estratégias e motivações das empresas. A crescente competição
no mercado doméstico, a expansão da demanda interna após o Real, as
privatizações e os novos fluxos de IDE na indústria foram movimentos que
absorveram a energia das empresas líderes nos diferentes setores, tendo no
mercado doméstico seu target essencial.

O segundo fator aponta para os efeitos da articulação da política
comercial com outras políticas – especialmente as macroeconômicas –
sobre o desempenho das exportações. Os países da América do Sul ilus-
tram de forma muito adequada a pertinência de tais efeitos. Após uma
década de instabilidade macroeconômica, estes países adotaram políti-
cas de estabilização que produziram significativa apreciação cambial,
desestimulando as exportações e potencializando os impactos da
liberalização comercial sobre os fluxos de importação.

Ora, o Brasil já vivia, desde o início dos anos 80, um quadro de forte
deterioração macroeconômica, que levou a uma forte retração dos in-
vestimentos produtivos e à queda, na segunda metade da década, dos
indicadores de produtividade do trabalho e de competitividade de ex-
portações industriais nos seus principais mercados. Como as políticas
de estabilização dos anos 90 somente de forma parcial reverteram o
quadro de desestímulo à expansão da produção – dada a persistência de
desequilíbrios macroeconômicos importantes na fase pós-Real –, o país
viveu quase vinte anos de crescimento muito limitado da capacidade
produtiva e dos investimentos, o que não deixou de produzir impactos
diretos sobre o desempenho exportador do país.

É importante lembrar que este processo ocorreu em um período de
difusão internacional de um novo paradigma produtivo e tecnológico.
Aderir a tal paradigma tornou-se um requisito de competitividade inter-
nacional e nossas empresas ficaram, em larga medida, à margem desta
transformação, reagindo a um ambiente de volatilidade e incertezas com
estratégias defensivas, e voltadas para o curto prazo1. Em um quadro

1 “Enquanto no mundo desenvolvido a renovação de métodos de organização e de
gerenciamento, bem como as novas técnicas produtivas, ganhavam vigor, aqui – e muito
particularmente na segunda metade dos anos 1980 – virtualmente cessaram as mudanças
do lado real da economia” (Barros de Castro, 2001).
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onde o viés antiexportador foi em boa medida mantido, e até acentuado,
pelo desmonte dos mecanismos de apoio financeiro às exportações e
pela crescente volatilidade cambial, integrar as exportações a estratégi-
as empresariais tornou-se crescentemente difícil.

Paralelamente, este mesmo quadro contribuía para dificultar o pro-
cesso de adaptação institucional e regulatória do Estado ao novo ambi-
ente internacional e, em especial, às novas regras da competição inter-
nacional. Em um contexto em que a competição opõe sistemas, isto é,
regras, instituições e políticas nacionais, o Brasil (e seus sócios do
Mercosul) parecem ter muitas dificuldades para tirar as conseqüências
práticas destas constatações e transformá-las em estratégias e diretrizes,
especialmente na área da política industrial e comercial.

Assim, por exemplo, somente agora o Brasil discute a necessidade
de uma estratégia para as exportações de serviços, embora se reconheça
a importância crescente do comércio de serviços para a economia. Este
é um exemplo do fato de que estamos apenas começando a adaptar os
mecanismos de apoio à produção e ao investimento para adequá-los aos
novos requisitos de competitividade. Outro exemplo: embora a nova
agenda de negociações comerciais inclua, sobretudo, temas horizontais
e não setoriais, o país ainda não tirou as conseqüências institucionais e
regulatórias deste fato.

Por que é assim? É como se o baixo grau de integração internacional
da economia brasileira a tornasse pouco permeável a reformas relaciona-
das à busca de maior competitividade. Gera-se um círculo vicioso em que
a persistência de condições sistêmicas e regulatórias negativas para a
competitividade fomenta demandas por proteção e por formas antigas de
políticas industriais, dificilmente compatíveis com regras multilaterais e
com preocupações domésticas (disciplina fiscal), e fica postergada a dis-
cussão das novas agendas de política industrial e de apoio às exportações.

4. O debate sobre a PICE nos últimos anos

Na segunda metade dos anos 90, as primeiras avaliações dos impac-
tos da abertura comercial sobre a indústria e as dificuldades registradas
no esforço para aumentar as exportações fomentaram o ressurgimento
do debate sobre política industrial – na verdade, sobre a PICE. De for-
ma bastante esquemática, pode-se identificar duas posições típicas na
discussão que se estruturou naquele momento:
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•  a que privilegia temas setoriais, preocupando-se com: i) com a qua-
lidade “estrutural” da produção industrial e das exportações brasi-
leiras, que seria excessivamente concentrada em setores produto-
res de commodities intensivas em recursos naturais2; e
ii) com os fenômenos de perda de densidade de algumas cadeias
produtivas, em função da abertura comercial. Os partidários desta
visão em geral também valorizam a oposição entre empresas trans-
nacionais e grandes grupos nacionais (IEDI, 1998), e preocupam-
se com a “desnacionalização” do controle das empresas brasilei-
ras, formulando propostas de utilização discriminatória de incenti-
vos e dos instrumentos de financiamento público em benefício das
empresas de capital nacional;

• a que prioriza a dimensão horizontal ou sistêmico-regulatória da
competitividade, como foco das ações governamentais voltadas para
a criação de um ambiente favorável ao crescimento dos investi-
mentos, da produtividade e das exportações. Intervenções diretas
do governo deveriam estar centradas em suprir falhas de mercado.

Na área específica de exportações, o debate traduz-se na oposição
entre aqueles que afirmam que há um problema de composição na pauta
– o que justificaria esforços para upgrade das exportações em termos de
intensidade tecnológica (ou de valor agregado) dos setores exportadores
– e os partidários da visão de que a dinâmica das exportações brasileiras
se explica por problemas que vão além da composição da pauta de expor-
tação (Martins e Moreira, 1998), refletindo uma falta generalizada de
competitividade dos produtos brasileiros, mesmo naqueles em que o país
apresenta vantagem comparativa com relação ao resto do mundo.

Uma discussão adicional, nesta área, diz respeito à prioridade a ser
concedida ao aumento da base de empresas exportadoras, como objeti-
vo de política, alternativamente à opção de priorizar a consolidação na
atividade exportadora e o aumento da propensão a exportar de empre-
sas que já exportam.

Iglesias (2001) vincula os temas de oferta produtiva e desempenho
exportador, ao relacionar baixo dinamismo das exportações, na década

 2 Amadeo (2002) aponta a absoluta imprecisão metodológica que há por trás da idéia de
que é preciso incentivar setores como o eletroeletrônico e o de bens de informática, entre
outros, por serem estes setores “de alto valor agregado”. Como demonstra o autor, os
setores de alto valor agregado por trabalhador são aqueles nos quais é mais elevada a
relação entre capital investido e número de trabalhadores, isto é, os setores de refino de
petróleo, cimento, químicos, fumo, papel e metalurgia.
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de 90, e baixo crescimento da produção e da capacidade produtiva, susten-
tando que este fator constituiu uma restrição importante à expansão susten-
tada das exportações na década de 80, e na primeira metade dos anos 90.
Como, depois da liberalização comercial e da introdução do plano Real, as
“políticas necessárias para consolidar a estabilização restringiram o cresci-
mento da economia, não houve a possibilidade de criar um círculo virtuoso
de crescimento da produção e das exportações”, em que pesem os impactos
positivos da liberalização comercial no estímulo às exportações.

Mais recentemente, com a deterioração das contas externas do país,
ganhou relevância, no debate sobre PICE, o tema da contribuição po-
tencial destas políticas para reduzir o déficit externo, através de combi-
nação de políticas de apoio à exportação e de substituição de importa-
ções, estas centradas em setores e cadeias que apresentam elevado défi-
cit comercial. Como pelo menos uma destas cadeias, a eletroeletrônica,
é das mais valorizadas pelos defensores de políticas industriais setoriais,
pode-se dizer que junta-se, neste caso, a fome com a vontade de comer,
e confere-se à discussão de políticas de corte setorial uma relevância
que fora reservada ao setor automotivo na década de 90.

As questões que atravessam hoje o debate sobre a PICE são legítimas
e requerem resposta.Mas – nesta, como em outras áreas de política – grande
parte das respostas afirmativas às perguntas deve estar dedicada a especi-
ficar os instrumentos e meios que se pretende utilizar para alcançar os
objetivos fixados, estimar custos fiscais e sociais do uso destes instru-
mentos – ou seja, avaliar sua consistência com objetivos macroeconômicos
e de aumento da produtividade da economia – e a avaliar o grau de
“apropriabilidade” social dos benefícios potenciais da política.

Ora, o atual debate de política industrial e de comércio exterior no
Brasil parece tratar estas preocupações com razoável desdém, em que
pese o fato de algumas propostas de política não hesitarem em se referir
ao uso de medidas de proteção contra a competição dos importados e de
financiamentos públicos em condições favorecidas, ambos instrumen-
tos geradores de substanciais custos para a sociedade.

Contrasta com a valorização dos velhos instrumentos3 e antigos ob-
jetivos de política a falta de importância em geral atribuída a toda
uma agenda de política centrada nos ganhos de produtividade/

3 É por vezes impressionante como o debate sobre velhos instrumentos de política absor-
ve a energia de agentes públicos e privados. As intermináveis negociações e os conflitos
sobre os ex-tarifários fornecem um bom exemplo deste fato.
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competitividade, assim como na redução do gap regulatório e
institucional que distancia o Brasil dos países da OCDE e que, ao cres-
cer, tende a aumentar ainda mais as dificuldades de acesso das exporta-
ções brasileiras aos mercados do “norte”.

5. Uma agenda de competitividade: indústria e exportação

Dois elementos centrais sobressaem da análise apresentada na seção
3 deste trabalho. De um lado, um processo de reestruturação industrial
induzido pela liberalização que foi bem-sucedido, mas que não se carac-
terizou por incremento significativo da produção e da capacidade produ-
tiva. De outro, um desempenho exportador pouco brilhante e, sobretudo,
percebido como insuficiente, quando avaliado segundo o objetivo
macroeconômico de redução da vulnerabilidade externa da economia.

A convergência destes dois aspectos fornece a pista essencial para a
identificação dos dois principais desafios de política hoje colocados na
área de indústria e comércio exterior. São eles: (i) aumentar a oferta
doméstica em condições competitivas, ou seja, garantindo um cresci-
mento simultâneo da produtividade, e (ii) ampliar o coeficiente de ex-
portação da indústria. Do ponto de vista aqui adotado, estes dois desafi-
os estão estreitamente inter-relacionados.

5.1. Os desafios de política

Ora, de que dependem o aumento permanente da competitividade
da indústria brasileira e o crescimento de sua propensão exportadora?
Em grande parte, da continuidade da reestruturação industrial e empre-
sarial em curso. Mas, também, da redução do viés antiexportador da
economia e do aperfeiçoamento dos instrumentos de política de expor-
tações. Os dois processos estão obviamente relacionados, na medida
em que a continuidade da reestruturação industrial estará condicionada
pela redução do viés antiexportador da economia.

Neste movimento, esforços pontuais de substituição de importações
podem dar alguma contribuição, mas eles nunca serão capazes de funci-
onar como força motriz da nova etapa de crescimento econômico. A
substituição de importações, como modelo de industrialização,
correspondeu à etapa de “industrialização extensiva”, em que o dina-
mismo industrial derivava, em grande medida, do preenchimento dos
“vazios” existentes na matriz industrial doméstica. A PICE a ser agora
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pensada deve se basear na hipótese de que o Brasil somente pode cres-
cer na área industrial se pensarmos em “industrialização intensiva”, na
qual os ganhos de produtividade não derivam “naturalmente” do cresci-
mento da produção industrial, mas resultam de inovações incrementais
em organização e tecnologia. A evolução da indústria nos anos 90, no
Brasil, sugere que, no plano microeconômico, esta mudança já foi per-
cebida em muitos setores e por número expressivo de empresas (Castro,
2001; Motta Veiga, 1997).

Mas a emergência desta visão de PICE depende essencialmente da
aceitação de algumas idéias básicas acerca dos condicionantes e objeti-
vos da política.

Em primeiro lugar, a PICE deve integrar à sua lógica de formulação e
de implementação o essencial da “herança” das políticas microeconômicas
brasileiras da década de 90. Ou seja, a preocupação com a
sustentabilidade macroeconômica daquelas políticas, e a afirmação da
importância tanto da competição e da contestabilidade dos mercados
como motor da reestruturação permanente quanto dos esforços continu-
ados para aumentar a produtividade. Estes condicionantes devem ser
levados em conta inclusive quando se propugna o uso de mecanismos
de promoção e proteção setoriais voltados (ou não) para a substituição
de importações.

Em segundo lugar, a PICE da primeira década do século XXI dife-
rencia-se daquelas de trinta anos atrás também pela necessidade de inte-
grar elementos “pós-fordistas”. Se as políticas anteriores induziram e
sancionaram a opção por “privilegiar as atividades de fabricação e
adjacências”, em detrimento de funções manufatureiras (Barros de Cas-
tro, 2001), esta opção parece muito menos aceitável para o futuro. Cor-
rendo o risco do paradoxo, a questão é: como fazer política industrial
para uma economia crescentemente pós-industrial e onde a produção é
cada vez mais intensiva em conhecimento. Colocar esta questão não
implica renunciar a políticas ativas nem – o que seria ainda mais grave
– à indústria. Significa apenas integrar à discussão de PICE o debate
sobre a transição ao pós-fordismo (Motta Veiga, 1997).

Em terceiro lugar, nunca é demais ressaltar a relevância que assume,
do ponto de vista tanto dos novos paradigmas de produção industrial
quanto da nova agenda de negociação comercial, a institucionalidade
das políticas e, em especial, a função de coordenação. Políticas setoriais
e horizontais tendem a se tornar crescentemente intensivas em recursos
de coordenação e a demandar formas institucionais novas, adequadas à
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construção de parcerias, alianças, etc. As negociações comerciais, por
seu lado, organizam-se cada vez mais em torno de temas horizontais,
embora estes possam ter impactos setoriais diferenciados.

Na área específica de comércio exterior, os desafios principais
envolvem:

•  a redução do viés antiexportador implícito na estrutura de proteção
à produção doméstica (proteção que foi substancialmente amplia-
da com a desvalorização do real), e presente na estrutura de tributa-
ção e nos procedimentos operacionais de exportação. Esta orienta-
ção concretiza a prioridade concedida à competição como meio e
objetivo de política. E sem a redução do viés antiexportador, difi-
cilmente medidas de política industrial voltadas para o aumento da
produção e dos investimentos acarretarão em crescimento das ex-
portações, ficando, então, mantida a situação de “divórcio” entre
as agendas das políticas industrial e de exportação;

• a concessão, pelo sistema de financiamento público aos investi-
mentos produtivos, de uma clara prioridade aos investimentos
direcionados ao aumento da capacidade exportadora e à
internacionalização de empresas em setores onde a presença externa
exige investimentos diretos, especialmente na área de comercialização
e distribuição. Uma política de longo prazo de estímulo ao investi-
mento no exterior deve procurar a diversificação dos produtos ex-
portados, adicionando produtos que, por sua natureza, possam ser
vendidos em condições diferenciadas. Isto requer, entre outras coi-
sas, aumentar o grau de contestabilidade dos mercados domésticos,
através da política comercial e de concorrência. Uma maior compe-
tição no mercado doméstico força as empresas locais a procurar no-
vos mercados e a desenvolver ativos específicos, que permitam en-
frentar a concorrência internacional (Iglesias e Motta Veiga, 2002)4;

• a revisão do modelo institucional de formulação e implementação
de políticas comerciais, baseada na consolidação, no Executivo, de
um consenso estratégico acerca da prioridade das exportações e da
compatibilidade desta prioridade com outros objetivos estratégi-
cos, como a disciplina fiscal e a substituição competitiva de impor-

4 Esta observação aponta para o fato de que o aumento do grau de contestabilidade dos
mercados domésticos pode estimular não só o crescimento das exportações, mas também
a mudança da estrutura da pauta, na direção de produtos e setores cuja natureza possibi-
lite vendas em outras condições.
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tações. Além disso, a nova institucionalidade da política de expor-
tação deve ser intensiva em instâncias e mecanismos de coordena-
ção, tanto nas instâncias decisórias quanto nas de operacionalização,
para dar conta da natureza transversal de vários dos novos temas
da agenda de política e superar as falhas de implementação que,
nos últimos anos, caracterizaram alguns instrumentos de política
desenhados pelo governo federal nesta área; e

• a adoção, nas negociações comerciais internacionais, de uma pos-
tura pautada pelos interesses dos setores exportadores e pela ne-
cessidade de manter a produção doméstica sob a disciplina compe-
titiva dos bens importados.

No que concerne à agenda brasileira de negociações, ela é, à exce-
ção dos temas agrícolas, essencialmente defensiva, já que alimentada
pelas preocupações com a fragilidade competitiva da indústria brasilei-
ra – extensiva ao setor de serviços – e com a redução da margem de
liberdade em áreas onde a intervenção das políticas públicas é consi-
derada fundamental, para reduzir esta vulnerabilidade.

Pode-se ver, na estratégia de negociações, uma postura que se limita
a sancionar e reproduzir uma situação na qual as reformas visando à
redução do Custo Brasil estão longe de haver sido concluídas, e na qual
se mantém um importante viés antiexportador. Nesta leitura, a estraté-
gia brasileira reflete o “equilíbrio da mediocridade”. Como o país não
pode oferecer a seus produtores domésticos as condições sistêmicas e
regulatórias compatíveis com o imperativo da competitividade, luta-se,
nas negociações, para preservar um safe heaven para tais produtores,
qual seja, o mercado doméstico. Retira-se da estratégia negociadora
qualquer função que tenha o sentido de contribuir para o aumento da
produtividade e da competitividade dos produtores domésticos através
dos impactos estáticos e dinâmicos da liberalização.

Embora seja correto afirmar que as mudanças ocorridas na econo-
mia brasileira nos últimos anos não foram capazes de eliminar deficiên-
cias competitivas do ambiente de negócios no Brasil, disso não decorre
automaticamente uma estratégia que tome esta situação como um dado,
e exclua qualquer contribuição das negociações comerciais ao aumento
da competitividade dos produtores domésticos. Esta contribuição deve
vir tanto da melhoria das condições de acesso que possam beneficiar as
exportações brasileiras, quanto do aumento da exposição da economia
do país à competição externa. E as negociações comerciais podem con-
tribuir para que os dois objetivos sejam alcançados.
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5.2. O papel do BNDES

De maneira geral, para que o BNDES possa desempenhar com efi-
cácia funções de agência de política industrial e de comércio exterior na
área de financiamento, especialmente em programas onde o risco de
crédito associado às empresas ou setores-alvo seria considerado comer-
cialmente elevado, é necessário superar o claro conflito existente, na
ação do Banco, entre a lógica comercial e a lógica de política. Este
conflito se evidencia nas dificuldades para, por exemplo, ampliar o acesso
das PMEs ao crédito de exportação. Submetidas à lógica comercial de
distribuição de produtos do BNDES – via agentes financeiros – e aos
critérios de gestão de risco que caracterizam a ação destes agentes, as
PMEs dificilmente terão acesso ao crédito de exportação.

Como diversos estudos sobre o tema comprovaram, não é correto
supor que agentes financeiros privados atuem como promotores da po-
lítica industrial e de exportação. Por outro lado, não se trata de reprodu-
zir o modelo de gestão dos riscos de crédito à exportação que prevale-
ceu no Brasil até a década de 80, que transferia aos agentes públicos e
ao Tesouro parcela ponderável destes riscos. Há exemplos, em outros
países, que comprovam a possibilidade de superar o dilema, sem cair na
socialização espúria dos riscos privados.

É o caso do modelo adotado quando da privatização da COFACE,
na França, e do Mediocredito Centrale, na Itália. Ambos continuam a
desempenhar funções de agências governamentais. As atividades reu-
nidas sob a rubrica “agência de política industrial” do banco italiano,
por exemplo, consistem na gestão extra-balanço dos fundos alocados,
pelo Estado, para a consecução de objetivos específicos de política eco-
nômica e industrial”.

Com isto, atacam-se as falhas – do ponto de vista da consecução dos
objetivos de política de exportação, é preciso ressaltar – do atual mode-
lo de gerenciamento de riscos aplicável aos financiamentos públicos,
modelo este que impede o acesso a tais financiamentos pelas empresas
de menor porte. É importante que isto se faça explicitando-se claramen-
te as responsabilidades, os recursos e os custos associados à consecu-
ção de políticas públicas, de modo a não permitir que se “contamine” o
balanço das instituições financeiras públicas.

No marco de discussão aqui proposto, o BNDES tem papel central a
desempenhar no aperfeiçoamento do sistema público de financiamento,
no sentido de: (i) conceder, em suas políticas operacionais, clara priori-
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dade aos investimentos direcionados ao aumento da capacidade expor-
tadora – sem tornar, no entanto, seus financiamentos diretamente con-
tingentes ao desempenho exportador das empresas (OMC oblige...); e
(ii) integrar a seus programas de apoio a dimensão externa das ativida-
des internacionais das empresas – investimentos externos, especialmente
em distribuição e comercialização5, mas não somente.

Além disso, o apoio às exportações de serviços deve ser estendido,
deixando-se de lado critérios “industrialistas” de avaliação, que são ina-
dequados para mensurar os benefícios gerados pela exportação de conhe-
cimento e de capacidade gerencial associada às vendas externas de servi-
ços. Também seria de extrema relevância para o país que o Banco fosse
capaz de atuar com mais eficiência no apoio à capacitação tecnológica da
indústria, partindo do entendimento do que é, para a indústria, a “questão
tecnológica” (CNI, 2002), bem como do entendimento do que são, no
Brasil, os sistemas “reais” de inovação, que, bem ou mal, articulam insti-
tutos de pesquisa, empresas, universidades e associações empresariais.

Estas duas últimas recomendações sugerem que o BNDES deveria bus-
car integrar a suas políticas operacionais o objetivo de moldar a política
industrial a um projeto com elementos marcadamente “pós-fordistas”. Dentro
deste projeto, ganham relevo políticas que contribuam para que as empre-
sas, operando a partir do Brasil, gerem e desenvolvam ativos proprietários
(específicos a uma firma ou a um conjunto de empresas) que permitam
diferenciá-las na competição internacional, tanto no mercado doméstico
quanto na exportação. Como sugerem Iglesias e Motta Veiga (2002), a cri-
ação e o desenvolvimento de ativos proprietários firma-específicos são ins-
trumentos chave para a internacionalização produtiva das firmas brasilei-
ras, permitindo-lhes, pelo menos em parte, compensar diferenciais de por-
te, em relação às empresas concorrentes no mercado internacional.

Neste sentido, sem prejuízo de que o BNDES atue como facilitador e
indutor de movimentos de fusões e aquisições que contribuam para a for-
mação de empresas brasileiras de porte mundial – o que, na prática, pode se
revelar mais difícil e custoso do que se imagina, dadas a estrutura patrimonial
e a tradição corporativa de boa parte das grandes empresas brasileiras de
capital nacional –, o Banco deveria assumir novas responsabilidades na

5 A partir de pesquisa de campo realizada junto a cerca de 450 empresas exportadoras,
Iglesias e Motta Veiga (2002) concluíram que o investimento no exterior que estas firmas
pretendem realizar “é do tipo trade and distribution, de maneira que certamente contribui-
rá a expandir as exportações e terá um impacto positivo sobre a economia doméstica”.
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formulação de políticas industriais e de exportação que sejam orientadas
pelo objetivo de criar e desenvolver, nas empresas exportadoras, ativos es-
pecíficos que as diferencie e a seus produtos na competição internacional.

Nesta mesma linha, e de forma mais geral, uma tarefa relevante do
Banco consistiria em fomentar, através da elaboração de white papers e
de debates orientados para a formulação de política, a emergência, no
país, de um novo campo de política industrial relacionado à economia da
informação e do conhecimento, em que serviços, cultura e mídia (moda,
inclusive), design e outras funções “não manufatureiras” ganhassem peso.

Finalmente, como sócio da SBCE, cabe ao BNDES promover a di-
versificação de serviços oferecidos pela empresa. Neste sentido, tratar-
se-ia de acelerar a adoção e a difusão de diversos produtos que já com-
põem o porta-fólio da COFACE, sócia estratégica da SBCE, especial-
mente aqueles que se voltam para viabilizar a prospecção e a entrada
em mercados exigentes e competitivos.
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OS DESAFIOS DA EXPORTAÇÃO

Renato Baumann*

1. Introdução

A economia brasileira foi por muitos anos uma referência de suces-
so em termos de crescimento das exportações e diversificação da pauta
de comércio. As décadas de 70 e 80 do século passado foram exempla-
res nesse sentido.

No entanto, tais resultados foram obtidos, em grande medida, com
forte transferência de recursos reais ao setor exportador, a partir de me-
canismos elaborados e de baixa transparência. Além disso, sobretudo
nos anos 80, a opção por estimular o setor exportador a virtualmente
qualquer custo foi uma decorrência das necessidades impostas pelo ser-
viço da dívida externa.

Uma vez equacionada a questão da dívida externa, e, portanto, a
necessidade de geração de superávits comerciais elevados, reduziu-se a
ênfase dada ao setor. Ao mesmo tempo, a intensidade do uso de incen-
tivos – assim como o formato de sua administração – gerou reação no
sentido de se privilegiar uma estrutura menos administrada e mais trans-
parente. A expressão “promoção de exportações” passou a ser vista como
sinônimo de ônus fiscal e transferência de recursos a setores privilegia-
dos. A prioridade ao ajuste fiscal levou ao re-desenho de toda a política
para o setor, com eliminação de diversos tipos de incentivos fiscais e
creditícios, ao mesmo tempo em que a estrutura fiscal sem diversos in-
centivos adotados até então passava a onerar a produção para exportar.

* CEPAL/ONU e UnB. As opiniões expressas são de inteira responsabilidade do
autor, não refletindo necessariamente as posições dessas instituições. Agradeço os
comentários de Carlos Mussi e Germano de Paula a uma versão anterior, isentando-
os de eventuais incorreções remanescentes, bem como os comentários recebidos em
Painel no BNDES, de parte de Maria Silvia Bastos Marques, Embaixador Rubens
Barbosa, José Roberto Mendonça de Barros e Renato Sucupira.
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Durante boa parte dos anos 90, a essa percepção de que interven-
ções de estímulo ao setor exportador são menos eficientes que ganhos
de produtividade vieram somar-se outros elementos, como valorização
cambial, política ativa de juros internos e abertura às importações. Isso,
se, de um lado, possibilitou o acesso ampliado a insumos importados,
que se supunha proporcionariam maior competitividade, por outro lado,
dificultou as condições de competitividade dos produtos brasileiros no
mercado externo.

Os choques externos provenientes das crises asiática, em 1997, rus-
sa, em 1998, e de especulação contra o Real, em 1999, tornaram clara a
necessidade de uma política mais pró-ativa em relação ao setor, sem
prejuizo de assegurar as condições para ganhos de produtividade.

Neste artigo, esses temas são considerados levando-se em conta: uma
revisão da experiência brasileira com as políticas de estímulo ao setor
exportador (seção 2); considerações quanto à questão da competitividade
das exportações, o que deveriam ser os objetivos de uma política para o
setor, e o papel dos agentes econômicos (seção 3); a discussão sobre
mecanismos de apoio à atividade exportadora, sua situação atual e su-
gestões de ajustes (seção 4); e o espaço para uma contribuição adicional
por parte do BNDES (seção 5).

2. Breve avaliação da experiência brasileira
com promoção às exportações

A economia brasileira tem um grau de envolvimento limitado com o
comércio exterior. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, as exportações representam menos de
10% do PIB brasileiro, tendo superado esse percentual apenas em mea-
dos dos anos 50, na primeira metade dos anos 80, e em 2001.

Esse empenho limitado tem se refletido na participação de produtos
brasileiros no comércio mundial, que superou 1% em média apenas nas
décadas de 1950 e 1980, situando-se, desde a segunda metade dos anos
90, num patamar de 0,9%.

Do início dos anos 70 ao final da década de 80, a política comercial
externa do Brasil se caracterizava pela imposição de barreiras às importa-
ções, pela preocupação explícita com a diversificação de pauta de exporta-
ções e de mercados, pela provisão de incentivos elevados às exportações,
uma política de câmbio real administrado em função da balança comercial,
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mas com uma institucionalidade inadequada (número elevado de institui-
ções cujas atuações têm efeitos sobre a política comercial externa).

Vinte anos depois, a política comercial externa apresenta barreiras
às importações em seu nível mais baixo em muitas décadas, a novidade
histórica de estar condicionada por um processo de integração regional
(Mercosul), uma política de câmbio flexível, limitações (determinadas
pela OMC) à concessão de diversos incentivos de tipo tradicional, e,
ainda, uma institucionalidade inadequada.

A essas características da política comercial recente há que se agregar
novos condicionantes, como o aprofundamento da internacionalização
do parque produtivo, que tem implicações para o balanço de pagamen-
tos (sobretudo via balança de serviços, através do pagamento de fa-
tores) e a ênfase política na estabilidade de preços, limitando a vari-
ação cambial.

O objetivo – manifesto a partir do final dos anos 60 – de se atingir níveis
expressivos e estáveis de exportações, associados a uma diversificação do
tipo de produtos exportados, mas sem alterar de forma expressiva a estrutu-
ra de barreiras às importações (dado o que se imaginava fosse uma tendên-
cia estrutural ao desequilibrio do balanço de pagamentos) levou à adoção
de um volume expressivo de incentivos às exportações de manufaturados,
que, segundo estimativas (Baumann,1989), poderiam superar em alguns
anos – como no início da década de 80 – 2/3 do valor exportado1. Na segun-
da metade dos anos 80, esses estímulos foram gradualmente reduzidos, e,
nos anos 90, tenderam a praticamente desaparecer.

A preservação de um percentual tão expressivo de incentivos ao se-
tor exportador de manufaturas teve claras repercussões em termos orça-
mentários. De fato, no início dos anos 80, foram intensas as discussões
relativas à disponibilidade e aos custos aos recursos destinados a esti-
mular exportações e a incentivar o setor agrícola, bem como foi consi-
derável a pressão, por parte de agências multilaterais, para a eliminação

1 Essas estimativas consideram a isenção do imposto de importação, do IPI, da taxa de
melhoramentos de portos, do Adicional sobre frete para a Renovação da Marinha Mer-
cante, da taxa de expediente, do IOF, e do Depósito Compulsório sobre importações;
Financiamento de Capital de Giro (Resoluções CMN No.674/882, CIC-Crege 14-11,
CONCEX No.68, CMN No.950, CMN 643/883), Financiamentos a Investimentos no
Exterior, à Elaboração de Projetos, a Entrepostagem, às Exportações em Consignação, a
Promoção Comercial no Exterior, à venda de projetos, à comercialização, financiamento
direto ao exportador e equalização das taxas de juros externas, assim como diferencial
entre as alíquotas dos Programas Befiex e a alíquota média geral de crédito-prêmio
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do componente de subsídios implícitos nessas transferências, e para a
necessidade de se reduzir o viés anti-comércio da política econômica,
através de maior abertura comercial.

Essa percepção levou a que, ao final da década – mais intensamente,
a partir de 1990, com intensificação em 1994 –, ocorresse um processo
sem precedente na história econômica do país de redução das barreiras
em relação às importações. O gráfico a seguir2 mostra a trajetória das
tarifas nominais de importação no país.

A opção por maior abertura esteve, ademais, associada – após 1994 – ao
processo de aproximação com outras economias do Cone Sul e à própria
lógica do programa de estabilização de preços, que demandava maior con-
corrência por parte de produtos competidores externos. Essa vinculação
com o nível de preços internos proporcionou – no Brasil como em outros
países da América Latina – um papel especial à abertura. Não apenas con-
siderações de eficiência produtiva estavam envolvidas. O compromisso
político com a sinalização aos agentes econômicos da importância atribuí-
da a essa política levou, por exemplo, a que os países da região ́ consolidas-
sem‘ a totalidade de suas tarifas junto ao GATT/OMC em níveis considera-
dos baixos, em comparação com sua trajetória anterior.

De modo semelhante, desde o final dos anos 60, um dos pilares da
política de estímulo ao setor exportador havia sido a relativa garantia de
preservação do valor real da taxa de câmbio, através de desvalorizações

2 A partir de dados de Kume, Piani,Souza (2002).
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que – com poucos periodos de exceção – buscaram preservar o diferen-
cial de paridade com outras moedas. A partir de 1994, a lógica do novo
enfoque demandava, diferentemente, o rompimento de todo tipo de inér-
cia na formação de preços, e, com isso, a sinalização aos agentes econô-
micos passou a ser menos previsível que no modelo anterior.

Desse modo, no início da década de 90, foram abolidos diversos
mecanismos de incentivo – como os subsídios fiscais –, houve redução
substancial dos recursos destinados ao financiamento, e foi extinta a
Befiex, que provia incentivos especiais, em função do desempenho ex-
portador e da geração de divisas por parte das empresas3. A taxa de
câmbio acumulou forte valorização até 1998.

A lógica passou a ser a de que o estímulo genuíno às exportações, sus-
tentável no tempo, seria decorrência das medidas de aumento de
competitividade estrutural da economia e da liberalização das importações.

A partir desse entendimento, foi adotado, em 1991, o Programa de
Competitividade Industrial. Além disso, algumas medidas foram adotadas
na área fiscal. Em 1996, a chamada Lei Kandir ampliou a não-incidência de
ICMS de modo a incluir as exportações de produtos primários e semi-ela-
borados, assim como a prestação de serviços ao exterior. Em 1997, sobretu-
do a partir do impacto da crise asiática, foram criados mecanismos de res-
sarcimento parcial de impostos incidentes sobre as exportações.

E, ainda, houve um aperfeiçoamento do sistema de financiamento e
de seguro de crédito ao setor exportador, foram adotadas ações para au-
mentar a eficiência e reduzir custos na infra-estrutura de transportes e
serviços de portos, e procedeu-se a uma gradual desvalorização cambial.

A avaliação da política de exportações nos anos 90 pode, assim,
centrar-se na análise da política de financiamento, das tentativas de mi-
norar os impactos das distorções tributárias, e das ações complementa-
res de iniciativa do governo.

Na avaliação do sistema de financiamento ao setor, estudo publica-
do em meados da década de 80 (Baumann e Braga,1986) enfatizava os
seguintes aspectos:

3 Um aspecto pouco considerado é o de que os incentivos Befiex afetaram um percentual
expressivo (mais de uma terça parte) das exportações brasileiras de produtos manufatu-
rados até meados da década, apesar de esse mecanismo haver sido extinto em 1990. A
explicação se encontra nos prazos dos contratos já firmados à época da extinção.
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•  o sistema de financiamento existente desde meados dos anos 60 foi
negativamente afetado por frequentes modificações em suas linhas
básicas e orientação;

•  havia – em meados dos anos 80 – razoável diversidade de linhas de
financiamento, favoravelmente comparável com a variedade
encontrável em outros países4;

•  inadequação das instituições do sistema, na captação dos recursos
e na administração desses recursos;

•  grande restrição à expansão das atividades do setor, imposta pelas
limitações no seguro de crédito5. Isso constituia forte inibidor à
ampliação do número de empresas na atividade exportadora, em
função das dificuldades em obter financiamento de pré-embarque;

•  canalização de recursos através de número reduzido de bancos e
valores das operações fortemente concentrados em grandes ban-
cos, implicando fragilidade dos tomadores ao negociarem as con-
dições contratuais;

•  inexistência de racionalidade econômica da seleção dos produtos
beneficiados com financiamento preferencial, seja em termos das
características da demanda internacional, seja quanto às formas de
comercialização ou características estruturais da oferta6;

•  número de empresas beneficiadas pequeno, em comparação com o
universo dos exportadores;

4 Linhas de financiamento às exportações existentes em 1984: a) pré-embarque: ACC,
ACE, financiamento à comercialização de produtos entrepostados, financiamento à pro-
dução de produtos exportáveis (recursos dos bancos comerciais+recursos Finex), finan-
ciamento à produção e à comercialização destinado a empresas comerciais-exportado-
ras, financiamento à produção para itens com ciclo de produção de mais de 180 dias,
financiamento à produção (recursos do Banco do Brasil); b) apoio e complementação:
financiamento à exportação em consignação, à promoção comercial no exterior, a inves-
timentos no exterior, para custear gastos com elaboração de projetos destinados ao exte-
rior e para compra de equipamentos destinados à execução de obras no exterior; c) finan-
ciamento direto ao exportador ou ao importador, equalização de taxas de juros, financia-
mento de serviços de engenharia.
5 O sistema era caracterizado, além disso, pela inexistência de mecanismos adequados
de seguro, monopolizado pelo Instituto de Resseguros do Brasil, sem ser atividade
prioritária desse organismo, e predominantemente concentrado no resseguro de financi-
amento de crédito de pós-embarque.
6 Ver, a propósito, a análise dos critérios econômicos de seleção dos setores privilegiados
em Baumann e Braga (1985).
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•  não correspondência entre os prazos dos créditos e os prazos de
produção e comercialização dos produtos beneficiados; os recur-
sos estariam sendo usados como instrumento de capitalização das
empresas beneficiadas.

Até o final da década de 80, a política de financiamento às exporta-
ções – como, de resto, toda a estrutura de incentivos – tinha por objetivo
promover a diversificação da pauta exportadora. Tanto no período em
que esse financiamento dependia diretamente de recursos extra-orça-
mentários (Orçamento Monetário, até 1984) como a partir daí, quando
a provisão de recursos esteve a cargo dos bancos comerciais, o sistema
se caracterizou por uma grande concentração de financiamentos em al-
guns setores e poucas (grandes) empresas.

No início dos anos 90, debateu-se sobre a criação de um banco de
comércio exterior – seguindo a experiência de boa parte dos países in-
dustrializados – como alternativa às limitações institucionais à captação
de recursos e à provisão de seguro de crédito, mas essa idéia não teve
êxito. Essa tentativa frustrada levou à reconstituição do financiamento
público via Finamex (em 1990, para empresas exportadoras de máqui-
nas e equipamentos) e Proex (em 1991, reintroduzindo o mecanismo de
equalização e modalidade pós-embarque).

A partir de 1997, começou o envolvimento mais expressivo do setor
privado com a atividade de seguro de crédito ao comércio exterior, com
a criação da Seguradora Brasileira de Seguro de Crédito S/A. Nesse
mesmo ano foi criado o Fundo de Garantia para a Promoção da
Competitividade, voltado para o financiamento das exportações de em-
presas de menor porte. No ano seguinte foi criado o Programa Especial
de Exportações, trabalho conjunto com o setor privado, para identifica-
ção de limitações em áreas temáticas e setoriais.

Em 1999, foi constituido o Fundo de Aval para Micro e Pequenas
Empresas Exportadoras e reformulado o Fundo de Garantia para Promo-
ção de Competitividade7 . Com isso, consolidou-se um sistema público de
apoio às exportações baseado em um tripé: créditos do BNDES-EXIM,
seguro de crédito à exportação, e mecanismo de equalização do Proex.

Os dados indicam, contudo, que os financiamentos continuam de-
masiadamente concentrados em grandes empresas, que absorveram 97%

7 Mas, segundo a CNI (Boletim de Comércio Exterior, diversos números), ao exigir
garantias reais equivalentes a 100% do crédito para financiamentos com cobertura supe-
rior a R$ 500 mil, o Fundo pouco contribui.
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do valor desembolsado pelo BNDES-EXIM, em 1999 e 2000. Além
disso, as prioridades de ajuste fiscal têm tido reflexo expressivo na dis-
ponibilidade de recursos para o financiamento de exportações. Em 1999,
houve corte no orçamento do PROEX, e em 2000 o programa foi nova-
mente afetado pela menor disponibilidade de recursos, determinada pe-
los cortes orçamentários e pela desvalorização cambial.

É interessante notar que avaliação recente do sistema de financia-
mento às exportações (Veiga, 2000) corrobora – decorridos quinze anos
– boa parte das conclusões a que o mencionado estudo de 1986 chegou.
São indicados como pontos principais:

• há concentração dos recursos de financiamento em um pequeno
grupo de grandes empresas exportadoras, em poucos setores e nos
produtos destinados aos mercados latino-americanos, em que pese
a remontagem do sistema, nos anos 90, ter ocorrido com uma cres-
cente dispersão setorial;

•  há problema no que diz respeito à provisão de garantias, compro-
metendo o financiamento de pré-embarque, mesmo tendo sido cri-
ado com esse objetivo o Fundo de Garantia das Exportações;

•  tem havido perda de importância dos recursos orçamentários como
fonte das linhas públicas de financiamento, em particular nos anos
recentes, com recortes orçamentários;

• há superposição dos mecanismos de financiamento – BNDES-Exim,
para pós-embarque, PROEX-Equalização, ACC/ACE;

• há concentração da oferta de crédito privado em linhas de prazo mais
curto. No que se refere aos mecanismos com recursos públicos, o
principal problema – tanto nos instrumentos de financiamento quan-
to no de garantias – é a dificuldade em atingir as empresas de menor
porte, e, portanto, ampliar o próprio setor exportador.

Essa convergência de diagnósticos – separados por quinze anos de
experiências variadas com o financiamento às exportações – é indicativa
de algumas limitações estruturais do sistema brasileiro. Tais limitações
estão, em grande medida, associadas à institucionalidade e às próprias
limitações do mercado de capitais interno, assim como à forma de defi-
nir prioridades a cada momento – que fazem com que algumas distorções
se perpetuem, de forma quase independente do formato que assuma a
política de financiamento.
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3. Produtividade e exportações

A estratégia de promover a competitividade do sistema produtivo
brasileiro de forma sustentável – via estabilização de preços, liberalização
comercial, privatização de empresas públicas e outras medidas específi-
cas (incentivos fiscais, política de compras governamentais, programas
setoriais e outros) – efetivamente resultou em níveis expressivos de va-
riação da produtividade.

Segundo Bonelli, os ganhos de produtividade da mão-de-obra na
indústria de transformação – além dos setores de comunicações, servi-
ços industriais de utilidade pública e indústria extrativa mineral – “fo-
ram inéditos na historiografia econômica brasileira” (Bonelli, 2001:2).
Em meados de 1997, antes da crise da Ásia, a produtividade da mão-de-
obra na indústria brasileira chegou a crescer 16% ao ano. Mesmo após
as crises de 1998 e 1999, em meados de 2000, essa taxa ainda chegava
a 6,5% anuais, o que é bastante expressivo.

No caso da agricultura, houve ganhos sistemáticos de produtivida-
de, desde o final dos anos 80: a produtividade média anual no periodo
1996-98 foi 22% superior à de 1987 no setor de lavouras, 24% em pro-
dutos animais e 23% em agropecuária (Dias e Amaral, 2000).

No plano microeconômico, essa melhoria de produtividade nas empre-
sas manufatureiras vem sendo obtida através da introdução de novas moda-
lidades de organização de produção e investimento em tecnologia da infor-
mação, movimento que caracterizou o desempenho do setor industrial bra-
sileiro na década de 908  – juntamente com a escassa criação de novos pos-
tos de trabalho e a relocalização da atividade produtiva, motivada pela con-
cessão de incentivos fiscais por parte de estados e municípios.

Esses ganhos expressivos em produtividade, no entanto, não resulta-
ram em desempenho tão marcante quanto o esperado, em termos de co-
mércio exterior: o crescimento médio anual das importações, no periodo
1991-2000, foi o dobro dos 6% verificados em relação às exportações.

No que se refere ao crescimento das exportações, a concepção de
competitividade sustentável via mercado seria compatível com uma ex-
pectativa de desempenho crescente, em termos de valor. No entanto, a

8 Desde o início da década, as empresas industriais adotaram uma postura defensiva em
relação à concorrência dos produtos importados, e investiram em modernização, assim
como adotaram diversas medidas de tipo organizacional. Para uma descrição mais deta-
lhada do processo. Ver Baumann, 2000a.



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 114

taxa média anual de crescimento do valor exportado total na segunda
metade dos anos 90 (3,8%) foi, de fato, bem inferior à observada (8,3%)
na primeira metade da década.

Parte desse resultado é atribuível à piora nas relações de troca, assim
como às crises verificadas – sobretudo no final da década – nos parcei-
ros comerciais da América do Sul, destino de uma proporção expressi-
va de produtos manufaturados brasileiros.

Diversos estudos indicaram igualmente9  que não é suficiente obter
uma capacidade potencial de venda externa, se ela não corresponder aos
segmentos dinâmicos da demanda. De fato, as análises da pauta exporta-
dora brasileira apontam um forte componente de produtos intensivos em
recursos naturais – portanto, vulneráveis a variações pronunciadas nos
preços internacionais – e uma baixa presença naqueles segmentos de
mercado que apresentam maior crescimento da demanda internacional.

No debate mais recente, essa questão tem reaparecido com algumas
nuances, como a importância de se considerar não apenas setores, mas
segmentos em cada setor, e o destaque a ser dado aos setores que –
sobretudo após o processo de abertura comercial e a privatização – con-
seguiram explorar de modo exitoso suas vantagens comparativas “es-
pontâneas”, i.e., não induzidas por políticas públicas.

No entanto, além das condições adversas no mercado externo a ex-
periência mostrou – principalmente a partir de 1997 – a necessidade de
algum grau de intervenção maior, por parte do setor público, na promo-
ção de exportações.

Essa questão foi tradicionalmente tratada – como dito acima – pelo
desenho de estruturas de incentivos fiscais e creditícios, de modo a indu-
zir modificação na pauta exportadora. No novo contexto, em que a indução
a partir de seleção prévia de setores é considerada intervenção excessiva,
depende-se de outros elementos determinantes. Entre outros aspectos, o
tipo de agente econômico envolvido na atividade exportadora passa a
desempenhar um papel importante na determinação dos resultados.

No desenho da política de exportações, passa a ser inevitável se le-
var em conta que o Brasil tem hoje uma pauta comercial em que 59%
dos produtos são manufaturados (em comparação com apenas 15% em
1970), preserva características de global player, com percentuais ex-
pressivos de suas exportações destinados aos EUA e à União Européia,

9 Ver, por exemplo, IEDI (2000).
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mas crescentemente também à Ásia – apesar da opção regionalista, que
elevou a participação dos mercados da América Latina a quase 30% na
segunda metade da década de 90 –, e tem um parque industrial em que
é marcante a presença de subsidiárias de empresas transnacionais, cujas
decisões de investir e exportar obedecem primordialmente às estratégi-
as globais de suas casas-matrizes.

Nesse contexto, um desempenho exportador sustentado requer:

• existência de capacidade produtiva disponível para atender, simul-
taneamente, à demanda externa e à demanda interna;

• nível de taxa de câmbio efetiva real sustentável no médio prazo,
refletindo equilíbrio nos diversos mercados (bens, fatores, finan-
ceiro) relacionados com o mercado de divisas;

• composição adequada da pauta exportadora. É pouco provável o
sucesso de uma especialização em produtos que tenham baixa pers-
pectiva de demanda internacional.

Esse conjunto de considerações sugere a existência de ao menos três
metas a serem perseguidas pela política para o setor exportador.

Uma primeira meta seria assegurar uma pauta exportadora mais di-
nâmica. Segundo estudo recente do IEDI10 , os setores de demanda cres-
cente no comércio mundial participaram, em 1991-94, com 52% das
exportações totais brasileiras, e não mais que 36%, em 1994-98. Ao mes-
mo tempo, neste último período, 54% das importações brasileiras foram
de produtos de demanda crescente, o que reflete uma tendência estrutural
ao desequilibrio comercial. Exercícios feitos na Cepal, utilizando sotfware

próprio (Modelo CAN), obtiveram resultados semelhantes.

Cabe notar que a noção de produtos dinâmicos no mercado interna-
cional não significa apenas produtos de alta tecnologia ou maior valor
adicionado. Há nichos dinâmicos em boa parte dos setores, e não se
trata de recomendar a priori produtos específicos.

Os objetivos devem ser: a) proporcionar as condições adequadas para
que os fornecedores nacionais possam identificar e explorar essas opor-
tunidades; e b) assegurar as condições para que isso possa ser feito de
forma continuada e com propagação positiva dos benefícios na estrutu-
ra produtiva nacional – em termos de circulação dos recursos gerados e
de internacionalização de progresso técnico.

10 IEDI (2000: 50).



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 116

Em que pese a participação de produtos intensivos em recursos na-
turais na pauta de exportações brasileira, mais de 3/4 desta pauta são de
produtos industrializados, e, portanto, seu desempenho exportador de-
pende de preços relativos favoráveis, mas sobretudo de: a) financia-
mento à produção e à comercialização; b) competitividade no processo
produtivo; e, c) relações estáveis entre fornecedores de insumos e pro-
dutores de itens exportáveis, com controle de qualidade assegurado em
relação a ambos produtos, assim como eficiência na entrega e na provi-
são de atividades paralelas, como assistência técnica e outras.

Eventuais alterações na composição do fluxo de comércio envol-
vem, portanto, decisões por parte das próprias firmas potencialmente
envolvidas na atividade exportadora. Isso leva ao segundo objetivo.

Uma segunda meta deve ser assegurar empenho por parte dos agen-
tes no setor exportador. A economia brasileira dispõe de um mercado
interno que permite ganhos de escala e, portanto, justifica a existência
de um conjunto variado de setores. No entanto, essas mesmas dimen-
sões fazem com que o mercado interno seja o principal fator determinante
do investimento em capacidade produtiva, e, por conseguinte, da capa-
cidade exportadora.

Entre as diversas questões que a forte presença de agentes estrangei-
ros traz à consideração, do ponto de vista da política comercial externa,
está o fato de que, nos últimos anos – à diferença, por exemplo, do
periodo de vigência dos programas Befiex –, a entrada de recursos (e a
operação das subsidiárias) não tem sido condicionada ao compromisso
com geração de divisas.

Nesse contexto, os temas centrais passam a ser o de como fazer para que
essas empresas prefiram o Brasil como plataforma de exportação, e o de
como será possível tornar o mercado externo uma variável relevante no pro-
cesso de decisão de investimento, dada a atratividade do mercado interno.

Vale ressaltar, além disso, que outras duas características do comércio
externo brasileiro no período são o aumento das transações de tipo intra-
setorial – o número de setores com índice de comércio intra-industrial aci-
ma de 40% passou de 33% do total das exportações, em 1991, para 44%,
em 199911 –; e o aumento das transações de tipo intrafirma, transações essas
que, segundo o Censo de Capital Estrangeiro do Banco Central, passaram
de 20% do total das exportações, em 1995, para 38%, em 2000.

11 Idem, p. 70.
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Estudo da Receita Federal (SRF, 2002) confirma, em parte, a con-
centração setorial das transações intrafirma, e Baumann e Carneiro (2002)
encontram indícios de interações comerciais entre as subsidiárias em
operação no país e suas matrizes. Neste último trabalho, a partir de uma
análise probabilística de tipo Probit, foi observado que, no que se refere
às subsidiárias de empresas canadenses e estadunidenses, a probabili-
dade de que uma empresa exporte mais de 20% de suas vendas externas
para os EUA e Canadá será tanto maior quanto maior for o peso do
comércio exterior nas suas operações, e quanto maior a participação das
vendas para esses dois países nas exportações da empresa.

Como conseqüência, a sensibilidade dos fluxos de comércio a va-
riações nos preços relativos torna-se aparentemente menor do que no
caso de haver apenas transações de tipo tradicional, e a atuação dos
agentes econômicos passa a ser também uma função de decisões to-
madas em suas casas-matrizes, portanto não relativas apenas às subsi-
diárias locais.

Tanto as subsidiárias em operação no Brasil quanto as empresas de
capital nacional têm tamanho menor que boa parte de seus concorren-
tes, e operam em ambiente regulatório e de supervisão, que é frequente-
mente menos estrito que aquele encontrado em diversos mercados. Nes-
sas condições, cabe às empresas desenhar estratégias de inserção inter-
nacional que compreendam a adequação de suas formas de operação,
eventuais associações entre si e/ou com sócios externos, e a busca de
segmentos específicos de mercado a explorar.

No caso dos agentes de menor porte, dada a não ampliação expressiva
da capacidade produtiva voltada para o mercado externo, tem se tentado
atrair novos agentes. No entanto, para sua sua sustentação no longo pra-
zo, essa estratégia requer: i) a vinculação com grandes empresas (sub-
contratação) e/ou a consolidação de consórcios exportadores; e ii) um
envolvimento do sistema nacional de inovações, para a contínua incorpo-
ração de novos produtos e/ou o aperfeiçoamento dos produtos ofertados.

A terceira meta deveria ser, portanto, assegurar e manter níveis ade-
quados de competitividade. A abertura comercial induziu um aumento
do componente importado da produção, como previsivel. No entanto,
não parece estar demonstrado até que ponto esse maior componente
importado contribuiu para o melhor desempenho das exportações. Es-
tudo recente de Mauricio Mesquita e Fernando Puga encontrou maior
aumento de produtividade nos setores competidores com importação do
que nos demais setores, ilustrando os benefícios da abertura comerci-
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al12. Mas, não está claro até que ponto isso teria afetado de forma posi-
tiva e eficiente o desempenho exportador dos setores com maior grau
de abertura. Este permanece um tema aberto à verificação empírica.

A competitividade é resultado não apenas das medidas adotadas inter-
namente à firma. O ambiente econômico em que elas atuam é tão ou mais
determinante. Nesse sentido, no que se refere à provisão de crédito ao
setor exportador, são praticadas já há algum tempo taxas de juros eleva-
das (reflexo da política macroeconômica geral); o acesso ao crédito exter-
no (mais barato) está, em geral, restrito aos agentes com garantias a ofere-
cer; permanece inadequada a estrutura de seguro de crédito às empresas
de menor porte; e o programa de financiamento oficial – PROEX – conta
com recursos relativamente limitados em relação à demanda potencial,
além de ter dotação vulnerável aos ajustes da política orçamentária.

A essas limitações somam-se as distorções da estrutura fiscal e as
debilidades dos vínculos do setor exportador com as atividades gerado-
ras de progresso técnico.

Uma política mais preocupada com o desempenho exportador pro-
curaria evitar a tributação indevida e em cascata, como ocorre, por exem-
plo, com as contribuições do tipo da COFINS. Ao final de 1998, o go-
verno implementou um ajuste fiscal de emergência, centrado em contri-
buições de caráter cumulativo. A COFINS teve sua alíquota aumentada
de 2% para 3%, e a CPMF foi prorrogada, igualmente com elevação de
alíquota. Essas contribuições afetam diretamente a competitividade dos
produtos nacionais, uma vez que incidem sobre a origem, e não sobre o
destino do produto. Assim, um produto importado não paga COFINS13,
enquanto seu similar nacional é penalizado pelo tributo, o que represen-
ta um estímulo ao consumo do primeiro. Do mesmo modo, um produto
exportado cuja fabricação envolva mais de uma etapa produtiva tem
isenção de COFINS apenas na última etapa, mas carrega o ônus da tri-
butação nas etapas anteriores. Do ponto de vista da balança comercial,
há, portanto, um duplo impacto negativo potencial.

Um nível de competitividade conseguido – seja como resultado de
estímulos, seja de forma “espontânea” – sem o concurso de políticas

12 Conforme Gazeta Mercantil de 22.07.2002. No período 1996-1999, a produtividade
média da indústria cresceu 5,4% ao ano; nos setores sujeitos à competição dos importa-
dos, ela cresceu 7,2% ao ano, e nas indústrias sem concorrência externa, ela cresceu
apenas 1,58% ao ano.
13 Desde que importado para consumo direto. A COFINS incide sobre atividades de revenda.
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públicas específicas só será sustentável no médio prazo, se estiver vin-
culado à geração e à difusão de progresso técnico. Nesse sentido, não
basta superar as distorções do mercado de capitais, ou promover refor-
ma tributária. Condições necessárias adicionais são o desenvolvimento
e a preservação de um sistema nacional de inovação, assim como sua
vinculação estável com o setor produtivo.

Em relação a esse aspecto, uma revisão da experiência brasileira nos
anos 90 (Tigre, Cassiolato, Szapiro e Ferraz, 2000) mostra que a abertu-
ra econômica e a política tecnológica tiveram impactos diferenciados
sobre a dinâmica setorial da economia. Nos setores tradicionais, cuja
tecnologia é incorporada aos equipamentos e em fornecedores
especializados, houve manutenção ou expansão das atividades, com
ganhos de produtividade e competitividade internacional. Já os setores
cuja competitividade está assentada na inovação de produtos foram ne-
gativamente afetados, havendo, em alguns casos – como em bens de
capital –, redução nas atividades locais de P&D, em favor da maior
articulação com fontes externas de equipamentos, insumos e tecnologia.

A preservação dos níveis alcançados de competitividade – ou seu
aumento – demanda, portanto, a existência de mecanismos institucionais
que promovam e estimulem a interação entre instituições de C&T e o
setor produtivo.

4. Incentivos às exportações e promoção de competitividade

Nos últimos anos, têm sido adotados no Brasil diversos programas
de estímulo às exportações. Por exemplo, a página do MDIC na Internet
lista, apenas no âmbito de iniciativas do governo federal: o SISCOMEX,
a simplificação de procedimentos operacionais e de câmbio na exporta-
ção, a agilização de despacho aduaneiro, o PROEX Banco do Brasil, o
Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade, o Fundo de
Aval às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a Seguradora
Brasileira de Seguro de Crédito S/A, o BNDES-Exim, e o Programa
Avança Brasil, com mais de vinte atividades específicas de apoio ao
desenvolvimento das exportações.

A essas, devem ser acrescentadas, evidentemente, as iniciativas por
parte dos estados e dos municípios, bem como a atuação das diversas
entidades de apoio ao exportador.
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Trata-se, certamente, de um número expressivo. Uma avaliação do
desempenho de cada iniciativa indubitavelmente trará lições variadas,
mas isso transcende o âmbito deste artigo. É suficiente notar que a ênfa-
se é razoavelmente distinta da observada até os anos 80.

Uma comparação entre as listas de incentivos revela que, até aproxi-
madamente 1990, os exportadores brasileiros podiam contar com uma
gama variada de incentivos fiscais e creditícios, como mostrado na se-
ção 2. O número de modalidades adotadas era certamente expressivo, e
tinha caráter diretamente indutor da atividade exportadora nos setores
selecionados.

Desde o final dos anos 90, a variedade de tipos de incentivos é bem
mais limitada, concentrando-se em algumas linhas de crédito e isenção
de alguns tipos de tributos. Tanto os incentivos fiscais quanto os
creditícios são hoje menos variados que antes, até por força das limita-
ções determinadas pela OMC. O sistema atual enfatiza mais a promo-
ção de vendas externas por via da competitividade, e, para isso, apre-
senta diversas iniciativas como programa de design, apoio ao artesana-
to, apoio a incubadoras de empresas, programa de qualidade e produti-
vidade, programa de gestão tecnológica para a competitividade, entre
diversos outros.

Como lembra Bonelli (2001), as ações na área de comércio exterior
têm seguido algumas linhas razoavelmente definidas, quais sejam: 1)
esforços para reduzir o ‘custo Brasil’; 2) elevação do valor agregado
dos produtos exportados; 3) promoção comercial externa mais intensa;
4) estímulo à expansão da capacidade produtiva visando à exportação;
5) estímulo à internacionalização de empresas locais; 6) estímulo às
vendas pela Internet; 7) apoio à exportação de produtos associados à
tecnologia da informação (programas de software, telecomunicações,
biotecnologia); e 8) poucas mudanças no aparato institucional, com a
Camex continuando a ser o principal órgão formulador da política de
comércio exterior.

A despeito desses esforços e das variações observadas na taxa de
câmbio, o desempenho exportador tem deixado a desejar. Parte das jus-
tificativas para tanto esteve associada ao menor dinamismo da atividade
econômica no plano mundial. No entanto, mesmo em tais circunstânci-
as, o fato de as exportações brasileiras não representarem mais que 0,9%
do mercado internacional deveria implicar grande margem para ampliar
esse percentual.
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Uma breve revisão do ocorrido nos últimos anos ilustra a ausência
do desempenho exportador dentre as prioridades da política econômi-
ca. Durante boa parte de 1999, o governo suspendeu a possibilidade de
ressarcimento do PIS/COFINS, através do crédito presumido do IPI –
mecanismo que corrigia parcialmente as imperfeições do sistema tribu-
tário. Em 2000, esse mecanismo foi retomado, mas, ao mesmo tempo,
houve tributação de Imposto de Renda com 15% sobre a remessa ao
exterior, para pagamento de despesas associadas a atividades de promo-
ção comercial, e foram adotadas restrições pelo Banco Central em rela-
ção ao Convênio de Crédito Recíproco14.

A alternativa sustentada aqui é a de incluir as exportações na “fun-
ção objetivo” da política econômica, o que envolve: a) adotar postura
pró-ativa de promoção; b) evitar discontinuidade e mudanças freqüen-
tes nos programas existentes; c) evitar que isso implique (como no pas-
sado) a adoção de medidas que representem ganhos extraordinários para
as empresas; d) ajustar a estrutura fiscal, de modo a evitar a “exportação
de impostos”; e) estimular a criação de capacidade produtiva que com-
preenda o atendimento à demanda do mercado externo em periodos as-
cendentes do ciclo econômico da economia nacional; f) adotar postura
mais agressiva em negociações externas (identificando e explorando as
margens de manobra possiveis, no contexto da OMC); g) mobilizar a
estrutura de ciência e tecnologia, reforçar seus vínculos com o setor
produtivo, estimulando as ligações entre a atividade exportadora e a
capacidade local de pesquisa e desenvolvimento de produtos e proces-
sos; e, h) ajustar a infra-estrutura e reduzir a desburocratização de pro-
cedimentos para exportação, de modo a atender aos reclamos mais fre-
quentes por parte do setor exportador.

De fato, a pesquisa da CNI realizada em abril de 2002, compreen-
dendo 882 empresas exportadoras, indicou que os principais obstáculos
à expansão das exportações estão relacionados com os portos de saída
(burocracia alfandegária, custo portuário e frete internacional), com a
tributação cumulativa, e com o fato de as linhas oficiais de financia-
mento à exportação serem usadas apenas por poucas empresas.

Este último ponto traz à consideração a questão do acesso ao crédito
versus o custo dos recursos, ou seja, uma questão central para o dese-

14 Em 1999, esse mecanismo garantia quase ¾ das operações de pós-embarque do BNDES-
EXIM. Como conseqüência, aumentou a importância da Seguradora de Crédito à Expor-
tação (SBCE).
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nho da política para o setor. No sistema existente há quinze anos,
Baumann e Braga (1986) encontraram indicações de que o custo do
financiamento era um problema para as empresas. Já Veiga (2000) ar-
gumenta que o custo é um problema menor que o acesso aos recursos,
em que pese a demanda recorrente por sua redução por parte de algu-
mas entidades, como o IEDI.

No entanto, também aqui a discussão é menos trivial, uma vez que a
atividade exportadora é essencialmente um atributo de empresas gran-
des, que têm acesso a financiamento, e a maior parte do financiamento
é de pós-embarque.

Isso significa que a discussão relativa ao financiamento das exporta-
ções não pode ficar limitada a recomendações genéricas quanto ao au-
mento da disponibilidade de recursos ou a redução de seu custo. Mais
relevante parece ser eliminar as distorções que dificultam o acesso uni-
versal ao crédito, e a promoção de ajustes na regulação do sistema.

Com essas considerações, é possivel identificar uma agenda de re-
comendações, diferenciadas segundo a dimensão de análise.

A experiência dos anos 90 comprovou a importância – para o setor
exportador – de se contar com uma taxa de câmbio real efetiva positiva
e sustentada. No entanto, a desvalorização da moeda não é uma condi-
ção suficiente. A falta de crédito para a produção ou para a
comercialização, assim como as carências de infra-estrutura são alguns
dos diversos empecilhos ao desempenho exportador15.

Assim, a lista de recomendações começa por algumas indicações de
caráter genérico, que afetam de modo positivo a todos os setores e agentes
exportadores, como a melhoria de infra-estrutura, a degravação tributária –
eliminando tributos sobre a atividade exportadora direta e indireta –, e a
adoção de uma política comercial voltada para a abertura de mercados a
produtos submetidos a barreiras protecionistas no comércio mundial.

A preservação de uma situação macroeconômica equilibrada tam-
bém ajuda a evitar situações de desconfiança nos mercados financeiros,
que podem afetar a liquidez nas linhas de crédito ao comércio. De modo
semelhante, existiriam claros benefícios universais derivados de maio-
res esforços de associação e coordenação entre a política de desenvolvi-
mento tecnológico e a política de exportação.

15 Haja visto o recente exemplo argentino.
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Ainda num âmbito em que os ganhos seriam generalizados, cabe
indicar a busca de aprofundamento da opção pelo Mercosul, mas em
bases distintas daquelas experimentadas até o momento. A opção
regionalista sempre foi corretamente entendida no Brasil como não-
excludente, no que se refere à busca de outros mercados. A recomenda-
ção é a de que se deveria persistir na soma de esforços com os demais
países-membros para, juntamente com eles, explorar terceiros merca-
dos, a exemplo das missões comerciais conjuntas realizadas recente-
mente. Isso permitiria, ao longo do tempo, consolidar interesses econô-
micos, promovendo um jogo de soma positiva, em que os agentes de
cada país percebessem as vantagens da coesão.

No curto prazo – dada a conjuntura econômica da região – algum
esforço adicional é necessário para prover os meios que tornariam possivel
uma reativação do ritmo de atividade. A recuperação de algum mecanis-
mo que desempenhasse o papel estimulador que os Convênios de Crédito
Recíproco16 tiveram na década de 80 parece cada vez mais necessária.

Outro conjunto de considerações está relacionado com o que pode
ser feito à luz da OMC. Ainda que consideremos que, após a Rodada
Uruguai, uma série de formas de intervenção sistematicamente
adotadas nas últimas décadas pelos países em desenvolvimento tor-
nou-se proibida, existem, ainda, campos a explorar. Por exemplo, o
campo relativo ao uso de subsídios ligados à ciência e tecnologia e
ao desenvolvimento de regiões menos favorecidas. Além disso, é
demandado cuidado no que se refere à preservação da política de
propriedade intelectual, à intensificação da luta pela adoção de es-
paço para políticas de desenvolvimento (TRIMs, subsídios, medidas
compensatórias), assim como é preciso cautela nas negociações de
novos temas – meio ambiente, comércio e investimento, política de
concorrência, facilitação de comércio, compras governamentais, co-
mércio eletrônico, normas trabalhistas.

A experiência da Embraer é ilustrativa nesse sentido. As margens de
equalização de juros, denunciadas por empresas concorrentes, foram
consideradas excessivas pela OMC, enquanto a produção de itens se-
melhantes em outros países pôde contar com apoio público, sob formas
de estímulo à tecnologia e outros argumentos.

16 Sem os custos excessivos de concentração do risco no Tesouro, mas algum sucedâneo
que permita compartilhar esses riscos com as seguradoras privadas.



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 124

As condições de acesso a mercado formam a base dos acordos mul-
tilaterais. Com o lançamento, no ano passado, em Doha, de nova rodada
negociadora no âmbito da OMC, surge a possibilidade de novas oportu-
nidades comerciais, a partir de novas condições para o comércio eletrô-
nico, facilitação de comércio em produtos agrícolas, em serviços, maior
disciplina para a adoção de barreiras comerciais, e outros temas.

Isso não reduz a importância de buscar novas condições comerciais
também a partir de negociações bilaterais, ou com grupos de países, a
exemplo de um eventual aprofundamento do Mercosul, avanço em ne-
gociações com a União Européia e negociações no âmbito da Alca, ex-
ploração sistemática de outros mercados, como o asiático, etc.

Incluir a atividade exportadora na “função objetivo” da política eco-
nômica não é apenas reduzir distorções internas. Inclui também a ex-
ploração sistemática e incessante de novas oportunidades.

Outras recomendações estão associadas à composição da pauta expor-
tadora. Cabe ressaltar que o fato mesmo de as recomendações serem varia-
das por tipos de setores reflete uma não-seletividade a priori de atividades.

No caso de commodities, os preços e, em grande medida, as condi-
ções de comercialização são determinadas em bolsas de mercadorias e
obedecem a uma lógica própria. A exportação é, em geral, feita por
grandes empresas, para as quais alguns temas – como o acesso ao crédi-
to – não costumam constituir limitação séria. A agenda em relação a
esses produtos deve envolver, portanto, o empenho em reduzir barreiras
comerciais externas e, internamente, deve envolver empenho para au-
mentar o grau de processamento dos produtos exportáveis. De modo
complementar, algum estímulo à instalação de empresas brasileiras no
exterior poderia ser pensado, a partir das experiências bem-sucedidas
de alguns segmentos, como o de sucos cítricos.

A posição de confiança em vantagens comparativas autênticas, não
induzidas, em setores como o agronegócio e a siderurgia é correta17, e
certamente influenciada positivamente pelo maior acesso a insumos
importados e à retirada de crédito preferencial, como já mostrado em
Dias e Amaral (2000). Mas isso requer uma postura negociadora mais

17 Siderurgia e agropecuária são dois setores que ganharam em competitividade nos últi-
mos anos, sem tratamento tributário diferenciado ou concessão de subsídios. Desde 1995,
a produção de grãos cresceu 50%, e o PIB agropecuário cresceu 20%. Na siderurgia, a
produtividade duplicou entre 1993 e 2000, e os investimentos quintuplicaram entre 1993
e 1998. Dados e argumentos apresentados em Amadeo (2002)
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ativa, porque essa competitividade não será suficiente, se as condições
de acesso a mercado não forem dadas, como a experiência recente tem
demonstrado de forma inequívoca.

Já as manufaturas leves, padronizadas, são produtos sensíveis a va-
riações de preços relativos, e há um potencial expressivo de itens expor-
táveis, produzidos por empresas de menor porte. A agenda em relação a
esses setores compreende a agilização do financiamento de pré e pós-
embarque, a agilização da política de seguro de crédito, a atração de
empresas pequenas e médias para a atividade exportadora, e sua articu-
lação com empresas maiores e com centros de pesquisa.

Os itens não-padronizados são produzidos, sobretudo, por subsidiá-
rias de empresas transnacionais, com um volume expressivo de transa-
ções intra-setoriais e intrafirma. A agenda, neste caso, deveria incluir a
análise de fatores determinantes da decisão de exportar, em compara-
ção com outros países, assim como o conhecimento dos canais de
comercialização nos principais mercados. Como são empresas grandes,
com facilidades relativas de acesso a crédito no mercado interno, e mes-
mo externo, a recomendação mais evidente é a do aumento de linhas de
financiamento de pós-embarque, uma vez que o crédito de fornecedor
desempenha um papel importante na competitividade nos mercados in-
ternacionais desses produtos.

Um caso intermediário entre as commodities e os itens não-padroni-
zados é o dos produtos baseados em commodities, mas que são resul-
tantes de processos de transformação que os eleva a uma categoria dis-
tinta – laminados, café solúvel, chocolate, por exemplo. A exportação
desses produtos requer apoio técnico, mas, sobretudo, apoio em termos
de negociação, para derrubar as elevadas barreiras comerciais externas.

A importância de promover tais produtos não apenas deriva das van-
tagens comparativas naturais – dada a abundância de recursos naturais
–, mas está diretamente associada às perspectivas de dinamismo da de-
manda externa e de enobrecimento da linha de produção, em termos de
conteúdo tecnológico.

O quadro a seguir ilustra essas diferenças de atributos por tipos de
produtos.
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Por último, a questão da institucionalidade. Um maior grau de expo-
sição no mercado internacional demanda um reforço das equipes nego-
ciadoras, com vínculos com entidades de classe, academia, diversos ór-
gãos de governo, assim como um reforço das unidades encarregadas da
regulamentação e da implementação de instrumentos de defesa comer-
cial. É necessário – e coerente com a ênfase já referida, segundo a qual
a atividade exportadora deve passar a fazer parte da agenda de política
econômica – que os temas vinculados a essa atividade não permaneçam
exclusivos a nichos isolados na burocracia estatal, mas que, ao contrá-
rio, envolvam a atividade dos diversos setores da burocracia.

A importância de poder dispor de um aparato institucional bem defi-
nido está associada não apenas a razões de eficiência de gestão da polí-
tica para o setor. Uma divisão de tarefas e a existência de instrumentos
bem definidos forneceriam elementos, por exemplo, para identificar res-
ponsabilidades em caso de desempenho comercial abaixo do desejado,
algo que nunca foi possivel fazer no caso brasileiro. Para tanto, é neces-
sário que a agência de governo responsável pelo tema tenha poderes
efetivos para atuar nas diversas áreas que afetam o comércio exterior.

A criação de uma agência de governo encarregada essencialmente
dos temas relacionados com o comércio exterior pressupõe algumas
condições básicas, a saber: a) autoridade administrativa, de tal forma a
poder superar eventuais problemas derivados da atual superposição de
atribuições de distintos órgãos de governo; b) capacidade de gestão so-
bre temas fiscais relacionados com o comércio exterior, assim como
questões de financiamento; articulação funcional estreita com as unida-
des negociadoras externas; c) articulação com outras áreas de governo e
com o setor privado, para gestão eficiente dos mecanismos de defesa
commercial; e d) articulação funcional com o setor privado, de modo a
estar em permanente sintonia com suas necessidades e, ao mesmo tem-
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po, evitar induzir desempenhos em setores definidos por critérios não
compartilhados.

5. O papel do BNDES

Nos últimos anos, a redução das exportações para a América Latina
– Argentina em particular – é indicativa da importância de programas
de ajuda à recuperação dos fluxos de comércio com as economias da
região. Em situações de escassez de recursos, como no início dos anos
80, mecanismos de clearing regional, como o CCR, foram bastante im-
portantes para viabilizar a recuperaração do ritmo dos negócios. Uma
participação do Banco nesse sentido seria certamente bem recebida e
poderia ter um efeito multiplicador de atividades.

De modo semelhante, o apoio do Banco à viabilização de iniciativas
conjuntas com países parceiros menores, visando terceiros mercados,
poderia ser um divisor de águas no dinamismo do Mercosul.

O Banco tem tido um envolvimento crescente com o financiamento
ao setor exportador. Os desembolsos do BNDES-EXIM passam de 13%
dos desembolsos totais do Banco, em 1998, para 24%, em 2001. No
entanto, duas considerações merecem ser feitas: a) esse percentual re-
presenta apenas 4,5% do valor total exportado pelo país; b) 63% dos
desembolsos destinam-se a créditos de pós-embarque.

As questões básicas em relação à necessidade, ou não, de alterar a
dotação ou as condições de custo desse financiamento foram objeto de
consideração na seção anterior. O Banco adquiriu participação acionária
na SBCE, de modo a integrar as atividades da seguradora às atividades
de financiamento às exportações empreendidas pelo Banco. Essa é uma
direção louvável e digna de registro. Entretanto, um tema que permane-
ce em aberto é saber de que maneira o Banco poderia contribuir de
modo adicional para aumentar o crédito de pré-embarque para aqueles
agentes que não formam parte de sua clientela natural – as pequenas e
médias empresas.

As linhas de crédito ao setor exportador não são universais, mas
relativas a um conjunto de produtos específicos. Tendo em vista a expe-
riência relatada anteriormente, o Banco poderia proceder à avaliação ou
– se ela já foi realizada – à divulgação mais explícita da racionalidade
econômica que orientou a elaboração dessa lista de produtos passíveis
de benefício creditício.
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O Banco poderia patrocinar mais intensamente as iniciativas de P&D
que implicassem vinculação entre empresas do setor exportador e cen-
tros de pesquisa, possivelmente em iniciativas conjuntas com a Finep e
outros organismos, como o INPI, por exemplo.

A esses pontos deve ser acrescentado o seguinte. Em estudo recente
(Baumann e Franco, 2002) sobre o desempenho das exportações brasi-
leiras aos EUA, foram encontradas indicações de que o diferencial de
preferências comerciais concedidas aos sócios do Nafta não parece ser
a principal explicação para a perda de participação no mercado, em
favor de produtos mexicanos e canadenses. Outros atributos – interação
produtiva entre empresas sediadas nos EUA e nos dois países vizinhos,
redes de comercialização, etc. – parecem ser mais determinantes.

Nesse sentido, caberia a recomendação de que o Banco apoiasse de
maneira mais decidida a criação de condições de comercialização nos
mercados-alvo, inclusive financiando investimentos nesses mercados.

Por último, uma divagação. A análise tradicional de projetos reco-
menda – dependendo dos objetivos da política econômica – quantificar
o emprego relativo dos fatores de produção e o preço-sombra da divisa
(ou custo dos recursos domésticos) em cada caso. Uma vez reconhecida
a relevância da atividade exportadora para os propósitos
macroeconômicos, este último elemento torna-se de crescente impor-
tância. Assim, seria recomendável acrescentar – na análise de projetos
por parte do Banco – uma valoração da capacidade produtiva destinada
a itens exportáveis.

Este é um aspecto sensível, uma vez que a OMC condena explicita-
mente a adoção de desempenho exportador como critério de projeto.
Além disso, minha experiência pessoal, como membro de colegiados
no Conselho de Desenvolvimento Industrial e na Befiex, indica que
essa perspectiva levou órgãos do governo a induzir compromissos por
parte das empresas além do que elas pretendiam, ou deveriam, assumir,
e o volume de inadimplências foi elevado. De todo modo, é preciso
pensar em algum mecanismo que estimule a geração de divisas. No
passado, isso foi feito à saciedade pelo CDI e pela Befiex. Hoje, talvez
corresponda ao BNDES um papel pró-ativo nessa direção.
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SISTEMATIZAÇÃO DO DEBATE SOBRE

“POLÍTICA INDUSTRIAL”

O trabalho de sistematização do Seminário sobre Política Industrial ba-
seou-se principalmente nos trabalhos e debates da sessão especial dedicada
ao tema, mas contou, adicionalmente, com elementos do 1º seminário –
Estabilização, do 2º seminário – Competitividade e, sobretudo, das discus-
sões havidas no interior do GT de Política Industrial1. Alguns dos membros
do GT expressaram os seus pontos de vista de forma escrita, em notas e
comentários, valiosos. Estas discussões ajudaram sobremaneira a identifi-
car (e encaminhar) aspectos dúbios e a formular os parâmetros básicos de
uma política industrial, tal como proposta pelos participantes. O debate no
interior do GT de Política Industrial foi bastante exaustivo, embora possi-
velmente inconclusivo em diversos pontos. Houve por parte deste
sistematizador um esforço de consolidação com a preocupação explícita de
apontar as principais convergências – básicas, relevantes, formadoras de
um núcleo comum suficiente para uma política industrial – e de indicar
algumas diferenças e divergências. Estas duas últimas indicam uma
pluralidade de alternativas, sem no entanto negar a existência de uma base
comum sólida para a feitura de uma política industrial consistente.

Os textos foram preparados – a partir dos “termos de referência”
propostos aos autores pelo GT de Política Industrial – por Luciano
Coutinho e Edward Amadeo. Os dois textos dificilmente poderiam ser
mais antagônicos. Enquanto o primeiro afirma a necessidade
incontornável de política industrial, o segundo procura mostrar que ela
é, quanto aos resultados, ociosa ou ineficaz, e quantos aos custos,
dispendiosa. Se para Amadeo a política industrial pode representar uma
ameaça à estabilização, para Coutinho os impasses e armadilhas da es-
tabilização só poderão ser superados e resolvidas com o seu auxílio.

* GEEIN/ UNESP (Universidade Estadual de São Paulo, Araraquara).
1 O GT de Política Industrial foi coordenado por Gastaldoni.

João Furtado*



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 134

Uma ausência importante deve ser registrada: a dimensão internacional
das políticas industriais. O cenário internacional fez-se presente em
muitas intervenções, mas sob a forma de economia internacional e não
de políticas industriais. Quanto aos debatedores, também eles se esmera-
ram em diferenças e divergências. Para além dos aspectos propriamente
do debate em sua forma, com elementos pictóricos muito ilustrativos,
ocorreram de fato contribuições importantes por parte dos três debatedores
– Gustavo Franco, Fábio Erber e Antonio Barros de Castro.

Das demais mesas diretamente ligadas ao tema da política industrial
– Estabilidade (Dionísio Dias Carneiro e Luiz G.M. Belluzzo) e
Competitividade (Renato Baumann e Pedro M. Veiga) – foram recolhi-
dos elementos que contribuem para reforçar a idéia de política industri-
al como necessidade para um novo ciclo de crescimento, de desenvolvi-
mento e mesmo para, simplesmente, alcançar uma estabilidade susten-
tável, bem como ressalvas e condicionantes que podem servir de alerta
quanto à sua operacionalização.

1. O debate sobre a existência de Política Industrial

A premissa básica da argumentação desenvolvida por Luciano
Coutinho é sobre a própria política industrial: “por opção ou omissão,
todos [os países] possuem política industrial”. Esta afirmação reapare-
ceu, com outra conotação, na argumentação de Edward Amadeo, para
quem o Brasil possui, sim, uma política industrial – ineficiente e cara,
mas possui. Este ponto havia sido, anteriormente, apresentado por
P.M.Veiga, quando afirmou que o Brasil teve nos anos 1990 uma políti-
ca industrial – “podemos não gostar dela, mas tivemos”.

Todos os países possuem, pois, políticas industriais, desde a omissa, que
ratifica escolhas pretéritas e projeta as trajetórias passadas para o futuro, pas-
sando por aquelas mais tópicas, voltadas para problemas localizados, eventu-
almente decorrentes de uma agenda de interesses setoriais ou regionais, até
aquelas que obedecem a projetos estruturantes com elevado grau de consis-
tência (interna e relativamente às demais políticas) e permanência temporal
(com objetivos de longo prazo, mesmo que operacionalizadas com instru-
mentos flexíveis). Na opinião de Amadeo (de forma explícita e enfática) e
Veiga (en passant), as políticas industriais brasileiras dos anos 1990 ficaram
no caso intermediário: prisioneiras de interesses setoriais (automobilística,
por exemplo) ou regionais (eletroeletrônica manauense).
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A síntese das diversas posições, sobre a existência ou não de política
industrial, poderia ser assim resumida. Os críticos da política industrial
espelham-se nas experiências passadas, inclusive as dos anos 1990, para
afirmar que ela sempre se fez presente e resulta cara ou ineficaz, en-
quanto os defensores da sua adoção procuram sustentar que ela é
inescapável (até mesmo por omissão) e imprescindível (para resolver
deficiências), mas para evitar recair em erros passados precisa preen-
cher duas condições: uma agenda moderna e consistência instrumental.

2. O debate sobre a necessidade de Política Industrial

O tema da política industrial apareceu, com mais ou menos ênfase,
em muitas das apresentações e intervenções das diferentes mesas do
seminário. Em diversas oportunidades, ela fez-se presente ligada à per-
gunta: como retomar o crescimento? Foi a partir desta indagação que o
ex-ministro J.P. Reis Velloso, na abertura dos trabalhos do primeiro se-
minário (estabilidade), sustentou a necessidade de política industrial.
Foi também como decorrência do reconhecimento da insuficiência da
estabilização para promover o crescimento que outros participantes avan-
çaram a necessidade de outras ações ou políticas. Foi este o caso, na
mesa de estabilização, das posições de Dionísio Dias Carneiro e, mais
enfaticamente, L.G.M. Belluzzo, com S.Bessermann numa posição in-
termediária, reconhecendo o erro de diagnóstico em relação aos
automatismos de mercado no sentido de lograr o crescimento a partir da
estabilização, uma posição que foi sustentada em aportes de recursos
externos e num cenário internacional favorável. Os comentários de Ar-
mando Castellar, sobre os dois artigos básicos da mesa de Estabilidade
– de D.D.Carneiro e L.G.M. Belluzzo – e as respectivas apresentações
assinalaram, como convergência importante dos autores, o reconheci-
mento da “incapacidade do Plano Real de [fazer] retornar o Brasil à rota
do crescimento”. Este ponto esteve presente também na discussão feita
por S.Bessermann, quando mostrou que ocorreu uma “ilusão neoliberal”,
traduzida numa tentativa de “maximizar o enquadramento na nova or-
dem internacional”. Em contraste evidente com a crença vigente por
longo período e resumida nas palavras de Bessermann, foram muitos os
participantes dos painéis que enfatizaram, como diretriz principal, que
“o Estado brasileiro deve retomar papel ativo no desenvolvimento bra-
sileiro” (Além & Pinto, síntese do GT – Política Industrial), aduzindo,
quanto ao método, a questão da coordenação – em dois sentidos: dentro
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das organizações públicas e entre elas (Além & Pinto, op. Cit.), mas
dificilmente alguém poderia discordar da necessidade de estender esta
coordenação aos atores privados e – em muitos casos – às organizações
da sociedade e do chamado terceiro setor.

Na sua argumentação, Reis Velloso mostrou uma preocupação inci-
siva (e que só ele destacou com tamanha ênfase) com relação à dimen-
são conhecimento e suas políticas – sobretudo aquelas vocacionadas
para a sua criação e difusão, tanto nos setores de tecnologia mais avan-
çada quanto nos de tecnologia madura. A despeito desta ênfase num
elemento que poderia ser considerado estritamente horizontal, Reis
Velloso reconhece a necessidade de políticas setoriais, sobretudo aque-
las voltadas para o desenvolvimento dos instrumentos da sociedade do co-
nhecimento, quais sejam: a eletroeletrônica e a internet, que correspondem
a “fatores horizontais” do conhecimento. Dito de outra forma: para que
a informação e o conhecimento possam penetrar de forma ampla e pro-
funda na economia e na sociedade, faz-se necessário dispor de suas
modernas ferramentas (informática, eletrônica e comunicações). Sobre
este ponto, faz-se necessário registrar a divergência clara deste
posicionamento com o de Castro, na mesa seguinte (Política Industrial),
quando estima que a indústria eletrônica seria dispensável – é isso que
claramente indica Castro quando se refere à Europa como “cemitério de
eletrônica” (remetendo a um livro de Chandler2 ). O debate recolheu ain-
da, num extremo oposto ao de Velloso, o posicionamento que incluiria o
de Amadeo, para quem dispor de uma indústria eletrônica mais prejudi-
caria do que traria benefícios – uma afirmação fundamentada na análise
dos preços dos produtos desta indústria3 .

A remoção dos entraves ao crescimento exige, pois, políticas indus-
triais, na visão de Reis Velloso. De forma implícita, Velloso evita os
(falsos) dilemas entre horizontalidade e verticalidade e entre neutralida-
de e intervenção dirigista. De fato, a política deve ser orientada por
objetivos horizontais – promover a incorporação de conhecimento a to-
das as atividades econômicas e sociais, das mais básicas (como a agri-

2 Alfred D. Chandler Jr, Inventing the Electronic Century: The Epic Story of the Consumer
Electronics and Computer Science Industries, Free Press; 1st edition (November 15, 2001).
3 Os cálculos sobre a evolução dos preços exigiriam, na apreciação de diversos participantes
externada nas discussões internas, uma série de aprofundamentos metodológicos. Ademais,
os preços deveriam ser complementados por outros elementos, como as elasticidades-renda
(como se sabe há muito), além das externalidades sobre tantas atividades econômicas.
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cultura) às mais avançadas (biotecnologias, por exemplo) – e pode, para
isso, lançar mão de intervenções mais verticais (como o fortalecimento
das bases da sociedade do conhecimento: eletroeletrônica e internet).

O outro falso dilema que Reis Velloso procura equacionar é o da –
igualmente falsa – oposição entre mercados interno e externo. Na sua
visão, “o Brasil não eliminará a vulnerabilidade externa atual se não
adotar uma política de investimento para exportação”, mas é necessário
evitar, nisso, o trade-off entre exportações e mercado interno. Na solu-
ção proposta por Reis Velloso, a opção pelo conhecimento contribui
para aumentar o valor adicionado das exportações, ao lado do qual são
necessários dois esforços adicionais, na mesma direção: mudar (dina-
micamente) a composição da pauta em direção a produtos com maior
conteúdo tecnológico e desenvolver novas plataformas de exportação
em segmentos de elevado dinamismo.

Um dos pontos mais importantes do debate (que será retomado adi-
ante, na distinção sintética, estabelecida por F. Erber, entre crescimento
e desenvolvimento) envolve as razões que justificaram o caminho da
industrialização e da substituição de importações. Os membros do GT,
enfaticamente, indicaram a necessidade de incorporar este ponto do
debate. As razões que motivaram – historicamente – a opção pela in-
dustrialização e pela substituição de importações agregam razões liga-
das às condições de produção, ao sistema de preços e à dinâmica da
demanda. De forma simplificada e figurativa, “commodities não podem
pagar por produtos diferenciados”. De forma substantiva, essa simplifi-
cação reúne três elementos. Em primeiro lugar, existem diferentes elas-
ticidades-renda pela demanda de produtos, fazendo com que algumas
atividades tendam a elevar a sua participação na produção e na oferta
totais. Em segundo lugar, os preços das commodities (um genérico de
produtos primários) tendem a reduzir-se relativamente aos preços dos
produtos diferenciados (um genérico de produtos industriais). Assim,
países que possuem algum tipo de especialização nessas atividades ten-
derão a apresentar maior potencial de crescimento. A réplica a esta afir-
mação (que sustenta a necessidade de ter presença em setores dinâmi-
cos) foi apresentada por Amadeo, com séries de preços que revelam
uma tendência à deterioração de preços como os dos produtos
eletroeletrônicos, culminando com a afirmação de que a existência de
um setor fabricante de produtos eletroeletrônicos é deletéria para o de-
senvolvimento. A sustentação clássica da necessidade de setores fabri-
cantes de produtos com elevada elasticidade-renda da demanda procu-



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 138

rou mostrar que nestes setores as estruturas de oferta são, geralmente,
mais concentradas e que as fortes barreiras à entrada de novos produto-
res tendem a proteger os rendimentos (e, eventualmente, as rendas) dos
ofertantes; e que isto ocorre diferentemente nos setores produtores de
produtos banalizados (commodities), onde a entrada é fácil e, portanto,
muitos novos ofertantes podem surgir, com remuneração inferior dos
fatores, determinando, assim, preços declinantes. As contribuições da
economia contemporânea a estes argumentos clássicos reforçaram enor-
memente o espaço para as políticas industriais, sobretudo as de cunho
tecnológico (uma dimensão reconhecida também por Amadeo), e para
intervenções públicas articuladoras das dimensões produtiva (o propri-
amente “industrial”) e comercial (relacionado às “exportações”). Isto é
válido até mesmo para as vertentes mais ortodoxas da economia, como
assinalou F.Erber.

É possível afirmar que na visão de Reis Velloso, tal como apresenta-
da no Seminário, o conhecimento e a tecnologia estão no centro das
políticas públicas e da política industrial em particular. Neste aspecto, é
possível estabelecer uma convergência – pontual, mas relevante – entre
Reis Velloso e Amadeo: o reconhecimento da importância da política
tecnológica. Amadeo admite a sua propriedade e, embora seja refratário
à adoção de políticas industriais, reconhece que as políticas tecnológicas
podem ser eficazes. Velloso vai além e coloca a política tecnológica
integrada com a política industrial, um ponto destacado, também, por
L.Coutinho e M.S. Bastos Marques.

3. A necessidade de política industrial enquanto vetor
de reorientação da política macroeconômica

e de sustentação da estabilidade

Se nas contribuições e intervenções das mesas de Estabilidade e de
Competitividade a política industrial apareceu para ajudar a promover o
crescimento ou para remover restrições que se lhe antepõem, na visão
de Luciano Coutinho a política industrial foi colocada no centro da po-
lítica econômica e, mesmo, da política macroeconômica. De fato, na
sua análise, Coutinho mostra que a política macroeconômica da estabi-
lização não foi apenas incapaz de promover o crescimento, foi também
incapaz de sustentar-se enquanto estabilização. Com isto concordaram,
em outras mesas, diversos participantes. Coutinho aduziu a isto um ele-
mento: só a política industrial poderá libertar a política macroeconômica
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do seu círculo vicioso e dar-lhe um novo alento. Tal como colocada
hoje, a política macroeconômica estiola-se dentro de limites estreitos e
rígidos. Para superá-los, deve a política macroeconômica recorrer a ações
que removam os obstáculos, uma afirmação que apareceu, nas discus-
sões do GT, resumida na identificação da redução da dependência ex-
terna como o objetivo prioritário da política industrial.

A argumentação de Luciano Coutinho pode ser desdobrada em dois
momentos, correspondentes a duas fases de uma política industrial adap-
tada às condições brasileiras. Estas condições apresentam, com impor-
tância destacada, um elemento que precisa ser reconhecido por qual-
quer política econômica: a enorme fragilidade externa. Sobre esta fragi-
lidade, fonte de vulnerabilidade e problemas macroeconômicos, vários
outros expositores e debatedores manifestaram posições, entre eles o
ex-ministro Reis Velloso e S.Besserman, na mesa de Estabilidade, e
J.R.M. Barros, na mesa de Competitividade.

O diagnóstico de Luciano Coutinho parte de análise da situação bra-
sileira e das heranças da estabilização. Nelas, Coutinho identifica uma
situação crítica que pode ser resumida em dois elementos:

•  uma importante vulnerabilidade externa;

•  um regime macroeconômico perverso.

Os pontos exigem esclarecimentos. A vulnerabilidade externa tra-
duz-se na necessidade permanente de contar com aportes de recursos
forâneos, enquanto o regime macroeconômico perverso está sintetizado
na persistência de taxas de juros elevadas, persistentemente elevadas,
em patamares insustentáveis para qualquer regime de crescimento, in-
sustentáveis até mesmo para a simples manutenção da estabilidade.

Os juros elevados representam um ponto, aliás, que vincula a mesa
de política industrial à de estabilização e de competitividade: foi ressal-
tado também no primeiro e segundo seminários, por L.Belluzzo (de for-
ma extensiva), G.Mantega (em várias passagens), S. Bessermann (a ilu-

são neoliberal e da globalização benigna) e J.R.M.Barros (“Estamos a
quilômetros de uma verdadeira estabilização”; e “completamos o 10º
ano de juro real muito elevado”, “a estrutura de financiamento é insus-
tentável a longo prazo”.).

A análise de Coutinho desdobra-se, pois, em duas fases. A primeira
fase da política industrial terá que contemplar necessariamente, segun-
do L.Coutinho, a prioridade de restaurar algum nível de sustentabilidade
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ao balanço de pagamentos. Não podendo prosseguir na trilha proposta
pelo diagnóstico otimista sobre a evolução favorável do quadro interna-
cional e do financiamento voluntário do balanço de pagamentos brasi-
leiro, a política econômica terá – necessariamente – que voltar-se para a
superação desta restrição.

Uma proposição de Coutinho afigura-se central no debate sobre a
política industrial brasileira, sobre a necessidade de uma política indus-
trial para o Brasil, nas circunstâncias atuais. No diagnóstico que presi-
diu a estabilização e o Plano Real, seriam criadas, pela própria estabili-
zação, as condições para a retomada do investimento; e ele permitiria a
remoção dos eventuais constrangimentos externos, seja atraindo novos
investimentos, seja deslocando o padrão de competitividade da econo-
mia para um patamar superior. Neste novo patamar, haveria substitui-
ção “natural” (oposta a “artificial”, promovida pela política dirigista) de
importações e promoção “automática” (sem necessidade de outras me-
didas) de exportações. Vários interlocutores dos três seminários con-
cordaram com a apreciação crítica de Coutinho sobre o equívoco do
diagnótico e fracasso do Plano Real em relação ao alcance de um novo
patamar competitivo. O novo “patamar competitivo” só foi alcançado,
na verdade, em circunstâncias muito excepcionais, vinculadas muito
mais ao fracasso dos automatismos do que aos encadeamentos sugeri-
dos pelos promotores da estabilização e da política “hands-off”. Assim,
nem mesmo a desvalorização de 1999 foi capaz de promover um supe-
rávit comercial relevante e só a fortíssima desvalorização de 2002 –
visivelmente exagerada e que esteve combinada a um sensível
desaquecimento – produziu esse efeito. Dito de outra forma: a estabili-
zação foi feita sobre fluxos de capitais externos num momento da con-
juntura internacional em que eles estiveram disponíveis, criando com-
promissos para uma fase em que eles se tornaram muito mais seletivos,
sem que tenham, no período, sido criadas as condições para uma
estruturação produtiva mais consistente, capaz de colocar a balança co-
mercial em patamar mais favorável.

Mas Coutinho acrescenta ao diagnóstico do fracasso da estabiliza-
ção em termos da retomada do crescimento e da sustentação do setor
externo um elemento adicional: a política industrial é vital para dar sus-
tentação à própria estabilização. Na sua visão, só a política industrial
será capaz de libertar a política macroeconômica dos seus vícios e dos
seus efeitos perversos. Um destes efeitos perversos é o custo de capital,
a onerar a economia e restringir projetos de investimento. Afinal, os
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setores hipercompetitivos da economia brasileira estão, em tantos ca-
sos, com restrições de capacidade precisamente pelo fato de que a
macroeconomia inviabiliza quaisquer projetos, mesmo aqueles que po-
deriam vir em seu socorro, removendo as restrições externas. Por isso,
uma das funções básicas fundamentais da política industrial é a de redu-
zir o custo de capital.

Este ponto, reconhecido também por J.R.M. Barros, foi comentado
por Gustavo Franco, de forma crítica. Para ele, existem duas formas de
encarar e enfrentar o problema, uma delas definitiva e regular, a outra
provisória e distorcida. Se os juros são elevados, é porque as condições
estruturais assim o determinam, afirmou Franco. Pode-se “driblar” esse
custo, ou pode-se “reduzi-lo”. G.Franco reiterou, sobre este ponto, a habi-
tual preocupação dos adversários e críticos da política industrial: conceder
aos formuladores e executores da política econômica (e industrial) o poder
de arbítrio sobre a concessão de benefícios – pode a política industrial não
ser seletiva?. Este aspecto esteve presente na afirmação de Amadeo sobre
os subsídios que, segundo ele, o BNDES concede às empresas. Como mos-
trou Gastaldoni, inexistem subsídios nestas operações. Aliás, estas opera-
ções sequer alcançam a possibilidade de oferecer às empresas brasileiras
condições de capital isonômicas em relação à concorrência (internacional).
A.B.Castro foi na mesma direção, quando enfatizou, por absurdo, que “en-
tão, tudo abaixo de 26% seria subsídio?”

É neste contexto que se coloca a questão da substituição de importa-
ções e da promoção de exportações. A teoria econômica prescreve que
a política industrial deveria orientar-se para objetivos outros que não a
balança comercial – sobretudo, que não a substituição de importações.
Ocorre, e este é o paradoxo notado por diversos participantes, que a de-
mora em adotar medidas promotoras do comércio exterior brasileiro leva,
nas circunstâncias atuais, à necessidade de priorizar este objetivo. Na mesa
sobre competitividade, o Embaixador Rubens Barbosa estabeleceu diplo-
mática – embora enfática – divergência em relação ao argumento apre-
sentado por P.M.Veiga sobre a ociosidade de uma política específica para
a eletroeletrônica e defendeu que se discutam claramente a necessidade e
a conveniência de atrair empresas fabricantes de produtos eletroeletrônicos.
Esta proposição, com nuanças e ressalvas, pôde ser encontrada nas inter-
venções de diversos participantes, mesmo que “desalinhados” em outros
aspectos do debate. No GT, houve quem sustentasse que os
eletroeletrônicos, ao lado dos químicos e bens de equipamento, “ofere-
cem-se como prioritários para a política industrial brasileira”.
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Isto suscita um ponto importante sobre horizontalidades e verticalidades,
neutralidades e intervenções (setorialmente) seletivas. É fato que ainda
existe espaço para intervenções horizontais e dotadas de alguma neutra-
lidade (setorial). Será no entanto inevitável que o pêndulo balance, por
um período, em favor de intervenções mais setoriais. Pelo menos duas
razões informam esta percepção. A primeira reflete a pressão conti-
da de alguns setores, cujo desenvolvimento foi retardado ou
inviabilizado por ausência ou insuficiência de apoios. A segunda,
vinculada à argumentação já apresentada, prende-se ao sentido de
urgência que as pressões do setor externo deverão impor à política
econômica em seu conjunto, pressões que poderão ser atenuadas por
ações setoriais (um ponto a retomar adiante, na penúltima seção).
Isto reitera a opção – sustentada por diversos participantes e retoma-
da no GT – por uma política de substituição de importações nos se-
tores deficitários e com demanda elástica (em relação ao crescimen-
to), mesmo que seja conveniente, desde a partida, vincular este pro-
cesso a uma ativa promoção de exportações.

4. Elementos de uma política industrial no Brasil

As contribuições dos autores e os debates havidos nas três mesas
aqui recuperadas podem ser consideradas relevantes – e, na apreciação
deste sistematizador, também suficientes – para o desenho de uma polí-
tica industrial moderna e eficaz. Modernidade e eficácia da política in-
dustrial significam poder alcançar os objetivos da política sem incorrer
em custos de experiências passadas, sem provocar retrocessos indesejá-
veis em termos de competitividade, de abertura e exposição aos regimes
competitivos contemporâneos. Aliás, eis aí um notável avanço da argu-
mentação de todos os autores defensores da política industrial, à exce-
ção de Reis Velloso: a preocupação com os antídotos em relação aos
possíveis problemas da política industrial. Castro, Coutinho e Erber,
inscritos entre os principais defensores da adoção de políticas industri-
ais, propugnaram desde a partida elementos que permitem evitar possí-
veis efeitos adversos das escolhas. Assim, apareceram no debate, con-
frontadas, as “falhas de mercado” (que demandam política industrial) e
as “falhas de governo” (que previnem contra intervenções ou orientam
o seu formato). A superação dos efeitos das primeiras, com o auxílio
das segundas, esteve reiteradamente informada pela necessidade de es-
tabelecer, previamente aos benefícios seletivos, metas de desempenho e
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penalidades dissuasórias de comportamentos inconsistentes com os ob-
jetivos da política (negociados com as empresas).

 Muitos dos participantes contribuíram para um desenho que, ao fi-
nal, pode ser considerado bastante abrangente; e mesmo aqueles cujo
objeto não era o das políticas industriais forneceram valiosos elementos
que ajudam a formular um consenso básico, consenso sobre o qual po-
dem, subseqüentemente, ser incorporados elementos novos, de abertura
do leque de opções mais específicas de política industrial, de
competitividade e de desenvolvimento. Vários dos autores e participantes
mais preocupados com a estabilidade reconheceram, a despeito desse seu
objeto, os limites da estabilização e a necessidade de avanços. De forma
explícita ou apenas implicitamente, muitos dentre eles concordaram com
a idéia de políticas mais ativas, capazes de promover objetivos e alcan-
çar resultados em relação aos quais a política macroeconômica da esta-
bilização foi insuficiente. Como definir e implementar estas políticas?

Uma primeira concordância fundamental do debate dos promotores
da política industrial refere-se à preponderância de elementos horizontais
combinados a outros verticais. Assim, por exemplo, todos os autores, in-
distintamente, enfatizaram a importância dos ganhos de produtividade e
competitividade alcançados nos anos de 1990 e a necessidade de prosse-
guir nessa mesma direção. Esta concordância alinhou Castro e Coutinho,
de um lado, e Amadeo e Franco, de outro lado, habitualmente em posi-
ções diferenciadas. A mesma horizontalidade pode ser captada na argu-
mentação de Reis Velloso quanto ao vetor conhecimento, que deveria
perpassar todas as atividades econômicas, independentemente da sua na-
tureza setorial. O mesmo ponto esteve presente, na sessão anterior
(Competitividade), na argumentação de J.R. Mendonça de Barros. Neste
caso, com a observação, de registro necessário, de que M.Barros conside-
rou indiferenciadas atividades como a agricultura e a indústria.

Adicionalmente, houve uma ampla concordância quanto ao fato de
que a política industrial não deve evitar escolhas, embora tenha que
evitar escolher “campeões”. Longe de ser sofisma ou jogo de palavras,
esta diferença é crucial para uma política industrial moderna e eficaz. A
política industrial deve privilegiar critérios, e estes devem ser claros. A
partir deles, as estratégias dos atores devem ser premiadas (e, portanto,
não premiadas) em decorrência da aderência ou divergência em relação
aos critérios da política, não às suas escolhas específicas. Assim, se a
política de promoção de exportações é crucial para a sustentação da
política macroeconômica e para a remoção dos entraves ao crescimento
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e ao desenvolvimento, então as estratégias e os projetos que priorizem
esta orientação serão beneficiados, sem que isso represente arbitrarie-
dade da escolha (de ganhadores e perdedores) ou comportamento dis-
cricionário por parte dos formuladores e executores da política industri-
al e de comércio exterior, substituindo (e entorpecendo, anulando) o
necessário papel dos mecanismos de mercado. O mesmo seria válido,
também, para os aspectos tecnológicos, em que pese a ressalva, oportu-
na, de G.Franco quanto à dificuldade inerente a esta apreciação.

Um aspecto que perpassou diversas exposições e intervenções refe-
re-se à estrutura industrial, à composição da produção industrial em ter-
mos de setores e produtos. Reis Velloso, com o argumento sobre a neces-
sidade de fortalecimento dos setores que são básicos para a produção e
difusão do conhecimento, e Coutinho, com a sua ênfase no atraso do setor
eletroeletrônico, mostraram a necessidade de uma atenção especial a este
setor. Amadeo e Castro, em outros aspectos tão divergentes, concorda-
ram em pelo menos uma questão: é possível desenvolver a indústria e a
economia sem dedicar nenhuma atenção especial à eletroeletrônica. Eis
aí uma divergência importante para a qual o debate não deu resposta defi-
nitiva. F. Erber, no entanto, trouxe à discussão um aspecto que pode mos-
trar-se útil para resolver esta questão. Na sua argumentação, Erber apre-
sentou uma importante distinção entre crescimento – “mais do mesmo” –
e desenvolvimento – “mudança estrutural”, quer dizer, mudança na com-
posição da produção (industrial), que pode requerer “modificação na es-
trutura de ativos das empresas”. Na réplica de Castro, Coutinho e Erber à
crítica de Amadeo à velha política industrial e ao cepalismo, registrou-se
um elemento comum: as escolhas setoriais orientadas pelo duplo critério
da densidade de valor (e não de valor adicionado, que representa uma
simplificação e induz a erro4 ) e dinamismo de mercado.

Assim sendo, qual a importância e o papel de setores como o
eletroeletrônico? Se para Amadeo ele é ocioso e talvez mesmo nefasto

4 Existe uma diferença conceitual e empírica entre maior valor agregado e densidade de
valor mais elevada. F.Fajnzylber afirmou (en passant) que “a indústria de calçados do
Uruguai retira valor do couro”. Um couro de boa qualidade, com fabricação de calçados
de má qualidade (ou design impróprio, ou estratégia comercial equivocada...), resulta em
“valor desagregado”. De forma menos radical: nem sempre prosseguir na cadeia (agre-
gando valor) resulta benéfico, pois o quociente entre o valor assim acrescentado e os
recursos produtivos utilizados pode ser, na nova etapa, inferior ao valor médio da etapa
precedente. Aumentar o valor agregado pode, por isso, ser inadequado, enquanto aumen-
tar a densidade de valor – o valor acrescentado por unidade de recurso utilizada – dificil-
mente produzirá resultado dúbio.
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(“estamos melhor sem eletrônica do que com ela”), e para Castro é pelo
menos prescindível (a Europa, “cemitério de eletroeletrônica”, nem por
isso deixa de desenvolver-se), para Coutinho, Erber e Reis Velloso os
setores eletroeletrônicos possuem papéis relevantes e necessários, tal-
vez insubstituíveis. Em primeiro lugar, devido à elasticidade-renda: quan-
do cresce a renda, cresce muito mais do que proporcionalmente a de-
manda destes produtos (e dos serviços correlatos, acrescentaríamos).
Em segundo lugar, como decorrência, o peso desta atividade, e em que
pese a tendência à redução dos preços mostrada por Amadeo, tende a
elevar-se, elevando-se também o ônus que isso representa para o balan-
ço de pagamentos. Mas seria possível argumentar, como faria, por exem-
plo, Amadeo, que a economia pode pagar pelos eletrônicos com produ-
tos de outras atividades, desde que elas pudessem modernizar-se em rit-
mo adequado (o que, aliás, fizeram, ao longo dos anos 1990). Admitindo
que seja possível compatibilizar estas elasticidades-renda, dos produtos
importados (eletroeletrônicos) e dos produtos exportados (outros), per-
manece em aberto a questão avançada, na primeira sessão, pelo ex-minis-
tro Reis Velloso: como fortalecer a necessária difusão de conhecimentos
sem contar com uma forte base eletroeletrônica e informática (internética)?
Eis aí um aspecto que mereceria aprofundamento adicional: existe uma
diferença entre uma estrutura industrial e um sistema industrial? Um con-
junto amplo e diversificado de atividades industriais e seus respectivos
serviços de apoio pode ganhar produtividade e competitividade por meio
de mecanismos de integração e sinergia? Neste caso, que papéis devem
ser considerados para os conjuntos setoriais de bens de capital,
eletroeletrônicos e químicos que, além do peso que possuem (nas impor-
tações) e das respectivas elasticidades-renda (elevadas), apresentam tam-
bém efeitos dinâmicos em termos de um sistema industrial?

Diversos participantes dos seminários assinalaram os importantes
ganhos de produtividade da economia brasileira e da sua indústria nos
anos 1990. Por que razão estes ganhos de produtividade não se traduzi-
ram em ganhos de competitividade equivalentes? Uma possível respos-
ta pode ser encontrada na indagação anterior, bem como nas interven-
ções de diversos participantes (como M.S.Bastos Marques, A. B.Castro,
J.R.M.Barros). Por mais que a indústria brasileira possa ter desenvolvi-
do aspectos fundamentais da sua produtividade física (nela incluídos os
aspectos de qualidade), deixou de desenvolver os atributos intangíveis
que se tornaram fundamentais na competição contemporânea: marca,
apelo cultural, logística, vínculo permanente com o mercado, um ponto
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reconhecido por vários participantes. A frase, que já se tornou um qua-
se-chavão, indica que “o Brasil é comprado”, não vende. Pelo menos
dois dos participantes enfatizaram a necessidade de reduzir o viés
antiexportador (M.S.Bastos Marques e P.M.Veiga). Veiga, mais enfáti-
co, sustentou a necessidade de reduzir o nível de proteção tarifária, com
isso induzindo atitudes mais exportadoras.

Como garantir, no caso dos proponentes de uma política industrial
direcionada também para a substituição de importações, a necessária
economicidade? L.Coutinho que, ao lado do Embaixador Rubens Bar-
bosa e de Fábio Erber, foi o mais enfático defensor de uma política
nesta direção, propugnou a necessidade de adoção de escalas competiti-
vas internacionais e combinação de substituição de importações com
exportações. Do mesmo modo, ressaltou que a substituição de importa-
ções tem que ser promovida de forma seletiva e avaliada em termos das
cadeias, de forma integrada, verificando os possíveis efeitos adversos
impostos ao conjunto da cadeia por uma ação localizada sobre um pon-
to (etapa produtiva). Vê-se, portanto, que os mais entusiásticos defen-
sores de políticas ativas de substituição de importações incorporaram,
em sua argumentação, os “remédios preventivos” propostos pela litera-
tura internacional.

Uma divergência importante deve ser registrada, referente ao signi-
ficado das transformações industriais dos anos 1990. Enquanto, para
muitos, a abertura e a valorização cambial determinaram uma importan-
te transformação da estrutura industrial, com aumento de produtividade
em algumas atividades e regressão industrial em outras, para outros o
processo representaria uma necessária purga dos excessos incorridos
após um longo – excessivamente longo – período de substituição de
importações, com fechamento exagerado e nenhuma seletividade.
Coutinho, filiado à primeira posição, e Amadeo e Franco, filiados à
segunda, receberam ambos a mesma reprovação de Castro: “estávamos
todos errados”. Na sua argumentação, as empresas foram preservadas,
tiraram – de forma penrosiana – novos serviços dos mesmos recursos,
deu-se um remanejamento de capacidades, associado à descoberta de
potenciais latentes.

A única ressalva a esta leitura otimista e benigna do processo de
abertura com valorização cambial que Castro apresenta refere-se à ne-
cessidade de completar as funções propriamente industriais com as ex-
tra-industriais, ou seja, as “funções corporativas superiores”. A diver-
gência com Coutinho, neste ponto, foi clara e explícita. Coutinho sus-
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tenta, e reafirmou isso no debate, que ocorreu, em muitas áreas industri-
ais, em várias cadeias produtivas, uma rarefação do tecido industrial.
Trata-se, portanto, de uma diferença relevante. Enquanto para Castro o
tecido industrial é formado por empresas saudáveis e fortes, mais
especializadas, mais ágeis, que redescobriram vocações e redefiniram
mercados, faltando-lhes apenas desenvolver competências extra-indus-
triais, para Coutinho existe uma fragilidade sistêmica, oriunda das debi-
lidades criadas, em diversas cadeias, pela regressão eletroeletrônica e
de algumas atividades densas – como a química de especialidades e a
fabricação de máquinas e equipamentos. Desta divergência entre as aná-
lises de Castro e Coutinho resultam duas propostas distintas de política
industrial: uma voltada para o fortalecimento dos atores existentes, em
novas funções corporativas; outra pensando na constituição de atores
industrialmente mais sólidos e na atração de outros atores.

Mas, ao lado desta divergência quanto ao passado recente e às impli-
cações de políticas específicas, Castro e Coutinho partilharam (também
com alguns dos outros participantes – Erber) uma concordância funda-
mental: a política industrial possui um papel insubstituível. Este papel é
o de realizar escolhas, permitir a adoção pelas empresas de estratégias
que lhes seriam “estranhas” dentro de parâmetros de “mercado livre”.
Foi assim que Castro se referiu à política industrial como produtora de
visões e coordenadora antecipada de decisões, para propiciar escolhas
ex-ante, já que o mercado seria eficaz sobretudo nas escolhas ex-post.
O mercado, “tal como o escorpião da fábula de La Fontaine”, tem uma
natureza inescapável, é insubstituível no papel de premiar e punir, mas
é incapaz – e, portanto, entorpecedor – no outro papel – o de olhar
longe, produzir visões e viabilizar as transformações. A imagem, utili-
zada a este propósito por F.Erber, lembrou que “todos os delegados da
ONU falando juntos nem por isso criam o esperanto”.

5. Ações de uma política industrial no Brasil

As ações para uma política industrial no Brasil envolvem pelo menos
três eixos. Um primeiro corresponde àquilo que na contribuição de Coutinho
apareceu como os fundamentos de política industrial para uma política
macroeconômica e uma estabilização sustentáveis. Um segundo eixo
corresponde à potencialização das estratégias exitosas. Um terceiro eixo
corresponde ao chamado consumo de massas, entendido como um fenôme-
no de enorme potencial para a expansão do sistema econômico brasileiro.
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Cada um desses eixos possui as suas próprias referências e
determinantes, mas, embora possam ser pensados de forma individuali-
zada, estão longe de ser excludentes. Se uma diferença existe entre estes
três eixos, ela refere-se à cronologia, à seqüência que deve ser colocada
de forma a propiciar os melhores resultados. Desnecessário seria repisar
o fato de que esta cronologia deve-se, em grande medida, às imposições de
uma conjuntura adversa, que determina um olho prioritário sobre o balanço
de pagamentos e, nele, sobre a balança comercial. A este respeito, convém
recordar que os investimentos diretos estrangeiros poderiam desempenhar
um papel relevante, mas o caráter restritivo da institucionalidade interna-
cional (Organização Mundial do Comércio), a despeito dos esforços re-
centes do Brasil, deverá limitar esta opção. Por isso, o eixo prioritário – a
despeito do normativo da teoria sobre política industrial – da política de-
verá ser, de início, a balança comercial.

No interior do GT discutiu-se intensamente o binômio prioridade na
promoção das exportações ou substituição de importações versus um
tratamento neutro de ambas as variáveis. É possível sustentar – e diversos
participantes dos painéis manifestaram-se nesse sentido – que a PE e a SI
são indissociáveis e devem caminhar conjuntamente. Isto é, sem dúvida,
o ideal. Ademais, o crescimento da produção, voltada para o mercado
interno e para exportações, pode representar uma garantia importante do
funcionamento do sistema econômico em bases competitivas, com esca-
las e parâmetros econômicos coetâneos. Mas, mais uma vez, é possível
imaginar um cenário externo com um grau elevado de adversidade que
obrigue a opções que seriam, em circunstâncias normais, subótimas,
mas que se revelem, num quadro delicado, imperiosas.

No caso de uma restrição externa mais severa, a política industrial
pode ser levada, em combinação com os instrumentos da política comer-
cial, a promover de forma mais intensa a promoção das exportações de
produtos com competitividade já revelada, mas com capacidade produti-
va interna limitada (plenamente utilizada). Por mais que seja saudável
promover setores industriais diferenciados, que permitem aprendizado,
ganhos futuros mais significativos, além das fertilizações cruzadas típicas
de um sistema industrial diversificado e integrado, as restrições do setor
externo podem impor uma segunda opção tornada escolha superior.

Quanto à substituição de importações, também dentro dela podem
haver escolhas a fazer. Existem setores industriais em que o Brasil pos-
sui produção, mas ela revela-se insuficiente. Ao longo dos anos recen-
tes, a produção não acompanhou o consumo. Isto ocorreu por insufici-
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ência de investimentos, em decorrência de restrições macroeconômicas,
ou, em vários casos, por divisão de trabalho industrial entre filial e ma-
triz de empresas multinacionais5. É pois possível que a substituição de
importações tenha, ela também, que privilegiar aquelas atividades com
capacidade produtiva existente em níveis insuficientes para o atendi-
mento da demanda, e não o avanço da estrutura industrial para novos
produtos, segmentos e atividades.

Existe, assim, dentro do eixo da política industrial que prioriza a re-
moção das restrições externas e a restauração da sustentabilidade da esta-
bilização, uma hierarquia de prioridades. Ela começa pela promoção de
exportações, passa pela substituição de importações de setores e produtos
com capacidade produtiva e desdobra-se, por fim, na substituição de im-
portações mais ativa, em novos segmentos. Do ponto de vista de um siste-
ma industrial, e de suas ricas sinergias, esta pode não ser a escolha “óti-
ma”, mas pode impor-se por circunstâncias adversas graves.

O segundo eixo envolve as experiências exitosas, lembradas por di-
versos participantes mas ressaltadas com grande força sobretudo por
Castro. O tecido industrial, depurado, na visão de Castro (e P.M. Veiga),
ou empobrecido, na apreciação de Coutinho (e F. Erber), apresenta nú-
cleos de grande vigor e dinamismo. Eles podem ser vistos como empre-
sas (Castro) ou como setores (grupos de empresas, como Coutinho e
Erber); mas são, em ambos os casos, núcleos vitais potencialmente ri-
cos para uma estratégia expansiva.

Na visão de Castro, esta expansão estaria mais voltada para o desen-
volvimento de competências complementares, quer dizer, para a forma-
ção de competências que a empresa ainda não desenvolveu, mas pode-
ria, agora, entabular e conquistar. Esta visão é perfeitamente compatível
com algumas outras observações, de diversos participantes, segundo os
quais faltam aos “vencedores” desta fase de purga e restrições atributos
diferenciais para transformarem capacidades produtivas eficientes em
posições sólidas nos mercados, sobretudo os externos. Preocupadas que
estiveram em conquistar competitividade, as empresas centraram-se qua-
se exclusivamente nos fatores principais dessa necessidade e deixaram
de lado desenvolvimentos que devem apresentar, na atualidade, retor-
nos elevados (porque alavancam as capacidades renovadas).

5 A ABIQUIM mostrou que mais de ½ das importações de produtos químicos está relacionada
a produtos com produção nacional insuficiente. Trata-se, portanto, de restrição de capacidade
produtiva, não de restrição tecnológica. Cf. Renato Endres, ABIQUIM, comunicação oral.
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Este movimento já teve início em alguns setores e empresas, mas
está muito aquém do necessário para produzir resultados consistentes,
numerosos e volumosos. Por isso mesmo, convém dotá-lo de novos ins-
trumentos de apoio. Existem aqui dois vetores de ação diferentes, mas
não-excludentes. Convém diferenciá-los por razões instrumentais (in-
dependentemente das analíticas). O primeiro eixo de ação refere-se às
políticas de criação de novas competências, um aspecto enfatizado por
Castro e J.R.M. Barros, entre outros. O segundo eixo, diferenciado mas
passível de ser tornado complementar, refere-se ao fortalecimento do
tecido empresarial, entendido enquanto unidades econômicas de dimen-
sões adequadas às escalas empresariais vigentes internacionalmente, o
que foi um ponto valorizado por Coutinho.

É possível pensar que estes dois eixos de ações possam ser mobili-
zados conjuntamente para alavancar as exportações brasileiras e confe-
rir-lhes vantagens competitivas diferenciadas. Convém diferenciar
competitividade de vantagens competitivas diferenciadas (ou outro ter-
mo que se queira lhes dar): as exportações brasileiras são competitivas
em muitos setores – aço, suco de laranja, calçados sociais masculinos e
femininos, para ficar em exemplos conhecidos. Em todos eles, somos
comprados, como tantos enfatizam recorrentemente e foi repetido nas
sessões do Seminário. Mas conquistar vantagens competitivas diferen-
ciadas significa modificar qualitativamente as relações entre o produtor
e os seus mercados – algo que exige tanto as funções empresariais
extraprodutivas (o não-fábrica) quanto o reforço empresarial para cons-
tituir – nos mercados de destino – as necessárias capacidades para ven-
der. O desenvolvimento dessas funções (Castro e outros) pode deman-
dar o reforço da pujança empresarial (Coutinho), tanto quanto podem,
ambas, alavancar-se mutuamente.

Ainda neste capítulo, uma indicação, a título de incitação ao (neces-
sário) debate coletivo. A internacionalização da indústria brasileira fez-
se sempre de forma muito assimétrica: receptora de investimentos, ex-
portadora de produtos. Esta assimetria está patente nos efeitos adversos
do comércio intrafirma, que responde pela maior parcela do comércio
mundial. Pode parecer pretensioso e com remotas possibilidades a es-
tratégia de internacionalização mais ativa e ambiciosa – conquistar po-
sições por meio de redes de comercialização e, quiçá, aquisições. É
possível argumentar diferentemente; e é possível fazê-lo tendo como
referência exatamente a política industrial, considerada esta como o con-
junto de instrumentos que permite às empresas empreender – com su-
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cesso – esforços que elas seriam relutantes para realizar por seus própri-
os esforços. É possível imaginar que a estratégia mais “sensata” para a
internacionalização das empresas seja a de, passo a passo, constituírem
capacidades externas na proporção dos seus recursos, eventualmente
auxiliadas por apoios financeiros. Quanto tempo demora esta ação para
frutificar? Quantos empreendimentos estarão à altura de realizá-la? A
política industrial pode colocar-se tarefas mais ambiciosas e – por isso
mesmo – mais factíveis e rentáveis. Viabilizar empreendimentos coleti-
vos de exportação, por exemplo, nos moldes do que fizeram as duas
grandes exportadoras do complexo de carnes de aves-suínos, pode re-
sultar de uma ação de política pública para setores pulverizados, como,
por exemplo, o de calçados. E, neste caso, com investimentos que são
elevados para cada empresa, mas modestos para as dimensões do com-
plexo calçadista brasileiro, as estratégias de um sem-número de empre-
sas poderiam ser efetivamente viabilizadas, com ganhos comerciais em
prazo curto (exportações crescentes e apropriação de margem adicio-
nal) e ganhos industriais progressivos (aprendizado).

 O terceiro eixo corresponde ao desenvolvimento do assim chamado
consumo popular de massas, entendido como um fenômeno de enorme
potencial para a expansão do sistema econômico brasileiro. Ele já foi
bastante discutido por Castro e recebeu, no programa econômico de um
dos partidos em lide, uma ênfase importante. No debate do GT, esse
tema foi recuperado por um dos membros participantes e deveria rece-
ber uma atenção muito especial. Para avançar no debate, para agregar
ao que já foi dito elementos novos enriquecedores, ele deveria ser pen-
sado com base em quatro ingredientes adicionais: a mobilização da ca-
pacidade empresarial brasileira para a identificação de oportunidades e
da inteligência brasileira para a construção de alternativas; a integração
dos processos de atendimento destas demandas com a instituição de
funções de produção empregadoras e capacitadoras; o aproveitamento
e o uso intensivo de recursos naturais brasileiros; e a exploração de
oportunidades comerciais em mercados com características análogas às
dos mercados populares de massas brasileiros.

A política industrial contemporânea será necessariamente renovada
em relação à experiência histórica – ou terá vida curta.. Os seus desafi-
os são imensos; e as restrições que se lhe antepõem, colossais. Entre
estas, a cobrança de resultados, que será por certo mais exigente do que
foi em relação às políticas horizontais. Em cada esquina, um guardião
das boas doutrinas aguarda o menor deslize. Que sirva de advertência a
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contabilidade de custos e resultados que foi apresentada por E. Amadeo
no seminário de política industrial! Ou a lista de 17 comparações aduzida
por G. Franco, entre as políticas “saudáveis” (horizontais e neutras) e as
“insanas” (verticais e setoriais)!

Isto significa que os instrumentos terão que ser utilizados com efici-
ência. Eficiência é muito diferente de parcimônia. Um objetivo ambici-
oso exige instrumentos poderosos. Se não os há, evite-se a ambição –
frustrante e derrotista. Se eles existem, que sejam mobilizados na exata
medida das necessidades. Nem mais e nem menos. Nem menos e nem
mais. Que o sucesso legitime as políticas e garanta a sua necessária
continuidade. Para isso, a política deve arquitetar consensos estratégi-
cos, reunindo os atores economicamente, socialmente e politicamente
relevantes para o projeto desenvolvimentista. Este projeto exige
compatibilização com reformas institucionais – incluindo aquelas im-
prescindíveis à constituição de um sistema de financiamento de longo
prazo. Por último – e mais importante – é necessário enfatizar a priori-
dade maior da sociedade brasileira, prioridade que agora poderá rece-
ber correspondente atenção: a geração de empregos e rendas que inclu-
am os brasileiros no desenvolvimento.

Quanto ao papel do BNDES, o seu papel parece estar a redefinir-se.
O BNDES foi sempre o agente da capacidade produtiva. Deverá conti-
nuar a sê-lo? Se a agenda definida pelos seminários e debates estiver
correta, a resposta é sim... e não.

Sim, o BNDES terá que participar de forma efetiva do conjunto de
iniciativas definidas no primeiro conjunto de ações – e isto significa
financiamento à capacidade produtiva. É possível imaginar que em al-
guns destes setores e empreendimentos o patamar de competitividade já
alcançado permita que as ações do banco sejam catalizadas com recur-
sos de outras instituições – nelas incluídas aquelas que vêm sendo anun-
ciadas pelo programa de um dos partidos em conjunto com a BOVESPA.
Isto significa que o BNDES, criador (financeiro) dessas capacidades
produtivas, pode abrir espaço para outros capitais e resgatar o seu papel
histórico mais importante – desbravador, aquele que abre a fronteira do
que está para ser feito. E isso remete ao segundo e terceiro eixos.

Não, o BNDES terá, se os eixos de ação identificados no item 5
estiverem aderentes à realidade e coerentes com as necessidades, que se
converter no banco das transformações – nos moldes da anunciada pela
definição binomial (e feliz) de Fábio Erber: deixar de ser (só) o mais do

mesmo para ser (cada vez mais) o promotor do diferente. Eis aí as fun-
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ções corporativas superiores (e complementares), de Castro. Incluam-
se, também, as ações propostas por Coutinho em favor da grande em-
presa e da internacionalização seletiva.

O GT avançou, como contribuição própria à sistematização dos deba-
tes sobre política industrial, uma série de contribuições que detalham e
esmiúçam as proposições anteriores. Entre os novos vetores de ação que
foram propostos e recaem na alçada de atuação do BNDES, destaca-se o
financiamento de competências, nelas incluídas atividades como
comercialização e logística, padronização e normatização, atividades de
natureza intangível que habitualmente são relegadas – dentro da tradição
do financiamento ao equipamento, instalação e planta – a um remoto se-
gundo plano. Ao lado deste, recolheu-se como contribuição – e afigura-se
convergente com as proposições das mesas de competitividade e política
industrial – a necessidade por parte do BNDES de pensar temas e estabe-
lecer instrumentos como os necessários ao financiamento de redes de
empresas, estejam elas aglomeradas espacialmente (arranjos de produção
localizados) ou dispersas; ou ainda a internacionalização de empresas (so-
bretudo as grandes, mas não exclusivamente).

Um eixo de atuação mereceu, nas sessões finais do GT, uma menção
mais enfática – o desenvolvimento voltado para o atendimento do con-
sumo de massas. Este vetor inclui temas e áreas como o urbano (habita-
ção e sobretudo saneamento) ou os bens de consumo básico como me-
dicamentos. A escassez de reflexões a respeito deste tema é, por certo
reveladora, tanto quanto as exigências que dela decorrem e incitam a
uma agenda instigante e promissora. Ao mesmo tempo, é aqui que os
dois papéis do BNDES – o tradicional: da capacidade produtiva, e o
renovado: das funções intangíveis – podem reencontar-se de forma mais
rica. Neste caso, a riqueza maior deste novo papel está em ser capaz de
conceber projetos e instrumentos que permitam a incorporação à cria-
ção de riquezas – e ao seu consumo – de amplas camadas dos brasilei-
ros, devolvendo assim ao banco o seu papel maior – ser o agente finan-
ceiro do desenvolvimento (dos) brasileiro(s).



Desenvolvimento em Debate — 154



POLÍTICA INDUSTRIAL — 155

POLÍTICA INDUSTRIAL: HISTORIOGRAFIA E
CONDICIONANTES DE SEU SUCESSO

Edward Amadeo*

1. Introdução

Tem sido muito vivo o debate sobre a necessidade de o país ter uma
política industrial (PI). O argumento básico para tanto é a necessidade
de geração de superávits da balança comercial, que reduzam o déficit
em transações correntes e, assim, a susceptibilidade da economia a cho-
ques externos. Pressupõe-se que a PI seja capaz de elevar exportações e
substituir importações.

Esse trabalho não nega a relevância de PIs. Ao contrário, busca
mostrar que a literatura teórica, desde os economistas clássicos, é farta
em recomendações de PIs. Entretanto, em geral, na literatura especi-
alizada, a geração de superávits comerciais não tem destaque. O estudo
argumenta ainda que há condições para o sucesso das PIs. Em particu-
lar, que ele depende da abertura da economia e de adequados volumes
de investimento e poupança.

Para efeito de análise, o uso do termo PI refere-se às políticas de inter-
venção no mercado que alterem preços relativos a favor de regiões, in-
dústrias ou empresas. Nesse sentido, a isenção tributária para atrair inves-
timentos, a oferta de juros subsidiados, a assunção de risco privado pelo
setor público, a discricionariedade da estrutura de tarifas de importação, o
IPI e o ICMS constituem casos de PIs. Além disso, iniciativas que melho-
rem a infra-estrutura, reduzam custos sistêmicos ou custos de transação
também podem ser consideradas PIs, ainda que, quanto a essas, as restri-
ções à sua eficácia sejam muito menores que às primeiras.

O trabalho procura responder as seguintes indagações.

* Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Tendências Consultoria.
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• Existem argumentos teóricos a favor das PIs?

• Sob que condições as PIs são (ou foram) mais bem-sucedidas?

• Procede a justificativa “cepalina” para as Pis, baseada na deteriora-
ção dos termos de troca das commodities em relação aos produtos
manufaturados?

• São os setores de alta tecnologia aqueles com elevado valor agrega-
do por trabalhador e, portanto, deveriam ser eles os alvos de PIs
para elevar o valor das exportações?

• Há inequívocos motivos para temer o crescimento adicional do “dé-
ficit de eletroeletrônicos” em face da experiência dos últimos anos?

• O Brasil tem uma PI? E qual o seu custo fiscal?

2. Historiografia do debate

A idéia de PI não é nova. Bem antes de Smith e Ricardo fazerem a
defesa do livre comércio, as teses mercantilistas dominaram a cena eco-
nômica, nos séculos XVI e XVII, e as propostas legislativas, de inter-
venção no mercado e proteção, eram as mesmas que são usadas até
hoje. A primeira lei de proteção do trigo na Inglaterra, a corn law, data
de 1689. Segundo Viner (1937: 71-72), a doutrina da “indústria nascen-
te”, com esse mesmo nome, apareceu pela primeira vez em 1645 e, de-
pois, repetidas vezes. Mesmo depois de Smith e Ricardo, economistas
clássicos como Robert Torrens e John Stuart Mill escreveram a favor de
políticas discricionárias e protecionistas.

Na segunda onda de industrialização, a Alemanha e os EUA protegeram
suas indústrias. Em 1879, Bismarck repudiou as políticas de livre comércio,
apoiando a imposição de tarifas tanto sobre a importação de bens agrícolas
quanto industriais – as chamadas iron and rye tariffs (cf. Lindsey:33).

Em Smith, a defesa do livre comércio é um ataque à visão mercantilista,
que via na geração de superávits comerciais e na acumulação de metais preci-
osos, objetivos em si.1  Esse argumento, de natureza “macroeconômica”, na
maior parte das vezes, era usado para a defesa de interesses de indústrias
específicas, como assinala Viner (1937: 59):

1 “Every town and country,(…) in proportion as they have opened their ports to all nations;
instead of being ruined by this free trade, as the principles of the commercial system
would lead us to expect, have been enriched by it.” (citado por Irwin, 1996:81).



POLÍTICA INDUSTRIAL — 157

“a literatura mercantilista (...) consistia na maior parte dos escritos
na defesa de ‘merchants’ ou homens de negócios, que tinham, em
geral, a capacidade de identificar o seu próprio interesse com o bem-
estar nacional... [O] grosso da literatura mercantilista consistia de
tratados que eram, em parte ou no todo, (...)um apelo especial por
interesses econômicos especiais”.

Smith, por sua vez, via nas teses mercantilistas a defesa de interesses
dos produtores, em detrimento daqueles dos consumidores.2

2.1. Economias de escala e industrialização

A matriz de toda a historiografia sobre livre comércio e protecionis-
mo é a obra de Adam Smith. Smith foi um grande defensor do livre
comércio. Porém, mais que isso, os argumentos modernos a favor de
PIs se originam, com desdobramentos e nuances, no conceito de divisão
do trabalho.3  Esse conceito, epitomado pela produção de alfinetes em A
riqueza das nações, é um marco para a literatura sobre economias inter-
nas e externas de escala, inter-relacionamento entre setores e entre países,
através do comércio internacional. A divisão do trabalho, através da espe-
cialização dos países na produção de determinados bens e das trocas in-
ternacionais, segundo Smith, é a fonte da “riqueza das nações”.

A noção de externalidades pecuniárias, isto é, da expansão do mer-
cado como condicionante para o aproveitamento da especialização e
das economias de escala é outra contribuição seminal de Smith.4  Mais

2 “Consumption is the sole end and purpose of all production; and the interest of the producer
ought to be attended to, only so far as it may be necessary for promoting that of the consumer
(…) But in the mercantile system, the interest of the consumer is almost constantly sacrificed
to that of the producer (…) In the restraints upon the importation of all foreign commodities
which can come into competition with those of our own growth, or manufacture, the interest
of the home-consumer is evidently sacrificed to that of the producer. It is altogether for the
benefit of the latter, that the former is obliged to pay that enhancement of price which this
monopoly almost always occasions.” (citado por Irwin, 1996:83)
3 “This great increase of the quantity of work, which, in consequence of the division of
labour, the same number of people are capable of performing, is owing to three different
circumstances; first, to the increase in the dexterity in every particular workman; secondly, to
the saving of the time which is commonly lost in passing from one species of work to another;
and lastly, to the invention of a great number of machines which facilitate and abridge labour,
and enable one man to do the work of many” (Smith, 1776: 7), grifo adicionado.
4 “As is the power of exchanging that gives occasion to the division of labour, so the extent
of this division must always be limited by the extent of that power, or, in other words, by the
extent of the market. When the market is small, no person can have any encouragement to
dedicate himself entirely to one employment…” (Smith, 1776: 17), grifo adicionado.
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tarde, Marx introduziu os conceitos de manufatura e método fabril, cha-
mando atenção para os ganhos da concentração produtiva.

Os conceitos de economias de escala e extensão do mercado estão
por trás da idéia de indústria nascente, usada para justificar políticas de
proteção a indústrias específicas. A defesa da indústria nascente ga-
nhou destaque em 1848, na primeira edição do Principles of political

economy, de Stuart Mill, um defensor do livre comércio que, mais tarde,
reviu sua posição original (cf. Irwin:128).

Frank Graham, nos anos 20, foi um pioneiro ao justificar políticas
protecionistas devido à existência de retornos crescentes. Nicholas Kaldor
retomou a idéia de Smith de que produção e tamanho de mercado se
retroalimentam para batizar a lei de Verdoorn, outro ingrediente para as
teorias do desenvolvimento. Os linkages para trás e para frente de
Hirshman são outra extensão da noção de Smith de que o desenvolvi-
mento está associado à complementariedade entre economias internas
de escala e economias externas (tamanho do mercado). O mesmo con-
ceito está no modelo de big push de Roseinstein-Rodan. 5

Mais recentemente, na década de 90, Helpman e Krugman desen-
volveram uma série de modelos de comércio internacional em ambien-
tes de concorrência imperfeita, nos quais:

“...economias de escala no nível da empresa individual explicam a
especialização dos países em produtos individuais e, assim, os grandes
volumes de comércio intra-indústrias.” (Krugman, 1996: 30).

Em indústrias com pequeno número de empresas, e quando há espaço
para apenas uma (ou poucas) empresa(s) no mercado global, devido à
relação entre economias de escala e tamanho do mercado, esses modelos
justificam a ação do governo subsidiando a empresa local. Nesse caso, a
literatura se refere a políticas estratégicas de comércio internacional.

As idéias derivadas do conceito de divisão do trabalho de Adam
Smith, que modernamente estão associadas à existência de custos fixos,
retornos crescentes de escala e concorrência imperfeita, formam um
conjunto de argumentos a favor da intervenção discricionária do gover-
no com o objetivo de viabilizar a industrialização ou a implantação de
indústrias, em um país ou região.

5 Esse modelo foi colocado em linguagem formal por Murphy, Shleifer e Vishny (1989),
e apresentado em forma simplificada por Krugman (1991).
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2.2. Economias externas, geografia e comércio internacional

A idéia básica, subjacente à divisão do trabalho de Smith, é a de
especialização. Essa, por sua vez, leva ao aprendizado, à invenção e à
inovação. As economias de escala resultam dessa combinação de espe-
cialização (fator estático) e inovação (fator dinâmico).

A divisão do trabalho e a especialização também se dão entre em-
presas, que se complementam. Quando os custos de transacionar atra-
vés do mercado são muito elevados, as empresas tendem a integrar al-
gumas atividades (Coase). As atividades se verticalizam, quando são
elevados os custos de transporte e comunicação. A linha de montagem
da Ford, no início do século XX, ia da manufatura dos componentes até
a montagem final do carro. Com a redução desses custos, as vantagens
da especialização aumentam, havendo um movimento de
descentralização da produção, inclusive, na divisão internacional da
produção – “globalização”.

Há uma situação intermediária entre a verticalização e a
descentralização. Primeiro, porque continua havendo economias internas
de escala. Segundo, porque há vantagens de conglomeração, associadas a
diversos tipos de externalidades. Alfred Marshall (1920) foi o precursor
da noção de que as empresas tendem a se agrupar setorial e regionalmen-
te. Silicon Valley é o exemplo típico de aglomeração devido a
externalidades tais como o desenvolvimento de um pool de profissionais
especializados e fornecedores, e de intensa troca de informações.

A conglomeração origina vantagens comparativas regionais ou na-
cionais. Os conceitos de “clusters regionais” e “cadeia de valores” de
Michal Porter (1986), por exemplo, mostram uma relação direta entre
conglomeração e vantagens competitivas. O conceito de “especializa-
ção flexível” de Piore e Sabel (1984), associado aos networks de em-
presas manufatureiras de alta tecnologia nas regiões central e noroeste
da Itália, também guarda relação com as idéias originais de Marshall.

Que interesse tem esse tema para o debate sobre PI? Em resumo, o
que essa linha de pesquisa conclui é que a conglomeração está associa-
da a economias externas que, por sua vez, dão origem à especialização
e às vantagens comparativas de determinadas regiões. Sendo assim, faz
sentido o governo investir na coordenação dos agentes privados e na
infra-estrutura que ensejem a conglomeração, seja na criação de bases
físicas (transporte, comunicação), no fomento à educação, à qualifica-
ção da força de trabalho e ao desenvolvimento tecnológico. Em um cer-
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to sentido, essa linha de argumentação está muito mais próxima da de-
fesa do gasto público com infra-estrutura latu sensu do que com o in-
centivo à instalação de empresas específicas, embora os dois possam
ser complementares.

2.3. Vantagens comparativas e termos de troca

Smith também foi pioneiro ao destacar os ganhos da troca via co-
mércio internacional.6  David Ricardo foi o precursor do conceito de van-
tagens comparativas – com seu exemplo do comércio de vinhos e tecidos
entre Inglaterra e Portugal – e Stuart Mill, entre os economistas clássicos,
o primeiro a formulá-lo de maneira mais precisa (cf. Irwin (1996): 91).

A despeito da validade do princípio das vantagens comparativas e
dos ganhos do livre comércio, vários países protegeram suas economi-
as. A proteção e os incentivos à produção doméstica aconteceram em
vários países de industrialização retardatária, começando na Alemanha
e nos EUA, depois, nos países asiáticos – de início, o Japão e, posterior-
mente, os demais – e nos países latino-americanos.

Numa discussão historiográfica, merece destaque a contribuição de
Raul Prebisch, que teve muita influência para os contornos das PIs
adotadas nos países da América Latina. Prebisch lançou, na década de
50, a hipótese de deterioração dos termos de troca dos produtos primá-
rios, ou intensivos em recursos naturais, em face dos produtos manufatu-
rados. Os argumentos de Prebisch baseavam-se na baixa elasticidade-renda
da demanda de produtos primários e na estrutura oligopolizada dos mer-
cados (de bens e trabalho), nos países produtores de manufaturados. A
despeito do maior crescimento da produtividade na manufatura do que na
agricultura e na produção de matérias-primas em geral, tal crescimento
não se traduzia em redução dos preços relativos de manufaturados.

A deterioração dos termos de troca implicam capacidade declinante
de compra de bens manufaturados pelos países produtores de bens agrí-
colas e outras commodities, significando, assim, um processo continua-

6 “If a foreign country can supply us with a commodity cheaper than we ourselves can
make it, better by it of them with some part of the produce of our own industry, employed
in a wa in which we have some advantage (...) It is certainly not employed to the greatest
advantage, when it is thus directed towards an object which it can buy cheaper than it can
make. The value of its annual produce is certainly more or less diminished, when it is
thus turned away from producing commodities evidently of more value than the commodity
which it is directed to produce.” (citado por Irwin (1996):79).
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do de empobrecimento desses países e uma elevação dos déficits exter-
nos. Para lidar com essa tendência, a solução apresentada por Prebisch,
que se tornou um marco das posições da CEPAL, foi a imposição de
tarifas de importação e outros métodos de proteção da indústria domés-
tica, de modo a substituir importações. Dado o incipiente grau de
descentralização do processo produtivo internacional da década de 50,
o argumento em prol da substituição de importações estava muito liga-
do ao suprimento do mercado interno, e não à exportação dos produtos.
Para determinados tamanhos de mercado doméstico e de custo fixo (ou
tamanho mínimo da planta de produção), e na presença de suficiente
infra-estrutura, há um nível de proteção que incentiva a substituição da
importação pela produção doméstica.

Processo distinto ocorreu nos países asiáticos, em que as PIs eram
parte de um processo de integração e descentralização internacional da
produção. Exemplo mais claro disso foi a implantação das indústrias de
disco rígido em países como Cingapura, que constituiu parte do proces-
so de outsourcing das empresas norte-americanas. Na Ásia, a industria-
lização não se baseou na substituição de importações, mas, sim, na cri-
ação de bases (plataformas) de importação e exportação de mercadori-
as. Nesse sentido, os processos latino-americanos e asiáticos foram, como
se verá em detalhes a seguir, muito distintos.

3. Condicionantes do sucesso das PIs

Tem sido generalizado o uso de políticas discricionárias ao longo da
história, e a teoria econômica apóia o uso dessas práticas em circunstân-
cias específicas. Assim, em casos de economias de escala, externalidades,
mudança estrutural dos termos de troca, necessidade de coordenação
dos agentes privados ou de geração de infra-estrutura, as PI são plena-
mente justificadas.

Entretanto, e esse ponto é fundamental, as análises históricas e
empíricas mostram que há limites e condições para o sucesso de PIs.
Dentre os limites, o primeiro, e mais geral, é o concernente à dificulda-
de e à relativa incapacidade dos governos para identificar as situações
em que as PIs são, de fato, apropriadas e as indústrias que devem ser
alvo das iniciativas. Ou seja, ainda que, em teoria as PIs se justifiquem,
são muito rudimentares os instrumentos empíricos para identificar os
casos em que o benefício social de intervenções é maior que o custo
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social. O segundo limite tem a ver com o tamanho dos benefícios que,
segundo análises empíricas, são usualmente pequenos.7

As experiências históricas são mais ricas que as análises estatísticas
para discutir os condicionantes do sucesso das PIs. Daí porque, a se-
guir, discutimos separadamente alguns deles, com ênfase para a compa-
ração entre as experiências latino-americanas (Brasil, em particular) e
asiáticas. De início, é importante dizer que os condicionantes e o ambi-
ente em que foram implementadas as políticas nas duas regiões diver-
gem muito e que, como conseqüência, os resultados no país A simples-
mente não podem ser estendidos para o país B.

3.1. Abertura

O primeiro condicionante digno de discussão refere-se aos graus de
abertura das economias e de discricionariedade das PIs. O grau de aber-
tura pode ser medido de duas formas. Primeiro, pelo grau de proteção.
Segundo, pelo crescimento da corrente de comércio.

3.1.1. Proteção

Como dito anteriormente, na América Latina, as PIs se inscreveram
no contexto da substituição de importações, ao passo que, nos países
asiáticos, no contexto de um processo de integração internacional, in-
clusive, como parte do processo de outsourcing das empresas de com-
ponentes eletrônicos, e muitas outras, das indústrias norte-americana e
japonesa. Essa diferença é fundamental, pois, como se verá a seguir, as
economias latino-americanas se mantiveram muito mais fechadas para
o comércio internacional que as asiáticas.

A tabela abaixo mostra alguns dados sobre a proteção tarifária de
duas economias asiáticas – Coréia do Sul e Cingapura – e de duas lati-
no-americanas – Brasil e México.

Tabela 1: Medidas de proteção tarifária

7 Ver Paul Krugman (1994c) e Fraga, A. [2001].

Fonte: Organização Mundial do Comércio.
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Cingapura, como se observa, é uma economia totalmente aberta, com
tarifa zero. Comparemos Brasil e Coréia. Em 1989, as tarifas médias do
Brasil eram 42,2% (simples) e 32% (ponderada); na Coréia, respectiva-
mente, eram menos da metade, 18,8% e 13,8%. Depois da abertura brasi-
leira, na década de 90, com redução da alíquota de importação média
simples para 13,6%, a Coréia manteve-se mais aberta. O grau de
discricionariedade da política tarifária, medido pelo desvio padrão (DP)
da estrutura tarifária, no Brasil, era de 17,2 em 89, caindo para 7,8 em
1999; na Coréia caiu de 8,1 para 5,9. Em 1999, 54% das tarifas de impor-
tação eram superiores a 15% contra 4,8% na Coréia. A tarifa média sobre
bens manufaturados no Brasil,em 1999, era mais que o dobro da Coréia.

Nota-se, portanto, que a PI na Coréia, e na Ásia em geral, contou
com barreiras e grau de discricionariedade tarifárias muito menores que
no Brasil e no restante da América Latina, permitindo uma maior
integração à economia mundial.

3.1.2. Fluxos de comércio

Os dados de fluxos de comércio confirmam a maior abertura das
economias asiáticas. O gráfico a seguir mostra o crescimento das im-
portações e exportações em vários países, entre 1980 e 2000. Nota-se
que o crescimento de exportações e importações é várias vezes maior
nos países asiáticos (exceção da Índia e Indonésia) que nos países lati-
no-americanos (exceção do México devido ao NAFTA).

Gráfico 1: Taxa de crescimento (1980-2000)

Fonte: Organização Mundial do Comércio.
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O gráfico seguinte mostra a corrente de comércio (importações mais
exportações) dos mesmos países. A corrente de comércio coreana é quase
o triplo da brasileira, sendo que, em 1980, eram praticamente idênticas
– no Brasil era US$ 45 bilhões e na Coréia, cerca de US$ 40 bilhões.

Gráfico 2: Corrente de comércio (US$ bilhões)

Fonte: Organização Mundial do Comércio.

O crescimento de exportações e importações foi superior ao cresci-
mento do PIB nos países asiáticos. Assim, na Coréia, o coeficiente de
importações em relação ao PIB, que era de 9% em 1960, chegou a 35%
em 1990; em Taiwan, foi de 15% para 40% no mesmo período. No
Brasil, como mostra o próximo gráfico, essa relação era de 10% em
1980, caiu ao nível mínimo de 4% em 1990, voltando, nos últimos anos,
para a casa dos 11%. As exportações tiveram comportamento seme-
lhante, tendo caído menos na década de 80.
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Gráfico 3: Brasil – Exportações e importações como proporção do PIB

Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Secretaria de Co-
mércio Exterior (MDIC/Secex) e Banco Central do Brasil. Elaboração do autor.

A diferença entre os graus de abertura dos países das duas regiões
tem uma conseqüência fundamental, qual seja, os benefícios da
integração à economia mundial, que vão além da troca via comércio. A
integração das economias asiáticas foi muito além do comércio, uma
vez que sua associação com empresas estrangeiras (networking com
empresas norte-americanas e japonesas) e, principalmente, a produção
voltada para a exportação a países avançados (EUA, Japão e Europa)
geraram efeitos dinâmicos, em particular, a incorporação continuada de
novas tecnologias e introdução de novos produtos.

Nas economias latino-americanas, não obstante a participação de
empresas estrangeiras, a produção sempre esteve voltada para dentro
dos países. Os padrões de tecnologia, qualidade e diversidade dos pro-
dutos ficaram limitados não apenas pelo nível de renda, mas, principal-
mente, pela ausência de compromisso com exportações. Tal ausência
nada tinha a ver com o viés anti-exportador da “cultura empresarial bra-
sileira”, mas, sim, com a concepção do processo que era voltado para
dentro, para a substituição de importações.

Nos países asiáticos, até pela ausência de recursos naturais e pela exis-
tência de vantagens comparativas em non-tradables (mão-de-obra barata
e relativamente educada), as importações eram necessárias e as exporta-
ções, portanto, cumpriam o papel de “pagar” pelos insumos externos.
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No fim das contas, o que se observa é um grau de integração das
economias asiáticas à economia internacional – não apenas via comér-
cio, mas, principalmente, através de investimentos intrafirmas –, que é
muito maior que das economias latino-americanas. Isso se deu em um
ambiente de forte deslocamento da “fronteira tecnológica” nos países
ricos e descentralização da produção mundial (devido à queda dos cus-
tos de comunicação e transportes), deixando as economias latino-ame-
ricanas relativamente isoladas do processo. Só na década de 90 houve
um avanço da abertura, mas, como se viu nos números apresentados, foi
um avanço ainda reduzido, em relação a países asiáticos.

Um caso interessante é o da indústria de discos rígidos, cuja produ-
ção foi praticamente toda transferida para países asiáticos, em particu-
lar, Cingapura. Enquanto a concepção e o R&D permaneceram em
Sillicon Valley, a produção de pequenas empresas produtoras de discos
se transferiu para Cingapura. Inicialmente, a mão-de-obra barata e rela-
tivamente educada foi um fator de atração de investimentos. “Férias
tributárias” também tiveram papel importante. Aos poucos, as vanta-
gens de conglomeração passaram a ser determinantes para a expansão
das empresas no país. A abertura das economias asiáticas e as facilida-
des de logística tiveram um papel importante. O tamanho do mercado
doméstico jamais foi um fator significativo nessa transferência. Hoje, a
indústria está totalmente sedimentada, com todas as vantagens requeridas
na Ásia. Ao contrário do que se imagina, devido a essa longa história e
à criação de vantagens de escala e conglomeração, deslocar um pedaço
dessa indústria para o Brasil requereria muito mais que políticas tributá-
rias de atração de investimentos.

O curioso da história dos discos rígidos é que, na época em que a
produção se concentrava nos EUA e no Japão, a década de 70, o Brasil
era o único país em desenvolvimento a produzi-los. Mas, no início dos
anos 90, todas as empresas tinham deixado o Brasil. As razões para
isso, apontadas por vários autores, foram o elevado grau de protecionis-
mo e a busca de autonomia tecnológica resultantes das leis de informática.
Ao longo do tempo, os produtos foram ficando muito caros e perdendo
qualidade (cf. McKendrick et al, 2000:235-37; Luzio, 2000: 91-2, cita-
do por McKendrick et al., 2000).

Vários autores consideram o sistema de substituições de importa-
ções uma das causas da estagnação das economias latino-americanas
mais fechadas, como o Brasil e a Argentina, nas décadas de 80 e 90 (cf.
Krugman e Obstfeld, 2000: 260; Lindsey, 2002: 107).
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Um último dado sobre abertura é relevante: nenhum dos países que
adotaram PIs e abriram sua economia – isto é, os países asiáticos e, na
América Latina, o México – fizeram-no com o objetivo de gerar eleva-
dos superávits comerciais. Eles o fizeram como parte de uma estratégia
de desenvolvimento. De fato, alguns países, como Coréia e Cingapura,
têm superávits comerciais pequenos, da ordem de US$ 9 e US$ 6 bi-
lhões, respectivamente, e o México tem um déficit de US$ 9 bilhões.

Os gráficos a seguir mostram que, em grande parte do período inici-
ado em 1967, as importações superaram as exportações na Coréia. Os
saldos foram ininterruptamente negativos entre 1967 e 1985 e, depois,
entre 1989 e 1998.

Gráfico 4a: Saldo comercial na Coréia do Sul (1967-87)

Fonte: Banco Central da Coréia do Sul.

Gráfico 4b: Saldo comercial na Coréia do Sul (1988-2001)

Fonte: Banco Central da Coréia do Sul.
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3.2. Investimento e poupança

O segundo condicionante do sucesso de PIs são os níveis de investi-
mento e poupança. É bem sabido que os determinantes de ambos são
diferentes, mas que os dois são igualmente necessários para a obtenção
de taxas elevadas de crescimento econômico. O argumento, atribuído a
Keynes, segundo o qual “o investimento gera sua própria poupança”,
sem pressionar a inflação ou a conta corrente do BP, e que é verdadeiro
quando há capacidade ociosa, perde inteiramente sua validade teórica,
quando transferido para uma discussão sobre crescimento de longo pra-
zo. Igualmente, o crédito não substitui a poupança, apenas alavanca o
investimento. A poupança relevante para o processo de crescimento é o
de “não-consumo”, que tem a ver com a decisão de consumir ou poupar,
e não com a decisão dos bancos de emprestar.

Elevados níveis de investimento requerem elevados investimentos
estatais (vide União Soviética nos anos após a Segunda Guerra, ou o
Brasil nos anos 70), ou um ambiente propício ao investimento privado,
ou, então, os dois. Esse ambiente é caracterizado por estabilidade
macroeconômica (prudência fiscal e preços estáveis), política e
institucional (regras claras e estáveis), existência de um sistema tributá-
rio que não penalize o investimento e de um mercado de capitais desen-
volvido. Afora isso, na ausência desse último ingrediente, subsídios
creditícios e fiscais podem favorecer o investimento de setores específi-
cos. Evidentemente, o uso de subsídios sem a “chancela” de mercados
contestáveis pode levar a investimentos inviáveis e ineficientes, como
vários processos de abertura econômica na América Latina e Leste Eu-
ropeu têm demonstrado.

A poupança, por sua vez, depende da poupança pública, dos
condicionantes da poupança privada (familiar e corporativa) e do aces-
so a capitais externos. Esse não é o espaço adequado para apresentar
um survey sobre os determinantes e os condicionantes desses três com-
ponentes da poupança. Basta dizer que a poupança privada move-se
muito lentamente e é afetada pelo sistema tributário (penalizar a pou-
pança é pernicioso), que a poupança pública depende crucialmente dos
sistemas de gastos e previdenciário, e que os capitais externos tendem a
se mover pelos mesmos condicionantes ambientais condizentes com
elevadas taxas de investimento.

As taxas de investimento e poupança nos principais países asiáticos
são muito mais elevadas que na América Latina, inclusive o Brasil. Em
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relação ao PIB, o nível de investimento na Coréia, Taiwan e Cingapura
está entre 30% e 40% (cf. Rodrik, 1995; e Krugman, 1994:72). A taxa
de poupança doméstica é da mesma ordem de magnitude, como mostra
o gráfico abaixo. No Brasil, a poupança doméstica, como proporção do
PIB, está na casa dos 16%. Interessante notar nesse gráfico que a pou-
pança do setor público nos países asiáticos está na casa dos 7% do PIB,
enquanto no Brasil, nos anos recentes, ela tem sido negativa.

Gráfico 5: Composição da taxa de poupança

Fontes: IBGE e FMI (World Economic Outlook, Outubro 2001)

No Brasil, a taxa de investimento, em 1980, estava na casa dos 25%.
Desde então, caiu, atingindo 14% na primeira metade dos anos 90, re-
cuperando-se, depois, para atingir níveis que variam entre 16% e 20%.
Note-se que a diferença entre as taxas de poupança doméstica (16%) e
as medidas maiores de taxa de investimento (que chegaram a 22% nos
finais dos 90) é coberta pela poupança externa.



POLÍTICA INDUSTRIAL — 171

Gráfico 6: Brasil, Taxa de investimento como proporção do PIB

Fonte: IPEADATA.

Vários autores, dentre os quais se destacam Krugman (1995),
Krugman e Obstfeld (2000) e Rodrik (1994, 1995, 1999), atribuem às
elevadas taxas de investimento e poupança – muito mais que a políticas
discricionárias, ou PIs – o sucesso das economias asiáticas. Rodrik (1995:
iv-v), por exemplo, afirma o seguinte:

“O aumento real na lucratividade relativa das exportações dos
anos 60 é pequeno [Coréia do Sul e Taiwan], em relação ao
aumento fenomenal das exportações (…) Argumento que a
orientação da exportação na Coréia do Sul e em Taiwan, em larga
medida, possa ter sido resultado do aumento da propensão a
investir,  provocada pelo aumento da produtividade de
investimento (…) [Nessas economias, durante os anos 1960], a
indústria de capital doméstico é deficientemente desenvolvida. Os
bens de capital são majoritariamente importados. Conseqüentemente,
um aumento no investimento se torna possível apenas através de um
aumento da importação.” 8

8 No original: “The actual increase in the relative profitability of exports in the 1960´s is
small [South Korea and Taiwan] in relation to the phenomenal increase in exports… I
argue that export orientation in South Korea and Taiwan may have been the product in
large part of an increase in the propensity to invest, brought about by a rise in the
profitability of investment (…) [In these economies in the 1960´], the domestic capital
industry is poorly developed. Capital goods are mostly imported. Consequently an increase
in investment becomes possible only through an increase in imports.”
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Evidentemente, esta é uma interpretação, e pode ser contestada. In-
dependente dessa, entretanto, é certo que maior crescimento no Brasil,
com ou sem PIs, requer taxas de investimento e poupança muito mais
elevadas que aquelas observadas nos últimos anos.

A elevação da taxa de investimento requer o desenvolvimento de
um ambiente institucional, regulatório, econômico e político estável. A
redução da taxa de juros para os tomadores finais, a reformulação do
sistema tributário e o desenvolvimento do mercado de capitais são me-
didas concretas para incentivar o investimento.

Por sua vez, é sabido que aumentar a propensão do setor privado a
poupar é muito difícil, especialmente no Brasil, onde a relação entre
crédito e PIB é tão baixa. Em situação de normalidade, as famílias con-
sumirão mais, e não menos, como proporção da sua renda. No longo
prazo, uma nova rodada de reforma da previdência talvez redunde em
elevação da poupança. Mas, no curto prazo, não se conhecem políticas
de mercado capazes de reduzir a propensão a consumir.

A poupança agregada no Brasil tem se mantido em torno de 21%,
desde 1995. Note-se que, a despeito do superávit primário do setor pú-
blico acima de 3% do PIB em 2000, a poupança do setor público foi
negativa em 1,9%. A taxa de poupança privada caiu ao longo dos anos
recentes devido à estabilização, que eliminou a poupança forçada e
ensejou o aumento do crédito.

Tabela 2: Poupança - % do PIB

Fonte: IBGE

Supondo-se estável a poupança privada, uma redução hipotética da
poupança externa de dois pontos percentuais do PIB exigiria uma ele-
vação simétrica da poupança pública. Ou seja, em 2000, por exemplo,
para manter a taxa agregada em 21,7%, o setor público deveria apresen-
tar poupança zero, equivalente, grosso modo, a um superávit primário
de 5,5% do PIB.
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Mais que isso, com uma taxa de poupança agregada de 21% e eleva-
ção da produtividade total de fatores da ordem de 1,5% ao ano – nível
médio da segunda metade dos anos 90, e record em nossa história –, o
produto potencial cresceria à taxa anual de 3,6%. O que significa dizer
que, para crescer mais que isso, digamos 4,5%, a taxa de poupança de-
veria ser da ordem de 25%, quatro pontos percentuais acima da média
dos anos 1995-2000. Nesse caso, uma redução da poupança externa em
dois pontos do PIB requereria um aumento de seis pontos do PIB da
poupança doméstica. Com propensão à poupança privada estável, o su-
perávit primário deve ser de 8% do PIB.

As propostas de PI para reduzir o déficit externo esbarram no limite
de poupança do país. A PI pode incentivar investimentos, na ausência
de algumas das condições mencionadas anteriormente, e seu objetivo
pode ser elevar a produtividade e o crescimento econômico. Mas, sem
lidar com a restrição de poupança, fatalmente haverá pressões inflacio-
nárias, ou o volume de poupança externa deverá manter-se elevado. Por
isso, a adoção de PIs, isoladamente, para elevar saldos comerciais, é
inconsistente com o equilíbrio macroeconômico. Salvo se houver uma
folga fiscal muito maior.

Dito de outra forma, os números citados na última tabela apresenta-
da sugerem que o objetivo de reduzir o déficit externo não pode estar
divorciado de uma análise das possibilidades para elevar a taxa de in-
vestimento e poupança domésticos, em particular, do setor público.

 4. Retórica e fatos sobre dois temas de PI

No debate sobre PI, há dois argumentos que surgem com freqüência.
Em ambos os casos, recomenda-se a elevação do “grau de manufatura”
das exportações brasileiras, seja para lidar com a deterioração dos ter-
mos de trocas das commodities (agrícolas ou industriais), seja para au-
mentar o valor adicionado das exportações. A seguir examinamos o su-
porte empírico dos dois argumentos.

4.1  Prebisch e a hipótese de deterioração dos termos de troca

A hipótese de Prebisch tem sido motivo de extensa literatura.9  A
análise empírica, entretanto, não é conclusiva. Essencialmente, a con-

9 Ver Williamson, J. e Hadass, Y. [2001].
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clusão é que tudo depende dos períodos, dos países e dos produtos es-
pecíficos estudados.

Em face desses argumentos, é relevante conhecer o comportamento
dos preços internacionais ao longo do tempo. Para tanto, examinamos os
preços de importação em dólares correntes dos EUA, tal como reportado
pelo Bureau of Labor Statistics. A hipótese de Prebisch diria que os pre-
ços de bens primários (alimentos, bebidas e tabaco, e semi-elaborados de
matérias-primas) devem cair em relação aos preços de manufaturados.

Gráfico 7: Preços de importações dos EUA (dólares correntes)

Fonte: Bureau of Labor Statistics, elaboração do autor.

O Gráfico 7 mostra que os preços de alimentos e produtos químicos
cresceram em linha com o índice médio de preços de importação (all

commodities), em torno de 20% entre 1982 e 2000. Crescimentos bem
acima da média tiveram os produtos de bebidas e tabaco (73%).
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Gráfico 8: Preços de importações dos EUA (dólares correntes)

Fonte: Bureau of Labor Statistics, elaboração do autor.

O Gráfico 8 mostra que os manufaturados “classificados por materiais”,
onde se incluem commodities industriais (aço, papel, alumínio, madeira, etc.),
tiveram crescimento semelhante à média e às máquinas e equipamentos de
transporte, onde estão os bens de informática, eletroeletrônicos, e de capital.

Não há, portanto, diferença marcante entre os preços de importação
dos diferentes grupamentos de produtos. Sobressaem apenas bebidas e
tabaco crescendo acima da média. Mas, em particular, o preço médio de
máquinas e equipamentos de transportes não cresceu mais do que o
preço de alimentos.

Como se vê no Gráfico 9, dentre os manufaturados classificados por
materiais, chama atenção, entre 1982 e 2000, o crescimento muito aci-
ma da média de bens como têxteis (41%), papel e papelão (54%) e ma-
nufaturados de minerais não metálicos (79%). Esse é um dado interes-
sante, pois, usualmente, esses são vistos como produtos “tradicionais”,
cujos preços relativos cairiam ao longo do tempo.
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Gráfico 9: Preços de importações dos EUA (dólares correntes)

Fonte: Bureau of Labor Statistics, elaboração do autor.

Comportamento divergente tiveram os preços dos bens de
informática, eletroeletrônicos e telecomunicações. Todos eles caíram
nos últimos vinte anos. No Gráfico 10, nota-se redução dos preços de
equipamentos de computação e máquinas de escritório (-44% desde
1982), telecomunicação e gravação (-16%). Entre os subgrupos, desta-
ca-se a queda dos preços de equipamentos de computação (-71% desde
1985). Essas quedas, é importante lembrar, se dão em face do aumento
de 21% do índice médio de importações.
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Gráfico 10: Preços de importações dos EUA (dólares correntes)

Fonte: Bureau of Labor Statistics, elaboração do autor.

Esses dados indicam que as máquinas e equipamentos de escritório
e telecomunicações tiveram uma significativa redução dos seus preços
relativos, inclusive em relação a produtos primários, manufaturas tradi-
cionais e alimentos.

Há, sim, produtos manufaturados cujos preços cresceram muito aci-
ma da média. Exemplos são produtos óticos (66%), produtos medici-
nais e farmacêuticos (90%) e máquinas especializadas para indústrias
particulares (81%). Tais produtos, em geral, são fabricados em países
do G7. Esses, e não os produtos eletroeletrônicos, confirmam a hipótese
de Prebisch.

4.2. Incentivos a setores de elevado valor agregado

Há outra tese na linha da promoção de exportações, segundo a qual
deve-se incentivar as indústrias produtoras de bens com elevado valor
adicionado e intensivos em novas tecnologias. Um argumento por trás
das propostas de políticas de atração de investimentos nos setores de
bens de informática, eletroeletrônicos e telecomunicações é que essas
são indústrias cuja produção agrega valor, seja pelo uso intensivo de
mão-de-obra qualificada, seja pelo elevado conteúdo tecnológico.
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Argumento semelhante foi usado por alguns economistas norte-ame-
ricanos, para quem a forma de elevar a renda per capita do país seria
incentivando investimentos em setores com elevado valor agregado por
trabalhador.10  Paul Krugman disputou esse argumento mostrando que
os produtos eletrônicos – que, tal como hoje no Brasil, representavam
aquele aos quais se deveria incentivar – tinham valor agregado, por tra-
balhador, semelhante à média da manufatura americana (US$ 64 mil
por ano em 1988). Os setores com maior valor agregado por trabalhador
eram cigarros (US$ 488 mil), refino de petróleo (US$ 283 mil), auto-
móveis (US$ 99 mil) e aço (US$ 97 mil).11

Uma análise dos dados brasileiros, usando a Pesquisa Industrial

Anual do IBGE, de 1999, mostra resultados semelhantes. No Brasil, a mé-
dia de valor adicionado por trabalhador empregado no setor manufatureiro
é R$ 41 mil por ano. No setor de fabricação de máquinas e equipamentos é
R$ 39,5 mil, na produção de eletrodomésticos R$ 48 mil, de veículos
automotores R$ 49,6 mil. Os setores com maior valor agregado por traba-
lhador são refino de petróleo (R$ 483,9 mil), fabricação de cimento (R$
157,8 mil), produtos químicos (R$ 100 mil), produtos de fumo (R$ 85,4
mil), papel e papelão (R$ 82,8 mil) e metalurgia (R$ 74,3 mil).

A razão para que setores como refino de petróleo, cimento, quími-
cos, fumo, papel e metalurgia apresentem alto valor agregado por traba-
lhador é a elevada relação entre capital investido por trabalhador. Como,
na média, os setores devem apresentar retorno sobre capital semelhan-
te, aqueles com maior aporte de capital por trabalhador devem, tam-
bém, ter a maior margem por trabalhador empregado. O oposto é verda-
de para os setores intensivos em trabalho que, para remunerar o capital,
podem ter margens mais baixas por trabalhador ocupado.

10 Ver Magaziner I. e Reich, R., 1983.
11 Ver Paul Krugman, 1994a; e Krugman, 1987.
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Gráfico 11: Valor agregado por trabalhador

Fonte: Pesquisa Industrial Mensal, IBGE, 1999; elaboração do autor.

Esses dados põem em dúvida a tese do incentivo aos setores com
elevado valor agregado. Primeiro, porque os setores com essa caracte-
rística não são aqueles usualmente mencionados nas propostas de polí-
tica industrial. Vale dizer, não são os setores eletroeletrônicos e de
informática, por exemplo. Por esse critério, os setores a serem incenti-
vados seriam refino de petróleo, cimento, produtos químicos, produtos
de fumo, papel e papelão, e metalurgia. Por feliz coincidência, setores
em que o Brasil tem vantagens comparativas, por serem intensivos em
recursos naturais, e, portanto, dispensarem subsídios.
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Mas há também razões de natureza teórica para questionar os estí-
mulos a setores com elevado valor agregado. A idéia de que o aumento
relativo da produção desses setores aumentaria o emprego, por exem-
plo, é enganosa. Tome-se um dado volume de recursos (públicos e pri-
vados) a ser investido no setor produtivo. Suponhamos que a decisão
seja por privilegiar os setores com elevado valor agregado por trabalha-
dor empregado. Esses setores são, como visto, aqueles com maior rela-
ção entre capital investido e trabalhador empregado. Sendo assim, se o
valor dos recursos é finito, a geração de empregos é menor, e não maior,
quando se incentiva setores com alto valor agregado.

Outro argumento é que o aumento da produção de bens com alto
valor agregado traria maior receita de exportações. O ponto básico é
que maior elaboração ou manufatura de matérias-primas elevaria o va-
lor exportado. Se isso fosse verdade e, portanto, lucrativo, a pergunta é:
por que as empresas não fazem os investimentos? Há duas respostas
possíveis. A primeira é que os investimentos não são lucrativos sem
subsídios, o que significa dizer que, em determinados setores, a indús-
tria brasileira não é competitiva para manufaturar matérias-primas a partir
de certo ponto da cadeia produtiva. Isso, evidentemente, não pode ser
generalizado, pois no Brasil são manufaturados aviões e automóveis,
bens de alta tecnologia. Talvez, em alguns casos, os custos de logística
não justifiquem a manufatura no país de origem.

A segunda resposta é que o custo Brasil (infra-estrutura, juros e tri-
butos) é elevado, reduzindo a competitividade dos produtos brasileiros.
Mas esse é um “custo horizontal”, vale para produtos em qualquer seg-
mento da cadeia produtiva. Sendo assim, para um dado volume de in-
centivos fiscais, a escolha não deve recair sobre o grau de manufatura
ou elaboração dos bens a serem exportados, mas, sim, sobre aqueles
bens com maiores vantagens comparativas, seja qual for o segmento da
cadeia em que se encontrem.

5. Uma análise do setor de eletroeletrônicos

Muito se tem escrito sobre o crescimento do déficit comercial do
setor de eletroeletrônicos no Brasil. Uma das causas desse movimento
seria a hipótese de Prebisch. Os eletroeletrônicos, incluídos entre as
manufaturas de última geração, teriam seus preços relativos crescendo
em face das exportações de produtos agropecuários. Como se viu aci-
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ma, isso não se verifica quando se examina o conjunto das importações
dos EUA.

No Brasil, comparando-se os anos de 1995 e 2001, enquanto o índi-
ce de preços de nossas exportações agropecuárias caiu 24,2%, aquele
para importações de materiais elétricos e equipamentos eletrônicos caiu,
respectivamente, 20,4% e 14,2%. A perda de preços relativos não tem
se mostrado significativa, especialmente no caso de materiais elétricos,
que têm mais peso nas importações.

Tabela 3: Variação acumulada entre 1995 e 2000

Fonte: FUNCEX; elaboração do autor.

Gráfico 12

Fonte: FUNCEX; elaboração do autor.

Outro motivo de preocupação seria a rápida difusão de produtos
eletroeletrônicos à raiz da expansão do setor de telecomunicações. Ao
examinarmos as quantidades transacionadas, vemos que, de fato, as
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importações cresceram muito: 137% no caso de material elétrico e 69,5%,
no de equipamentos eletrônicos. Interessante notar, entretanto, que o
quantum exportado de equipamentos eletrônicos cresceu ainda mais,
212,7%. No caso de material elétrico, cresceu apenas 21,7%.

Fonte: FUNCEX; elaboração do autor.

O crescimento do valor das exportações totais supera o crescimento
das importações: as primeiras crescem 80% e as segundas, 60%, entre
1995 e 2000. Ainda assim, o déficit do setor cresceu por ser maior o nível
inicial de importações vis-à-vis o das exportações. Com efeito, somando-
se as importações totais do setor, elas vão de US$ 6,8 bilhões, em 1995,
para US$ 11 bilhões, em 2001. As exportações vão de US$ 2,1 para US$
3,9 bilhões. O déficit cresce de US$ 4,7 para US$ 7,0 bilhões.

Gráfico 13
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Gráfico 14

Fonte: FUNCEX; elaboração do autor.

Gráfico 15

Fonte: FUNCEX; elaboração do autor.

Interessante notar também que tem crescido a participação das im-
portações e exportações de eletroeletrônicos nas respectivas pautas. A
primeira foi de 14,4% para 16,6%, entre 1995 e 2002 (jan-jun), e a
segunda, de 4,5% para 7,0%.

O conceito de “déficits setoriais” é discutível. Com base nas noções
de vantagens comparativas e especialização, preconizadas pela literatu-
ra sobre comércio internacional, é razoável os países terem déficit em
alguns setores e superávits em outros. Em todo caso, é verdade que o
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déficit do setor de eletroeletrônicos cresceu. Mas há atenuantes. Primei-
ro, ainda que partindo de uma base menor, as exportações têm crescido
mais que as importações. Segundo, o boom de telecomunicações pas-
sou e, por isso, deve cair a demanda de bens importados, ou pelo menos
sua participação na pauta. De fato, a participação de equipamentos ele-
trônicos na pauta de importados, que atingiu o máximo em 2000, voltou
ao patamar de 1995. Em face dessas tendências, é possível que os prog-
nósticos mais pessimistas sobre o déficit do setor não se confirmem.

É de se notar que a abertura comercial, o crescimento da demanda
doméstica e a necessidade de interação com produtores internacionais
foram importantes para a expansão das exportações de equipamentos.
Ao contrário do que muitas análises fazem crer, com o crescimento do
comércio interfirmas e a redução dos custos de transporte e comunica-
ção, é a abertura, e não a proteção a um determinado setor, o que au-
menta suas exportações.

6. Políticas industriais no Brasil

Ao contrário do que comumente se diz, o Brasil tem uma política
industrial. A estrutura tarifária e tributária é muito discricionária e, pelo
lado do crédito, o BNDES empresta volumes expressivos a taxas subsi-
diadas anualmente. Em 2001, foram feitos empréstimos no valor de R$
26 bilhões a juro real de cerca de 5% ao ano (TJLP mais taxas de risco
e administração, deflacionado pelo IGP-M), sem risco cambial. O total
de empréstimos, entre 1995 e 2001, soma cerca de R$ 130 bilhões. Es-
ses recursos são direcionados a grandes, médias e pequenas empresas
de todos os setores. Além disso, estados e municípios concedem incen-
tivos específicos, doando terrenos e isentando empresas de impostos.

O BNDES fez importantes operações de crédito voltadas para seto-
res de infra-estrutura – construção, energia elétrica, transporte e teleco-
municações – que, no acumulado entre 1995 e 2001, somam R$ 45
bilhões (em reais correntes).

Ainda assim, permanece a demanda pelo aumento de gastos fiscais com
políticas de incentivo à produção e atração de investimentos externos, além
da manutenção da proteção seletiva de alguns setores. Essa demanda nos
remete à história recente, na qual vários setores e regiões do país receberam
estímulos fiscais e proteção, e, nem por isso, devolveram, na forma de
externalidades, o resultado desejado. Alguns exemplos são úteis.
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Comecemos com a indústria naval que, durante anos, recebeu, e ain-
da recebe, subsídios do Fundo de Marinha Mercante via BNDES e, não
obstante, minguou até praticamente desaparecer.

O segundo exemplo é o da reserva de mercado da informática, que
atrasou a entrada do Brasil na onda das novas tecnologias, reduzindo
em alguns pontos percentuais o crescimento de nossa produtividade e
do PIB. Temos ainda a nova versão da Lei de Informática que, de forma
branda, repete o erro da antiga, ao resguardar o produtor final com ele-
vada proteção efetiva, em detrimento de todos os demais setores da eco-
nomia que utilizam a informática conjugada às telecomunicações para
tornarem-se mais produtivos.

Mais recentemente, temos o caso do regime automotivo, que esta-
beleceu incentivos fiscais e elevadas tarifas de importação, bem como
concessão de créditos subsidiados para empresas montadoras de veí-
culos – o BNDES destinou cerca de 17% de seus empréstimos ao se-
tor de transportes entre 1998 e 2001, um valor acumulado de R$ 14
bilhões. Mais que isso, vários estados isentaram ou prorrogaram o
pagamento de ICMS para as montadoras. Hoje, temos uma capacida-
de ociosa na indústria de 50%.

Por último, temos a Zona Franca de Manaus, com benefícios tributári-
os que a tornam um “país à parte”, embora as empresas que lá estão sejam
as mesmas do resto do Brasil. Como se sabe, nem com todos os benefíci-
os se desenvolveu um cluster industrial e, menos ainda, tecnológico em
Manaus. Exemplo claro de que a produção, em si, não gera externalidades
na forma de capacitação tecnológica, nem efeitos em cadeia.

A PI no Brasil não só existe como, evidentemente, tem um custo
fiscal. Essas e outras políticas de fomento ao setor produtivo custa-
ram em 1999 (sem considerar os incentivos estaduais) os seguintes
valores:
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Tabela 4:

Em bilhões de Reais

Indústria naval   0,95

Regime automotivo (federal)   1,11

Lei de Informática   0,53

Zona Franca de Manaus   3,15

BNDES (subsídio12 )   3,64

PROEX   0,82

Total 10,20

Fonte: “Orçamento de Renúncias Fiscais e subsídios da União”,
Ministério da Fazenda, dezembro de 2000.

Para efeito de comparação, vale a pena notar que o valor total dos
subsídios supera o orçamento do SUS (Sistema Único de Saúde). Esses
números fazem refletir sobre a alegação de que o Brasil não tem uma
PI, ou de que essa deve ser mais agressiva, principalmente frente a ou-
tras prioridades sociais e à elevada carga tributária.

7. Notas conclusivas

Esse trabalho reconhece a validade teórica dos argumentos a favor
de PIs como instrumentos de desenvolvimento econômico. Mas procu-
ra mostrar que há condicionantes para o seu sucesso. Em particular, ao
se examinar as experiências brasileira e as asiáticas, chamam atenção
duas diferenças marcantes, com efeitos sobre os desempenhos dos dois
grupos de países.

Em primeiro lugar, as economias asiáticas são muito mais abertas e
integradas à economia internacional, sendo muitas de suas empresas,
inclusive, participantes do network de empresas transnacionais que ex-
portam para os países desenvolvidos. Isso lhes oferece acesso contínuo
a novas tecnologias e a novos produtos. O fato de exportarem produtos
cuja demanda tem elevada elasticidade-renda deve-se à sua integração
ao comércio internacional. Já os países latino-americanos, com exceção
do México, optaram por manterem-se voltados para dentro, com um

12 Esse subsídio é calculado a partir da diferença entre o custo de oportunidade do Tesou-
ro Nacional (SELIC) e o custo médio dos empréstimos do BNDES.
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nível de abertura e integração internacional muito menor. Com isso, per-
dem contato com as redes de produção, distribuição e consumo internaci-
onal, com o que ficam sem aportes tecnológicos e corrente de comércio.

Ainda que a literatura teórica justifique a utilização de PIs, ela não
destaca a geração de superávits comerciais como seus objetivos. Por
sua vez, nenhum dos países que adotou PIs e abriu sua economia, isto é,
países asiáticos e México na América Latina, o fez com o objetivo de
gerar elevados superávits comerciais. Eles o fizeram como parte de uma
estratégia de desenvolvimento.

Em segundo lugar, há marcadas diferenças entre as taxas de investi-
mento e poupança nos dois grupos de países. As elevadas taxas de cres-
cimento econômico dos países asiáticos estão associadas a taxas de pou-
pança e investimento muito superiores às dos países latino-americanos.
Os encargos com custeio do setor público no Brasil, por exemplo,
inviabilizam há alguns anos a geração de poupança governamental. Por
sua vez, a taxa de poupança do setor privado é muito baixa em compa-
ração com países asiáticos. Já as taxas de investimento são baixas devi-
do ao ambiente de instabilidade macroeconômica, às mudanças nas re-
gras do jogo, e à ausência de um mercado de capitais desenvolvido.

Talvez o que diferencie os dois grupos de países não seja a adoção
ou não de PIs. Afinal, o Brasil tem estruturas tarifária e tributária muito
discricionárias, conta com um banco de desenvolvimento ativo e com
recursos, e tem aplicado isenções tributárias nos estados. Estes são exem-
plos de PIs. O que mais chama atenção como fatores diferenciadores
são exatamente os graus de abertura e as taxas de investimento e pou-
pança. Daí porque as discussões sobre desenvolvimento econômico no
Brasil não devessem dar tamanha ênfase para a necessidade de PIs, e
sim para políticas de abertura seletiva da economia e iniciativas que
pudessem aumentar a poupança e o investimento.

O trabalho também buscou destacar que alguns dos argumentos mais
comuns na defesa de PIs – vale dizer, a hipótese de Prebish e o elevado
valor agregado do setor de eletroeletrônicos – têm respaldo empírico
duvidoso. Daí porque se deve aprofundar as análises desses pontos, a
fim de que a discussão seja melhor embasada.

O estudo destacou ainda o crescimento das exportações de
eletroeletrônicos no Brasil, e de sua participação na pauta de exporta-
ções, colocando em dúvida os prognósticos mais alarmistas quanto ao
crescimento do saldo comercial do setor.
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Por fim, foi argumentado que o Brasil tem políticas industriais de
diferentes tipos, inclusive com custo fiscal não desprezível, e que, por-
tanto, a demanda de que o Brasil deveria voltar a ter PIs ativas deve ser
examinada com especial zelo.
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MARCOS E DESAFIOS DE
UMA POLÍTICA INDUSTRIAL CONTEMPORÂNEA

Luciano G. Coutinho*

1. Introdução

O objetivo deste trabalho é abordar uma agenda de questões rele-
vantes para a implementação de uma política industrial contemporânea,
considerando a situação atual e os desafios que se antepõem ao desen-
volvimento sustentado da economia brasileira. A agenda de questões
foi sugerida pelos organizadores dos seminários comemorativos dos 50
anos do BNDES, e o autor procurou tratá-las da forma o mais abrangente
e completa possível * .

É importante advertir que a reflexão aqui apresentada, de caráter
normativo, busca alcançar uma formulação do perfil desejado para a polí-
tica industrial, com um foco deliberado na construção dos meios e das
condições institucionais necessárias. Por isso, o texto não se inibe em
sugerir medidas, reformas, engenharias institucionais e orientações para
a política industrial, confiando em contribuir para um debate construtivo
a respeito de questões que estão presentemente na pauta política do país.

2. Características das políticas industriais contemporâneas

O paradigma de política industrial do pós-guerra, até o início dos
anos 80, era intensivo em proteção tarifária e em subsídios fiscais e
financeiros, complementados pela oferta de infraestrutura em condições
favorecidas. Nos anos 80 e 90, sob a égide da “globalização”, esses
instrumentos foram se tornando disfuncionais para os países desenvol-
vidos e para as grandes empresas transnacionais. Com o fim da “rodada

* Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas – IE/UNICAMP.
* O autor deseja agradecer especialmente a iniciativa e o estímulo da Dra. Ana Célia Castro
para que enfrentasse o desafio de escrever o presente texto sob severa restrição de tempo.
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do Uruguai” e com criação da OMC, em substituição ao GATT, o seu
uso passou a ser contestado e cerceado pelos países industriais avança-
dos que, não obstante e farisaicamente, continuaram a utilizá-los de for-
ma abusiva, notadamente no que toca à agricultura, às regiões deprimi-
das e aos setores ligados à defesa nacional.1

A concepção, nos anos 80, de novos instrumentos de política indus-
trial esteve calcada na idéia de que as políticas deveriam atuar de modo
compatível e complementar aos mercados, prevenindo ou sanando as
suas falhas. Para evitar, de outro lado, as “falhas do Estado”, dever-se-ia
minimizar o protecionismo, banir os mecanismos burocráticos discricio-
nários e a falta de transparência. As políticas industriais deveriam, assim,
praticar o fomento com horizonte temporal finito e definido, sob condi-
ções explícitas de custo/benefício, com publicidade e transparência.2

Da parte dos economistas keynesianos e shumpeterianos houve uma
reflexão mais madura, que reconheceu a pertinência das advertências
dos liberais quanto às falhas do Estado. Os princípios de avaliação de
custos, transitoriedade da proteção e transparência foram incorporados
à concepção das políticas.3

Simultaneamente, a reflexão a respeito das falhas de mercado se
aprofundou e passou a abranger um conjunto muito maior de situações.
Além da admissão das externalidades – positivas e negativas – e das
falhas financeiras resultantes de assimetrias de informação, a agenda
incorporou a incerteza, os riscos financeiros decorrentes de altas
alavancagens, os riscos da inovação tecnológica, as economias dinâmi-
cas de escala, os processos de aprendizado, as sinergias horizontais
(clusters), as sinergias verticais ao longo de cadeias setoriais, as defici-
ências institucionais, etc. À lista de questões microeconômicas foi, as-
sim, adicionada uma nova agenda de desafios de natureza
mesoeconômica e de coordenação de decisões entre agentes.4

Desta reflexão surgiram novas concepções e instrumentos, e pas-
sou-se a pensar em como articular políticas para aglomerações locais e
para cadeias setoriais. Aperfeiçoamentos institucionais e legais; esque-
mas novos de redução de riscos financeiros, de estruturação de enge-

1 OCDE (1998).
2 Chudnovsky, D e López, A (2001).
3 OCDE (1992).
4 Chang, H-J. (1994).
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nharias de capitalização e financiamento; instrumentos para apoio a pro-
cessos virtuosos de aprendizado e acúmulo de sinergias; e formas cria-
tivas de subsídio à P&D constituem o cardápio desses instrumentos
modernos, que passaram a ser praticados de forma cada vez mais inten-
sa ao longo dos anos 90. Além disso, uma nova roupagem foi atribuída
aos “velhos” instrumentos. Assinale-se, especialmente, o uso do poder
de compra do Estado, a subvenção direta a projetos especiais e milita-
res, a coordenação induzida do crédito e do mercado de capitais, o uso
intenso dos instrumentos de defesa comercial.5

O Brasil, lamentavelmente, é carente em matéria dos novos instru-
mentos e vê reduzido o espaço de uso dos velhos instrumentos em uma
situação ainda muito adversa, mercê da vulnerabilidade externa, decor-
rente dos juros altos e da tributação distorcida e onerosa. Agregue-se a
isso, ainda, a séria deficiência dos sistemas logísticos.6

O caminho da política industrial reside, em primeiro lugar, na sua
articulação com a política macroeconômica. Segue-se a rápida constru-
ção dos novos instrumentos, o uso seletivo dos velhos, a redução – hete-
rodoxa e transitória – dos custos de capital e a reforma tributária. Há,
ainda, o desafio da compatibilização com outras políticas relevantes –
comércio exterior, tecnológica, regional – e da sintonização da política
industrial com uma regulação revigorada, indutora de investimentos nos
setores de infraestrutura.

3. A relação entre a política macroeconômica
e a política industrial

As características específicas dos regimes macroeconômicos se so-
brepõem e condicionam as decisões microeconômicas, tendendo a con-
formar padrões de financiamento e de governança corporativa, de co-
mércio exterior, de concorrência e de mudança técnica. Neste sentido, a
relação entre a política macroeconômica e a política industrial é com-
plexa e se insere num contexto que tanto pode ser de compatibilidade
quanto de incompatibilidade.

As avaliações quanto à sustentabilidade da solvência cambial e quanto
à trajetória da taxa de câmbio se refletem, inarredavelmente, sobre o

5 Cassiolato e Szapiro (2000).
6 Erber e Cassiolato (1997).



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 194

componente de risco-país embutido na taxa efetiva de juros para as
empresas. A combinação específica de taxa de câmbio com a taxa de
juros determina, assim, condições fundamentais de cálculo de retorno/
risco para o sistema empresarial. Os regimes macroeconômicos, por-
tanto, comportam implicitamente macrocondições de competição mais
ou menos favoráveis para o conjunto de empresas e, assim, incidem
decisivamente sobre a eficácia possível das políticas industriais.

Os regimes macroeconômicos “benignos” são os que conseguem
combinar taxas de juros baixas com taxas de câmbio relativamente sub-
apreciadas – isto é, estimulantes para a produção no país e para as ex-
portações. De outro lado, regimes macroeconômicos “malignos” seri-
am aqueles que combinam taxas de juros altas com taxas de câmbio
sobrevalorizadas, nocivas à produção doméstica e à competitividade
exportadora do país. Existem condições intermediárias. Uma é a situa-
ção de juros baixos com câmbio sobrevalorizado, em geral característi-
ca de economias avançadas, com forte posição competitiva e solidez de
contas externas já bem estabelecida, como foi o caso do Japão durante
boa parte dos anos 80. Outra é a situação de juros altos com taxa de
câmbio sub-valorizada, posição característica de países que estão atra-
vessando crises cambiais e ainda enfrentam ameaças inflacionárias.

Sob a dominância da “globalização das finanças” a posição externa
de uma economia se tornou um condicionante-chave para a determina-
ção de seu regime macroeconômico. Economias com posição externa
sólida, tanto em termos de estoque (posição credora quanto em termos
de fluxo (superávit em conta corrente), situam-se bem em termos de
raio-de-manobra para as políticas de taxas de juros/taxas de câmbio.
Disso decorre, naturalmente, o simétrico inverso, ou seja: economias
com posição externa frágil, tanto em termos de estoque (posição deve-
dora) quanto em termos de fluxo (déficit em conta-corrente), posicionam-
se mal em termos de margem de manobra para as políticas de taxas de
juros/taxas de câmbio.

Em outras palavras, para conviver bem com a “globalização” é pre-
ciso não depender dela. Países que têm seus balanços de pagamentos
equilibrados ou superavitários, com boa posição de reservas cambiais,
tornam-se mais atraentes, pois podem crescer mais a partir de taxas de
juros mais baixas e fator de risco-cambial bem mais reduzido. As reser-
vas cambiais elevadas dão segurança aos investidores, fortalecem as
moedas nacionais – sem necessariamente apreciá-las – e fornecem um
colchão para as fases de aceleração do crescimento, quando ingurgita a
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demanda por importações de bens de capital. No caso dos países em
desenvolvimento, a China, Taiwan e a Coréia do Sul são exemplos des-
ta condição. Ao contrário, os países com persistente desequilíbrio em
sua conta de transações correntes, sem uma posição sustentável de re-
servas de divisas, ficam onerados por riscos de câmbio-país e precisam
manter taxas de juros muito mais altas, refletindo uma condição de
vulnerabilidade. Foi este o caso da maioria dos países da América Lati-
na – exceção do Chile – nos anos 90.

Paradoxalmente, assim, os países em desenvolvimento, carentes de
capital, que, em tese, deveriam ser deficitários em conta-corrente – o
que equivale a importar capitais–, tendem a ser punidos pelas finanças
globalizadas ao se colocarem em uma posição persistentemente defici-
tária. Ao contrário, os países superavitários conseguem conviver autô-
noma e favoravelmente – em termos de política de juros e mesmo da
possibilidade de impor controles seletivos de capitais –, muito embora
não se coloquem numa posição de importadores líquidos de capital e,
sim, fundamentalmente, na de poupadores de base doméstica. Ao con-
trário do pós-guerra, sob o sistema de Bretton Woods, quando os países
em desenvolvimento poderiam incorrer em déficits externos moderados
– a serem financiados por investimentos diretos e por empréstimos ofi-
ciais – sem injunções sobre suas políticas de juros, o atual não-sistema
de finanças globalizadas traz, infelizmente, implicações perversas so-
bre a “alocação eficiente” de capitais, ao punir os países deficitários e
premiar os superavitários.

Mas, além da posição externa, é essencial considerar, simultanea-
mente, a posição fiscal do Estado. Esta compreende o estoque de dívida
pública, seu perfil temporal, a forma de financiamento e a trajetória
recente e esperada de déficit/superávit corrente. Há, em geral, uma cor-
relação positiva entre o grau de autonomia externa, dado pela trajetória
da conta-corrente, e as condições de administração fiscal. É intuitivo
compreender que com taxas de juros mais baixas é menos oneroso e
mais fácil manejar a rolagem da dívida pública. É também politicamen-
te mais fácil sustentar políticas de austeridade fiscal em economias que
crescem mais e criam mais empregos, porque podem operar com juros
mais baixos. Ao contrário, sob uma combinação maligna de taxas de ju-
ros e de câmbio, a política fiscal fica seriamente problematizada pela pres-
são das taxas de juros sobre o próprio déficit público, bem como pelo
desgaste político decorrente de uma continuada contenção fiscal em con-
dições de estagnação econômica, ou de baixo ritmo de crescimento.
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Assim, embora a trajetória fiscal anterior tenha muita importância,
especialmente para a avaliação de mercado a respeito da qualidade da
dívida pública – sua taxa de risco e perfil de amortização–, ela deve ser
compreendida no contexto maior do regime macroeconômico. Se a eco-
nomia tem uma taxa de câmbio bem ajustada e obtém equilíbrio em seu
balanço de pagamentos, uma boa situação fiscal reforça o círculo virtu-
oso, ao permitir taxas de juros ainda mais baixas. De outro lado, mesmo
dispondo de uma situação fiscal saudável, uma economia com taxa de
câmbio sobrevalorizada e elevado déficit em conta-corrente fica prisio-
neira de taxas de juros elevadas, que podem minar a sua robustez fiscal.

Também é muito mais fácil estimular o alongamento das operações
de crédito e de capitalização sob um regime macroeconômico do tipo
benigno, pois as taxas de juros bem mais baixas e a melhor qualidade
dos títulos da dívida pública minimizam a compulsão de acumular car-
teiras de papéis líquidos de curto prazo, e aumentam a atratividade dos
investimentos produtivos, cujo perfil temporal é necessariamente dila-
tado no tempo. Esta maior atratividade relativa dos investimentos fixos
em atividades produtivas é, por isso, facilitadora do desenvolvimento
do mercado de capitais e do mercado imobiliário. As empresas que têm
planos de investimento com inovação, em áreas de maior dinamismo,
podem ser objeto de operações de capitalização, através de esquemas
de private e de venture capital. Em suma, a eficácia da política de finan-
ciamento – componente chave das políticas industriais contemporâneas
– é muito maior sob regimes macroeconômicos do tipo benigno.

Do exposto acima se deduz que, quando compatíveis, as políticas
macroeconômica e industrial se auto-reforçam positivamente. Sob re-
gimes macroeconômicos benignos, não só a política industrial funcio-
na com eficácia, mas é também fator-chave de reforço da política macro.
O contrário se dá no caso de regimes malignos. Nestes, a política in-
dustrial enfrenta sérias dificuldades. Por isso é fundamental a busca
de compatibilidade. No caso do Brasil, isto significa que a cúpula do
governo, e especialmente a área econômica – Ministério da Fazenda e
Banco Central–, precisa, mais do que compreender, praticar a
compatibilização das duas políticas, encontrando soluções razoáveis
para as opções que envolvem conflito, especialmente no plano fiscal.
Isto para viabilizar a funcionalidade da política industrial e, a partir
dela, extrair as vantagens de reforço para a benignidade do próprio
regime macroeconômico.
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4. A compatibilidade: orientação pró-superávit comercial,
com manutenção da abertura

A adoção, desde 1999, da política de flutuação cambial constituiu
um passo importante em direção a um regime macroeconômico benig-
no. Este passo foi, entretanto, insuficiente diante do perfil de especia-
lização comercial e, principalmente se for considerado o peso dos esto-
ques acumulados, de dívida externa e interna. Com efeito, nos últimos
anos, a conjugação de elevados déficits interno, com juros altos, e ex-
terno provocou uma rápida expansão dos passivos domésticos – dívida
pública principalmente – e das obrigações em moeda estrangeira – pas-
sivos privados sob diversas formas. Os encargos e as remunerações devi-
dos sobre estes passivos exercem, respectivamente, forte pressão sobre as
contas públicas e sobre o balanço de pagamentos. A sustentação do de-
senvolvimento tornou-se, assim, estruturalmente muito mais difícil. A
economia brasileira e a política econômica ficam vulnerabilizadas quan-
do as expectativas dos mercados financeiros se tornam incertas, dificul-
tando a “rolagem” das duas grandes massas de passivos (domésticos e
externos), além de se manterem ainda elevadas as necessidades de finan-
ciamento dos déficits fiscal e de transações correntes com o exterior.

A possibilidade de retomar o crescimento sustentado da economia
não é, portanto, algo simples e automático. É indispensável que se for-
mule uma estratégia de transição. Ou seja, que se explicite uma forma
compatível de articulação entre a política macroeconômica e a constru-
ção de uma trajetória sustentada de desenvolvimento.

Esta formulação, ademais, precisa ser credível, para reduzir a incer-
teza e para induzir expectativas convergentes e construtivas quanto ao
futuro da economia. Como veremos a seguir, uma política industrial e
tecnológica com forte inclinação pró-exportação pode se constituir em
fator de ampliação dos graus de liberdade da política macroeconômica.
Pela primeira vez, em muitos anos, seria possível articular de forma
compatível e mutuamente benéfica as políticas macroeconômica e in-
dustrial-tecnológica, na medida em que esta última pode contribuir de-
cisivamente para uma transição mais rápida em direção a um regime
macroeconômico do tipo benigno.

À luz da experiência da segunda metade dos anos 90, não resta dúvi-
da de que uma condição fundamental para a sustentabilidade do cresci-
mento da economia é a de se construir um balanço de pagamentos viá-
vel e financiável a longo prazo, com baixa ou nenhuma vulnerabilidade
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financeira, e taxa de risco-país bem abaixo do patamar pré-crise atual,
que era muito alto. Se considerado o elevado volume de passivos exter-
nos já acumulados – dívida externa pública e privada, sob diversas for-
mas, e o estoque de ativos no país sob controle estrangeiro –, chega-se à
constatação de que o serviço destes passivos requer anualmente um volu-
me de divisas próximo a 4% do PIB. E esta magnitude de divisas apresen-
ta tendência a crescer, enquanto o déficit em transações correntes perma-
necer elevado. Por esta razão, a obtenção de um balanço de pagamentos
intertemporalmente equilibrado requer a realização sustentada de um
expressivo superávit comercial – no mínimo, de 2,5% do PIB.

A concretização deste nível de superávit em bases duradouras impli-
ca a obtenção de taxas muito mais elevadas de crescimento das exporta-
ções, numa sensível moderação de velocidade de expansão das impor-
tações. Simulações efetuadas por especialistas indicam que as exporta-
ções deveriam crescer sustentadamente a uma taxa superior a 10% a.a.
(preferencialmente próxima a 12% a.a.), com as importações crescendo
não mais que 6% a.a. nos próximos cinco anos, para pôr o balanço de
pagamentos sob condições sólidas. Este não é um desempenho trivial,
que possa ser automaticamente assegurado pelas desvalorizações re-
centes da taxa de cambio. Várias economias asiáticas que competem
com o Brasil têm taxas de câmbio muito sub-valorizadas e, mais impor-
tante, as condições internacionais de concorrência hoje são inegavel-
mente mais acirradas.

Assim, é tremendo o desafio de obtenção de superávits comerciais
expressivos e sustentáveis. É imprescindível que haja foco, prioridade e
persistência no fomento às exportações. Todas as cadeias setoriais de-
vem ser mobilizadas. O crédito à produção (pré-embarque) precisa ser
expandido e ter seus “custos” de juros e burocracia aliviados, o trata-
mento tributário precisa mudar, os investimentos em infraestrutura e em
logística não podem deixar de acontecer. A diplomacia e a promoção
comercial terão que ser reorganizadas para a conquista de mercados. As
negociações para a formação de áreas de livre comércio com a ALCA e
a União Européia terão que ter como critério-mestre o objetivo de obter
e sustentar superávits comerciais elevados.

A necessidade de lograr taxas elevadas de expansão das exportações
resulta de inconveniência e inadequação absolutas de uma política de
“fechamento” da economia – como a que foi praticada durante a crise
cambial da primeira metade dos anos 80. O desenvolvimento competiti-
vo e o fato de que, hoje, 3/5 das importações brasileiras são de insumos
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correntes para a produção industrial tornam inviável uma política dura
de repressão das importações. Apenas transitoriamente seria possível pe-
nalizar as importações de bens finais de consumo, que representam, hoje,
US$ 5 bilhões. Não obstante, é impossível admitir que as importações
cresçam de modo excessivo e, para isso, tanto a taxa de câmbio quanto os
sinais da política industrial devem estimular incisivamente a substituição
de importações. Esta, porém, terá que ser concretizada em novas bases,
ou seja: não poderá ser onerosa para a competitividade exportadora e,
portanto, terá que se pautar por critérios de preço, qualidade e prazos de
entrega compatíveis. As condições e os requisitos para a substituição com-
petitiva de importações serão retomados mais adiante, no item 5.

Em resumo, parece indispensável a implementação de uma política
industrial mobilizadora e bem estruturada, voltada para o comércio exte-
rior. O objetivo maior desta deve ser o de acelerar a obtenção de ganhos
de competitividade, visando garantir um expressivo desempenho do sal-
do comercial ao longo dos próximos anos. Uma política industrial capaz
de preencher esse desafio é decisiva para a superação da vulnerabilidade
externa, assegurando condições sustentáveis para o balanço de pagamen-
tos e, por conseguinte, para o desenvolvimento do Brasil.

Pela razão acima, o desenvolvimento industrial voltado para a gera-
ção de saldos comerciais – via aumento das exportações e/ou via subs-
tituição competitiva de importações – deveria ser alçado à condição de
objetivo macroeconômico estratégico, na medida em que a redução do
déficit externo é elemento chave para robustecer e ampliar os graus de
liberdade da política macroeconômica, aproximando-a de uma política
benigna. Neste sentido, é recomendável reforçar a estrutura de poder
decisório e robustecer os instrumentos da política de comércio exterior.
A definição da tarefa de operação eficaz e ágil do crédito ao comércio
exterior, centralizada no Banco do Brasil e/ou no BNDES, e a criação
de uma Secretaria de Comércio Exterior, vinculada à Presidência da
República ou a um Ministério de Comércio Exterior, devem ser matéria
de atenta reflexão. Se a opção for por uma Secretaria na Presidência,
com delegação de poderes para coordenar, a função de fomento indus-
trial pode permanecer em um Ministério específico (MDIC). Já a opção
por um Ministério de Comércio Exterior, recomendaria a encampação,
por este, das atribuições da política industrial – i.e. transformação do
MDIC em MCE. Considere-se, ainda que, dado o peso dos agronegócios
no comércio externo brasileiro, a opção por uma Secretaria parece mais
adequada, e ela deveria estar coordenando ações do Ministério da Agri-
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cultura e do Ministério da Indústria, juntamente com as outras funções
de política, conforme se comenta no próximo item.

5. A relação estreita entre as políticas industrial, tecnológica,
comercial e regional, e o desafio de coordenação

Da discussão anterior, fica claro que a orientação básica da política
econômica de redução da vulnerabilidade externa da economia, que é
necessária para o futuro, requer que a política industrial tenha um forte
viés pró-exportação. Esta definição associa estreitamente a política in-
dustrial com a política de comércio exterior, e vincula a diplomacia eco-
nômica a ambas. Desse modo, a política de comércio exterior e a políti-
ca industrial deixam de constituir uma forte superposição e passam a se
conjugar, no que toca ao conjunto de medidas de estímulo e financia-
mento às exportações. A política de comércio exterior, especificamen-
te, deve concentrar as ações de abertura e acesso a mercados, promoção
e expansão das vendas nos mercados externos. A política industrial deve
dar suporte à capitalização e à internacionalização das empresas brasi-
leiras, especialmente nos setores em que o investimento direto no exte-
rior é indispensável à expansão das exportações.

Há, também, uma ampla área de coincidência entre as políticas
tecnológica e industrial, posto que o avanço da inovação em desenvol-
vimento de produtos e em aperfeiçoamento de processos que assegu-
ram alta qualidade, flexibilidade e adequabilidade às exigências dos
mercados é requisito imprescindível à competitividade na esmagadora
maioria dos setores. O fraco desempenho das atividades próprias de ino-
vação, por parte do setor privado brasileiro, e a persistência da desconexão
entre as estratégias empresariais e as atividades de P&D continuam figu-
rando, com relevo, na lista dos desafios a superar. Não bastasse este desa-
fio de inserir a inovação, substancialmente, no plano das estratégias in-
dustriais privadas – o que exige estreita aproximação entre as políticas
industrial e tecnológica –, há um outro fator, de natureza instrumental,
que torna conveniente a ligação entre as duas políticas. Com efeito, os
incentivos fiscais e instrumentos financeiros de fomento à inovação téc-
nica são acolhidos como legítimos sob as regras da OMC, o que pode
constituir uma importante alavanca para ambas as políticas.

No plano da política regional, é importante sublinhar que a ausência
de uma política industrial federal abriu o caminho para a guerra fiscal.
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Os estados brasileiros passaram a atuar como agentes autônomos, na
tentativa de usar a isenção do ICMS como alavanca de atração dos in-
vestimentos privados.

É urgente, por isso, retomar a iniciativa de coordenação no plano
nacional e reformar a maquinaria institucional da política macro-regio-
nal. Deve-se reformar profundamente a SUDENE e a SUDAM – agora
rebatizadas de ADENE e ADAM. É necessário reestruturar o FINOR e
o FINAM, sob novas bases e regras. Isto envolve não só reformular o
sistema de incentivos macro-regionais (inclusive os mecanismos de
implementação dos fundos constitucionais), mas também exige que os
projetos sejam efetivamente viáveis e articulados por cadeias setoriais.
O objetivo deve ser, obviamente, o de reforçar atividades econômicas
competitivas no mercado nacional habilitando-as também à exportação.

É imprescindível pensar as regiões, não como macro-regiões, mas
como regiões geoeconômicas orgânicas, nas quais um conjunto de seto-
res exerce uma dominância sobre a dinâmica econômica. Isto significa
identificar quais são as atividades industriais, agrícolas e ou de serviços
que estruturam os espaços regionais e sub-regionais. O fato de que o
Brasil é 80% urbano e tem um grande sistema de cidades e sistemas
urbano-regionais subsidiários não pode ser esquecido. A reflexão sobre
as áreas metropolitanas é mais complexa, porque há uma dominância
de serviços misturados com indústria. Em suma, a nova reflexão sobre
as duas políticas deve casar o estudo dos sistemas urbanos com a iden-
tificação das atividades que estruturam a dinâmica regional de acumu-
lação de capital.

Isso conduz à definição de novos programas regionais e sub-regio-
nais, assim como nos leva a pensar no papel dos estados. Os estados são
indispensáveis neste novo padrão de política. Requer-se, ainda, uma com-
preensão da dinâmica dos pólos ou dos clusters, das redes horizontais e
dos núcleos espaciais de atividade. Isso exige uma engenharia institucional
na qual entram estados, municípios e união. O novo estilo de política
deveria, assim, combinar iniciativas locais e estaduais com processos co-
ordenados no plano federal, sob uma política industrial regionalizada,
capaz de direcionar espacialmente os incentivos ao investimento.

Os requisitos acima descritos – de articulação e de compatibilização
entre as políticas industrial, tecnológica, de comércio exterior e regio-
nal – põem em tela de juízo o desafio institucional de dar forma, coerên-
cia e animação a essas relações no plano administrativo-burocrático. A
coordenação, ágil e consistente, entre elas é imprescindível e terá que
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ser exercida sob formas eficientes a serem desenhadas por um novo
governo. Uma opção mais convencional seria a de formar um novo
Conselho de Desenvolvimento, outra seria a de coordenar as ações
diretamente na Presidência da República, com o apoio de Secretarias-
Executivas.

6. Os traços gerais de
uma política industrial contemporânea para o Brasil

Nas décadas de 50 e 60, assim como na primeira metade da dos 70,
a industrialização do Brasil procedeu-se sob escassez de moeda forte. O
crédito internacional era restrito, a nossa capacidade de exportação era
limitada, porque fortemente dependente do café e de minérios. Havia,
por isso, um persistente constrangimento da capacidade de importar. A
industrialização, via substituição de importações, tinha, assim, uma
motivação de “poupança de divisas”, sendo a nova produção no país
orientada primordialmente para o mercado interno. O processo foi
instrumentalizado através de alta proteção tarifária que, num primeiro
estágio, gravava a importação do bem final, facilitando a importação
dos insumos e componentes com tarifas baixas. Isto pressionava as im-
portações desses últimos, repondo em cena a pressão sobre o “orçamen-
to cambial”. Esta pressão motivava o prosseguimento do processo, que
passava a abranger os componentes/partes, estendendo-se a estes uma
proteção tarifária também alta, porém inferior à do bem final. Assim,
buscou-se fazer avançar sucessivamente o processo de substituição “para
trás” nas novas cadeias industriais.

Outro instrumento importante de substituição de importações era a
exigência de “índices de nacionalização” do produto. Este se aplicava
por ocasião das negociações de entrada de empresas estrangeiras. Exem-
plo emblemático foi o desenvolvimento do parque nacional de autopeças
para garantir conteúdo local elevado aos produtos da indústria automo-
bilística no Governo Kubitschek, sob a coordenação do GEIA (Grupo
Executivo da Indústria Automobilística). Além destes instrumentos, no
Governo Geisel (1974-78), a substituição de importações foi estimula-
da por operações de crédito subsidiado do BNDE – correção monetária
prefixada inferior à inflação –, para viabilizar o desenvolvimento de
setores intensivos em capital do II PND (celulose-papel, petroquímica,
siderurgia, bens de capital).
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O uso destes instrumentos está, hoje, constrangido pelas restrições
fiscais, pela abertura econômica e por regras internacionais (OMC) bas-
tante estritas. Mas, ainda que pudessem ser plenamente utilizados, estes
“instrumentos históricos” não são adequados ao perfil que se deseja
para o desenvolvimento industrial – fortemente competitivo e com ca-
pacidade exportadora. Insumos ou componentes com proteção tarifária
elevada podem gerar preços relativos inadequados a uma estrutura com-
petitiva de custos do bem final. Vale dizer, os insumos, componentes e
partes também precisam atender a requisitos de qualidade e preços, dentro
do padrão-mundial.

A seletividade é, por isso, condição importante do conceito
supramencionado de substituição competitiva de importações. Matéri-
as-primas, partes e componentes que não possam obter no país escala e
custos competitivos devem continuar sendo importados, até que se cri-
em condições diferentes. De outro lado, aquelas que aqui possam ser
produzidas eficientemente deveriam ser dimensionadas para suprir o
mercado doméstico e, ainda, exportar uma fração relevante. O impor-
tante, assim, é avaliar a balança comercial agregada da cadeia setorial
(ou da empresa) de tal forma que não sejam gerados déficits elevados.
Deve-se visar à obtenção de superávits comerciais, mas estes – diferen-
temente do passado – só podem ser alcançados com níveis bem mais
altos de importações e de exportações.

Destaque-se, neste ponto, que nos três macrosetores altamente defi-
citários – químico, eletrônico e de bens de capital – a aceleração da
substituição competitiva de importações depende, em larga medida, de de-
cisões internas a grandes empresas internacionais. Isto significa que uma
agenda de entendimentos e de cooperação com as empresas transnacionais
é ingrediente indispensável à política industrial e de comércio exterior.
Esta agenda deve incluir, ainda, as atividades tecnológicas, a abertura de
novos mercados e a atração de investimentos.

É conveniente que o instrumento da proteção tarifária seja utilizado
com moderação e sempre no contexto de uma taxa de câmbio razoavel-
mente realista, não supervalorizada. Isto implica um fator de condicio-
namento sobre a política de flutuação cambial, qual seja, o de se evitar
uma trajetória sistemática de apreciação da taxa de câmbio uma vez que
se consiga obter um superávit comercial de grande escala. A flutuação
da taxa de câmbio pode prosseguir, sem que, necessariamente, o Banco
Central explicite uma banda larga. É importante dispor de flexibilidade,
mas a opção de longo prazo de sustentação de um superávit comercial
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adequando supõe que haja um cuidado especial com a trajetória da taxa
real efetiva de câmbio, para prevenir uma tendência de apreciação. O
Banco Central deveria, para tanto, praticar uma política de acumulação
de reservas, que teria como bônus a possibilidade de reduções adicio-
nais da taxa de juros.

Finalmente, é pertinente abordar a questão da dimensão patrimonial
da política industrial. Existem razões sólidas e racionais para que a
política econômica robusteça os grupos empresariais de capital nacio-
nal, habilitando-os a operar globalmente. Tais razões são alinhadas da
seguinte maneira: 1) a existência de empresas nacionais com atuação
mundial, aqui sediadas, aglutina centros de decisão que, embora pri-
vados, fortalecem economicamente o país; 2) sem dúvida, a formula-
ção e a tomada de decisões estratégicas a partir do Brasil concentram
em nosso território as atividades de alto valor agregado em gestão,
finanças, inovação organizacional, desenvolvimento tecnológico e de
marcas; 3) como resultado do item anterior, localizam-se no país os
melhores empregos e as melhores oportunidades de desenvolvimento
profissional; 4) uma parcela importante dos investimentos diretos es-
trangeiros se faz através de associações, joint- ventures e parcerias, o
que requer a presença de empresas nacionais capacitadas, com porte
adequado e higidez financeira.

Em resumo, a superação das deficiências competitivas do Brasil não
pode prescindir de um conjunto de grupos nacionais de porte mundial.
Sem isso, não se desenvolverão núcleos endógenos de progresso
tecnológico capazes de afirmar marcas brasileiras, criar novos mercados
e gerar, aqui, atividades e empregos de elevada qualificação. O capital
estrangeiro pode cumprir apenas em parte estas funções, pois tende a con-
centrar centros de inovação e atividades nobres nas respectivas matrizes.

É, portanto, urgente uma estratégia de formação de “campeões naci-
onais competitivos” que, a partir do Mercosul, se projetem como atores
globais. A formação de “campeões competitivos” não implica a escolha
burocrática e discricionária de “vencedores”. Na quase totalidade dos
setores existem empresas líderes, diferenciadas, mas competitivas e ca-
pazes – muitas vezes em áreas de negócio inóspitas, onde a maioria das
empresas enfrenta problemas. Estas empresas líderes competitivas me-
recem, porém, atenção especial. Seu desempenho em inovação, exce-
lência de gestão e outros pontos fortes deve ser estimulado, tendo em
vista a conveniência de robustecê-las.
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Grandes grupos econômicos eficientes podem driblar o risco-país,
alavancar mais crédito, gerar mais capitalização e, então, investir mais
agressivamente. Podem também exportar vigorosamente, através da
implantação de bases operacionais no exterior. Coordenados, em arti-
culação com o Estado, fortalecem o poder nacional. Sem eles, ficare-
mos excessivamente dependentes das estratégias de atores privados ex-
ternos, e reduzidos ao mimetismo – sem personalidade – de produtos,
design, marcas e referências culturais alienígenas.

Não se recomenda, porque não se justifica, qualquer restrição ao
investimento direto estrangeiro. Ao contrário, o investimento direto es-
trangeiro deve ser atraído e estimulado, especialmente em setores com
potencial exportador. Advoga-se, porém, que sejam criadas condições
eficazes para fortalecer as empresas nacionais. Temos hoje poucos glo-

bal players. Dentre eles, podem ser citadas a Petrobrás, a Embraer, a
CVRD, a Gerdau e a Sadia. Poderíamos e deveríamos desenvolver logo
grandes empresas mundiais em siderurgia, papel e celulose, petroquímica
e vários segmentos dos agronegócios. Deveríamos aspirar ter empresas
fortes em segmentos das tecnologias da informação.

Quais são, então, os instrumentos que podem ser manejados
contemporaneamente para induzir a concentração empresarial, as ex-
portações e esta nova substituição de importações – indubitavelmente
necessárias para a consecução de um superávit comercial de grande es-
cala ? Os países da OECD usam o seguinte arsenal: a) incentivos fis-
cais/financeiros de desenvolvimento regional; b) incentivos fiscais, sub-
venções a fundo perdido, contratos cost-plus e outras modalidades de
apoio ao risco das atividades tecnológicas do setor privado; c) subsídios
ao treinamento/educação de trabalhadores; d) uso coordenado do poder
de compra do setor público; e) esquemas de apoio à capitalização
acionária de risco para empreendimentos inovadores; f) oferta de
infraestrutura tecnológica e científica através de incubadeiras, pólos e
distritos especiais; g) negociações diretas do governo com grandes em-
presas internacionais, com base nos instrumentos acima.

No caso brasileiro, estes instrumentos são precários e institucionalmente
subdesenvolvidos. Há, ainda, o ônus dos fatores sistêmicos desfavorá-
veis, como taxa de juros muito elevada e custos de capital punitivos
para os empresários nacionais, sistema tributário distorcido e logística
precária e cara. É urgente, então, criar os instrumentos contemporâneos
para que se possa empreender as políticas industrial, tecnológica, regio-
nal e de comércio exterior com condições mínimas de eficácia.
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7. A construção dos novos instrumentos

O reconhecimento da amplitude das falhas e insuficiências dos mer-
cados renovou, nos últimos anos, a agenda de instrumentos de política
industrial. Como foi assinalado, os novos instrumentos buscam preve-
nir ou sanar as falhas de mercado, minimizando, ao mesmo tempo, o
risco de incursão em “falhas de governo”. Por isso, os novos instrumen-
tos evitam o uso intensivo do protecionismo tarifário, recomendando
que a proteção aduaneira seja moderada, temporária, com cronogramas
cadentes e pré-definidos. A aplicação dos novos instrumentos também
deve evitar mecanismos burocráticos discricionários, preferindo regras
explícitas, com critérios de custo/benefício.

São três as esferas de intervenção dos novos instrumentos: 1) refor-
ço aos fundamentos legais e institucionais para o funcionamento dos
mercados; 2) ação redutora de riscos financeiros e inovacionais; 3) cri-
ação de sinergias através da promoção da cooperação.

O reforço aos fundamentos legais e institucionais dos mercados foi
incorporado à agenda de políticas com bastante vigor a partir do rotundo
fracasso da política de “choque de mercado”, aplicada à economia rus-
sa, após a débacle do sistema socialista-burocrático. O Banco Mundial,
a OECD e o governo americano se engajaram intensamente nesta
temática, a partir da percepção da relevância da estrutura legal e
institucional para o funcionamento menos imperfeito dos mercados. Isto
renovou a reflexão a respeito da importância de se garantir a vigência
dos direitos comerciais e de propriedade, e de assegurá-los através de
um sistema judiciário ágil e eficaz.

A prevalência dos direitos de propriedade é relevante como incenti-
vo econômico em áreas onde a questão da apropriabilidade não é clara e
inequívoca, como é o caso da propriedade intelectual. Por isso, grande
atenção foi dispensada à apropriabilidade das inovações, especialmente
nas áreas de biotecnologia, química molecular e software, tendo em vis-
ta o aperfeiçoamento das legislações sobre patenteação e direitos auto-
rais, bem como acerca das instituições e dos mecanismos de validação e
de operacionalização desses direitos.

Outra área relevante de atenção desta agenda do Banco Mundial-
OECD centrou-se nos mercados de crédito e de capitais, abrangendo as
leis bancárias, as leis de falência e as leis disciplinadoras dos mercados
de capitais. A preocupação tem sido a de assegurar direitos e estimular
o poupador-investidor a investir em ativos de risco ou de longo prazo de
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maturação. Dentre as recomendações de política destacam-se a promo-
ção da “governança corporativa”, com transparência e proteção aos aci-
onistas minoritários, a proteção aos credores, o reforço das instituições
de fiscalização e de regulação do mercado de capitais.

Sublinhe-se, aqui, alguma negligência proposital dos promotores da
nova agenda no que toca à regulação das concessões de serviços públi-
cos e de outros setores de monopólio natural. Prevaleceu, nos anos 90,
o sentimento de que a regulação era excessiva e onerosa, devendo ser
abrandada ou negligenciada em prol de uma expressão mais livre das
forças de mercado. Esta atitude terminou inibindo o exercício ativo da
regulação e, em alguns casos, resultou em falhas e inconsistências gra-
ves acarretando a ocorrência de crises setoriais.

Uma avaliação da situação brasileira nesta esfera mostra áreas de
fragilidade, especialmente no que toca à qualidade e à capacitação das
agências setoriais de regulação, cujo desempenho insatisfatório recla-
ma um esforço urgente de aperfeiçoamento. A morosidade do sistema
judiciário constitui outro fator negativo que demanda solução. No que
toca ao mercado de capitais, houve um aperfeiçoamento importante com
a aprovação, em 2001, da nova lei das sociedades anônimas, prevendo-
se um reforço à Comissão de Valores Mobiliários. A atuação do BNDES
e da Bovespa, com a criação do novo mercado, também contribuíram
positivamente. Aperfeiçoamentos adicionais parecem necessários, no
que tange à lei de falências e ao campo da legislação sobre a proprieda-
de intelectual.

A esfera relativa aos instrumentos de redução dos riscos financeiros
é altamente relevante por permitir intervenções pró-ativas. Tais instru-
mentos tornam-se imprescindíveis num contexto em que é maior o pa-
pel dos mercados de capitais, e em um clima econômico muito propen-
so à ocorrência de turbulências financeiras, com o que a exacerbação da
incerteza é acompanhada de fugas de capitais para títulos de alta quali-
dade. Nestas situações, os mercados para atividades e investimentos de
risco tendem ao colapso, sendo necessário criar mecanismos de com-
pensação ou de atenuação dos riscos. Mesmo em circunstâncias nor-
mais, a assimetria de informação e o receio quanto a taxas de alavancagem
elevadas (risco de default) requerem ações compensatórias dos agentes
públicos, de modo a tornar toleráveis os riscos privados.

São várias as modalidades de intervenção possíveis. Os agentes pú-
blicos (BCs e outras entidades bancárias ou não bancárias) podem pro-
ver hedge, estabelecer tetos ou pisos para as taxas de juros/câmbio, ofe-
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recer garantias e parcerias, equalizar ou subsidiar taxas de juros, através
de diversos mecanismos que viabilizem operações de crédito ou de ca-
pitalização. Pode-se mencionar, por exemplo, o suporte, em países de-
senvolvidos, ao mercado hipotecário, às modalidades de project finance,
venture capital e seed money. Estes últimos mecanismos têm especial
relevância para as pequenas empresas, mas também deveriam abranger,
no nosso caso, as empresas de médio e grande portes.

No caso brasileiro, houve avanço notável no campo dos instrumen-
tos dirigidos às pequenas empresas, a partir de iniciativas do MCT-FINEP
(leis nº 10.168/00 e nº 10.332/01). Faltam, porém, instrumentos equiva-
lentes para suporte à grande empresa. O BNDES tem evitado contami-
nar a TJLP com taxas de risco-país extremamente elevadas em momen-
tos de crise cambial, mas ainda não dispõe de mecanismos mais efica-
zes de redução dos custos de capital para grandes empresas de capital
nacional, que não dispõem de meios para driblar o risco-Brasil.

No que toca à redução dos riscos da inovação tecnológica, nos paí-
ses desenvolvidos foram aperfeiçoados e intensificados, nos anos 90,
esquemas de tratamento fiscal que privilegiam as atividades de P&D e
as inversões em capital fixo. Além disso, os já mencionados instrumen-
tos de capitalização (venture capital) foram reforçados por créditos em
condições especiais. Em muitos países, desenvolveu-se a prática de sub-
venções diretas, a fundo perdido, para projetos de P&D considerados
estratégicos. Em geral, tais iniciativas têm bases cooperativas, combi-
nando as especializações das empresas participantes. Verificou-se, ain-
da, a prática de subsídios e de suporte à expansão internacional de em-
presas e, também, o apoio a fusões e reestruturações, visando robuste-
cer grupos empresariais nacionais. De outro lado, em vários países fo-
ram implementados esquemas especiais de atração de investidores dire-
tos estrangeiros, particularmente em setores intensivos em tecnologia.

 No caso do Brasil, é imprescindível e urgente atualizar e desenvol-
ver esses instrumentos, ultrapassando-se as iniciativas já mencionadas
do MCT. Devemos destacar as seguintes medidas: 1) o tratamento fiscal
fornecido à P&D precisa ser reinstituído; 2) instrumentos de suporte à
inovação na grande empresa deveriam ser criados (há uma oportunida-
de para isso com o novo projeto de Lei da Inovação); 3) a expansão
internacional e o robustecimento das empresas de capital nacional me-
rece prioridade; 4) é necessário articular esquemas para atração de in-
vestimentos diretos externos com viés exportador.
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No plano de criação de sinergias em cadeias industriais e em ”clusters”

locais, há uma tarefa de grande envergadura a cumprir, supondo-se que o
leque dos novos instrumentos possa ser rapidamente desenvolvido. No
caso dos programas por cadeia setorial, já existe experiência acumulada,
desde o início da década, o que permite fácil aperfeiçoamento. No que
toca à articulação de programas e ações por clusters – mobilizando-se os
instrumentos adequados e coordenando-os com os expressivos incenti-
vos fiscais regionais e locais já existentes –, há um desafio relevante a
enfrentar. Trata-se da engenharia institucional necessária para coordenar
distintas instâncias de poder municipal (distritos, parques, incentivos lo-
cais, etc.), estadual (incentivos fiscais, oferta de infraestrutura, etc.) e fe-
deral (velhos e novos instrumentos), em torno a projetos consistentes.

Não resta dúvida que a criação e o aperfeiçoamento dos novos ins-
trumentos são condição imprescindível à implementação de uma política
industrial contemporânea. Assinale-se, ainda, que a utilização residual
dos velhos instrumentos não deve ser desprezada, sublinhando-se especi-
almente o uso do poder de compra governamental, o uso dos instrumen-
tos de defesa comercial e concorrência, a coordenação do crédito e dos
investidores institucionais, através da liderança de bancos públicos.
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SISTEMATIZAÇÃO DO DEBATE SOBRE

“SISTEMA TRIBUTÁRIO”

1. Sumário da sessão

Há um consenso sobre a deterioração do sistema tributário brasileiro.
Desde meados da década de 90, propostas de reforma tributária estão
sendo debatidas amplamente na sociedade. No entanto, apesar de se ter
alcançado um certo entendimento sobre o diagnóstico, além dos conflitos
entre os agentes envolvidos, incertezas e imprevisibilidades quanto aos
efeitos de uma eventual reforma tributária retardam o processo. Entre os
principais objetivos da reforma está o de minorar o impacto perverso da
tributação sobre a eficiência econômica e a competitividade do setor pro-
dutivo nacional. Não há dúvida de que eficiência e competitividade são
elementos-chave em estratégia de crescimento e desenvolvimento.

O painel sobre sistema tributário teve como objetivo expor motiva-
ções e propostas, a serem contempladas em uma reforma tributária, sem
perder de vista o contexto macroeconômico em que ela se insere. Para
tanto, foram apresentados os pontos de vista de especialistas de diferentes
áreas de interesse, no campo econômico, no empresarial e no jurídico.

O debate contou com as palestras de Ricardo Varsano, coordenador
de estudos tributários do IPEA, e de Rogério Werneck, professor do De-
partamento de Economia da PUC-Rio. Os debatedores convidados foram
o empresário Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do grupo Gerdau, o
advogado tributarista Luis Carlos Piva e José Roberto Afonso, superin-
tendente da Área de Assuntos Fiscais e de Emprego do BNDES.

A sessão, aberta pelo Sr. Isaac Zagury (vice-presidente do BNDES),
ressaltou a complexidade do sistema tributário brasileiro e a importância
de se debaterem as questões abordadas nos textos de ambos os palestrantes.

* IPEA, sistematizadora do Painel Sistema Tributário no Brasil.

Ana Luiza Neves de Holanda Barbosa*
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Zagury chamou a atenção para a carga tributária extremamente elevada
do país (cerca de 35% do PIB) e algumas características de má qualida-
de do nosso sistema tributário: a tributação cumulativa, a evasão e a
guerra fiscal e as elevadas contribuições sobre a folha de salários que
geram efeitos deletérios na produção e investimento. Em sua opinião, o
tema “reforma tributária”, certamente presente na agenda nacional nos
próximos quatro anos, não vem sendo enfatizado como deveria no de-
bate eleitoral em curso.

A análise de Ricardo Varsano, centrada no processo histórico do
sistema tributário brasileiro, descreveu os principais fatos no campo tri-
butário desde a década de 60, em especial, as reformas de 1967 e da
Constituição de 1988. Grande parte destas transformações reflete na
estrutura e nos problemas do atual sistema tributário. Varsano discor-
reu, também, sobre as mudanças no âmbito macroeconômico que ocor-
reram ao longo da década de 90. O processo de abertura comercial e a
estabilização econômica evidenciaram as distorções do sistema tributá-
rio, reforçando a necessidade de reforma. As propostas que deram iní-
cio ao lento processo de reforma tributária, em curso desde 1995, inclu-
em, entre outras questões não menos importantes, a eliminação dos tri-
butos cumulativos e a reformulação da tributação sobre o valor adicio-
nado no país.

Embora tenha concordado com Varsano em alguns pontos relativos
aos problemas do sistema tributário e às propostas para sua reformulação,
o palestrante Rogério Werneck defendeu a análise da reforma tributária
na perspectiva de uma agenda mais ampla de reforma fiscal. Sem isso,
como menciona em seu texto, “não se pode colocar em perspectiva ade-
quada nem os entraves nem as possibilidades de avanço do esforço de
reconstrução do sistema tributário nacional que se faz necessário”.

A apresentação de Werneck se estruturou em quatro pontos: 1)
mobilização tributária requerida pelo esforço da estabilização; 2) defe-
sa de reconversão do sistema tributário para outros propósitos e o esfor-
ço envolvido neste desafio; 3) dificuldades associadas com a economia
política da reforma e com a complexidade do federalismo fiscal brasi-
leiro e, finalmente; 4) tópicos fundamentais para balizar o avanço da
reforma nos próximos anos, a saber: aversão ao risco, presente no com-
portamento de todos os agentes relevantes envolvidos na decisão sobre
o avanço da reforma e a tensão entre o conformismo e a ousadia de
querer mudar demais e muito rapidamente.
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De forma geral, as apresentações dos palestrantes foram bastante
complementares. Em seu diagnóstico da situação atual, Varsano deu
ênfase maior à análise dos fatores que levaram o sistema tributário atual
a se encontrar da forma que aí está. Por outro lado, a dimensão do desa-
fio que se tem pela frente mereceu um tratamento maior nas considera-
ções de Werneck. Ambos os palestrantes atestam que a qualidade do
sistema tributário sofreu forte deterioração, explicada principalmente
pelo aumento substancial da tributação cumulativa no país. E, ainda, no
que se refere à elevadíssima carga tributária do país, Varsano e Werneck
acreditam que ela deverá se manter estável. Como bem observado pelos
palestrantes, a contribuição que se poderia dar é melhorar a qualidade
da carga tributária. Segundo eles, a questão principal não é o tamanho
da carga tributária, mas, sim, a necessidade de se abrir espaço ao lado
da administração dos gastos do governo. Werneck ressaltou que, além
de reforma tributária, o país precisa também realizar reformas nos orça-
mentos para o gasto público ser de melhor qualidade. Outro ponto abor-
dado pelos palestrantes diz respeito às alternativas com relação ao mé-
todo de implementar uma reforma tributária bem-sucedida, dado o novo
ambiente político que o país presenciará nos próximos anos.

Os debatedores concordaram, em grande parte, com o que foi ex-
posto pelos palestrantes e adicionaram alguns pontos de forma concreta
e objetiva, de acordo com a área de especialização de cada um. Segun-
do Jorge Gerdau, a visão do empresariado sobre as prioridades na agen-
da de reforma tributária é consensual em alguns pontos. Gerdau desta-
cou a importância de se eliminarem tributos cumulativos para assegurar
a competitividade do país com relação a seus concorrentes. O empresá-
rio foi incisivo ao defender uma estratégia de isonomia competitiva para
o país, ou seja, a de que o exportador brasileiro tenha uma carga tributá-
ria igual à de seus concorrentes (próxima a zero). Por sua vez, Luis
Carlos Piva concentrou-se no processo jurídico da administração fiscal.
Após citar alguns exemplos do volume de execuções fiscais do municí-
pio do Rio de Janeiro e na Secretaria de Receita Federal, Piva argumen-
tou que, mesmo que se consiga um sistema tributário eficiente do ponto
de vista econômico, os órgãos fiscais responsáveis encontrariam enor-
mes dificuldades na arrecadação do imposto. José Roberto Afonso pro-
curou dar um tom mais otimista na finalização do painel e mencionou
experiências positivas que se podem tirar do sistema tributário brasilei-
ro no que diz respeito ao desenvolvimento brasileiro e ao BNDES.
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2. Contexto histórico do Sistema Tributário brasileiro

As reformas da década de 60 e da constituição de 1988
e suas implicações

Segundo o palestrante Ricardo Varsano, a ampla reforma tributária
implementada na década de 60 foi a mais importante do século XX no
Brasil. Tal reforma teve seus objetivos econômicos plenamente alcança-
dos e transparece também na estrutura atual de nosso sistema tributário.

Os antecedentes da reforma da década de 60 nos remetem aos anos 50,
período em que o governo se engajou em um esforço desenvolvimentista
industrial e regional, o que gerou um aumento substancial da despesa
pública. A partir de 1958, iniciou-se uma tendência de declínio da arre-
cadação tributária e o resultado deste desequilíbrio foi que, não haven-
do, na época, o aparato institucional de financiamento por endividamento,
o déficit público começou a ser financiado por emissões. Conseqüente-
mente, a taxa de inflação sofreu uma elevação significativa no princípio
da década de 60.

Todo um ambiente foi criado, portanto, a favor do que se chama de
“reformas de base”, que só foram efetivamente implementadas após a
crise institucional que resultou na revolução de 64. Tais reformas, entre
elas a reforma tributária, eram importantes não só para acertar a questão
orçamentária, como também para financiar as demais reformas.

Varsano atribuiu a importância da reforma tributária da década de
60 ao fato de se ter criado pela primeira vez no Brasil um sistema com
propósito econômico e não simplesmente um conjunto de fonte de arre-
cadação. Os instrumentos que formaram o novo sistema tributário esta-
vam voltados para uma estratégia muito clara na época de desenvolvi-
mento e de crescimento acelerado. As principais mudanças nessa refor-
ma tributária foram: substituição de grande parte dos impostos cumula-
tivos por impostos sobre valor adicionado em uma época em que, a não
ser a França, nenhum outro país do mundo utilizava tal forma de tribu-
tação; alterações no imposto de renda que resultaram em vigoroso cres-
cimento de sua arrecadação; e reorganização da administração tributá-
ria federal.

Como resultado, elevou-se o nível de esforço fiscal da sociedade, de
modo a equilibrar o orçamento. Essa elevação do esforço fiscal também
viabilizou a concessão de incentivos fiscais à acumulação de capital, para
moldar as decisões do setor privado e estimular o crescimento econômico.
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A estratégia da época era de controle do crescimento através do pla-
nejamento central, ficando a União com o monopólio dos estímulos eco-
nômicos para o desenvolvimento e os governos estaduais sem um ins-
trumento tributário que servisse como instrumento de política. Com isso,
centralizou-se o comando dos impostos que fossem instrumentos de
política econômica – como o caso dos impostos sobre o comércio exte-
rior e sobre operações financeiras. O grau de autonomia fiscal das uni-
dades subnacionais foi severamente restringido para assegurar a não-
interferência das mesmas em relação ao processo de crescimento. As-
sim, o ICM – imposto sobre operações relativas à circulação de merca-
dorias – foi criado de modo a assegurar aos estados, essencialmente, um
instrumento de arrecadação.

O sistema tributário começou a se ressentir da concessão dos incen-
tivos fiscais, havendo perda na capacidade de arrecadação. Dentre as
modificações introduzidas para lidar com o problema, destaca-se o
direcionamento de parte dos incentivos concedidos a determinados pro-
gramas de integração nacional e de estímulo à agropecuária. Além dis-
so, o governo criou o PIS – Contribuição para o Programa de Integração
Social, primeiro imposto cumulativo criado após a reforma.

Na década de 80, o país entrou em recessão e, ao mesmo tempo, em
uma crise fiscal, contornada, aos poucos, com mudanças no sistema
tributário que pioraram cada vez mais sua qualidade. Com relação à
carga tributária, ela se reduziu de uma média de 25% na década de 70
para 22% do PIB e se sustentou nesta faixa até o final da década de 80.

Com a Constituição de 1988, novas mudanças na área tributária fo-
ram implementadas, mas com outras motivações e finalidades diferen-
tes daquelas presentes na reforma da década de 60. O objetivo, então,
foi de desconcentração dos recursos tributários. A consolidação deste
processo se deu pela ampliação da base tributária estadual e pelo au-
mento dos percentuais do produto da arrecadação de imposto de renda
(IR) e o imposto sobre produtos industrializados (IPI) destinados aos
Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM).
Varsano ainda lembra que a Constituição de 1988 ampliou o papel soci-
al do Estado, gerando uma deterioração adicional das contas públicas.
Como mencionado em seu texto, Varsano resume o difícil legado deixa-
do para a União: “a descentralização dos recursos sem a previsão de
concomitante processo ordenado de transferência de encargos do go-
verno central para os subnacionais concentrou o desequilíbrio fiscal
previamente existente na União”.
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A resposta da União ao desequilíbrio que lhe foi imposto seguiu em
duas direções. Do lado da despesa, houve a chamada “operação des-
monte”, ou seja, seus gastos foram reduzidos e vários programas deixa-
ram de ser feitos. Do lado da receita, a União tentou aumentar os tribu-
tos não partilhados com estados e municípios e aumentou as contribui-
ções sociais cumulativas.

O palestrante Rogério Werneck corroborou esta análise e argumen-
tou que os interesses da União foram muito mal protegidos nas negoci-
ações complexas que resultaram naquela Constituição e, de certa forma, a
União foi “escalpelada” pelos estados e municípios, que levaram boa parte
de sua receita. Como conseqüência, lembrou Werneck, a União tentou re-
cuperar o que havia perdido e a norma do jogo passou a ser imaginar os
meios para gerar uma receita não compartilhada com estados e municípios.

Houve, então, um aumento significativo de impostos cumulativos. Para
se ter uma idéia, a importância destes tributos na receita administrada
pela Secretaria de Receita Federal saltou de uma média de 7,3%, no perí-
odo 1986-88, para uma média de 29,6%, no período de 1994-98. Em
2001, essa participação já alcançava quase 40% do total da receita.1

Estabilização e o esforço fiscal requerido

Werneck expôs sua visão sobre o que ele chama de mobilização tri-
butária da estabilização, e fez uma análise do processo de ajuste fiscal,
assunto em pauta desde o final da década de 80. Naquela época, havia
um certo ceticismo quanto à possibilidade de um aumento de receita
solucionar o ajuste fiscal, já que, em 20 anos, a carga tributária como
proporção do PIB tinha se mantido estável.

Embora no final dos anos 80 ninguém imaginasse que um esforço
colossal de estabilização fosse possível, foi exatamente o que ocorreu.
Contrariando todo aquele ceticismo em relação ao esforço fiscal, no
período de 1993 a 2001, a carga atingiria um montante superior a 34%
do PIB, ou seja, um aumento da ordem de nove pontos percentuais.

1 Há de se lembrar que, além da criação do PIS em 1970, o governo criou em 1982 a
Contribuição para o Finsocial – Fundo de Investimento Social – precursora da atual
COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. Um outro tributo
cumulativo, também não partilhado, criado na primeira metade da década de 90 foi o
IPMF – Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras (que mais tarde passa a
ser a CPMF, vigente até hoje).
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Para Werneck, o esforço de estabilização na década de 90 requereu
um ajuste fiscal gigantesco, realizado fundamentalmente através da re-
ceita, com aumento dos impostos cumulativos. Obviamente, pelo me-
nos uma parte poderia ter sido feita pelo lado do dispêndio. Mas havia
uma coalizão política extremamente poderosa que evitava o corte dos
gastos. E houve dificuldade enorme de se desencastelarem os privilégi-
os introduzidos pela Constituição de 1988.

Werneck não deixou de louvar o esforço que se fez com relação ao
ajuste fiscal no final da década passada. Segundo ele, nosso ajuste fis-
cal foi feito no biênio 98/99 em um clima de temor, com a possibilidade
de uma grande desestabilização da economia. Então, fez-se o que foi
possível e não o desejável. Werneck reconheceu em sua exposição que
esse ajuste é justificável como uma operação de emergência e não como
um pacto de um país que tenha um plano de longo prazo.

3. Reforma: diagnóstico e motivações

Como exposto por Varsano em sua apresentação, as motivações usuais
de uma reforma tributária estão associadas a uma melhora da qualidade
do sistema tributário ou, seguindo o jargão de livros textos, aos princí-
pios de tributação. São eles: 1) eficiência ou neutralidade dos impostos:
melhora dos efeitos alocativos dos impostos; 2) eqüidade: distribuição
justa da carga tributária entre os contribuintes; 3) produtividade: o im-
posto deve ser capaz de arrecadar o suficiente para garantir a receita
necessária para o governo, sem que as alíquotas sejam demasiadamente
altas; além das alíquotas, tal princípio está relacionado com a base tri-
butária e com uma administração fiscal competente; 4) federalismo fis-
cal: naturalmente, tal princípio está associado a países federativos ou a
regimes fiscais descentralizados; este princípio passa pela questão de
como dividir a receita tributária entre os diversos níveis de governo da
federação e, também, dentro de cada nível, entre os entes federados
(quanto deve provir de transferência); toda esta questão também deve
ser discutida e motiva reformas como motivou a reforma de 1988; 5)
simplicidade: um sistema tributário é simples quando ele é relativamen-
te barato tanto no custo de arrecadação do fisco quanto também no cus-
to do contribuinte para o pagamento dos impostos.

Com base nesses princípios, serão apresentados em seguida os pon-
tos de vista dos participantes do painel relacionados aos principais pro-
blemas do sistema tributário brasileiro.
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– Eficiência: talvez este seja o tema que foi mais abordado no pai-
nel. Um sistema tributário é eficiente quando, para uma dada receita
tributária, ele otimiza a alocação dos recursos na economia. Impostos
não devem afetar as decisões dos agentes econômicos, exceto quando
usado como um instrumento de política econômica. Os tributos sobre o
faturamento das empresas, como PIS e COFINS, ferem o princípio da
eficiência; são impostos anacrônicos que interferem no processo produ-
tivo, distorcendo a competitividade do produto brasileiro, seja no mer-
cado interno na concorrência com o produto importado, ou no mercado
externo prejudicando as exportações de nosso país. Ficou claro no de-
bate que tributação cumulativa é a pior das “pragas tributárias” que afli-
ge o nosso sistema tributário.

Varsano ressaltou que, diante de uma abertura econômica, as deci-
sões de produção e investimento são processadas em escala mundial e
há perda de soberania fiscal. Conseqüentemente, o país tem que se con-
formar com as regras internacionais de tributação.

Com a tributação cumulativa, ficou muito mais aparente o quanto o siste-
ma produtivo nacional perde em competitividade não só nas exportações,
como também no mercado doméstico, porque as importações são menos tri-
butadas pelo PIS e COFINS do que a própria produção doméstica.

Boa parte dos comentários do empresário Jorge Gerdau centrou-se
nos problemas que os impostos cumulativos ocasionam na economia,
principalmente com relação à competitividade do país no mercado in-
ternacional. Segundo Gerdau, a atual estrutura de impostos em cascata
torna inviável a competição da produção brasileira com relação à pro-
dução internacional, pelo menos em termos teóricos. Gerdau ressaltou
que nenhum país do mundo, atualmente, exporta imposto. A cultura de
isonomia competitiva, ou seja, a de que a carga tributária do exportador
brasileiro tenha que ser igual à de seus concorrentes, ainda não está
consolidada no país. Para Gerdau, o sistema tributário brasileiro é um
dos motivos para o profundo desestímulo de se construírem fábricas no
país totalmente destinadas à exportação.

– Eqüidade: este princípio foi o menos discutido no painel. Ao ser
questionado por um dos presentes ao debate sobre o motivo da pouca
atenção dada ao tema, Varsano argumentou que no mundo de hoje, em
que a mobilidade de capitais é extremada, o sistema tributário tem mui-
to pouco a contribuir para a progressividade. Tal fato não significa que
não se deva ter cuidado com a questão de eqüidade dos impostos, mas a
incidência da maioria dos sistemas tributários do mundo é um pouco
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mais do que proporcional. Varsano acredita que o imposto de renda de pessoa
física deva ter progressividade razoável para compensar a regressividade ine-
rente aos outros impostos incidentes sobre o consumo. Segundo Varsano,
a progressividade por parte da ação do setor público deve ser obtida
pelo lado da despesa. Werneck reforçou este argumento e ressaltou que
deve se ter alguma redistribuição de recursos por parte da despesa e da
ação governamental como um todo.

– Princípio da Produtividade: Werneck fez uma análise da dimensão
do problema que se tem pela frente com relação à forma de se tributa-
rem bens e serviços. O denominador comum é a eliminação dos tributos
cumulativos, bem como a introdução de um imposto sobre o valor adi-
cionado de base ampla, com o redimensionamento da base e da alíquota
da tributação sobre o consumo. Tal questão se associa ao princípio de
produtividade, na medida em que o governo deve arrecadar o suficien-
te, sem alíquotas demasiadamente altas. Sob uma perspectiva agregada,
a pergunta relevante é a seguinte: se toda a receita tivesse que ser arre-
cadada por um imposto sobre valor adicionado, qual seria a alíquota
média requerida deste imposto? Com base em dados das Contas Nacio-
nais de 2001 e após algumas simulações bem simplificadas, Werneck
chegou a uma alíquota extremamente alta de 33%. Para Werneck, ter
em mente tal alíquota é fundamental para se ter uma noção clara e nítida
das reais proporções e dos desafios da reforma tributária.

– Federalismo Fiscal: um sistema tributário deve ser capaz de permi-
tir um certo grau de autonomia financeira aos membros da federação,
através de uma distribuição de competências tributárias que torne factível
este objetivo.

O ICMS, de competência dos estados, adota a sistemática de arreca-
dação pelo princípio de origem restrita, em que parte do imposto é co-
brada no estado de origem e o restante no estado de destino. Este fato é
responsável pela guerra fiscal entre estados da federação, que concor-
rem através de incentivos fiscais para a localização de atividades pro-
dutivas, interferindo de maneira perversa na alocação de recursos da
economia.

Um exemplo, lembrado por Gerdau, que esteve presente de forma
intensa nos conflitos entre os estados foi o da indústria automobilística.
Gerdau acredita que se tivéssemos um sistema mais equilibrado, pode-
ríamos ter poupado muitos dos recursos que foram utilizados desneces-
sariamente na guerra fiscal.
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- Princípio de simplicidade: com relação a este princípio, Varsano
argumentou que ele é desejável em qualquer sistema tributário, não por-
que gostamos de coisas simples, mas porque complexidade significa
custos. Além dos custos econômicos dos impostos, que são aqueles re-
sultantes da distorção da alocação de recursos e que geram ineficiência,
existem custos para administração de impostos e para o cumprimento
das obrigações tributárias dos contribuintes. Enfim, custos que são mui-
to maiores quando o sistema tributário é complexo e, segundo Varsano,
o nosso sistema já passou da conta em termos de complexidade.

4. Contexto político, propostas e perspectivas

Em sua apresentação, Varsano analisou o processo de reforma tribu-
tária que teve início em 1995, quando o governo federal enviou ao Con-
gresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição do Poder Exe-
cutivo (PEC 175/95). A proposta da PEC abrangia essencialmente mu-
danças prioritárias no sistema tributário, a saber: o fim da tributação
cumulativa e uma mudança substancial do ICMS, com a definição de
uma legislação direcionada à harmonização tributária e à redução da
complexidade.

Desde então, houve marchas e contramarchas e poucos resultados
práticos foram obtidos. A tramitação da PEC 175/95 se iniciou, mas,
logo em seguida, o processo foi sustado por falta de interesse do próprio
proponente.

A Lei Kandir, aprovada em setembro de 1996, tentava fazer parte do
que se pretendia na PEC. Entre as mudanças importantes no ICMS pro-
movidas com esta Lei, encontrava-se a desoneração das exportações e,
por um lado, deixavam-se de tributar os bens de capital ou, por outro,
estes bens eram tributados, mas com a concessão de créditos. Com rela-
ção a este último ponto, Gerdau lembrou que a pressão política dos
estados foi de tal ordem em cima do Executivo que houve um retroces-
so no que concerne à tributação de bens de capital: o que era crédito
imediato passou a ser crédito parcelado. Varsano concordou com Gerdau
sobre este efeito danoso à tributação na Lei Kandir e salientou que hou-
ve apenas uma pequena melhoria, pois nem mesmo para o ICMS a Lei
trouxe todas as mudanças necessárias.

Ainda em sua exposição sobre o processo de propostas de reforma,
Varsano mencionou que, no final de 1998, um grupo de deputados na
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Câmara retomou a tarefa de tentar concluir a reforma tributária. Em
1999, foi criada uma comissão especial na Câmara, que preparou um
substitutivo à PEC 175/95.2  O substitutivo, contudo, tinha uma
abrangência maior em relação à própria PEC, pois incluía também as
contribuições sociais para eliminar a tributação cumulativa.

O substitutivo, votado e aprovado na Comissão, foi imediatamente
combatido pelo próprio Ministério da Fazenda, que alegava não ser ne-
cessário fazer uma reforma constitucional para alterar os impostos cu-
mulativos. Segundo Varsano, a oposição do Ministério da Fazenda se
fundamentava no temor de que a reforma provocasse uma queda na
arrecadação, em meio a um processo de ajuste fiscal. Não por questões
técnicas, mas devido ao risco jurídico, ou seja, as pessoas entrarem na
justiça contra o novo imposto com a idéia de suspender o pagamento ou
não pagar efetivamente o imposto. Esse risco realmente existe em qual-
quer reforma. Em sua exposição, Luis Carlos Piva mostrou a sua preo-
cupação com o processo administrativo fiscal atual e citou alguns exem-
plos sobre o tema. Piva observou que só no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, as ações ajuizadas totalizam um valor de 167 bilhões
de reais. Com relação ainda ao processo administrativo fiscal, José
Roberto Afonso observou que uma reforma tributária deve melhorar a
legislação, modernizar a forma de cobrar, mas tem que também agilizar
o processo de cobrança administrativa e judicial.

Com a rejeição do Ministério da Fazenda ao substitutivo, foi perdida
uma chance única, na opinião de Varsano, de se fazer reforma tributá-
ria, dado que já estava relativamente acordado com praticamente todas
as partes interessadas que reforma se deveria ter.

Werneck concordou com Varsano que houve um desfecho melancó-
lico no esforço de reforma tributária. Mas, em sua opinião, as propostas
de reforma passadas envolviam transações extraordinariamente com-
plexas e cercadas de incerteza. Operações do tipo “trocar um sistema
por outro” geram, certamente, muito temor, especialmente quando se
leva em conta o intricado federalismo fiscal brasileiro. É claro que ha-
via promessas de que estados e municípios não perderiam receita e de
que não precisavam se preocupar, pois haveria fundos compensatórios
acertando essas contas.

2 O relator da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisou a reforma tribu-
tária foi o deputado Mussa Demes (PFL-PI). Ricardo Varsano e José Roberto Afonso par-
ticiparam da formulação de propostas de reforma na PEC 175/95, assim como no substitutivo.
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Werneck ressaltou que há necessidade de uma reconversão do siste-
ma tributário. De alguma forma, a política tributária que acabou sendo
requerida para enfrentar a batalha da estabilização terá que dar lugar a
formas de tributação de maior qualidade, ou seja, compatíveis com efi-
ciência, competitividade e eqüidade.

Para Werneck, a prioridade é a reconstrução do sistema de tributa-
ção de bens e serviços. A maior proposta passa pela eliminação de tri-
butos cumulativos, bem como do IPI, ICMS e ISS e reconstrução de
uma forma de taxação do consumo centrada em um esquema coerente
de impostos sobre o valor adicionado.

Com relação ao problema da guerra fiscal entre os estados, tanto
Varsano como Gerdau propuseram a adoção de princípio de destino, com
a cobrança do imposto no estado de origem (Varsano). Tal mudança, se
implementada, não só fecharia as brechas para a evasão, como também
seria importante para que não houvesse vantagens e/ou desvantagens com-
petitivas para empresas de um estado, vis-à-vis as de outro estado.

Gerdau fez um resumo de uma proposta de reforma tributária, que é
defendida por grande parte do empresariado e corroborada por ambos
os palestrantes: 1) redução do número de tributos no sistema tributário;
2) caracterizar-se pela simplicidade e transparência; 3) racionalização
da tributação sobre o consumo; 4) eliminação dos tributos cumulativos
(que incidem em cascata); 5) eliminar alíquotas diferenciadas nas ope-
rações interestaduais; 6) desonerar o produto nacional e os bens de ati-
vo fixo destinados à produção; 7) objetivar a isonomia competitiva me-
diante desoneração das exportações.

Contexto político

Os objetivos de uma reforma tributária são muitas vezes conflitantes.
Uma escolha tem que ser feita e, no processo político, cada um dos
critérios são ponderados. Tais critérios de valores que, dificilmente, são
consensuais na sociedade. Daí as divergências e as controvérsias que
surgem quando se discutem alternativas de sistemas tributários. Uma
reforma tributária envolve essencialmente questões políticas.

Com relação às propostas passadas e à frustração de não se ter con-
cebido uma reforma tributária, Werneck sugeriu refletirmos sobre as
raízes dessas dificuldades e salienta que mais importante do que tentar
achar os culpados é entender os interesses, as apreensões, as razões e as
motivações dos principais atores envolvidos.
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As complexidades do federalismo fiscal brasileiro se refletem, princi-
palmente, nas resistências à reforma. A criação de um novo imposto so-
bre o valor adicionado de base ampla é fonte de incertezas e temores por
parte dos três níveis de governo, federal, estadual e municipal. Werneck
destacou em sua exposição que os governos estaduais temem que:

– a distribuição da base fiscal da nova tributação sobre o valor adici-
onado acabe sendo muito diferente da distribuição de hoje;

– o próprio bolo tributário encolha-se no processo;

– mudanças na legislação possam abrir flancos para infindáveis con-
testações judiciais; na verdade, a própria receita acomodou por muito
tempo a idéia de que imposto bom é imposto velho.

– haja perda de autonomia na condução de política tributária e, espe-
cialmente, na concessão de isenções, descontos de impostos para atrair
investimento; as regiões beneficiadas por incentivos fiscais federais te-
mem perder os privilégios.

Com relação aos municípios, Werneck mencionou que, com raras ex-
ceções, os mesmos exploram mal sua base tributária (com grande partici-
pação de tributação de serviços) e temem trocar o certo pelo duvidoso e
não terem a compensação adequada pela perda do ISS com as propostas
de racionalização do imposto sobre o valor adicionado.

Perspectivas

As perspectivas da reforma tributária foram apontadas por Varsano,
que lembrou que tudo o que havia, em 1999, em termos de acordo polí-
tico precisa ser refeito, já que houve mudança do próprio Congresso,
dos governadores e dos próprios prefeitos. Qual será o método adotado
para a reforma? Segundo Varsano, há duas possibilidades: ou se faz a
reforma de uma vez ou se aproveita o que já está feito e se faz por
etapas. A resposta a tal questão depende do ambiente político que vai se
formar no próximo governo.

Varsano acredita que a preferência seria certamente fazer a reforma de
uma vez com uma emenda constitucional que fosse rapidamente aprova-
da. Mesmo assim, tal feito seria bastante demorado, porque haveria de-
pendência de leis ordinárias e, mais adiante, de normas administrativas.

A segunda alternativa seria a de se fazer reforma aos poucos, através
de uma emenda constitucional em que se acertasse em parte o ICMS e
se eliminassem os tributos cumulativos com base no que já foi feito, ou
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seja, a partir da Medida Provisória n0 66 de 2002. Esta medida provisó-
ria que deve ser transformada em lei eliminou a cumulatividade do PIS
e promete eliminar parcialmente a da COFINS. Varsano observou que é
extremamente difícil se antever qual será a alternativa escolhida e ainda
salientou que a implementação da reforma também dependerá do ambi-
ente político.

As perspectivas de Werneck ainda mostram que o caminho para uma
reforma não será simples. Ele acredita que a dificuldade vai ser muito
maior em termos de negociação de reforma tributária do que nas duas
experiências anteriores (de 1967 e 1988). Para se criar um IVA ou vári-
os IVA de base realmente ampla, por exemplo, vai ser preciso enfrentar
um Congresso com resistência significativa. De um lado, a criação des-
te imposto envolveria avançar no sentido de tributação mais completa,
passando a abranger a maior parte dos setores prestadores de serviços, o
que, provavelmente, vai gerar forte resistência no Congresso. Por outro,
a ampliação da base pode-se dar ao gravar de forma efetiva todo um
elenco de bens de consumo de caráter essencial ou meritório e aí tam-
bém não será pequena a oposição no legislativo. Além dessas dificulda-
des, há ainda todas as complexidades do federalismo fiscal brasileiro,
mencionadas anteriormente.

Na opinião de Werneck, depois de engajados em tão longo esforço
de ajuste fiscal, lidando com um quadro de repressão fiscal, não é de se
espantar que os três níveis de governos tenham hoje uma aversão ao
risco de perder receita. Mostras de crescente apreensão com modifica-
ções, inicialmente presentes nos governadores e prefeitos, acabaram no
próprio governo federal.

As soluções não são simples. Diante de todas as dificuldades advindas
do federalismo fiscal brasileiro, a verdade é que o governo federal pare-
ce ter sido tomado pelo ceticismo. Caberá ao novo governo vencer este
desalento. Werneck acha que é absolutamente necessário que o esforço
seja mantido num nível suprapartidário, para se colocar o jogo da refor-
ma tributária em novas bases.

O que poderá atenuar os temores dos agentes é a conjugação da
reforma tributária com outras reformas que possam acenar com a possi-
bilidade de abrir espaço,  nos orçamentos dos governos subnacionais,
para a possibilidade de um alívio fiscal pelo lado do dispêndio.

Com relação à forma de implementação da reforma, Werneck deu
uma palavra de cautela contra crenças exageradas em “pequenas refor-
mas”. Pequenas reformas podem fazer medidas moderadas, mas elas
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têm que fazer parte de um plano mais ousado. Não importa o quão
pequeno seja o passo, ele tem que se encaixar num quebra-cabeça que
vislumbre um jogo ousado que contemple no futuro um sistema tribu-
tário muito diferente do vigente. Ou seja, não se pode comprar tempo
com as pequenas reformas se elas não fizerem sentido como um esfor-
ço sistemático de construir aos poucos esse sistema tributário mais
sofisticado e condizente com as possibilidades do país nesse início de
governo.

5. O papel do BNDES na reforma tributária

A exposição de José Roberto Afonso destacou um aspecto do siste-
ma tributário que, pelo menos, está funcionando para o desenvolvimen-
to brasileiro e que está associado ao próprio BNDES: a destinação do
PIS-PASEP, principal fonte de receita do orçamento do BNDES, ao
FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). José Roberto ressaltou o fato
de o PIS ser um imposto cumulativo, mas lembrou que o aumento dos
impostos cumulativos na arrecadação destacada por todos os exposi-
tores não vem do PIS; na verdade, a arrecadação do PIS vem se man-
tendo estável nos últimos anos. Para José Roberto, o sucesso da visão
estratégica que está por trás da destinação do PIS-PASEP ao FAT é o
de conseguir conciliar desenvolvimento social com o desenvolvimen-
to econômico.

Antes da Constituição de 1988, o produto da arrecadação do PIS se
destinava às contas individuais dos trabalhadores, como o FGTS (Fun-
do de Garantia por Tempo de Serviço). No entanto, esse processo aca-
bava gerando um benefício social invertido, pois beneficiava os traba-
lhadores de mais alta renda e com menos rotatividade. Com isso, na
Constituição de 1988 decidiu-se que os recursos do PIS se destinariam
a uma conta coletiva que deu origem ao FAT, fundo esse que teria como
objetivo o pagamento do seguro-desemprego. Um ponto relevante nes-
te aspecto é a preocupação com a questão cíclica. Naturalmente, a arre-
cadação desse imposto é maior na expansão econômica e a despesa é
menor, pois há menos desemprego e menos seguro a pagar. Por outro
lado, na recessão, quando a demanda por recurso (pelo seguro-desem-
prego) aumenta, a sua arrecadação está se reduzindo. Tal processo re-
sultou na idéia de se formar uma poupança em tempos de expansão
econômica e que essa poupança fosse aplicada no BNDES.
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Com o passar do tempo, o seguro-desemprego foi ampliado também
para atender qualificação profissional. Num primeiro momento era só
qualificação dos demitidos; num segundo momento, era qualificação
para todo e qualquer trabalhador. Esse círculo virtuoso foi tão bom que
até permitiu aportes adicionais de recursos ao BNDES, assim como para
o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, entre outros. José Roberto
admitiu que esta é uma experiência bem-sucedida do ponto de vista
social, financeiro e político. Do ponto de vista social, é o benefício soci-
al que atende ao maior problema hoje da população brasileira, que é o
desemprego. Na questão financeira, o FAT é o maior ativo da União,
pelo menos em valor de mercado e boa parte destes recursos é aplicada
no BNDES. E chega-se um momento em que o BNDES pode desem-
bolsar mais recursos do que receber.

Desde o início, o FAT nasceu com base numa grande negociação den-
tro do Congresso envolvendo todas as forças políticas e foi essa aliança
política que manteve o FAT. A emenda na Constituinte que fazia parte da
ordem social foi aprovada por unanimidade absoluta (mais de 500 votos).
Na regulamentação, foi criada, um ano depois do FAT, uma iniciativa
inovadora: o CODEFAT, um conselho tripartite, um dos primeiros conse-
lhos com poder que tem representantes do governo, dos empresários e
dos trabalhadores e isso se reproduziu também no conselho de adminis-
tração com as representações patronais e dos trabalhadores do BNDES.

Com relação à mudança da base do PIS-PASEP de faturamento para
valor adicionado, discutida na Medida Provisória n0 66 de 2002, não
houve nenhuma resistência por parte do BNDES e nem do seu conse-
lho. Segundo José Roberto, tal fato demonstra um ato de confiança que
está sendo dado tanto pela representação de trabalhadores quanto pela
dos empresários e do BNDES no caminho de se iniciar um processo de
reforma tributária.

Outra importante iniciativa lembrada por José Roberto concerne ao
apoio que tem sido dado pelo BNDES para a modernização das gestões
tributárias municipais desde o ano de 1997. José Roberto observou que
este é um passo muito importante para o processo futuro de reforma
tributária no Brasil, porque, até então, a prioridade centrava-se na legis-
lação, antes da gestão.

No momento de sua criação, foi uma surpresa a demanda das prefei-
turas para tal programa – PMAT (Programa de Modernização de Admi-
nistração Tributária). Atualmente, a carteira já está com 560 operações.
Destas, 400 operações estão em exame e 160 operações, correspondendo
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a 465 milhões de reais, estão entre contratadas e aprovadas. José Roberto
salientou que o PMAT é um passo muito importante para o processo
futuro de reforma tributária no Brasil. E acrescentou ainda que a gestão
será um diferencial positivo e um componente primordial na negocia-
ção do processo de reforma tributária, que não havia anteriormente.

Com relação às outras exposições, José Roberto achou sintomático
que o maior foco tenha sido o de reformar o sistema tributário na ques-
tão da competitividade e preservar as conquistas como estabilidade, ainda
que signifique manter a carga tributária alta.

Para reduzir a carga tributária, José Roberto acredita que se precisa,
antes, reduzir a despesa. No entanto, ele não acredita que a sociedade
esteja disposta a reduzir despesa. José Roberto ressaltou, portanto, a
necessidade de se modernizar, além da gestão tributária, a gestão de
gastos. Talvez este seja o caminho, segundo ele, para se conseguir uma
redução de gasto no sentido de se ter um Estado que forneça mais e
melhores serviços absorvendo menos recursos, sobretudo nas ações meio.

6. Conclusões do debate

Um sistema tributário moderno, além de ter como escopo o finan-
ciamento das despesas do governo, deve também procurar atender vári-
os objetivos, para que contribua para o desenvolvimento econômico e
social do país. Ficou claro, com as exposições do painel, que nosso
sistema tributário apresenta sérios entraves que impedem o país de en-
trar nessa trajetória rumo ao desenvolvimento.

 A principal conclusão que se pode tirar do painel sobre sistema tri-
butário é que há um consenso tanto a respeito dos principais problemas
de nosso atual sistema tributário quanto à necessidade urgente de uma
reforma tributária que está na agenda nacional há alguns anos. Em par-
ticular, as propostas acordadas entre todos os participantes do painel
envolvem o fim da cumulatividade, a adoção de imposto sobre o consu-
mo de base ampla, alteração da sistemática de arrecadação do imposto
sobre o consumo nas operações interestaduais, simplicidade do sistema
tributário, desoneração das exportações e dos bens de capital. Tais pro-
postas estão incluídas no substitutivo da PEC 175/1995. Outro ponto
consensual é que a reforma tributária seja implementada de forma gra-
dual, dentro de um projeto bem delineado e comprometido com os obje-
tivos de longo prazo do país.
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Vale ressaltar a importância desse painel sobre sistema tributário,
pois o mesmo talvez seja o que tenha apresentado mais inter-relação
com todos os outros painéis realizados nesta série de seminários “50
anos do BNDES”. Naturalmente, o painel não pôde abordar todos os
temas relevantes associados ao nosso sistema tributário e mesmo alguns
mencionados no painel o foram de forma marginal. Temas que mere-
cem destaque e serão pauta de futuras discussões dizem respeito aos
efeitos distributivos da reforma tributária sobre a renda dos contribuin-
tes. Como a reforma tributária vai tratar de questões relativas às isen-
ções e renúncia fiscal, ao processo administrativo tributário, à tributa-
ção sobre os serviços e ao papel dos municípios no sistema tributário,
também têm importância significativa. As transformações econômicas
recentes colocam em pauta a necessidade de reformulação do sistema
tributário no que tange ao processo de inovação, à Internet e ao comér-
cio eletrônico. Neste contexto, os serviços realizados via comércio ele-
trônico tornam apropriada uma abordagem tributária específica. Outros
pontos que não foram abordados no painel e que certamente merecem
debate não só na reforma tributária, como em outras reformas, envol-
vem o orçamento da Previdência e a discussão dos critérios de transfe-
rência de recursos para estados e municípios.
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SISTEMA TRIBUTÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO

Ricardo Varsano*

1. Introdução e resumo do argumento

O sistema tributário vigente em um dado momento é fruto de um
processo de evolução que, na maior parte do tempo, é contínuo. Com
efeito, uma vez fixada sua estrutura básica, ele é capaz de adaptar-se,
mediante alterações tópicas nas normas legais e administrativas, a mo-
dificações nas condições econômicas e sociais reinantes e, assim, ope-
rar satisfatoriamente durante períodos relativamente longos.

Mas, análogo nesse aspecto a uma máquina, o sistema tributário so-
fre desgaste ao longo do tempo, tendo sua capacidade de adaptação
reduzida. Além disso, alterações profundas no ambiente econômico
podem exigir ajustes que transcendem a capacidade de adaptação da
estrutura tributária básica, requerendo sua modificação. Por isso, vez
por outra, a tributação precisa sofrer importantes alterações concentra-
das em um curto espaço de tempo. Não obstante revisões ocorrerem
cotidianamente, o costume reservou a expressão “reforma tributária”
para fazer referência a tais descontinuidades do processo de evolução.

O sistema tributário brasileiro passou por profunda reforma na déca-
da de 60. Desde então, ressalvada a reforma realizada no âmbito da
Assembléia Nacional Constituinte, em 1987/88, o sistema evoluiu con-
tinuamente, sem alterações em sua estrutura básica. Embora a Consti-
tuição de 1988 tenha eliminado alguns tributos e introduzido modifica-
ções nas características de outros, notadamente do principal tributo es-
tadual, a reforma de então teve como principal motivação a
desconcentração dos recursos públicos, privilegiando especialmente os
municípios. Desse modo, a estrutura básica da tributação brasileira vi-
gente ainda é, em essência, aquela construída em 1964/67.

* Coordenador de Estudos Tributários da Diretoria de Estudos Macroeconômicos
do IPEA.
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Naquela época, o sistema tributário adotado era moderno. Em parti-
cular, o Brasil foi um dos pioneiros na adoção da tributação do valor
adicionado, técnica atualmente utilizada em mais de 120 países do mun-
do; e foi o primeiro – e, até bem pouco tempo, o único – país a ter o
imposto sobre valor adicionado como fonte de financiamento de gover-
nos subnacionais1.

Como o pioneirismo traz a desvantagem de não se poder contar com
experiência prévia, os impostos brasileiros sobre o valor adicionado
nasceram com imperfeições, algumas corrigidas ao longo do tempo e
outras ainda existentes. Além disso, enquanto a tributação sobre o valor
agregado utilizada em todo o mundo evoluiu na direção da generaliza-
ção e da simplificação, a brasileira foi se tornando cada dia mais
especificativa e complexa, criando custos excessivos para o cumpri-
mento das obrigações tributárias, por parte dos contribuintes, e onero-
sas distorções econômicas.

Distorções ainda maiores são causadas pela crescente utilização de
tributos cumulativos como fonte de financiamento do setor público, prin-
cipalmente da seguridade social. Este tipo de gravame sempre esteve
presente no sistema tributário brasileiro. Mas, em reação à
desconcentração de receita promovida pela Constituição de 1988, a União
promoveu vigoroso aumento da tributação em cascata, ao longo da dé-
cada de 90, o que provocou intensa deterioração da qualidade do siste-
ma tributário.

Datam também dos anos 90 duas importantes mudanças
macroeconômicas. A primeira foi que a economia brasileira passou por
um processo de abertura comercial, que incluiu, além de redução das
tarifas e das barreiras não-tarifárias, a integração regional, com a forma-
ção do Mercosul. Na segunda, logrou-se, em 1994, por meio do Plano
Real, a estabilização da economia. Esses dois fatos criaram um novo am-
biente econômico em que a competitividade do setor produtivo nacional
é a questão-chave para o desenvolvimento do país. Isto exige reformulação
da tributação, de modo a ajustá-la às novas circunstâncias.

1 A afirmação de que o imposto sobre o valor adicionado dos estados brasileiros era até
bem pouco tempo um caso único não desconsidera o fato de que a Alemanha adotou um
imposto sobre o valor adicionado, arrecadado pelos estados (landers), em 1968. No en-
tanto, embora arrecadado pelos landers, o imposto alemão não é, do ponto de vista eco-
nômico, um tributo subnacional. Sua legislação é nacional e sua alíquota uniforme em
todo o território do país, sendo o montante global arrecadado rateado entre as unidades
da federação de acordo com regras baseadas no princípio de equalização.
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Presentes os principais fatores que determinam a necessidade de uma
reforma – estrutura tributária de má qualidade e envelhecida, além de
ambiente econômico radicalmente diferente daquele para o qual o siste-
ma tributário fora concebido —, teve início, em 1995, com o envio ao
Congresso Nacional de proposta de emenda à Constituição do Poder
Executivo (PEC nº 175/95), um processo legislativo visando à sua rea-
lização. Desde então, nos sete anos de marchas, contramarchas e inter-
rupções da discussão, o processo apresentou como resultados práticos a
Lei Kandir (Lei Complementar 87/96), que reformulou alguns aspectos
do ICMS – Imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação —, e a proposta recentemente adota-
da por meio da Medida Provisória 66/02, no sentido de mitigar a
cumulatividade das contribuições sociais. Mas a reforma mais
abrangente, consubstanciada em um substitutivo à PEC 175/95 aprova-
do pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados constituída para
avaliar a proposta do Poder Executivo, repousa, desde março de 2000,
em alguma gaveta da presidência da casa. Há a expectativa de que o
processo tome novo impulso em 2003.

O presente trabalho discute, na próxima seção, as principais motiva-
ções das reformas tributárias, que se relacionam com os princípios de
tributação propostos na literatura sobre finanças públicas. A seção 3
considera a reforma da década de 60 e a evolução posterior do sistema
tributário, com ênfase nas motivações das mudanças. A seção seguinte
contrasta as condições atuais com as da reforma dos anos 60, e discute
os objetivos e condicionantes da futura reforma. A quinta seção apre-
senta um breve diagnóstico do sistema tributário atual, salientando suas
principais deficiências. A seção final considera o processo de reforma
tributária ora em curso.

2. As motivações das reformas

A qualidade da tributação é avaliada pela consideração de um con-
junto de características a ela associáveis que são consideradas desejá-
veis. Quando alguma delas está ausente ou deficiente, há motivação
para realizar uma reforma.

A primeira das motivações usuais para a reforma é o aprimoramento
dos tributos no que diz respeito a seus efeitos sobre o sistema produtivo.
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Salvo nos casos em que os tributos são utilizados como instrumentos de
política para, intencionalmente, alterar o comportamento dos agentes
econômicos, é desejável que sejam neutros, ou seja, que não afetem
suas decisões. Na prática, não há tributos neutros, sendo objetivo típico
da política tributária minimizar os malefícios por eles causados à efici-
ência da economia e à competitividade do setor produtivo.

A segunda motivação é a questão da eqüidade. Deseja-se que a tri-
butação seja justa, e tenha um impacto favorável sobre a distribuição de
renda. É duvidoso, contudo, que, em um mundo de intensa mobilidade
do capital, a tributação possa ter impacto redistributivo significativo. Se
esse for, de fato, o caso, um objetivo mais modesto se impõe, qual seja,
o de assegurar, ao menos, que ela não seja regressiva, isto é, que não
onere relativamente mais os pobres que os ricos. Isto assegurado, é pos-
sível, com os recursos arrecadados, financiar políticas governamentais
bem concebidas, focalizadas e executadas, que beneficiem principal-
mente os mais pobres, assegurando o cumprimento do papel
redistributivo do governo, o que é especialmente importante em um con-
texto de globalização econômica.

A terceira questão que motiva reformas tributárias é a produtividade
da tributação. É necessário extrair da sociedade o total de recursos ne-
cessários para que o governo seja apropriadamente financiado, sem que
seja preciso recorrer a alíquotas excessivamente elevadas, que estimu-
lem a sonegação. A ampliação das bases tributárias, o combate à eva-
são, e a concepção de tributos mais facilmente arrecadáveis são ações
que favorecem a produtividade da tributação.

Simplificar a tributação é outra das motivações usuais de reformas.
Cabe aqui salientar que, devido à complexidade natural das relações
econômicas, a tributação de boa qualidade é inerentemente complicada.
Não obstante, a busca de simplicidade na tributação é essencial, posto
que a complexidade está associada a custos para administrar os tributos
e para cumprir as obrigações tributárias. Segundo informam entidades
representativas de empresários, estimações realizadas revelam que, na
atualidade brasileira, o custo incorrido pelo contribuinte para cumprir
suas obrigações é alto. Contudo, é preciso evitar a tentação de basear o
financiamento do setor público em tributos simples, de baixo custo ad-
ministrativo e de cumprimento das obrigações, mas que promovem sé-
rias distorções econômicas, cujo custo para a sociedade, embora menos
óbvio que os antes mencionados, é incomparavelmente maior.
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Finalmente, existe uma motivação para a reforma, pertinente somente
às federações e países unitários com regimes fiscais descentralizados,
que é a de promover mudança na distribuição dos recursos públicos
entre os entes federados, atribuindo mais ou menos recursos ao governo
central e, em contrapartida, menos ou mais aos governos dos estados e
municípios. Esta é uma questão que está sempre em pauta nas discus-
sões de reforma tributária e uma das de mais difícil solução, em virtude
dos inerentes conflitos de interesse presentes.

Uma reforma tributária ampla sempre envolve todas essas questões,
mesmo que algumas não estejam explicitadas na agenda das discussões.
Mas, em cada reforma, há motivações principais e outras secundárias,
bem como aspectos a que se atribui pouca ênfase.

3. A reforma da década de 60 e a evolução posterior

A partir da década de 50, o governo brasileiro adotou o objetivo de
estimular o desenvolvimento industrial, transformando-se, aos poucos,
no coordenador desse esforço. Assim, foi criado o BNDE – Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico —, em 1952, com os intuitos de forne-
cer crédito de longo prazo para a indústria de base e financiar a infra-estru-
tura econômica. Favores financeiros e cambiais foram concedidos, buscan-
do atrair capital estrangeiro para o país, e o imposto de importação, àquela
altura com participação desprezível no financiamento dos gastos públicos,
foi transformado em instrumento de proteção à indústria doméstica. Em
1959, com a criação da SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste – tem início o apoio sistemático ao desenvolvimento regional,
inclusive com a concessão de incentivos fiscais.

O apoio à industrialização e ao desenvolvimento regional gerou um
crescimento das despesas, que não pode ser acompanhado pelo das recei-
tas. Assim, a despesa do Tesouro Nacional, ao redor de 8% do PIB –
produto interno bruto – no final da década de 40, elevou-se para 11% a
partir de 1957 e, no início dos anos 60, atingiu a marca dos 13% do PIB.
Por outro lado, o sistema tributário mostrava insuficiência até mesmo para
manter a carga tributária global. Esta, que crescera ao longo dos anos 50
e atingira um máximo de 18,7% do PIB em 1958, declinou ano a ano a
partir de então, até um mínimo de 15,8% do PIB, em 1962.

Nessas circunstâncias, o déficit do Tesouro ultrapassou, em 1962 e 1963,
a marca dos 4% do PIB. Não existindo uma estrutura institucional que pos-
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sibilitasse o seu financiamento por meio de endividamento público, o défi-
cit foi coberto quase que totalmente através de emissões. A taxa de inflação
anual, medida pelo Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas,
que era da ordem de 12%, em 1950, e já atingia 29% em 1960, elevou-se
rapidamente para 37 e 52% nos anos seguintes, saltando para 74% em 1963.

Para fazer frente à crise econômica e política que o país atravessava,
formava-se consenso sobre a necessidade de reorganização de quase
todos os setores da vida nacional, ou seja, usando expressão da época,
de “reformas de base”. Naquele contexto, a reforma tributária era vista
como prioritária, não só para resolver o problema orçamentário como
para prover os recursos necessários às demais reformas.

Em 1962, conforme documento da época2, as idéias sobre o rumo da
reforma já eram claras: a) garantir aumento das receitas fiscais para
permitir redução dos déficits do governo; b) melhorar a eficiência do
aparelho arrecadador; c) eliminar os entraves à capitalização das em-
presas, e instituir novos e eficientes estímulos aos investimentos; d) re-
ver a legislação referente aos tributos federais, notadamente visando à
simplificação e racionalização, e, no caso do imposto de consumo, a
correção de sua incidência a fim de “eliminar as superposições relativas
aos elementos componentes do produto, transformando-o, de fato, em
imposto sobre o consumo, e não, como atualmente, imposto sobre a
produção”; e e) rever a discriminação de rendas entre as três esferas de
governo, alterando competências, quando inapropriadas, e condensando
o sistema de impostos “eliminando alguns, substituindo outros e unifi-
cando diversos”. Em outras palavras, aumentar a produtividade dos tri-
butos – e, com ela, o esforço fiscal da sociedade – era a principal moti-
vação da reforma, embora as demais questões mencionadas na seção
anterior, exceto eqüidade, também fossem cogitadas.

A crise institucional antecipou-se à reforma tributária e somente após
a revolução de março de 1964 ela adquiriu impulso. Um novo sistema
tributário foi paulatinamente implantado entre 1964 e 1967, conceden-
do-se prioridade para as medidas que, de um lado, contribuíssem de
imediato para a reabilitação das finanças federais, e, de outro, atendes-
sem de forma mais urgente os reclamos de alívio tributário dos setores

2 Os itens relacionados e as citações a seguir constam de estudo preliminar elaborado pelo
Conselho do Desenvolvimento, para exame técnico do governo federal, datado de setembro
de 1962 [Congresso Nacional para as Reformas de Base, vol. VI, documento 2 (1963)].



SISTEMA TRIBUTÁRIO — 237

empresariais, que constituíam a base política de sustentação do regime.
A Emenda Constitucional nº 18/65 que, com algumas alterações, incor-
porou-se ao texto da Constituição de 30 de janeiro de 1967 e o Código
Tributário (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) são os documentos
legais que marcam o fim dos trabalhos dessa reforma.

Além de bem-sucedida quanto ao objetivo de reabilitar rapidamente as
finanças federais, a reforma da década de 60 teve os méritos de ousar elimi-
nar os impostos cumulativos, adotando, em substituição, impostos sobre o
valor adicionado, hoje de uso generalizado na Europa e na América Latina,
mas, na época, em vigor apenas na França. Além disso, pela primeira vez
no Brasil, concebeu-se um sistema tributário que era, de fato, um sistema –
e não meramente um conjunto de fontes de arrecadação – com objetivos
econômicos, ou, mais precisamente, que era instrumento da estratégia de
crescimento acelerado traçada pelos detentores do poder.

De acordo com a estratégia traçada, a orientação e o controle do
processo de crescimento caberiam ao governo federal, o que exigia a
centralização das decisões econômicas. Assim, em relação ao sistema
tributário, o objetivo fundamental foi elevar o nível de esforço fiscal da
sociedade de modo que, não só se alcançasse o equilíbrio orçamentário,
como também se dispusesse de recursos que pudessem ser dispensados,
através de incentivos fiscais à acumulação de capital, para moldar as
decisões do setor privado e impulsionar o processo de crescimento eco-
nômico. Ao privilegiar o estímulo ao crescimento acelerado e à acumu-
lação privada – e, portanto, os detentores da riqueza – a reforma pratica-
mente desprezou o objetivo de eqüidade.

Em relação ao setor público, centralizou-se o comando dos impos-
tos que fossem primordialmente instrumentos da política econômica –
como os impostos sobre o comércio exterior e sobre operações finan-
ceiras –, bem como da forma de utilização dos recursos tributários. A
reforma previa, no entanto, que os estados e municípios contassem com
recursos suficientes para desempenhar suas funções sem atrapalhar o
processo de crescimento, principalmente através da arrecadação do ICM
– Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias – e
de um sistema de transferências intergovernamentais, que garantia re-
ceita para as unidades cuja capacidade tributária fosse precária.

Para assegurar a não-interferência das unidades subnacionais na
definição e no controle do processo de crescimento, o seu grau de auto-
nomia fiscal foi severamente restringido. Assim, o poder concedido aos
estados para legislar em matéria relativa ao ICM foi limitado, de modo
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que o imposto gerasse arrecadação sem que pudesse ser usado como
instrumento de política; e os recursos transferidos foram, em parte, vin-
culados a gastos compatíveis com os objetivos fixados pelo governo
central. Depois de concluída a reforma, já em 1968, o Ato Complemen-
tar nº 40 reduziu o montante das transferências e condicionou a entrega
dos recursos a diversos fatores, inclusive à forma de utilização dos mes-
mos, reduzindo ainda mais a autonomia fiscal dos estados e municípios.

A despeito da intensa concessão de incentivos fiscais, a carga tribu-
tária do país conseguiu se sustentar acima de 25% do PIB até 1978, com
a União arrecadando aproximadamente três quartos do montante de re-
cursos e dispondo, após as transferências para estados e municípios, de
cerca de dois terços dos mesmos. Contudo, desde 1970, já era evidente
que a concessão dos incentivos corroía excessivamente a receita. Para
lidar com o problema, o governo federal determinou que parcela do
valor dos incentivos concedidos fosse direcionada para o PIN – Progra-
ma de Integração Nacional – e para o PROTERRA – Programa de
Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agropecuária do Norte e Nor-
deste –, reduzindo praticamente à metade o valor dos incentivos conce-
didos através do IRPJ – Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas3. Para
reforçar suas fontes de financiamento, o governo federal instituiu o PIS
– Contribuição para o Programa de Integração Social —, primeiro tri-
buto cumulativo criado após a reforma4.

Já ao longo da década de 80, diversas outras medidas, tomadas visan-
do evitar queda mais acentuada da arrecadação, causaram a progressiva
deterioração da qualidade do sistema tributário brasileiro. Dentre essas,
destaca-se a criação, em 1982, de outro tributo cumulativo, a Contribui-
ção para o Finsocial – Fundo de Investimento Social –,5  precursora da
atual Cofins – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.

À época da elaboração da Constituição de 1988, nova reforma se
processou. Sua principal motivação foi a descentralização dos recursos
tributários. Na verdade, a desconcentração já vinha acontecendo em certo
grau desde 1983, e o que houve em 1988 foi a consolidação desse pro-
cesso. Ampliaram-se a base tributária estadual e o montante a ser obri-
gatoriamente transferido pela União a estados e municípios, e foi asse-
gurada às unidades subnacionais total autonomia na escolha de como

3 Decretos-leis nº 1.106, de 16 de junho de 1970, e nº 1.179, de 6 de julho de 1971.
4 Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970.
5 Decreto-lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982.
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utilizar seus recursos, próprios ou originários de transferências, exceto
pela vinculação de 25% da receita a gastos na manutenção e desenvol-
vimento do ensino.

Houve também nessa reforma objetivos secundários, relacionados
às questões de efeitos alocativos e, principalmente, de eqüidade. Quan-
to ao primeiro desses aspectos, foram eliminados os impostos únicos
(mas mantido o PIS e criada a Cofins, em substituição à contribuição
para o Finsocial). Quanto à eqüidade, previu-se um imposto sobre gran-
des fortunas, teoricamente muito progressivo, mas que até agora não foi
colocado em prática. Separou-se a tributação da transmissão onerosa de
imóveis daquela de heranças ou doações. No entanto, a tributação da
transmissão causa mortis ou por doação, que deveria ser progressiva,
jamais foi usada com objetivo redistributivo pelos estados.

Em suma, a preocupação com a questão da eqüidade não teve efeitos
práticos. Mas o principal objetivo, a consolidação da desconcentração de
recursos públicos, não obstante reação posterior da União, foi atingido.

A descentralização dos recursos sem a previsão de concomitante pro-
cesso ordenado de transferência de encargos do governo central para os
subnacionais concentrou o desequilíbrio fiscal previamente existente na
União. Além disso, a ampliação do papel social do Estado, promovida
pela Constituição, provocou deterioração adicional das contas públicas.

Ao longo dos anos seguintes, a União reagiu ao desequilíbrio que
lhe foi imposto de dois modos. Do lado da despesa, fez a chamada Ope-
ração Desmonte. Do lado da receita, aumentou tributos não partilhados
com os estados e municípios. Ou seja, pouco uso fez do IR – Imposto de
Renda – e do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados —, que têm
qualidade razoável, e abusou de contribuições sociais cumulativas, que
têm efeitos econômicos nefastos, ainda que pouco percebidos em uma
economia fechada e com inflação altíssima. De fato, as contribuições
cumulativas, que correspondiam à cerca de 6% da arrecadação total do
país ao final da década de 80, responderam, em 2001, por nada menos
que 19% da receita dos três níveis de governo. A qualidade do sistema
tributário sofreu, portanto, forte deterioração.
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4. A motivação principal e os objetivos secundários
da futura reforma

Há praticamente o consenso de que o sistema tributário brasileiro
dificulta a inserção bem-sucedida do Brasil na economia global e que é
urgente evitar que a competitividade do setor produtivo nacional seja
afetada por motivos essencialmente tributários. Na atualidade brasilei-
ra, esta é a principal motivação para uma reforma tributária. Trata-se, à
semelhança do que foi feito nos anos 60, de recolocar o sistema tributá-
rio a serviço do desenvolvimento. No entanto, as condições atuais e, em
conseqüência, a forma de realizar a tarefa, são diferentes.

Na década de 60, o aumento da carga tributária propiciado pela re-
forma não só ajudou a ajustar as contas do setor público, como permitiu
a ampliação do investimento público e o estímulo, via concessão de
incentivos fiscais, ao crescimento do investimento privado.

Hoje, a situação é outra. A carga tributária, que até às vésperas do
Plano Real era da ordem de 25% do PIB, teve crescimento impressio-
nante – devido à queda da inflação, ao aumento de tributos e à melhoria
da máquina arrecadadora —, situando-se, atualmente, ao redor de 35%
do PIB. Trata-se de carga muito alta para um país com o nível de desen-
volvimento do Brasil, e dificilmente poderá ser ampliada ainda mais.

Por outro lado, a despeito da reestruturação recente pela qual vem
passando o Estado brasileiro, não há também evidências de que a carga
possa diminuir nos próximos anos. Desde o início dos anos 80, o cresci-
mento econômico do Brasil tem sido lento. A crise fiscal que se instalou
no país desde então, ao mesmo tempo em que é uma das causas do fraco
desempenho econômico, perdura porque as próprias condições econô-
micas não são propícias ao ajuste do setor público. Há um círculo vici-
oso que precisa ser quebrado.

Os elevados encargos da dívida pública, a necessidade de financiar
ações sociais do governo que se contraponham à tendência a concentrar a
renda e a riqueza do mercado globalizado, e a urgência de investimentos
públicos, tanto para repor a infra-estrutura desgastada pela falta de con-
servação, como para evitar que a precariedade da provisão de serviços
públicos essenciais venha a ser um impedimento à retomada sustentada
do crescimento, tornam a receita tributária necessária refratária à queda.

Assim sendo, embora uma reforma tributária futura não possa visar
à ampliação da carga, ela precisa atender à condição de que a carga
tributária seja mantida no nível atualmente observado. Ainda assim, a
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restrição orçamentária não comporta a prática, como no passado, da
renúncia fiscal para estimular o investimento privado. Tal papel terá
que ser desempenhado pelas instituições financeiras públicas, especial-
mente pelo BNDES, com oferta abundante de recursos a custos compa-
tíveis com a rentabilidade das atividades produtivas.

Para conseguir sustentar por longo tempo um esforço fiscal da or-
dem de 35% do PIB numa economia com o grau de desenvolvimento do
Brasil, é preciso que a reforma a ser empreendida tenha o objetivo de
assegurar que tal nível de tributação seja suportável. Para tanto, além de
minimizar o efeito perverso da tributação sobre o setor produtivo, é
fundamental buscar a melhor distribuição possível da carga tributária
entre contribuintes, o que inclui vigoroso combate à sonegação. Este só
será possível caso, além da reformulação de normas legais, se invista
pesadamente no aprimoramento das administrações fazendárias e na sim-
plificação do sistema de arrecadação.

Não se logrou, até o momento, a realização da reforma devido a
constrangimentos que tornam o processo complexo e retardam sua
implementação. À medida que o debate foi se intensificando e avançan-
do, o grande desafio tem sido encontrar um caminho que, simultanea-
mente, atenda ao objetivo principal e respeite certos condicionantes.

O principal obstáculo à implementação da reforma tem sido o temor
de que ela prejudique o ajuste fiscal em curso. Uma reforma tributária
que seja relevante sempre implica risco para a arrecadação no curto
prazo. Não por questões técnicas e administrativas, que são controlá-
veis, mas devido à possibilidade de contestação judicial das mudanças
na tributação, com possível interrupção do recolhimento de tributos.
Por outro lado, a menos que se tolere algum risco, não será possível
reduzir a iniqüidade da tributação e seus efeitos perversos sobre o siste-
ma produtivo, o que deverá resultar, brevemente, na impossibilidade de
manter por muito tempo a arrecadação no seu nível atual. Logo, o dile-
ma entre realizar a reforma e manter o ajuste fiscal é falso. O ajuste
fiscal só será duradouro se a reforma for concretizada.

Outra questão difícil, que requer intensa negociação, é a tributação
sob responsabilidade das unidades subnacionais de governo. Ainda que
as transferências intergovernamentais cumpram um importante papel
no financiamento das esferas subnacionais, desde que o país se conver-
teu em uma federação, o sistema tributário nacional caracteriza-se pela
atribuição de competência aos estados e municípios para cobrar seus
respectivos tributos, e de autonomia para legislar sobre os mesmos. Tal
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característica, aliada à tendência mundial em direção à descentralização
de encargos, impõe à reforma a restrição de que a autonomia das unida-
des subnacionais para legislar em matéria tributária deve ser respeitada.

Por outro lado, a autonomia fiscal dos entes federados não pode ser
colocada acima dos interesses maiores da nação. Vale dizer, a atribui-
ção de poderes tributários às instâncias subnacionais não pode signifi-
car a existência de distintos territórios fiscais dentro de um mesmo país,
fazendo-se necessária a harmonização dos tributos, de modo a evitar
que a alocação privada de recursos e a distribuição geográfica dos flu-
xos financeiros, produtivos e comerciais sejam distorcidas. Portanto,
uma dificuldade adicional a considerar, no processo de reforma, reside
em encontrar o maior grau de autonomia de cada ente federado que seja
compatível com a necessária coordenação (vertical e horizontal) das
suas respectivas práticas tributárias.

Qualquer reforma implica mudanças nas distribuições da carga tri-
butária entre contribuintes e da arrecadação entre as diversas unidades
de governo. Se a carga tributária global permanecer constante, é evi-
dente que, no curto prazo, sempre haverá ganhadores e perdedores. No
longo prazo, os benefícios que a sociedade vier a auferir da reforma
podem criar uma situação em que todos ganhem. Mas não há garantias
de que isso ocorra, sendo provável que, mesmo no longo prazo, a des-
peito do ganho global, haja perdedores.

Isto impõe duas condições adicionais à realização da reforma. A
primeira é que ela não imponha perdas de receita insuportáveis para
cada uma das unidades da federação ou que, se isto ocorrer em algum
caso, preveja-se forma de recuperar a perda, seja por esforço próprio de
arrecadação, ou por transferências intergovernamentais. A segunda é
que ela anteveja, sempre que haja alterações de monta, uma transição
suave de um regime para outro.

Sempre que se retoma a discussão da reforma tributária, surge na
pauta a questão da discriminação de rendas entre as três esferas de go-
verno, e entre os entes de cada uma delas. Esta é outra questão de difícil
tratamento, inerentemente conflituosa, que precisará ser criteriosamente
analisada. No entanto, a despeito de sua importância, é uma questão
menos urgente do que a correção das distorções impostas pela tributa-
ção ao sistema produtivo. Convém, por isso, evitar colocá-la na pauta
até que se complete a reforma necessária à retomada do crescimento, o
que não impede, evidentemente, que se iniciem desde já os trabalhos
técnicos que devem embasar as decisões a esse respeito.
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5. A qualidade do sistema tributário vigente

A deterioração da qualidade do sistema tributário se fez mais senti-
da após ocorrerem no país, ainda na primeira metade da década de 90,
duas importantíssimas mudanças no plano macroeconômico. Promoveu-
se ampla abertura da economia, que incluiu a criação do Mercosul, e con-
seguiu-se, com o Plano Real, redução quase instantânea da inflação de
um patamar mensal de dois dígitos para um anual inferior a 10%. Esses
dois choques mudaram completamente o ambiente econômico em que o
setor produtivo opera. Neste novo ambiente econômico, a questão-chave
para a sobrevivência do setor produtivo – que era o ganho financeiro –
passa a ser a competitividade. A boa qualidade da tributação torna-se
essencial para evitar prejuízos ao crescimento econômico.

Com a abertura econômica, as decisões de produção e investimento
passam a ser processadas em escala mundial, implicando estreitos limi-
tes à soberania fiscal do país: fica eliminada a possibilidade de utilizar
exportações como base para a obtenção de receita; e a tributação de
movimentos de capital, que são a ela extremamente sensíveis, precisa
ser cuidadosamente concebida, mais ainda no caso de investimentos na
produção, que são sensíveis não só à tributação dos fluxos, como tam-
bém à dos negócios.

A formação de blocos regionais – Mercosul, no caso do Brasil –
reduz drasticamente a autonomia da política comercial. A adoção de
tarifa externa comum e a supressão do imposto de importação nas tran-
sações entre membros do bloco impedem a compensação através deste
tributo, feita no passado, de desvantagens competitivas impostas pela
tributação interna a produtores nacionais.

Com a estabilidade, distorções impostas pela tributação de má quali-
dade, antes pouco importantes em face das enormes disfunções causa-
das pela inflação, ganham vulto e tornam-se intoleráveis, precisando,
por isso, ser eliminadas.

Nessas circunstâncias, minimizar os efeitos perversos dos tributos
sobre a competitividade é fundamental para a retomada do crescimento
econômico de forma sustentada. Importa que a tributação interna não
iniba a exportação, o investimento e a criação de emprego; assegure
igualdade de competição no mercado doméstico entre produtores naci-
onais e entre esses e os estrangeiros; seja o mais neutra possível com
respeito à escolha de local e método de produção, para não induzir deci-
sões que aumentem o custo do que é produzido; e seja passível de
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harmonização com os sistemas tributários de nossos principais parcei-
ros comerciais.

No atual sistema tributário brasileiro, o que se observa é uma tribu-
tação antagônica ao desenvolvimento, pois que:

•  Impõe desvantagem competitiva ao setor produtivo nacional, tanto
no mercado externo como no nosso próprio mercado;

•  Distorce fortemente as decisões de alocação de recursos, prejudi-
cando a eficiência econômica;

•  Onera bens de capital, desestimulando o investimento;

•  É complexa, a ponto de dificultar a harmonização tributária inter-
nacional;

•  Facilita ou mesmo estimula a evasão, gerando iniqüidade e compe-
tição desigual; e

•  Propicia guerras fiscais, criando conflito na federação, enquanto o
desenvolvimento requer cooperação e harmonia entre os entes
federados.

Mudar esse quadro, mediante ampla reforma tributária, é uma con-
dição necessária, embora não a única, para que o Brasil retome uma
trajetória de crescimento econômico mais rápido, propícia ao investi-
mento e à criação de emprego, bem como facilitadora do equilíbrio das
contas públicas.

As principais deficiências do sistema tributário, que precisam ser
eliminadas ou, quando impossível, atenuadas são:

• Cumulatividade

A tributação em cascata no Brasil é hoje responsável por mais de
20% da receita tributária total do país. Além de PIS, Cofins e CPMF –
Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras —, o ISS –
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – é um imposto cumula-
tivo. Geram também cumulatividade: a interação do ISS com o ICMS e
o IPI; a tributação dos bens de capital pelo IPI; a adoção do critério de
crédito físico no IPI e no ICMS, ou seja, somente os insumos que se
incorporam fisicamente aos bens produzidos – e não os que são consu-
midos no processo de produção – dão ao contribuinte o direito de se
creditar de imposto anteriormente pago sobre eles; e a não restituição
pelas autoridades tributárias de créditos de IPI e ICMS acumulados pe-
los contribuintes. Além disso, são tributos cumulativos o imposto e a
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contribuição incidentes sobre o lucro das empresas quando cobrados
sobre o faturamento como presunção de lucro e o Simples, observado
que, nesses casos, é opção do contribuinte sujeitar-se a essas formas de
tributação.

A cumulatividade onera as exportações e os bens de capital; torna a
carga sobre produtos nacionais maior que a incidente sobre similares
importados; altera não intencionalmente preços relativos, distorcendo
as decisões quanto ao método de produção – por exemplo,
desestimulando a terceirização – e criando ineficiência no sistema pro-
dutivo; e dificulta a harmonização dos tributos brasileiros com os de
nossos parceiros comerciais.

• Evasão

A evasão é a maior inimiga da eqüidade fiscal, obrigando os que pagam
regularmente seus impostos a pagarem mais que sua justa parcela para com-
pensar a receita perdida. Além disso, resulta em competição desigual entre
os que pagam corretamente os impostos e aqueles que os sonegam.

Embora o controle da evasão deva ser feito principalmente pela ad-
ministração fiscal, o problema precisa ser tratado desde a concepção do
sistema tributário, para evitar brechas na legislação que facilitem a so-
negação. Uma brecha importante, um verdadeiro convite à sonegação,
é a sistemática de tributação pelo ICMS de transações interestaduais.

• Sistemática de tributação do comércio interestadual pelo ICMS

A sistemática de tributação do comércio interestadual pelo ICMS é
complexa. As mercadorias, quando vendidas a contribuintes do impos-
to, são tributadas com alíquotas inferiores às aplicadas às transações
internas a um estado, e que diferem (7% ou 12%) conforme a origem e
o destino do fluxo comercial. Quando vendidas a não-contribuintes, as
mercadorias são tributadas da mesma forma que nas operações internas.

Isto origina uma série de problemas, entre os quais: estímulo para
que não-contribuintes (categoria que inclui não só consumidores, mas
também prestadores de serviços e órgãos públicos) adquiram bens em
estado cuja alíquota seja mais baixa; estímulo para que, sob certas cir-
cunstâncias bastante comuns, os contribuintes adquiram bens fora do
estado, independentemente de diferenças entre as alíquotas internas dos
estados; estímulo à evasão; estímulo a guerras fiscais; e redistribuição
não intencional e indesejável de receita entre estados.
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Em suma, em decorrência da sistemática adotada atualmente, há
perdas de arrecadação, distorções econômicas e competição desigual
entre os estabelecimentos de um estado e seus competidores de outros
estados.

• Guerra fiscal

A guerra fiscal do ICMS é motivada pela legítima aspiração dos
governos estaduais de expandir a produção, o emprego e a renda em
suas respectivas jurisdições. Se um ou poucos estados menos desenvol-
vidos concedessem incentivos fiscais, o provável resultado seria a atra-
ção de empreendimentos para seus territórios, alcançando-se os objeti-
vos almejados.

Ocorre que a dinâmica da guerra fiscal é extremamente perversa.
Como todos os estados dispõem de tributos semelhantes, todos ofere-
cem incentivos similares. Nessas circunstâncias, se um estado não con-
ceder os incentivos, estará condenado a não hospedar novos empreen-
dimentos. Assim sendo, a concessão de incentivos se generaliza e se
aprofunda, transformando-se na guerra fiscal. Com a generalização dos
benefícios fiscais, eles perdem a eficácia, ou seja, deixam de funcionar
como incentivo à localização. Se todos os estados oferecem benefícios
fiscais semelhantes, as empresas voltam a decidir sua localização com
base apenas nos incentivos econômicos naturais ou criados pela ação
governamental (por exemplo, infra-estrutura); e os incentivos transfor-
mam-se em meras reduções de receita, impedindo que os estados finan-
ceiramente mais fracos ofereçam condições propícias à produção, o ver-
dadeiro fator de atração do investimento.

Ao fim e ao cabo, a guerra fiscal promove, além de conflitos na
federação, o aumento da concentração industrial nos estados mais ricos.

• Excessiva tributação da folha de salários

A utilização da folha de salários como base tributária para o financi-
amento da previdência social é prática bastante difundida. Este tipo de
tributação afeta a competitividade do sistema produtivo do país. Quanto
mais intensa ela for, vis-à-vis a adotada pelos competidores no mercado
internacional, menor a competitividade do país. No Brasil, além de fi-
nanciar a previdência social, essa base tributária é utilizada com outras
finalidades (salário-educação, contribuições para o chamado Sistema S,
e diversas outras).
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Não obstante ser praticamente impossível abandonar esta base, quanto
menor for a intensidade de sua utilização, maior será a competitividade
dos produtos nacionais, tanto no mercado externo como no próprio
mercado doméstico, dado que as normas internacionais não permitem,
em relação a esse tributo, a exoneração de exportações, nem a imposi-
ção de ônus compensatório sobre importações.

• Tributação elevada da renda das empresas e
   pouco intensa da renda dos indivíduos

O IRPF – Imposto de Renda das Pessoas Físicas –, não obstante a
dificuldade que apresenta para controle da evasão, tem as vantagens de
pouco afetar o funcionamento do sistema produtivo e de permitir a gra-
duação da sua intensidade de acordo com a capacidade contributiva do
indivíduo. Já a tributação do lucro das pessoas jurídicas, da mesma for-
ma que os tributos incidentes sobre a folha de salário, embora larga-
mente utilizada no mundo, afeta a competitividade das empresas. Por
isso, em praticamente todos os países desenvolvidos, a tributação das
pessoas físicas é parcela mais importante da arrecadação do imposto de
renda que a de pessoas jurídicas. No Brasil, considerados não só o IRPJ
como também a CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido —
, ainda ocorre o inverso, afetando negativamente a competitividade e,
ao mesmo tempo, pouco contribuindo para melhorar o impacto do siste-
ma tributário sobre a distribuição de renda.

• Complexidade

A tributação brasileira tornou-se mais complexa ao longo do tempo.
Isto reflete, em parte, a maior complexidade que a própria economia
brasileira adquiriu ao longo do processo de desenvolvimento. No en-
tanto, parte da complexidade da tributação, que cria custos para a admi-
nistração tributária e para o contribuinte, é desnecessária, podendo ser
eliminada. O exemplo mais marcante de complexidade desnecessária é
a existência de 28 diferentes conjuntos de normas legais e administrati-
vas regendo impostos sobre o valor adicionado (o IPI, federal, e os ICMS
de 26 estados e do Distrito Federal). Outros exemplos são o IRPJ e a
CSLL, que exploram bases semelhantes com metodologias diferentes.
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6. O atual processo de reforma

Está em curso, desde 1995, um lento processo de reforma tributária,
que teve início com o envio ao Congresso Nacional de proposta de emen-
da à Constituição do Poder Executivo (PEC 175/95). Desde então, nos
sete anos de marchas, contramarchas e interrupções da discussão, o pro-
cesso apresentou poucos resultados práticos. Há a expectativa de que
ele venha a tomar novo impulso em 2003.

Para fazer uma reforma tributária no Brasil, é necessário um longo
processo que envolve trabalho em três diferentes níveis.

O primeiro é o nível constitucional, posto que a Constituição brasi-
leira contém a definição das linhas mestras do sistema tributário bem
como, em alguns casos, as diretrizes orientadoras das características
dos tributos. Nesse nível, está um dos mais importantes pontos a ser
tratado, qual seja, uma profunda reforma do ICMS que harmonize os
impostos estaduais, reduza a complexidade, mitigue a guerra fiscal, e
elimine outras deficiências atualmente existentes.

O segundo nível é o das demais normas legais. Emendas à Constituição
requerem a criação ou a alteração de leis. Mas há também os casos em que
a mudança pretendida não requer alterações na Constituição, apenas em
leis. Esta é a situação, por exemplo, de eventual reforma do imposto de
renda, que depende exclusivamente de alterações em leis ordinárias.

O terceiro nível é o da administração. Por melhor que seja a concep-
ção de um sistema tributário, a qualidade da tributação é limitada, na
prática, pela aptidão da sua administração. Sempre é desejável, portan-
to, melhorar a sua qualidade, havendo um processo contínuo de aprimo-
ramento. Contudo, quando ocorre uma reforma de grande porte no sis-
tema tributário, mudanças pontuais nas normas e procedimentos são
necessárias para lidar com as alterações na legislação, sendo esta uma
boa oportunidade para um salto qualitativo da administração.

Toda a discussão de reforma tributária do passado recente conside-
rou apenas o primeiro dos três níveis mencionados. Isto explica a pouca
ênfase dada, até agora, à questão de eqüidade, típica do nível de legisla-
ção ordinária, e a concentração da discussão nos efeitos da tributação
sobre o setor produtivo, que, como se argumentou ao longo deste artigo,
é, de fato, a questão mais premente.

A tramitação da PEC 175/95 começou em uma comissão especial da
Câmara dos Deputados constituída para avaliá-la. Mas, logo em segui-
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da, evidenciada a falta de interesse por parte do próprio proponente, o
processo legislativo foi descontinuado. Ao invés de buscar a aprovação
da PEC, tratou-se de fazer um pouco do que estava nela contida, apro-
vando-se, em setembro de 1996, a chamada Lei Kandir6 . Ela promoveu
importantes alterações no ICMS, tais como a exoneração das exporta-
ções e dos bens de capital, sem, contudo, abordar questões não menos
importantes que dependem de emendas à Constituição, como, por exem-
plo, a tributação dos fluxos de comércio interestadual.

No final de 1998, um grupo de deputados resolveu chamar a si o
encargo de promover a reforma tributária. O esforço legislativo foi reto-
mado. No início da legislatura seguinte, foi criada uma nova comissão
especial que, partindo da PEC 175/95, que se limitava ao capítulo do
Sistema Tributário da Constituição, criou um substitutivo de escopo mais
amplo. Nele, alteravam-se também as contribuições sociais visando eli-
minar a tributação cumulativa. O substitutivo apresentado pelo relator
foi votado na Comissão e aprovado com 35 votos a favor, e apenas um
contrário. Esta votação reflete não só o apoio de praticamente todos os
partidos, mas, também, um grande esforço de negociação, envolvendo
mudanças no texto, que resultou no apoio de um amplo leque de insti-
tuições privadas, das entidades representativas dos municípios e da gran-
de maioria dos governos estaduais.

Não obstante todo o esforço político realizado e a superação de um
dos maiores obstáculos à reforma – acordo a respeito da distribuição
das rendas públicas entre os entes federados —, a proposta não prospe-
rou, em virtude da forte oposição a ela por parte do Ministério da Fa-
zenda. Alegava-se que a eliminação da tributação cumulativa poderia
ser feita sem recorrer a uma emenda à Constituição, e que esta, na forma
proposta, punha em risco a arrecadação em meio a um processo de ajus-
te fiscal. Com isto, perdeu-se uma oportunidade ímpar de realizar a re-
forma que, como aqui se argumentou, é essencial para a manutenção do
ajuste fiscal.

A mobilização política em favor da reforma não foi, todavia, em
vão. Foi dela que resultou a proposta recentemente adotada por meio da
Medida Provisória nº 667, no sentido de mitigar a cumulatividade das

6 Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. A lei Kandir foi alterada pelas
Leis Complementares nº 92, de 23 de dezembro de 1997; nº 99, de 20 de dezembro de
1999, e nº 102, de 11 de julho de 2000.
7 Medida Provisória nº 66, de 28 de agosto de 2002.
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contribuições sociais. Outra conseqüência foi o consenso formado a res-
peito da necessidade, da urgência e da principal motivação da reforma.
Todos os candidatos à Presidência da República colocaram entre as prin-
cipais tarefas que se atribuíam para o primeiro ano do mandato a realiza-
ção de uma reforma tributária. E, apesar das distintas propostas apresen-
tadas ou delineadas durante a campanha, todos salientaram a necessidade
de que a reforma tenha como principal objetivo evitar que a tributação
continue a prejudicar a competitividade do setor produtivo nacional.

O substitutivo aprovado na Comissão Especial, que ora repousa em
alguma gaveta da presidência da Câmara dos Deputados, parece ser, se
não uma proposta definitiva, a ser considerada e votada pelo plenário
da casa, pelo menos um avançado ponto de partida para o reinício da
discussão do tema.
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REFORMA TRIBUTÁRIA:

URGÊNCIA, DESAFIOS E DESCAMINHOS

Rogério L. F. Werneck *

1. Agenda fiscal e reforma tributária

O limiar de um novo governo é momento especialmente propício
para se rediscutir a difícil agenda de reformas que o país vem arrastando
há pelo menos uma década. A perspectiva de mudança traz novos ares
que reanimam o debate e dão plausibilidade a avanços que já há algum
tempo vinham sendo vistos com ceticismo. Por outro lado, é também
verdade que essa mesma perspectiva alimenta temores de que o novo
governo possa colocar em risco a preservação de conquistas importan-
tes que tanto custaram ao país nos últimos dez anos.

O que é fundamental preservar é o avanço representado pela nova
forma de condução de política macroeconômica, que foi viabilizada a
duras penas, após longo esforço de construção institucional e consoli-
dação de credibilidade, tanto interna como externamente. São esteios
desse avanço o compromisso inequívoco com a responsabilidade fiscal,
com o controle da inflação e com a abertura da economia, o respeito ao
estrito cumprimento do serviço da dívida pública, a gestão com
profissionalismo e independência – de facto se não de jure – do Banco
Central, o apego ao gradualismo, a preocupação em assegurar o máxi-
mo de previsibilidade na condução da política macroeconômica e tanta
transparência quanto possível no trato das informações relevantes. Esta
é uma área na qual preservar o que hoje já se tem deve ser a escolha
óbvia. A retomada de um processo de crescimento sustentado só será
possível com a preservação da estabilidade macroeconômica.

Tal escolha não impede que, em muitas outras dimensões da política
econômica, o novo governo tenha amplo espaço para almejar mudanças

* Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro –
PUC-Rio.
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marcantes em relação ao governo de Fernando Henrique Cardoso. Sem
ir mais longe, há toda uma agenda pendente, assustadoramente vasta,
relacionada a duas questões básicas envolvidas na relação entre o go-
verno e a sociedade. Questões que hoje entravam a construção de uma
economia mais dinâmica, mais justa e mais estável. De um lado, tem-se
a forma absolutamente irracional com que o setor público hoje extrai da
economia tributos correspondentes a pelo menos 35% do PIB. De ou-
tro, tem-se um dispêndio governamental agregado, que já se aproxima
da marca dos 40% do PIB, e que ainda continua concentrado em gastos
públicos cada vez mais difíceis de defender. Em suma, há pela frente o
desafio da reforma tributária abrangente, que o país aguarda já há tanto
tempo, e a tarefa imensa de abrir espaço no orçamento dos três níveis de
governo para programas de dispêndio público que sejam mais defensá-
veis, que favoreçam o crescimento econômico, sejam mais focados no
atendimento das parcelas efetivamente pobres da população, e permi-
tam vislumbrar a eliminação da pobreza absoluta no país em horizonte
de tempo decentemente curto.

É lamentável constatar que essa complexa agenda fiscal não recebeu
a devida atenção na campanha para a eleição presidencial. Em parte,
porque os principais candidatos ficaram seduzidos por uma visão um
tanto equivocada do que é preciso fazer para desatar o nó que vem im-
pedindo a retomada do crescimento sustentado da economia brasileira.
Disseminou-se a idéia de que bastaria uma melhora das contas externas
para fazer desabar as taxas de juros e recolocar a economia numa traje-
tória de crescimento rápido. Seria bom se o problema fosse assim tão
simples. Na verdade, as contas externas parecem a cada dia mais robus-
tas. Mas, o mais provável é que, sem a perspectiva de um quadro fiscal
mais sólido, a queda possível de taxa de juros seja bastante limitada.
Não é difícil perceber que o país ainda enfrenta uma situação fiscal
bastante precária, agravada, em muito, nos últimos meses pelos efeitos
da depreciação cambial sobre o endividamento do setor público.

Por mais louvável que tenha sido o esforço de ajuste fiscal que teve
lugar a partir de 1998, a verdade é que a qualidade do ajuste deixou
muito a desejar. Do lado do dispêndio, tendo em vista as restrições cons-
titucionais, os cortes tiveram de seguir a linha de menor resistência e
acabaram concentrados em programas que podiam ser cortados, e não
necessariamente nos que deveriam ter sido cortados. É verdade que houve
também um notável esforço de construção institucional, que culminou
no novo regime de gestão das contas públicas fundado na Lei de Res-
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ponsabilidade Fiscal. Mas o controle de despesas que acabou sendo
politicamente possível vem dando lugar, em todas as esferas de gover-
no, a um inequívoco sentimento de repressão fiscal que precisa ser ur-
gentemente revertido. Como bem se viu na campanha eleitoral, são cada
vez maiores as pressões em favor da expansão de programas de gasto
público perfeitamente legítimos. Mas, para que tais pressões possam
ser acomodadas, é preciso reduzir a importância de programas de dis-
pêndio menos defensáveis, boa parte deles ainda protegidos de cortes
pela Constituição.

É natural que a Lei de Responsabilidade Fiscal exacerbe esse senti-
mento de repressão fiscal. A obrigatoriedade do respeito a restrições
orçamentárias efetivamente rígidas já vem ampliando as pressões polí-
ticas em favor de medidas de alívio. Inclusive, porque a maior parte dos
estados e municípios, bem como a própria União, vêm enfrentando um
quadro de evolução explosiva de encargos previdenciários. A grande
questão é que formas de alívio acabarão prevalecendo. É fundamental
evitar que a convergência dessas pressões acabe por esgarçar os meca-
nismos de controle da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na medida do possível, o descontentamento com a repressão fiscal
deve ser canalizado para reforçar coalizões suprapartidárias, capazes de
viabilizar a remoção dos entraves legais que ainda protegem de cortes
programas de dispêndio absolutamente indefensáveis. Continua caben-
do ao governo federal o papel de liderar esse processo e acenar, de for-
ma crível, com a possibilidade de alívio pelo lado das reformas. Cabe,
portanto, ao novo presidente liderar a mobilização política que será ne-
cessária para aprovar reformas constitucionais capazes de dar aos esta-
dos e municípios – e à própria União – maior poder de controle sobre a
evolução dos seus dispêndios com pessoal ativo e inativo. Isto deve
requerer a retomada da agenda de reformas nas áreas administrativa e
previdenciária.

É comum que se alegue que insistir nas reformas fiscais é “coisa de
quem não conhece o Congresso”. É inegável que assegurar o avanço
das reformas é um desafio de enorme complexidade política, como tão
bem pôde constatar o presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas não
é por isto que se deve dar alento à fantasia de que passou a ser perfeita-
mente possível dar solidez às contas públicas nos próximos anos, sem
desmontar os mecanismos responsáveis pela evolução explosiva de uma
parte importante do dispêndio público. Os problemas não costumam
desaparecer quando se constata que sua solução é difícil.
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É contra esse pano de fundo da agenda mais ampla de reforma fiscal
que se deve analisar a questão da reforma tributária. Sem isso, não se
pode colocar em perspectiva adequada nem os entraves nem as possibi-
lidades de avanço do esforço de reconstrução do sistema tributário naci-
onal que hoje se faz necessário.

2. A mobilização tributária na estabilização

Na segunda metade da década de oitenta, quando se disseminou a
constatação de que a economia brasileira teria de passar por um grande
ajuste fiscal, uma indagação importante era saber em que medida uma ele-
vação da carga tributária poderia contribuir para o ajuste que se fazia neces-
sário. Como a receita agregada dos três níveis de governo havia permaneci-
do praticamente estável por quase vinte anos – em torno de um quarto do
PIB –, via-se com algum ceticismo a possibilidade de que uma parte subs-
tancial do ajuste fiscal requerido pudesse acabar provindo de aumento de
arrecadação. E, na verdade, o desempenho da receita tributária no início
dos anos noventa contribuiu, de certa forma, para reforçar esse ceticismo.
Embora tenha havido um grande salto no ano de 1990, explicado por um
aumento excepcional de arrecadação de IOF no Plano Collor, a carga tribu-
tária voltou a flutuar em torno de 25% do PIB no período 1991-93. Nin-
guém diria então que, cerca de dez anos mais tarde, esta carga saltaria para
mais de 34% do PIB, ou seja, quase nove pontos percentuais acima da
média do período 1991-93, como se pode observar na Tabela 1.

Tabela 1: Brasil, Carga Tributária Bruta
1968-2001

Fontes: Secretaria para Assuntos Fiscais, BNDES
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De certa forma, é quase incrível que tenha sido possível uma eleva-
ção tão pronunciada da carga tributária em tão pouco tempo. E é inegá-
vel que esta elevação foi responsável por boa parte do ajuste fiscal que
vem viabilizando a consolidação do esforço de estabilização que tem
ocorrido desde 1993.

É bem sabido que o ajuste fiscal que acabou sendo possível não foi,
nem de longe, o que seria desejável. Dada a eficácia da coalizão política
que teve de ser enfrentada, não se pôde desencastelar boa parte dos
dispendiosos privilégios que foram introduzidos na Constituição de 1988.
E o ajuste acabou tendo de ser feito muito mais pelo lado da receita do
que pelo lado da despesa. Para manter as contas públicas sob relativo
controle e o endividamento do setor público estabilizado, tornou-se ne-
cessário extrair da sociedade mais de um terço do PIB em tributos, o
que representa um esforço impositivo extraordinário para uma econo-
mia no estágio de desenvolvimento em que se encontra a brasileira.

Fazer o ajuste primordialmente pelo lado da receita já seria, em si,
lamentável, mesmo que o aumento de arrecadação tivesse advindo de
uma elevação criteriosa de impostos. Contudo, mais lamentável ainda se
torna o ajuste, quando se constata que a maior parte da arrecadação adici-
onal teve de ser obtida pela imposição de tributos cumulativos, de péssi-
ma qualidade, envolvendo incidência em cascata. Na verdade, desde a
Constituição de 1988, quando perdeu parte significativa da sua arrecada-
ção para os estados e os municípios, a União fez o possível para recuperar
as perdas que lhe foram impostas. E, de fato, conseguiu muito mais do
que recuperá-las, persistentemente buscando as mais variadas e exóticas
formas de tributação, capazes de gerar receitas não compartilhadas com
estados e municípios. Houve, nesse aspecto, uma involução deplorável,
marcada pela exploração cada vez mais intensa de formas primitivas de
tributação que, há mais de trinta anos, pareciam ter sido definitivamente
extintas no país, pela reforma tributária de meados dos anos sessenta.

Não se trata de chorar sobre leite derramado ou mesmo sugerir que
era perfeitamente possível adotar outro tipo de solução. Dadas as cir-
cunstâncias, sabidamente adversas, foi o ajuste fiscal possível. E, nunca
é demais repetir, foi graças a ele que se pôde consolidar a estabilização.
Mas, reconhecer tudo isto não significa deixar de olhar com grande
preocupação o sistema tributário que está emergindo da longa e penosa
campanha da estabilização.

Os dados da Tabela 2 são particularmente contundentes. Mostram
que desde meados da década de oitenta e, especialmente, desde 1993,
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tem havido uma deterioração impressionante na qualidade da carga tri-
butária imposta pela União. A participação da soma das arrecadações
da CPMF, da Cofins e da contribuição para o PIS-Pasep, no total da
receita administrada pela SRF, saltou de uma média de 7,3%, no perío-
do 1986-88, para uma média de 29,6%, no período 1994-98. E tornou a
saltar para quase 40% do PIB, em 2001.

Já na esfera estadual, distorções de outra natureza foram se acumulan-
do. E o pioneiro sistema de tributação de valor adicionado introduzido na
reforma dos anos sessenta, por meio do ICM, foi, aos poucos, transforma-
do em um inadministrável e desarmônico pandemônio tributário que a
ninguém mais interessa preservar. Os governadores sobrevivem como
podem, permitindo-se práticas tributárias cada vez menos defensáveis.
Concedem renúncias fiscais faraônicas, com uma mão, e impõem alíquotas
escorchantes de ICMS sobre certos serviços, com outra.

Em meados desse ano, a Secretaria de Receita Federal aventou a pos-
sibilidade de que a carga tributária pudesse atingir a marca de 37% do
PIB em 2002.1  É bem possível que não chegue a tanto. Mas, é inegável
que a economia vem sendo sufocada por um aprofundamento da extração
fiscal que não parece ter fim. A elevação de pressão que vem sendo exercida
pelo fisco há dez anos está longe de ter sido sustada. Se nada for feito em
contrário, o mais provável é que a arrecadação continue a crescer bem
mais rápido do que o PIB. O Frankenstein tributário que emergiu da lon-
ga batalha da estabilização, fortemente baseada em impostos em cascata,
dá mostras de ser uma máquina arrecadadora extremamente poderosa,
particularmente quando aplicada a uma economia em recuperação.

Tabela 2: Governo Federal, importância dos tributos cumulativos
Participação na Receita Administrada pela SRF

* Inclui arrecadação de IPMF/CPMF, FINSOCIAL/COFINS e PIS/PASEP.
Fonte: Secretaria da Receita Federal

1 Ver “Carga tributária em 2002 deve superar 37% do PIB”, Valor Econômico, 17 de junho de 2002.
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Em princípio, isto poderia soar como boa música. Afinal, depois de
anos e anos de compressão de gastos, nenhum dos três níveis de gover-
no teria qualquer dificuldade para conceber formas perfeitamente de-
fensáveis de gastar recursos provenientes de um novo e substancial au-
mento de arrecadação. Mas, a esta altura, o que é relevante perguntar é
que efeitos isto poderá ter sobre a galinha de ovos de ouro. É bem sabi-
do que a carga tributária já atingiu, no Brasil, um nível completamente
despropositado. Não há qualquer economia com características e nível
de desenvolvimento similares com carga remotamente semelhante.

3. Reconversão do sistema tributário: proporções do desafio.

Não cabe mais dúvida de que chegou a hora de soar o alarme. A
mobilização tributária que acabou sendo requerida para enfrentar a bata-
lha da estabilização tem que dar lugar, agora, a formas de tributação me-
nos primitivas, compatíveis com a eficiência, a competitividade, a equidade
e o crescimento econômico. Ainda não parece ser o caso de se pensar em
redução da carga tributária. Mas, é fundamental conceber e implantar
uma maneira mais racional de extrair da economia os vultosos recursos
necessários ao financiamento do Estado, por mais complexas que sejam
as negociações políticas requeridas. Depois de uma década de esforço de
estabilização, é preciso, agora,desmontar os toscos mecanismos de extra-
ção fiscal a que se teve de recorrer às pressas, no calor da batalha.

Da mesma forma que o sistema produtivo de uma economia de guer-
ra tem de ser reconvertido ao fim de um longo conflito, é o momento de
se reconverter o sistema tributário brasileiro, de forma a adequar o seu
papel à tarefa maior de construção de uma economia mais dinâmica,
mais eficiente e mais justa, além de mais estável.2  Não é que a batalha
da estabilização esteja definitivamente terminada. A verdade é que ela
jamais termina. Mas, se os avanços e as consolidações duramente con-
quistados não forem abandonados, tal batalha está fadada a ser travada
de forma menos extenuante no futuro.

No que diz respeito à tributação sobre bens e serviços, é preciso que
a discussão da reforma tributária volte a ser norteada pela mesma pre-

2 Explorando a analogia, um pessimista diria que a reconversão que hoje se faz necessá-
ria no sistema tributário brasileiro pode acabar sendo bem mais difícil que a reconversão
do sistema produtivo de uma economia de guerra.
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missa básica que inspirou várias propostas de reforma, defendidas tanto
pelo Executivo como pelo Congresso, a partir do final de 1997. Por
divergentes que tenham sido, tais propostas partiram, todas, do mesmo
diagnóstico. De que a reforma que se fazia necessária requeria a elimina-
ção dos tributos cumulativos, bem como do IPI, do ICMS e do ISS, e a
introdução de uma nova forma de taxação indireta, centrada em esquema
amplo e coerente de impostos sobre valor adicionado. A grande questão –
e é nisso que as propostas divergem – é como fazer essa mudança.

Seja como for, as dificuldades envolvidas só têm aumentado. Mesmo
que se exclua a CPMF da lista de tributos a eliminar, como sempre quis o
governo, a verdade é que a receita total que teria de ser gerada pelos
novos impostos aumentou substancialmente, desde 1997. Naquele ano, a
arrecadação conjunta advinda da Cofins, da contribuição para o PIS-Pasep,
do IPI, do ICMS e do ISS somou R$ 108 bilhões, o que correspondia a
12,4% do PIB. Já em 2001, esta mesma arrecadação conjunta atingiu
mais de R$ 178 bilhões, equivalentes a 15,1% do PIB. Se a CPMF for
incluída, a cifra de 2001 chega a quase R$ 196 bilhões, correspondentes a
16,5% do PIB, quase metade da carga tributária bruta. Deste total, R$ 121
bilhões advieram da arrecadação do ICMS, do IPI e do ISS, e R$ 75
bilhões dos tributos cumulativos, Cofins, PIS-Pasep e CPMF.

Antes de discutir sobre como os novos impostos deveriam ser distri-
buídos entre as três esferas de governo – questão que consumiu a melhor
parte dos humores e da energia de prefeitos, governadores e autoridades
fazendárias federais no debate sobre a questão –, talvez valha a pena per-
guntar como, de um ponto de vista agregado, deixando por um momento
de lado as complexidades do federalismo fiscal, os R$196 bilhões pode-
riam ser mais racionalmente arrecadados.

Se toda esta receita tivesse de ser inteiramente gerada por um novo
imposto sobre valor adicionado, qual seria a alíquota média requerida
deste imposto? A resposta, é claro, depende do que se presuma ser a
base de incidência do novo tributo. O mais defensável é que dela se
excluam exportações, investimentos (despesas com novos equipamen-
tos, máquinas, e instalações) e o dispêndio do próprio governo. Neste
caso, o que sobra como base é o consumo privado agregado.

É verdade que boa parte dos tributos indiretos hoje existentes já re-
caem primordialmente sobre o consumo. Contudo, a crescente impor-
tância dos tributos federais em cascata vem dando ao sistema tributário
brasileiro um formato cada vez mais distorcido. Ninguém sabe qual é
exatamente o caótico padrão de incidência da Cofins, do PIS-Pasep ou
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da CPMF. Mas, não resta dúvida de que uma parte substancial dos R$
75 bilhões arrecadados com esses três tributos no ano passado acabou
recaindo sobre poupança, investimento e exportações. Embora a neces-
sidade de se conceberem formas de compensar os exportadores pelo
ônus de tais tributos venha recebendo alguma atenção, parece não haver
preocupação similar com o impacto da tributação em cascata sobre o
investimento e a poupança. Por outro lado, mesmo impostos menos ir-
racionais, como o IPI e o ICMS, continuam a onerar bens de capital e,
portanto, o investimento.

Em 2001, o consumo das famílias deve ter atingido algo da ordem
de R$ 720 bilhões. Mas há que se ter em mente que tal montante inclui
impostos indiretos. Por outro lado, é bem sabido que, por várias razões,
as contas nacionais tendem a subestimar em boa medida o verdadeiro
valor do produto agregado. E, dada a forma residual com que se estima
o consumo, é sobre ele que acaba recaindo a maior parte dessa
subestimação. Se, para simplificar, for possível imaginar que a
subestimação do consumo e os impostos indiretos que sobre ele incidem
têm valor equivalente e que, portanto, se compensam, R$ 720 bilhões
podem ser considerados o limite superior da base potencial do novo
imposto sobre valor adicionado.

Na hipótese superotimista de que tal imposto possa contar com base
tão ampla, seria requerida uma alíquota média, por fora, de cerca de 27%,
para arrecadar os R$ 196 bilhões que são hoje arrecadados por meio dos
três tributos em cascata, do ICMS, do IPI e do ISS. Mas, é preciso levar
em conta que cerca de um quinto destes R$ 720 bilhões corresponde a
aluguéis, entendidos não só como pagamentos explícitos, pois que estão
aí também incluídos aluguéis implícitos, atribuídos como renda aos pro-
prietários de casa própria. É difícil antever o Congresso aprovando um
imposto sobre valor adicionado com base tão ampla. Se os aluguéis forem
excluídos da base, a alíquota média requerida passa a ser 34%, já bem
acima do que poderia ser considerado razoável. E é pouco provável que o
Congresso se contente em excluir só isso da base potencial do novo im-
posto. É possível que fique também tentado a dela excluir bens e serviços
cujo consumo possa ser considerado de caráter essencial ou meritório
como, por exemplo, medicamentos e serviços médicos e educacionais.
Como, ademais, é prudente presumir que alguma evasão haverá, não é
difícil antever que a base efetiva pode acabar sendo bem menos de 70%
da base potencial. Se chegasse a tanto, a alíquota requerida, também cal-
culada por fora, já seria de quase 39%, ou seja, absurdamente alta.



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 260

É por isto que algumas das propostas de reforma que vêm sendo
discutidas desde 1997 têm também previsto a introdução de um outro im-
posto, de caráter seletivo, sobre certos bens e serviços. Várias delas têm
incluído, ainda, um imposto sobre vendas a varejo, mas cuja função não é
tanto complementar a capacidade de arrecadação do imposto sobre valor
adicionado, mas redistribuir a competência para tributar o valor adicionado
dentro da federação. Função semelhante à desempenhada, em algumas pro-
postas, pelo IVA dual, que envolve a coexistência de dois impostos sobre
valor adicionado, um federal e outro estadual. Caso se presuma que seja
possível arrecadar com o imposto seletivo cerca de 2,5% do PIB, como se
supunha na proposta delineada inicialmente pelo governo federal, em 1997,
isto representaria cerca de R$ 30 bilhões em 2001. Dada a necessidade de
gerar uma receita total de R$ 196 bilhões, caberia ao imposto sobre valor
adicionado arrecadar apenas R$ 166 bilhões. Se a base efetiva pudesse
chegar a 70% da base potencial de R$ 720 bilhões, a alíquota média requerida
seria de cerca de 33%, por fora. Muito alta ainda.

Apenas tendo em mente quão absurdamente altas são as alíquotas
requeridas, para que os tributos em cascata sejam substituídos por tribu-
tação sobre valor adicionado, é que se pode perceber, com a devida
nitidez, as reais proporções do desafio a ser enfrentado pelo esforço de
reforma. É bem possível que a eliminação dos impostos em cascata aca-
be envolvendo a convivência de várias formas diferentes de tributação
do valor adicionado, na linha do já vem sendo defendido em algumas
propostas. Mas, quando a discussão é colocada nesses termos, é preciso
cuidado para não perder de vista que a combinação dessas várias for-
mas de tributação poderá acabar impondo à base tributável de valor
adicionado da economia uma carga conjunta extremamente alta, como
bem sugere a análise feita acima. Alíquotas requeridas tão altas apenas
evidenciam quão longe se foi no aprofundamento do processo de extra-
ção fiscal que vem tendo lugar no país, há cerca de uma década. Mos-
tram, de forma contundente, a real proporção da dificuldade de conce-
ber formas menos primitivas de tributação capazes de gerar a mesma
receita tributária com que hoje se conta.

Um imposto amplo sobre valor adicionado baseado no consumo cons-
titui uma forma reconhecidamente eficaz e racional de tributação. Mas
não assegura progressividade à carga tributária. Uma alternativa, para
evitar que a taxação do valor adicionado seja excessivamente
sobrecarregada, seria compensar parte da perda de receita, que adviria
da eliminação dos tributos em cascata, com um aumento de arrecadação
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do imposto de renda da pessoa física. É certamente um caminho a ser
explorado. Todavia, o ideal seria conseguir o ganho de receita sem eleva-
ção das alíquotas marginais. De tempos em tempos, ressurgem propostas
de elevação da alíquota máxima do IRPF para 35%, ou até mais. A idéia
de que esta seja a forma de se elevar a carga tributária das famílias de alta
renda é um tanto fantasiosa. Basta verificar a receita de IRPF que hoje se
obtém da tributação de contribuintes sujeitos à alíquota de 27,5%. Parece
certamente pífia, quando contraposta aos dados que evidenciam a brutal
concentração de renda que se observa no país. Como recentemente lem-
brou Paul Krugman (em coluna em que discutia o sistema tributário nor-
te-americano, muito mais equânime e bem estruturado do que o brasilei-
ro), se há algo que o dinheiro é capaz de comprar é assessoria eficaz de
especialistas em redução de imposto de renda a pagar. A elevação de
alíquotas marginais tornaria ainda mais compensador este tipo de asses-
soria, além de simplesmente estimular a sonegação.

Talvez seja oportuno lembrar que existe no país um arranjo incoe-
rente e um tanto cínico envolvendo a tributação de renda pessoal. É
cada vez mais comum ver profissionais liberais e pessoas relativamente
bem remuneradas abrigarem-se da tributação do IRPF, oferecendo seus
serviços através de firmas que lhes propiciam taxação bem mais branda
da renda auferida. Isto só evidencia a inconsistência e a irracionalidade
do atual sistema tributário. Em princípio, para um profissional liberal,
deveria ser indiferente, do ponto de vista fiscal, vender serviços direta-
mente, como pessoa física que mantém livro-caixa, ou através de uma
firma. Em outras palavras, o ideal seria que, do sistema tributário, não
adviesse qualquer estímulo que pudesse distorcer esta escolha. O que,
no Brasil, está longe se ser o caso.

Isto não significa que a solução seja a taxação mais pesada do lucro
de firmas prestadoras de serviços, como também vem sendo proposto.
O que parece mais recomendável é algo muito distinto, na linha que há
algum tempo chegou a ser aventada pela própria Secretaria da Receita
Federal. No final de 2000, um estudo baseado em simulações feitas pela
SRF permitiu constatar que toda a arrecadação que então se obtinha
com o complexo sistema de tributação do IRPF poderia ser obtida por
meio de um esquema alternativo de taxação, incomparavelmente mais
simples. Se fosse preservado o nível de isenção (na época, de R$ 900
mensais), mas fossem eliminadas todas as deduções, bastaria uma
alíquota marginal única, de não mais do que 7,7%, para se arrecadar o
total que então se arrecadava com o IRPF.
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Tais resultados são mais do que contundentes. Sublinham a exten-
são da ineficácia e da injustificável complexidade do sistema de tributa-
ção de renda pessoal que hoje se tem no país. E apontam um caminho
promissor para a reforma que se faz necessária no IRPF, para que este
seja transformado em imposto simplificado de base ampla e de difícil
sonegação, capaz de gerar parcela substancial da receita tributária fede-
ral. O esquema de tributação cujo desempenho foi simulado pela SRF
pode ser aperfeiçoado. A combinação de uma alíquota marginal única um
pouco mais alta com um nível mais elevado de isenção poderia torná-lo
bem mais progressivo. A alíquota média (imposto pago como proporção
da renda) seria zero para a maior parte dos contribuintes e, para aqueles
com imposto a pagar, seria tanto mais elevada quanto mais alta a renda.

A idéia de um imposto de renda de base ampla é fundamental. E,
embora o ideal seja partir de um nível de isenção razoavelmente alto, não
faz sentido que tal nível seja estabelecido com base no que se observa na
tributação da renda pessoal em países desenvolvidos, como certos analis-
tas chegaram a sugerir no debate recente. Em um país rico, com renda per

capita dez vezes mais alta do que a que hoje se tem no Brasil, é natural
que se possa ter um imposto de renda de base ampla, com um nível de
isenção muito mais elevado do que aqui seria possível. Por outro lado, é
preciso ter em conta que, embora seja importante assegurar que o sistema
tributário tenha alguma progressividade, é muito mais importante ainda
assegurar a progressividade pelo lado do dispêndio, tornando os menos
favorecidos na sociedade os grandes beneficiários do gasto público.

3.  Federalismo e economia política

As dificuldades que parecem estar envolvidas na reforma tributária,
quando se enfoca a questão do ponto de vista de uma análise agregada,
parecem ainda maiores quando se tem em conta a complexidade do federa-
lismo fiscal brasileiro e a intrincada economia política da reforma. Não há
hoje no país quem se declare satisfeito com o atual sistema tributário. A
constatação da necessidade de uma ampla e profunda reforma tornou-se
consensual. Perpassa de ponta a ponta o espectro político no Congresso.
Mas, o consenso esgota-se na idéia genérica da reforma. E dá lugar a pro-
fundo dissenso, quando a discussão se torna um pouco mais detalhada.

Há pela frente um longo, delicado e desgastante jogo político entre o
Executivo e o Congresso, de cujo desfecho vai depender a qualidade do
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sistema tributário com que o país poderá contar no futuro. A reforma de
meados dos anos sessenta, que acabou moldando boa parte do nosso atu-
al sistema tributário, foi feita à sombra do regime militar que então se
iniciava. A de 1988, já findo o regime militar, foi negociada em clima
marcado por escassa preocupação do Congresso com a consistência fis-
cal. Nos dois casos, ainda que por razões distintas, a extensão do antago-
nismo dos interesses envolvidos aflorou com bem menos intensidade do
que provavelmente deve aflorar na reforma a ser doravante enfrentada.

Em princípio, a reforma deverá ser conduzida de forma a preservar a
receita tributária agregada, qualquer que seja a solução que se dê à par-
tilha dos recursos arrecadados entre os três níveis de governo. É fácil
constatar, portanto, que só será possível abrir mão dos tributos em cas-
cata, e da farta receita que hoje geram, se as novas formas de tributação
sobre valor adicionado forem capazes de gerar receita substancialmente
superior à que hoje é obtida por meio do ICMS, do IPI e do ISS. Isto só
será viável se a base de tributação do valor adicionado passar a ser mui-
to mais ampla do que é atualmente. Para que essa tributação gere a
receita dela requerida com alíquotas razoavelmente baixas, é essencial
que seja imposta sobre base realmente ampla.

Embora, em princípio, nada impeça que o governo proponha uma
abrangência bastante ampla da definição legal da nova base de tributa-
ção do valor adicionado, não deve ser subestimada a intensidade da
oposição que uma proposta deste tipo terá de enfrentar no Legislativo.
A atual base do ICMS teria de ser ampliada em muito, especialmente no
sentido de passar a abranger a maior parte dos setores produtores de
serviços que, em geral, vêm sendo mantidos ao abrigo de uma tributa-
ção significativa através de impostos indiretos explícitos. Tudo indica
que uma mudança neste sentido deverá ter de lidar com forte resistência
no Legislativo. Por outro lado, a ampliação da base de tributação do
valor adicionado deverá também exigir que este passe a gravar de forma
mais efetiva um grande número de produtos e serviços usualmente con-
siderados de consumo essencial ou meritório. Tampouco será pequena
a oposição, no Legislativo, a um movimento neste sentido.

É inevitável, portanto, que se formem poderosas e complexas coali-
zões no Congresso em torno da aprovação de modificações da proposta
do governo que, por vias variadas, impliquem, em última análise, na
erosão da base potencial dos novos impostos. Isto poderia acabar em-
purrando a reforma para a imposição de alíquotas pouco razoáveis. Há que
se ter em mente que, qualquer que seja a abrangência legal da tributação
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sobre valor adicionado que o Executivo, afinal, consiga extrair do Congres-
so, resta a incerteza sobre que grau de exploração efetiva desta base poderá
ser viável, dadas as limitações do aparato de fiscalização disponível. De
fato, vale aqui uma relação de mão dupla. De um lado, a base deve ser
ampla para que as alíquotas possam ser baixas. De outro, se as alíquotas
forem altas, não será possível contar, na prática, com uma base ampla, mes-
mo que, no papel, a definição da base possa parecer ampla.

O grande desafio é conseguir que, no calor das inevitáveis disputas
em torno da partilha da arrecadação entre os três níveis de governo, a
maioria do Congresso não deixe de perceber quão inexoráveis são estas
restrições envolvendo base e alíquotas das novas formas de tributação
do valor adicionado. Sem isto, não há como o jogo chegar a bom termo.

5. Aversão ao risco, conformismo e ousadia

Ao longo dos últimos cinco anos, desde que o governo federal deu a
público a proposta de 1997, a discussão da reforma tributária não teve o
avanço que se esperava. Os resultados acabaram sendo algo melancóli-
cos. É preciso refletir sobre as raízes dessas dificuldades. A esta altura,
sair buscando culpados não vai ajudar muito. Parece mais proveitoso
tentar entender melhor os interesses, as apreensões, as razões e as moti-
vações dos principais atores envolvidos. Sem compreender claramente
os temores e as resistências, fica difícil vislumbrar de que maneira o
esforço de reforma pode acabar redundando em desfecho menos melan-
cólico no futuro.

A verdade é que a ampliação e a racionalização da tributação sobre
valor adicionado, de forma a que seja possível extinguir, ainda que pau-
latinamente, a tributação em cascata, envolve uma operação extraordi-
nariamente complexa e cercada de incertezas, especialmente quando se
tem em conta o intrincado federalismo fiscal brasileiro. Desde o princí-
pio, na discussão de como avançar nesse sentido, o governo federal teve
a preocupação de deixar claro que a intenção era assegurar que a refor-
ma não impusesse perdas, seja à União, seja a qualquer estado ou muni-
cípio. Por louvável que tenha sido a intenção, é mais do que sabido que,
numa reforma deste alcance, é praticamente impossível impedir que haja
perdedores. É verdade que tem sido aventada a possibilidade de se re-
correr a fundos compensatórios, mas perdedores potenciais parecem ter
boas razões para ver com ceticismo a possibilidade de que a preserva-
ção de suas receitas fique dependente destas compensações.
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Com as três esferas de governo engajadas, já há algum tempo, em
um desgastante esforço de ajuste fiscal, a preocupação com a perda de
receita tornou-se especialmente exacerbada. De início, quando as li-
nhas gerais da reforma foram propostas, em 1997, eram governadores e
prefeitos que pareciam mais apreensivos com possíveis perdas impos-
tas pela reforma. Posteriormente, contudo, o governo federal passou a
dar mostras de crescente apreensão com modificações que pudessem de
alguma forma reverter o espetacular crescimento de receita que conse-
guiu assegurar desde 1994.

A verdade é que a discussão da reforma tem envolvido um fragoroso
entrechoque de posições conflitantes, marcadas de forma cada vez mais
clara pela aversão ao risco de perda de receita das várias partes interessa-
das. Teme-se que regras de compensação de perdas, inicialmente acorda-
das, possam vir a ser alteradas no futuro. Que a distribuição da base fiscal
do novo imposto sobre valor adicionado acabe sendo muito diferente da
do ICMS. Que o próprio bolo tributário possa de fato encolher. Que mu-
danças na legislação possam abrir flancos para infindáveis contestações
judiciais. E que, seja por uma razão ou por outra, haja perda de receita.

Apesar da consciência crescente de que a guerra fiscal entre os esta-
dos acaba sendo prejudicial para todos, governadores continuam a se pre-
ocupar com a possibilidade de perder autonomia na condução da política
tributária e, especialmente, na concessão de isenções, descontos ou
diferimentos de impostos para atrair investimentos. Governadores de es-
tados localizados em regiões beneficiadas por incentivos fiscais federais
também temem que uma reforma coloque em risco tais privilégios. Teme-
rosos de trocar o certo pelo duvidoso, prefeitos de municípios que hoje
extraem do ISS uma parte significativa de suas receitas mostram-se pro-
pensos a tentar bloquear propostas de racionalização da tributação do
valor adicionado gerado na produção de serviços.

A resultante da interação de todas estas apreensões na discussão da
reforma tem sido um jogo cada vez menos cooperativo, marcado por
desconfiança crescente. Um jogo que tem arrastado as partes envolvi-
das para posições pouco razoáveis. Na área federal ganhou força o dis-
curso de que impostos cumulativos, no fundo, não são tão ruins. Na
estadual, há governadores que parecem defender como sagrado o direi-
to de tributar determinados serviços – como os de telecomunicações – a
uma alíquota por fora de 40%.

Mesmo que o jogo fosse cooperativo, o que é uma hipótese um tanto
irrealista, a reforma tributária já seria uma operação bastante complexa.
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A complexidade, contudo, fica amplificada, e em muito, no quadro de
conflito em que a questão passou a ser tratada. Como as negociações
vêm-se arrastando há anos, as relações entre alguns interlocutores im-
portantes ficaram muito agastadas. E certas posições vão-se tornando
injustificavelmente cristalizadas. Dada a importância da reforma, é pre-
ciso saber começar de novo. Nada justifica a preservação da forma bru-
talmente irracional com que os três níveis de governo vêm extraindo da
economia 35% do PIB em tributos.

As contas mostram que não há soluções simples. E, tendo em vista
todas as dificuldades adicionais, advindas da complexidade do federa-
lismo fiscal brasileiro, bem como o risco de perda de receita, o governo
federal parece ter sido tomado pelo ceticismo. Passou a descrer da pos-
sibilidade de levar à frente a reforma tributária, nas linhas por ele mes-
mo propostas, no final de 1997. Cabe ao novo governo vencer o desa-
lento e voltar às negociações.

Um novo presidente e novos governadores representam a oportuni-
dade de se recolocar o jogo da reforma tributária em novas bases. Na
medida do possível, é fundamental que o esforço seja mantido no plano
suprapartidário. As resistências advindas do temor de perda de receita
talvez possam vir a ser parcialmente contornadas, se a reforma tributá-
ria puder ser conjugada com outras reformas que possam oferecer aos
governos subnacionais a perspectiva de algum alívio fiscal pelo lado do
dispêndio, como discutido na seção 1.

No que diz respeito ao esforço de reforma tributária propriamente dito,
é preciso evitar tanto o excesso de ousadia quanto o conformismo exa-
gerado. O governo federal parece ter transitado de um extremo ao outro
nos últimos cinco anos. Há que se resistir a propostas impetuosas de se
botar abaixo para se fazer de novo. E há que se reconhecer os méritos dos
avanços paulatinos e da necessidade de se decompor em módulos e de se
distribuírem, no tempo, modificações mais radicais. E há, também, que
abrir espaço para a experimentação e a calibragem. Por outro lado, é pre-
ciso evitar a crença exagerada nas possibilidades das “pequenas refor-
mas”. Não importa quão prudente seja o avanço, é preciso ter em mente
que os pequenos passos têm de fazer parte de um plano de jogo mais
ousado, que envolva um movimento determinado de construção de um
novo sistema tributário, claramente vislumbrado e bastante diferente do
que hoje se tem. Um sistema tributário compatível com a enorme
potencialidade e os grandes anseios do país nesse início de milênio.
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SISTEMATIZAÇÃO DO DEBATE SOBRE

“REGULAÇÃO E DEFESA DA CONCORRÊNCIA:

INVESTIMENTO EM SETORES DE INFRA-ESTRUTURA”

1. Resumo da sessão

O primeiro expositor, professor Adriano Pires, iniciou sua apresenta-
ção com uma recapitulação das mudanças estruturais que afetaram os
setores de infra-estrutura a partir dos anos setenta. No final daquela déca-
da, as crescentes limitações à capacidade de financiamento através da
captação de recursos externos, ou por meio de recursos públicos, puse-
ram em xeque o modelo até ali empregado no setor de infra-estrutura
brasileiro, em que a prestação de serviços e o investimento ficavam a
cargo do Estado no papel de empresário. Para as dificuldades desse mo-
delo também muito contribuiu o fato de as empresas estatais terem sido
utilizadas como instrumentos, quando a contenção tarifária era um dos
mecanismos utilizados nas esperança de reduzir ou, ao menos, estabilizar
as taxas inflacionárias. A crise da dívida nos anos oitenta e as dificulda-
des cambiais vieram agravar os problemas do modelo, provocando redu-
ção significativa na qualidade dos serviços e no crescimento da oferta.

É nesse quadro que, segundo o prof. Pires, devem ser entendidas as
privatizações nos anos noventa. A necessidade de ajuste fiscal e a promo-
ção da entrada de investimento estrangeiro explicam o ritmo acelerado das
privatizações e seu caráter generalizado na última década do século XX. É
importante destacar que os dois palestrantes, assim como os debatedores,
foram unânimes em enfatizar a importância da atração de capital estrangei-
ro para sustentar o crescimento da oferta e da qualidade nos serviços de
infra-estrutura, entendendo-se aí qualidade como significando não apenas
níveis adequados na prestação de serviços, mas também, e principalmente,
a modernização na base tecnológica dos serviços prestados.

* Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ), sistematizador
do Painel Regulação e Defesa da Concorrência: investimento em setores de infra-estrutura.
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Neste quadro de privatizações, destacou o prof. Pires a criação das agên-
cias reguladoras, ANEEL, ANP, ANATEL, ANA e agências de transporte.
Essas agências possuem papel de destaque no momento de conferir seguran-
ça aos investimentos realizados nos setores regulados, sem o que os investi-
dores internacionais se retrairiam, cessando o fluxo de recursos tão necessá-
rio aos setores de infra-estrutura. Ainda na sua exposição, contudo, observou
algo que seria enfatizado depois no debate: que a criação de agências regula-
doras tem sido uma prática generalizada mesmo quando sua necessidade é
duvidosa, o que tem levado a opções institucionais de natureza duvidosa.

Especificamente no que diz respeito ao setor elétrico, o prof. Pires
apontou a natureza incompleta da reforma do setor, assim como as dificul-
dades daí resultantes. Com efeito, o professor Pires destacou que cerca de
63% do setor de distribuição de energia foram transferidos para a iniciativa
privada, enquanto que 80% da geração e transmissão se encontram em mãos
do Estado. Foi preservada em grande medida a estrutura verticalizada de
empresas públicas federais e algumas estaduais. Assim, configura-se aqui-
lo que o professor denominou um “modelo híbrido”, isto é, um modelo em
que a agência reguladora, a qual foi concebida para lidar com empresas
privadas, passa a ter de regular empresas públicas, e em uma situação que
não parece ser transitória. Isso resulta em conflitos de autoridade que res-
ponderiam, em alguma medida, pelo fato de que não se conseguiu desen-
volver um mercado de atacado de energia competitivo.

Dessa forma, não se logrou eliminar no setor elétrico a ambigüidade
resultante de um Estado que é, ao mesmo tempo, concessionário e poder
concedente, ambigüidade essa que respondeu, em grande medida, pelas
dificuldades apresentadas por órgãos como o DNAEE, DNC e DENTEL,
aos quais cabia a tarefa de controlar e fiscalizar as empresas estatais dos
setores de energia, petróleo e telecomunicações. Especificamente no caso
do setor de energia, a conseqüência teria sido a discriminação entre agen-
tes privados e públicos, com o favorecimento dos últimos.

No setor de petróleo, o prof. Pires destacou o contraste entre a ampli-
tude de objetivos da ANP e a simultânea falta de instrumentos adequa-
dos. Isto se mostra particularmente grave no setor de gás, onde a ANP
somente é chamada a participar no caso de ausência de acordo entre as
partes. Outro problema identificado pelo prof. Pires em sua apresentação
com respeito ao setor petróleo diz respeito ao fato de que a ANP dispõe
da expertise setorial, que falta aos órgãos de defesa da concorrência. Su-
gere então o professor, que sejam concedidos mais poderes à ANP, não
apenas para monitorar, como para adotar medidas repressivas.
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No que diz respeito ao setor de telefonia, o prof. Pires destacou que
o setor vive um momento de reversão das suas expectativas em nível
internacional, com a conseqüente redução de investimentos e onda de
fusões e incorporações. Chamou a atenção para os riscos anticompetitivos
da entrada de empresas de telefonia fixa em outros segmentos.

A partir do quadro assim traçado, o prof. Pires esboçou três diferentes
cenários para o setor elétrico, de forma a poder referenciar o papel do BNDES
com relação ao setor. A necessidade de se traçarem estes cenários foi justificada
pelo prof. Pires pelo fato de que o setor elétrico vive uma crise institucional, o
que gera especulações sobre o futuro do setor. Em grande medida contribuiu
para este diagnóstico o fato de que dificilmente, dada a conjuntura internaci-
onal, o processo de privatização conseguirá avançar de forma significativa no
futuro próximo. Para cada um dos cenários assim construídos, o professor
Pires analisou o papel do BNDES com relação a: (a) concessão de financia-
mentos, (b) participação como investidor institucional, (c) coordenador de
operações de co-financiamento e de project finance e organizador da venda
de participações minoritárias em processos de desverticalização.

No primeiro cenário, por ele intitulado “de volta ao passado”, o modelo se
revela incapaz de sustentar o investimento privado, a ANEEL perde sua auto-
nomia, tratamento privilegiado é concedido às empresas públicas e as tarifas
voltam a ser instrumento de políticas antiinflacionárias. Este quadro inviabiliza
a presença de empresas privadas no setor elétrico. O BNDES assume o papel
de negociar a compra dos ativos das empresas que retornariam ao controle
estatal. O problema, nesse caso, será o financiamento das empresas estatais, e
o BNDES volta a ser agente de fomento das empresas estatais, para isto tendo
que utilizar recursos próprios ou de entidades multilaterais.

No segundo cenário, intitulado pelo prof. Pires “investimentos privados
na margem”, a ANEEL mantém sua autonomia, ao menos o suficiente para
assegurar um nível de risco tolerável ao investimento privado, e o modelo
híbrido permanece pela impossibilidade de o governo readquirir as empre-
sas. No entanto, o MAE (mercado atacadista de energia) não se consolida e
deixa de existir, prevalecendo os contratos de longo prazo. Nesse caso pode-
se verificar uma crescente participação dos capitais nacionais nas empresas
de distribuição. O BNDES pode ser chamado a participar como investidor
institucional, para reduzir os riscos associados a investimentos no setor e
atrair novos players, assim como na estruturação de project finance.

No terceiro e último cenário para o setor elétrico, intitulado pelo prof.
Pires “modelo híbrido competitivo”, os ativos de geração são desverticalizados,
e o MAE é consolidado como um mercado competitivo. Além disso, requisi-
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tos mínimos de rentabilidade são estabelecidos para as empresas estatais.
Nesse quadro, embora o BNDES também assuma a função de fomento às
empresas do Estado, posição mais destacada deverá ser atribuída ao banco
como organizador da modelagem financeira, principalmente na venda de par-
ticipações minoritárias em novas empresas de transmissão.

Para o setor de petróleo, o prof. Pires também traçou cenários, dadas
as incertezas que envolvem a convivência de uma empresa estatal pode-
rosa (a Petrobras) com a agência reguladora setorial (ANP). No primei-
ro cenário, intitulado pelo professor Pires “investimentos privados na
margem”, o atual processo de internacionalização da Petrobras é inter-
rompido, assim como o processo de abertura do setor, e com isso a ANP
perde sua influência. Nesse caso, como a Petrobras deverá se tornar
mais dependente do mercado de capitais doméstico, o BNDES deverá
retomar os empréstimos à Petrobras e suas subsidiárias.

O segundo cenário discutido pelo prof. Pires foi intitulado “modelo
híbrido competitivo”. Neste cenário, a abertura do mercado e a tendên-
cia à internacionalização da Petrobras prosseguem, ainda que de forma
menos acelerada: em algum momento, a empresa retorna aos mercados
externos de capitais. O BNDES deverá atuar como catalisador de fun-
dos de outros investidores institucionais e entidades financeiras para
investimentos setoriais, assumindo liderança em operações de project

finance. Também nesse cenário foi considerada a introdução de compe-
tição na comercialização de gás natural, com a desverticalização da ca-
deia produtiva do gás e venda das ações da Petrobras nas empresas de
transporte, cuidando o BNDES de estabelecer o modelo de venda.

No caso das telecomunicações, não há incertezas derivadas do pro-
cesso de regular o Estado empresário. Assim, o BNDES poderá atuar,
de forma a reduzir riscos, em empréstimos voltados para a reestruturação
do setor e para problemas de liquidez de curto prazo, ou ainda com co-
financiamento e modelagem financeira de investimentos de longo pra-
zo para a melhoria da qualidade dos serviços.

Para finalizar, o prof. Pires propôs que o número de agências seja
reduzido, e que seja criada uma agência de energia. Também sugeriu
que o BNDES interviesse na questão da fixação das tarifas de distribui-
ção de energia elétrica, matéria polêmica e a respeito da qual a posição
da ANEEL tem sido alvo de críticas radicais. Nesse sentido, o BNDES
poderia trazer uma contribuição muito positiva com a sua expertise.

À palestra do prof. Pires seguiu-se apresentação do Dr. Paulo Aragão.
O Dr. Aragão enfatizou a importância da segurança jurídica dos investi-
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mentos nos setores regulados. Para ilustrar seu argumento, descreveu o
movimento pendular que tem se verificado, ao longo da história brasilei-
ra, nos setores de serviços públicos, quando empresas privadas são perio-
dicamente assumidas pelo Estado, em função das dificuldades financei-
ras que passam a enfrentar, por culpa do próprio Estado e de sua resistên-
cia em estabelecer tarifas adequadas a uma remuneração justa ao capital
investido. Citando o caso da Light, quando ainda era empresa privada e
possuía um grande número de concessões, referiu-se ao poder concedente
em sua relação com as empresas como “poder suplicante”, dada a neces-
sidade de revisões tarifárias nunca satisfatoriamente atendidas.

Observou em seguida que, pela primeira vez, o processo de regulação
econômica se dá em toda a sua extensão. Assim, não apenas a regulação do
Estado empresário pelo próprio Estado é substituída pela regulação de em-
presas privadas pelo Estado, como também é instituída a defesa da concor-
rência, através do sistema brasileiro de defesa da concorrência, para regular
a competição no sistema econômico. Isso, na opinião do Dr. Aragão, signi-
fica um quadro muito positivo, uma vez que o que se busca na regulação é
não apenas a qualidade dos serviços, como também a competição.

Em seguida, o Dr. Aragão expôs seu conceito de “meta-regulação”.
Observou que não apenas é necessário que os consumidores obtenham
ganhos com a regulação, mas que toda a sociedade esteja melhor com a
atividade das agências reguladoras. Assim, o custo da regulação não
deve superar seus benefícios. Mais importante ainda, na opinião do prof.
Aragão, é que as agências reguladoras não se desviem da defesa da
concorrência para se tornarem algo semelhante ao extinto CIP. Portan-
to, é fundamental que seja assegurada a adequação dos fins aos meios:
daí a necessidade da meta-regulação, isto é, que se estabeleçam critéri-
os adequados para a regulação das próprias agências reguladoras.

A meta-regulação deve se basear na mesma metodologia empregada na
regulação econômica. Assim como nessa a análise se refere sempre à ade-
quação dos custos à quantidade e qualidade dos serviços prestados, tam-
bém deve ser discutido se os meios utilizados pelas agências reguladoras
visando o bem-estar da sociedade são realmente os meios mais econômi-
cos, isto é, se a regulação econômica não está gerando custos desnecessári-
os para a sociedade. Nesse sentido é muito importante que haja clareza
quando se trata de discutir qualidade e universalidade, isto é, a análise da
adequação dos meios empregados pelas agências reguladoras exige defini-
ções mais precisas de qualidade e de universalidade, para esta avaliação.
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No que diz respeito especificamente ao sistema brasileiro de defesa da
concorrência, o Dr. Aragão lamentou a divisão de trabalho entre a SEAE do
Ministério da Fazenda e a SDE do Ministério da Justiça. Em seu entender,
esta divisão não apenas produz freqüentemente resultados inconsistentes, como
também assume implicitamente incompatibilidade entre a análise econômi-
ca, realizada pela SEAE, e a análise jurídica, desenvolvida pela SDE. Isso
contribui para a redução da segurança jurídica dos investimentos.

Nesse ponto o Dr. Aragão passou a discorrer sobre o problema da segu-
rança jurídica. Esse problema já tinha sido abordado pelo prof. Pires, com
relação aos problemas gerados pela existência do modelo híbrido nos seto-
res de petróleo e energia elétrica. Enfatizou então que a elaboração de
guidelines para os vários aspectos polêmicos da defesa da concorrência no
Brasil, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, poderia contribuir
significativamente para a redução da incerteza jurídica associada à prática
da defesa da concorrência em nosso país, pois traduziria de forma clara as
normas e conceitos empregados para os agentes econômicos.

Finalmente o Dr. Aragão destacou o importante papel que o BNDES
pode exercer na defesa da concorrência, fornecendo e financiando trei-
namento e especialização adequados para o poder judiciário em matéri-
as ligadas à defesa da concorrência.

2. Discussão das visões apresentadas

O Dr. Renato Guerreiro foi o primeiro a discutir as visões apresentadas
pelos palestrantes. Iniciou com uma rápida revisão do desenvolvimento das
telecomunicações no Brasil desde o estabelecimento do Código Brasileiro
de Telecomunicações em 1962, o qual, embora tendo se originado a partir
de motivações políticas, permitiu o desenvolvimento das telecomunicações
no Brasil. Destacou então o papel de relevo da Telebrás, até chegar à situa-
ção atual, resultante da rápida expansão na rede promovida pela privatização,
em que se encontram instalados em torno de 50 milhões de aparelhos.

Em seguida o Dr. Guerreiro falou da importância de o Estado coibir
ações predatórias que visam monopolizar o mercado, e que para isso o
Estado necessita ter instrumentos adequados, ou seja, regras claras, ser
previsível em suas ações e possuir agências independentes, que não se-
jam afetadas por mudanças eventuais de governo e que garantam auto-
nomia e continuidade institucional.
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O Dr. Guerreiro analisou em seguida o modelo de telecomunicações ado-
tado. Observou que nesse modelo foi de fundamental importância o conheci-
mento da experiência internacional, o que trouxe clareza para os investidores
internacionais com respeito aos compromissos assumidos, quando da
privatização. Contudo, o modelo ainda se encontra em fase de implementação,
passando atualmente por uma fase de consolidação empresarial.

O Dr. Guerreiro concordou com a opinião do professor Pires de que a
primeira etapa na defesa da concorrência tem de ser do regulador setorial,
embora isso seja visto negativamente pelo CADE, e com a tese de que há
um crescimento excessivo do número de agências reguladoras.

O Dr. Gesner de Oliveira tratou de três pontos: defesa da concorrên-
cia e regulação nos blocos comerciais; problemas, avanços e limitações
da defesa da concorrência e regulação econômica; e diretrizes para a
defesa da concorrência e a regulação econômica.

Com relação ao primeiro ponto, o Dr. Gesner de Oliveira tratou su-
cessivamente dos problemas de regulação e defesa da concorrência na
OMC, na Alca e no Mercosul. Observou a tendência de crescimento de
painéis na OMC tratando de problemas de defesa da concorrência e
regulação, embora no momento ainda sejam raros. Observou também que
houve equívocos na forma como a questão da regulação e da defesa da
concorrência foi encaminhada nas discussões do Mercosul. Estes equívo-
cos resultaram de um encaminhamento equivocado: tentou-se construir
uma instância supranacional, contudo, como o Mercosul é uma união
alfandegária, e portanto não possui caráter supranacional, esta opção se
mostrou fundamentalmente equivocada. Mas enfatizou que ainda é pos-
sível corrigir este problema, por sinal bastante relevante, uma vez que
atos de concentração afetam as transações no Mercosul, assim como as
eventuais complementaridades resultantes da regulação econômica.

Um outro problema identificado pelo Dr. Gesner de Oliveira foi o fato
de que o processo de decisão no Mercosul foi excessivamente burocrati-
zado, moroso e, na prática, ineficiente. Fazendo um contraponto com o
Nafta, observou que neste último fez-se uma opção pragmática por fazer
valer nos seus países as suas regulações e sistemas de defesa da concor-
rência. Essa abordagem mais pragmática também vem orientando a Alca,
e interessa particularmente ao Brasil, uma vez que irá afetar a defesa da
concorrência, a regulação e a defesa do consumidor. Em resumo, enfatizou
que devemos estar atentos à essa dimensão internacional.

Em relação ao segundo ponto, avanços e limitações, o Dr. Gesner de
Oliveira destacou que houve, até o momento, um avanço formidável,
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como atesta o trabalho de avaliação das agências reguladoras do Dr.
José Cláudio Linhares, na medida em que o controle de preços foi substi-
tuído por defesa da concorrência nos mercados imperfeitos, e por agên-
cias reguladoras nos setores caracterizados por monopólios naturais.
Contudo, o Dr. Gesner de Oliveira também identifica dificuldades, que
estariam relacionadas a cinco problemas.

O primeiro problema diz respeito à falta de uma regra definidora de
competências para as agências reguladoras, ou, para empregar a expres-
são utilizada pelo Dr. Aragão, a ausência de critérios de “meta-
regulação”, e que envolve não apenas regulação e defesa da concorrên-
cia, como também o comércio exterior, defesa do consumidor e política
industrial. Cria-se uma série de situações que podem dar origem a
sobreposições horizontais e verticais, uma vez que freqüentemente um
dado problema de defesa da concorrência também envolve regulação,
defesa do consumidor, política industrial, comércio internacional, etc.

Como exemplo deste tipo de situação o Dr. Gesner de Oliveira menci-
onou o problema do setor de gás: neste setor, a ANP é a agência respon-
sável, mas nos segmentos de distribuição há a atuação das agências esta-
duais. Por outro lado, como o gás também é um insumo para a geração de
eletricidade, há da mesma forma a relação com a ANEEL. Sendo comuns
as mudanças nas participações acionárias e práticas anticompetitivas, tam-
bém são chamados a atuar no setor os órgãos de defesa da concorrência:
SDE, SEAE e CADE. A atuação de todos estes órgãos em um mesmo
setor gera um potencial de conflitos e custos burocráticos significativo.
Outro exemplo ainda seria o setor de transportes, contemplado com uma
agência para cada tipo de transporte. Como a tendência natural é no sen-
tido da integração dos diferentes tipos de transporte, o resultado é, nova-
mente, um elevado potencial de conflito e perda de eficiência econômica.

O segundo problema observado pelo Dr. Gesner de Oliveira é a au-
sência de um locus de coordenação entre órgãos do governo e agências
reguladoras, como ilustram os recentes problemas do setor elétrico. Um
terceiro problema seria a cultura, no Brasil, de centralização adminis-
trativa, geradora de conflitos entre ministério setorial e agência regula-
dora, em grande medida resultante da falta de definição de competênci-
as e delimitação de áreas. O quarto problema seria a morosidade dos
processos decisórios, especialmente no sistema brasileiro de defesa da
concorrência, que o Dr. Gesner de Oliveira afirmou ter observado pes-
soalmente, ainda que ao mesmo tempo reconheça avanços. O quinto e
último problema seria a inexperiência e morosidade do judiciário. Estes
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cinco problemas ou questões a serem enfrentadas contribuem para o
aumento da insegurança jurídica e do risco regulatório.

O Dr. Gesner de Oliveira propõe cinco diretrizes para atacar esses
problemas, alertando que não há uma correspondência única e exclusi-
va entre cada problema e cada diretriz. A primeira diretriz seria promo-
ver maior integração entre setores com interdependências significati-
vas, como energia e transportes.

A segunda diretriz seria uma clara delimitação das competências de
cada agência. Mais especificamente, delimitar o que seria competência da
agência e o que seria competência do ministério. Deve haver para isso mai-
or clareza conceitual, separando-se, por exemplo, a função de política in-
dustrial e a função de adjudicante de decisões sobre processos. Para ilustrar
este último caso, citou o fato de que as licitações da ANP envolvem requi-
sitos de conteúdo local e produtos nacionais que devem ser formulados por
órgãos de planejamento e não por agências reguladoras. Nestes momentos
o BNDES teria um papel específico na área de política industrial.

A terceira diretriz envolveria uma decisão política de dotação de re-
cursos humanos e materiais, dando seu apoio à ação do BNDES na for-
mação de quadros, especialmente nas áreas de defesa da concorrência,
regulação e comércio exterior. Basicamente o problema identificado pelo
Dr. Gesner de Oliveira é como recrutar bons profissionais cujo valor no
mercado é muito elevado. Para isto afirma que são necessárias soluções
práticas e inovadoras. Uma solução inovadora seria uma forte integração
com a área acadêmica, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos.

A quarta diretriz seria a ação conjunta de órgãos de defesa da concor-
rência e de regulação para coibir práticas anticompetitivas, sugerindo que
se considere tanto o modelo australiano de uma superagência que englobe
regulação e defesa da concorrência quanto o modelo norte-americano de
uma agência para cada segmento que apresente falhas de mercado. A esco-
lha entre estes dois extremos não seria trivial: envolveria a análise dos cus-
tos de transação interburocráticos e das economias de escopo envolvidas,
para poder determinar que configuração institucional seria a mais adequa-
da. Também nesta tarefa o BNDES poderia prestar um grande auxílio, não
apenas no financiamento a projetos, como na reflexão necessária.

Finalmente, o Dr. Gesner de Oliveira sugere o fortalecimento da de-
fesa da concorrência, principalmente com a participação de conselhos
de consumidores, que, conforme demonstra o caso norte-americano,
tendem a apoiar soluções técnicas nos setores de infra-estrutura, onde
há sempre a tentação de uma solução política.
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Encerrando as discussões, o Dr. José Cláudio Linhares considerou os
trabalhos apresentados convergentes e complementares. Na sua opinião,
a convergência se deu na ênfase na importância da segurança jurídica e
qualidade institucional como elementos fundamentais para atrair investi-
mentos, dadas as características dos setores de infra-estrutura. Estas ca-
racterísticas são o longo prazo de maturação, freqüentemente associado
ao descasamento entre desembolsos e receitas, e a especificidade dos ati-
vos, fonte de custos irrecuperáveis, tudo isso implicando na necessidade
de previsibilidade e planejamento como forma de atrair investimentos
privados. Esses investimentos privados, por sua vez, são da maior neces-
sidade, dado o caráter essencial dos serviços de infra-estrutura e a incapa-
cidade do Estado de continuar oferecendo estes serviços.

Em seguida o Dr. José Cláudio Linhares chamou a atenção para duas
diferentes dimensões de risco que devem ser consideradas na análise des-
ses setores: as atividades de monopólio natural e as atividades competiti-
vas. Nas atividades sob monopólio natural observa-se que a presença de
mais de um fornecedor gera aumentos de custos e ineficiência econômi-
ca. As atividades competitivas são aquelas que resultaram de mudanças
tecnológicas ou deslocamentos de demanda. Observou então que, embo-
ra a princípio possa parecer que as condições de financiamento são mais
favoráveis ao segmento de monopólio natural, em função do compromis-
so da garantia do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de con-
cessão, tanto para o segmento competitivo quanto para o segmento de
monopólio natural, a insegurança jurídica afasta o investidor privado e as
instituições financiadoras, com o conseqüente aumento do spread.

Para que o investimento privado possa substituir o Estado, o ambiente
regulatório tem de estar, assim, bem definido e claro. E não foi outra a
intenção de criar agências reguladoras independentes, com autonomia
decisória e estabilidade para os seus membros, incluindo o descasamento
entre os mandatos de seus diretores, senão tentar prover um organismo que
atuasse como árbitro que reduzisse os riscos do investimento privado em
infra-estrutura. O Dr. José Cláudio Linhares citou como exemplo o fato de
que é preciso ter um mínimo de segurança sobre as cláusulas de um contra-
to de concessão de 30 anos, independentemente do partido que estiver no
poder: o descasamento dos mandatos visa exatamente isto, na medida em
que desvincula os diretores das agências dos ocupantes de cargos eletivos.

Assim, seria justamente a independência das agências que garantiria
a aplicação das leis setoriais democraticamente estabelecidas, não ha-
vendo qualquer contradição entre o mecanismo democrático que define
as leis e a independência das agências em sua aplicação. Segundo o Dr.
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José Cláudio Linhares, nada mais foi feito no Brasil do que adotar aqui-
lo que o mundo vem adotando, dentro do quadro jurídico brasileiro.

Em seguida, o Dr. José Cláudio Linhares passou a relacionar as con-
tribuições apresentadas. O Dr. José Cláudio Linhares considerou impor-
tante a contribuição do Dr. Aragão, uma vez que uma maior especializa-
ção é necessária, dado o caráter recente da implementação da atividade
de regulação no Brasil e a especificidade do saber regulatório, que reúne,
simultaneamente, conhecimentos técnicos, jurídicos e econômicos.

Por outro lado também destacou o Dr. José Cláudio Linhares a impor-
tância da observação do Dr. Aragão quanto à necessidade de transparên-
cia nos critérios metodológicos mais importantes empregados pelo regu-
lador, como, por exemplo, em momentos de revisão tarifária. Considera o
Dr. José Cláudio Linhares que isto não significa “engessar” os órgãos de
regulação e defesa da concorrência, que necessitam de flexibilidade. Mas
também é necessário que os agentes privados afetados tenham clareza
dos critérios empregados para reduzir a incerteza associada à regulação.
Também observou, com respeito a essa necessidade identificada pelo Dr.
Aragão, a oportunidade da portaria conjunta SEAE/SDE de agosto de
2001, que apresentou o guia de atos de concentração horizontal.

Acerca do trabalho do prof. Pires, o Dr. José Cláudio Linhares ob-
servou que os setores regulados freqüentemente envolvem segmentos
em monopólio natural com segmentos competitivos, o que implica na
convergência entre defesa da concorrência e regulação econômica. Ob-
servou também a necessidade de separar as atividades de risco daquelas
sob monopólios naturais, como forma de estabelecer de forma segura as
garantias sobre os ativos na concessão de crédito.

Encerrando sua participação, o Dr. José Cláudio Linhares destacou
o papel do BNDES no setor de infra-estrutura, tanto de um ponto de
vista passivo, ajudando a reduzir o risco regulatório e, com isso, aumen-
tando a oferta de crédito e reduzindo o spread, como de um ponto de
vista ativo, financiando as atividades de infra-estrutura.

De um ponto de vista passivo, quanto maior a segurança jurídica, menor o
spread, maior o número de co-financiadores e melhores as condições de fi-
nanciamento. Contudo, observou o Dr. José Cláudio Linhares que a tradição
do BNDES é de um papel ativo, e que o BNDES vem tendo atuação signifi-
cativa: entre 1997 e 2002, foram financiados R$ 6 bilhões em energia e R$ 9
bilhões em telecomunicações, sendo que nos últimos dois anos a parcela de
energia vem crescendo, em função das necessidades do setor elétrico.
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Para concluir sua apresentação, o Dr. José Cláudio Linhares desta-
cou que o papel passivo do BNDES também possui grande relevância.
O BNDES vem atuando institucionalmente para identificar riscos nas
atividades de infra-estrutura e homogeneizar visões, além de desempe-
nhar o papel de facilitador de ações de governo e regulatórias para solu-
cionar problemas. Destacou assim o papel do BNDES no Comitê de
Revitalização do Setor Elétrico e na Câmara de Gestão da Crise do Se-
tor de Energia Elétrica. Anunciou o Dr. José Cláudio Linhares que o
BNDES vai participar da análise do impacto da revisão tarifária do se-
tor de distribuição de energia elétrica em 2003, e que o BNDES firmou
convênio com a ANP para ajudar na identificação de mecanismos de
financiamento e possibilidades de aumento de capacidade produtiva e
competitividade no setor de produção e exploração de petróleo.

Nesse sentido, o BNDES vem atuando ativamente na coordenação com
outros órgãos de governo, assumindo o ponto de vista do financiador mas,
por isso mesmo, trazendo o ponto de vista do empresário. Considera então
o Dr. José Cláudio Linhares que o foco do BNDES deve estar mais centrado
nesta linha de atuação, em atividade coordenada com outros órgãos do go-
verno, e não na formação de reguladores. Para isto, sugere o Dr. José Cláu-
dio Linhares que se fortaleça a ENAP, mais adequada para a magnitude das
necessidades derivadas da nova feição do Estado brasileiro.

3. Propostas de atuação do BNDES

Das apresentações surgiram as seguintes propostas para a atuação
do BNDES:

– agente de fomento, investidor institucional, modelagem financeira de
venda de participações ou na estruturação de project finance no setor elétrico,
de acordo com o modelo institucional que venha a ser definido para o setor;

– agente de financiamento, investidor institucional e modelagem de
project finance no setor de petróleo, dependendo da manutenção da aber-
tura do mercado e internacionalização da Petrobras;

– proteção do setor de telefonia contra crises de liquidez de curto
prazo, além de oferta de crédito na forma de participações ou emprésti-
mos, visando a modernização das redes e aumento da qualidade dos
serviços de telecomunicações;

– apoio e financiamento a treinamento e especialização do poder
judiciário em defesa da concorrência.
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INVESTIMENTOS EM SETORES DE INFRA-ESTRUTURA:
A QUESTÃO DA REGULAÇÃO DO MONOPÓLIO NATURAL

 E A DEFESA DA CONCORRÊNCIA

Adriano Pires e Leonardo Campos Filho*

Desde meados dos anos 90, os setores de infra-estrutura como ener-
gia elétrica, petróleo e gás, e telecomunicações passaram por grandes
transformações nos seus marcos institucionais; na natureza e número
dos agentes atuantes; nas formas de financiamento; nos incentivos à
eficiência; e nas estratégias corporativas.

Em maior ou menor medida, esses setores foram palco de processos
de privatização e de desregulamentação. Dado o caráter de monopólio
natural que marca estas indústrias, a regulação faz-se necessária para
promover custos eficientes e inibir a presença de lucros de monopólio.
A regulação deve prover, também, incentivos adequados à expansão
eficiente da infra-estrutura. Para tanto, é fundamental assegurar a esta-
bilidade do marco legal e dar transparência às mudanças ocorridas.

Parte importante dos benefícios da reforma advém da introdução da
concorrência nos segmentos potencialmente competitivos: a geração e
comercialização de energia elétrica; a comercialização de gásnatural; a
telefonia fixa de longa distância; e telefonias móvel e local, em segmen-
tos com altos volumes de tráfego. Com efeito, a ação dos reguladores
passa a incorporar preocupações como a promoção da competição e da
repressão de práticas anticorrenciais. Nesta nova situação, a regulação
econômica e os preceitos da defesa da concorrência se aproximam, e
resultam em novos arranjos institucionais.

Um outro aspecto, mais específico do caso brasileiro, diz respeito à
manutenção de uma convivência isonômica e eficiente de empresas pri-
vadas com as estatais atuantes nos segmentos de energia elétrica, petró-
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leo e gás natural. Por diferentes motivos, esses setores evoluíram para
um modelo híbrido, no qual as agências reguladoras têm que controlar e
fiscalizar também a atuação de grandes corporações estatais.

O objetivo deste artigo é examinar a evolução dessas questões tra-
çando possíveis cenários para a inserção do BNDES na promoção dos
investimentos em infra-estrutura. Na primeira seção, revisamos o con-
ceito de monopólio natural e suas particularidades. A segunda seção
trata das mudanças na regulação e no escopo da defesa da concorrência,
como também introduz o tema da privatização. A seção três apresenta
uma análise da reforma nos setores de energia elétrica, petróleo e gás, e
telecomunicações. O papel do BNDES é abordado de forma particular
em cada setor, numa tentativa de conjeturar a atuação do banco no âm-
bito de distintos cenários institucionais. A última seção resume os prin-
cipais pontos da análise.

1. Monopólio natural e regulação: definições e dilemas

 Uma situação de monopólio natural se manifesta quando uma única
firma minimiza os custos de suprir todo o mercado. O exemplo clássico é
o de uma firma com um único produto e uma curva de custo marginal
decrescente ao longo de toda demanda. A presença de economias de es-
cala desta ordem de magnitude é condição suficiente, porém não necessá-
ria para a manutenção de monopólio natural. E sua ocorrência é definida
formalmente pelo conceito da subatividade da curva de custo total1 .

Indústrias caracterizadas como monopólios naturais são também
marcadas por importantes custos fixos, alta intensidade de capital, lon-
gos prazos de maturação e ativos específicos com custos irrecuperáveis
– sunk cost. No caso de indústrias de rede, a dificuldade de estocagem
da produção torna essencial o equilíbrio instantâneo da oferta e da pro-
cura. Devido às descontinuidades técnicas na expansão da capacidade e
os pesados custos fixos, surge a necessidade do crescimento da oferta à
frente da demanda. As expansões na infra-estrutura tendem a ser
infreqüentes e levam a grandes variações na capacidade, resultando, no

1 Em uma função de produção com multiprodutos, a presença de economias de escala
não é condição suficiente nem necessária para a existência de um monopólio natural.
Essa condição se satisfaz quando verificamos a presença de economias de escopo. Ver
Baumol, Willig e Panzar (1982:71-75)
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curto prazo, que parte da capacidade não é utilizada. Diante das dificul-
dades de estocagem, os projetos devem ser também dimensionados para
atender a demanda de pico.

As mudanças tecnológicas e/ou o crescimento da demanda podem
tornar transitório um contexto de monopólio natural. Adicionalmente,
como os mercados de vários serviços –distribuição de gás e eletricida-
de, por exemplo – são demarcados geograficamente, o conceito de mo-
nopólio natural se aplica, usualmente, a determinado espaço regional,
podendo existir diversas empresas nesta situação dentro de um país.

Os monopólios naturais são regulados tendo em vista seu poder de
mercado que, irrestrito, conduz a preços acima dos prevalecentes em
competição e lucros econômicos. Como a maior parte dos consumido-
res não dispõe de formas alternativas de suprimento para os serviços
prestados, a necessidade de regulação torna-se ainda mais premente.

A possibilidade de existência de vários monopólios regionais traz à
tona a necessidade de regulação, visando a coordenação, a interconexão
e a padronização dos procedimentos e sistemas. Verifica-se, ademais, o
papel do Estado no estabelecimento das condições de entrada em seg-
mentos onde a duplicação da infra-estrutura resulta em uma solução
socialmente inferior2 .

O caráter irrecuperável dos custos dos setores caracterizados como
monopólios naturais deixam os agentes vulneráveis à mudança ex-post da
conduta regulatória. Depois de instalada a infra-estrutura, o custo de opor-
tunidade do empreendimento é significativamente inferior do que antes da
construção. Esta possível discrepância entre o acordado ex-ante e o realiza-
do ex-post afeta significativamente as decisões de investimentos, represen-
tando um importante empecilho para expansão da infra-estrutura.

O compromisso e a segurança jurídica, emanados dos dispositivos
legais e das instituições, representam a garantia contra o oportunismo e
a inconsistência temporal. Para tanto, um comprometimento deve car-
regar credibilidade para tornar-se efetivo. Como assinala Dixit (1996),
um comprometimento crível deve ser claro e observado por todos, a

priori, e não deve ser reversível, a posteriori3.

Diante dessas questões, a regulação deve contemplar um balanço
satisfatório das demandas dos consumidores e dos interesses dos inves-

2 Uma resenha sobre tema pode ser encontrada em Sharkey (1982), capítulo 3.
3 Dixit A. K. (1996:26-27).
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tidores. Por um lado, este balanço precisa contemplar compromissos
que limitem o poder discricionário dos reguladores, a intervenção de
outras esferas do próprio governo, quanto à expropriação do capital in-
vestido. Por outro, ele deve assegurar mecanismos de promoção da efi-
ciência produtiva que coíbam o exercício do poder de mercado e a ma-
nutenção de lucros acima dos níveis normais.

2. Reforma regulatória

Historicamente, a regulação dos monopólios naturais foi tratada
de duas formas. A primeira, identificada com a experiência norte-ame-
ricana, preserva a prestadora dos serviços como uma empresa sob o
regime de propriedade privada, regulada diretamente pelo Estado . A
segunda tradição contempla a estatização como instrumento de inter-
venção do poder público, que assume o papel do provedor dos servi-
ços. Esse modelo prevaleceu na Europa e na maioria dos países em
desenvolvimento.

A partir dos anos 80, ambas as abordagens são alvo de intensa críti-
ca. No interior da tradição norte-americana, a regulação focada nas ta-
xas de retorno é criticada pela tendência implícita ao sobreinvestimento
quando, ao longo do tempo, os níveis de retorno praticados superam o
custo do capital – o chamado efeito Avech-Johnson.

Ao assegurar o retorno dos investimentos, esse tipo de abordagem
da regulação não incentivava a redução dos custos e tampouco punia a
ineficiência. Em setores marcados por rápidas transformações tecnológicas,
a inércia das entidades reguladoras perpetuava os controles, ao tornar o
próprio processo burocrático a justificativa de sua existência. O crescente
volume de regras e formalidades administrativas relativas às revisões
tarifárias drenava recursos da sociedade, sem garantir, contudo, a
contrapartida em termos de maior eficiência econômica.

No caso dos países em que os serviços públicos estavam sob a pro-
priedade estatal, as críticas concentraram-se na perda de controle do
Estado regulador, na redução da eficiência técnica das empresas, e na
necessidade crescente de recursos para financiamentos4 .

Por outro lado, o debate acerca da privatização torna-se mais prag-
mático. A polarização política em torno da desnacionalização e da se-

4 Nestor, S. e Mahboodi, L. (2000: 103-144).
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gurança nacional perde intensidade com o fim da guerra fria, facilitan-
do o consenso em torno da venda das empresas estatais.

Ao facilitarem a competição em segmentos como telecomunicações
(telefonia longa distância, celular e dados/Internet) e a jusante/montan-
te das redes de gás/eletricidade, mudanças tecnológicas abrem espaço,
também, para participação de capitais privados, tornando menos justifi-
cável a presença estatal.

Com a finalidade de promover a eficiência produtiva nos segmentos
de monopólio natural, introduz-se a formulação dos preços-teto (price

cap), formulação que desassocia a fixação das tarifas da evolução dos
custos. Através da redução da tarifa real ao longo do tempo, tais fórmu-
las contemplam, também, o repasse dos ganhos de produtividade aos
consumidores. Esperava-se também que tais fórmulas reduzissem os
custos da regulação, ao limitarem o grau de intervenção nas contas dos
agentes regulados e os requisitos de informação5 .

Com o desenrolar das reformas, observa-se a convergência das ques-
tões relacionadas à regulação dos monopólios naturais e de defesa da
concorrência. Devido à emergência da competição em segmentos de-
pendentes de acesso às redes, aspectos vinculados com a concentração
tanto horizontal como vertical, práticas discriminatórias e barreiras à
entrada aproximam os instrumentos de defesa da concorrência com os
preceitos da regulação setorial.

Em uma estrutura da indústria verticalizada, o prestador de serviços
de rede, que atua sob um regime de monopólio, dispõe de incentivos
para negar, retardar, restringir ou mesmo elevar o custo do acesso de
terceiros, visando limitar a competição e capturar lucros anormais na
atividade potencialmente competitiva. Ao inibir o desenvolvimento da
concorrência no segmento competitivo, o monopolista também restrin-
ge a expansão dos rivais mais prováveis de adentrar – através da inova-
ção tecnológica ou de uma entrada seletiva – na parcela de mercado
caracterizada por monopólio natural6 .

5 Essa expectativa provou-se infundada. A regulação por meio de preços-teto exige sig-
nificativo conteúdo de informações e as revisões tarifárias não se mostraram menos com-
plexas do que nos casos de regulação voltada para a taxa de retorno. Ver Armstrong, M.,
Cowan, S. e Vickers, J. (1994:193-194).
6 Em telecomunicações, as empresas de longa distância são as mais prováveis entrantes
no segmento de telefonia local, através do uso de WLL (wireless local loop) ou utilizan-
do redes de dados/Internet metropolitanas para suprir determinados nichos de mercado
(grandes corporações/governo). Cf. OCDE (2001:5).
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Em um ambiente dominado por aspectos técnicos e operacionais
complexos, referentes à administração das redes e do acesso, o órgão
regulador sofre desvantagem vis-à-vis a firma monopolista quanto à
quantidade e à qualidade das informações disponíveis. Donde decorre
que práticas anticompetitivas podem tomar forma sutil, de difícil identi-
ficação. Ao longo do tempo, a ameaça de práticas discriminatórias
desencoraja os investimentos dos novos entrantes e limita os ganhos
com a desregulamentação7 . Antecipando este contexto assimétrico, as
entidades reguladoras são forçadas a ampliar os controles, as regras e as
exigências, como meio de promover a concorrência no segmento poten-
cialmente competitivo.

Estas questões levaram a uma mudança no papel das agências regu-
ladoras, que deixaram de ter como principal objetivo o controle das
condições de oferta e tornaram-se promotoras da competição. Por seu
turno, as autoridades de defesa da concorrência acabaram envolvidas
em extensos processos regulatórios e no monitoramento contínuo das
prestadoras de serviço público8 . Esse ponto será explorado quando tra-
tarmos do formato das agências no Brasil, e de como elas estão relacio-
nadas com o aparato de defesa da concorrência.

3. Brasil: privatização e reforma

No final dos anos 70, os limites do financiamento externo e interno
arrefeceram o ímpeto da expansão das atividades empresariais do Esta-
do brasileiro, e o contínuo uso das empresas estatais como âncora da
política macroeconômica desestabilizou o equilíbrio econômico-finan-
ceiro das mesmas. Nos anos 80, o agravamento da crise da dívida e a
desvalorização cambial puseram em xeque a expansão dos investimen-

7 Esse ponto é particularmente importante, quando tratamos dos resultados da privatização
de serviços públicos. As evidências internacionais sugerem que em mercados onde não é
possível promover um grau de competição sustentável, os ganhos com a privatização são
mais incertos e deverão depender da eficácia do regime regulatório. Cf. Vickers, J. and
Yarrow, G. (1988:44) e Newbury, D.M.G. (1999: cap 3).
8 Ao examinar o comportamento da FCC (Federal Communication Commission), De-

partamento de Justiça e do Judiciário nos dois processos contra AT&T nos Estados Uni-
dos, em 1956 e 1981, Spulber (1989) aponta para as redundâncias e os riscos de incon-
sistência que a falta de alinhamento entre tais instituições pode trazer. Cf. Spulber
(1989:624-632).
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tos, verificando-se a perda de qualidade dos serviços e o insuficiente
crescimento da oferta9 .

Apesar desses elementos, a privatização começou em ritmo lento, abor-
dando apenas os setores competitivos e a indústria de transformação. A
privatização das prestadoras de serviço público somente ocorreu nos anos
90. A necessidade crucial de ajuste fiscal, a promoção dos investimentos
estrangeiros, a menor polarização do debate político e a conseqüente per-
da de influência de setores nacionalistas são elementos que explicam o
ritmo acelerado e a maior dimensão das privatizações nos anos 90.

No âmbito da reforma do Estado, foram criadas agências regulado-
ras dos serviços de utilidade pública e do setor de petróleo e gás. Tais
instituições contam com relativa independência decisória e financeira,
representando uma resposta às fragilidades das entidades de governos
anteriores10 , marcadas pela forte interferência do executivo e dos seg-
mentos regulados, carência de recursos técnicos e financeiros11 .

Entre 1996 e 1997, foram criadas a ANATEL, a ANEEL e a ANP,
cobrindo, respectivamente, os setores de telecomunicações, energia elé-
trica, e petróleo e gás. Em 2000, foram constituídas a Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS, e a Agência Nacional de Águas – ANA,
para regulação dos recursos hídricos. A Agência Nacional de Transporte
Terrestres – ANTT – e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários –
ANTA – foram criadas em 2001. A análise a seguir, entretanto, se restrin-
ge aos casos de energia elétrica, petróleo e gás, e telecomunicações.

3.1 - ANEEL: a transição inacabada

3.1.1 Estrutura e objetivos

É desde de 1993 que a reforma do setor elétrico vem se conjeturando,e
sem um marco regulatório conciso e amplo. A Lei 8631/93 inicia a
reestruturação setorial, ao promover um encontro de contas das empre-

9 Pinheiro, A. C. (1999:147-182).
10 No caso do petróleo e do gás natural, entre 1938 e 1990, a regulação e fiscalização
eram empreendidas pelo CNP (Conselho Nacional do Petróleo), posteriormente essas
atividades foram conduzidas pela DNC (Departamento Nacional de Combustíveis), até
sua extinção em 1997. No caso da energia elétrica, o órgão regulador anterior era o
DNAEE (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica), criado em 1968 e extinto
em 1996. Criado em 1962, o CONTEL (Conselho Nacional de Telecomunicações) era o
órgão regulador até sua extinção em 1990.
11 Dutra, P. (1996:59-64).
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sas estatais com o Tesouro Nacional, e ao eliminar o conceito de remu-
neração mínima garantida. Em 1995, a Lei das concessões abre espaço
para o início do processo de venda das empresas. Por seu turno, a Lei
9074/95 cria as bases para competição no segmento de grandes consu-
midores (com carga igual ou superior 10 MW), que passam a poder
negociar livremente contratos de compra e venda de eletricidade. Está
prerrogativa não é acompanhada, entretanto, por um calendário para a
progressiva abertura do mercado cativo.

A Lei 9.427/96 institui a ANEEL, com o objetivo de regular a gera-
ção, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia elétri-
ca. A agência usufrui de relativa autonomia decisória e financeira, bem
como dispõe de competência normativa para regulamentar questões téc-
nicas relacionadas ao setor.

Estes aspectos dispensam a ANEEL de subordinação hierárquica
direta, embora a agência seja vinculada ao ministério setorial. Um item
importante na legislação de criação da ANEEL é a definição de atribui-
ções para que o órgão exerça o cumprimento da defesa da concorrência,
estabelecendo regras para coibir a concentração de mercado de forma
articulada com a Secretaria de Direito Econômico12 .

Em 1997, o modelo de abertura tomou um contorno mais claro com
a apresentação do relatório da Coopers & Lybrand, contratado no ano
anterior pela Eletrobrás. Entre as recomendações do documento, estão
a criação do mercado atacadista (MAE), do operador do sistema (poste-
riormente chamado de ONS), dos contratos iniciais, que seriam pro-
gressivamente flexibilizados para transição ao mercado competitivo, e
a proposta de desverticalização. As atividades de distribuição e geração
seriam privatizadas e a transmissão ficaria sob a propriedade dos gover-
nos estaduais e federais, na fase inicial de implementação do modelo13 .

3.1.2 O transcurso das privatizações e a regulação

Vinte companhias de distribuição foram leiloadas e adquiridas pela
iniciativa privada. Em julho de 1995, a privatização da Escelsa inaugu-
rou o processo, sendo acompanhada, no ano seguinte, pelos leilões dos
ativos da Light e da Cerj, sucedidos por outros, até o final de 1998,

12 Esta função foi introduzida pela Lei n º 9.648/98 art. 4o.
13 Ferreira (2000: 181-200).
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quando o ritmo das privatizações começou a perder o fôlego14 . No que
toca à geração, somente os ativos da Gerasul (Federal), da Tietê e da
Paranapanema, em São Paulo, foram privatizados.

Atualmente, o setor apresenta um modelo misto, no qual cerca de
63% do setor de distribuição de energia elétrica foram transferidos para
a iniciativa privada, enquanto 80% da geração e o segmento da trans-
missão ainda se encontram sob o controle estatal15 . Manteve-se intacta
a estrutura verticalizada tanto das empresas públicas federais – Furnas,
Eletronorte e Chesf (geração/transmissão) –, como das corporações es-
taduais, a saber, Cemig e Copel (geração/transmissão/distribuição).

Tendo a ANEEL sido criada quando a privatização das distribuido-
ras já estava em curso, não ocorreu uma avaliação a priori do processo
de venda das empresas sob o ponto de vista da regulação. Este elemento
tem acirrado as contradições no setor, inserindo maior incerteza no marco
regulatório e na estabilidade dos contratos de concessão.

Esta questão ficou latente recentemente, durante as discussões da re-
visão tarifária periódica das concessionárias de distribuição. Na Nota
Técnica de exposição de motivos16 , a ANEEL destaca como impeditivo
para adotar os preços mínimos dos leilões de privatização, como base
para o cálculo do valor dos ativos, o fato desses valores serem resultado
de projeções de fluxo de caixa superavaliadas que objetivavam a
maximização do retorno financeiro dos leilões. Conforme assinalado, a
ANEEL desconhece os fundamentos de como os “reguladores originais”
fixaram os valores dos leilões, o que impossibilita a avaliação técnica dos
métodos adotados e uma comparação com outras metodologias.

Independentemente do mérito dos métodos de avaliação, o episódio
retrata a inconsistência do processo de regulação, fruto da seqüência
inadequada da reforma setorial. Distorções do processo de privatização
estão sendo apontadas pelo regulador, a posteriori, e no momento da

14 A decisão de iniciar a privatização com as empresas de distribuição resulta do fato de
esse segmento ser o agente arrecadador da cadeia, expediente esse que no passado gerava
sérios atritos relacionados aos repasses de receita entre distribuidoras e geradoras. A
privatização das distribuidoras, ao propiciar um melhor equilíbrio econômico-financei-
ro, valoriza os ativos das geradoras e torna o segmento também mais atrativo aos inves-
tidores privados. Ver Greiner, P.(2001).
15 Medido a partir do mercado (GWh) de cada distribuidora e gerador (GW), conforme
definido pela ANEEL.
16 ANEEL (2002) Nota Técnica No 148/2002/SER/SFF/ANATEL, p. 8-11.
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revisão tarifária, inserindo incerteza nos contratos de concessão e ini-
bindo futuros investimentos.

Configura-se no setor um contexto onde o órgão regulador convive
em um modelo híbrido, não necessariamente transitório. Nesse sentido,
cabe ressaltar que entre os objetivos da privatização, estava a tentativa
de se implementar uma melhor regulação dos serviços públicos, retiran-
do da figura do Estado o papel ambíguo de concessionário e poder
concedente. Essa ambigüidade era marcada pela ineficácia do aparato
regulatório em controlar e fiscalizar as empresas estatais. No modelo
híbrido, esse dilema retorna.

Uma das premissas da reforma do modelo é a competição entre ge-
radoras para o fornecimento à rede e aos grandes consumidores. Esta
fonte de competição desaparece, ou é severamente distorcida, em um
contexto da geração dominada por empresas estatais que não estejam
norteadas por metas de rentabilidade e produtividade, como estão as
empresas privadas.

Na ausência de regras claras, que assegurem o tratamento não
discriminatório no acesso e/ou impeçam a concessão de privilégios às
empresas geradoras estatais, poucos empreendimentos privados tornar-
se-ão viáveis, dado o elevado risco institucional envolvido.

De forma resumida, a reestruturação incompleta do setor de ener-
gia elétrica conduziu a um contexto de elevada incerteza que inibiu
investimentos, não gerou as mudanças necessárias à introdução da
competição e, conseqüentemente, não resultou em ganhos sustentá-
veis para os consumidores.

Esta situação é particularmente danosa tendo em vista a necessidade
de investimentos nos próximos anos. Segundo as estimativas do gover-
no, entre 2001 e 2004, serão necessários investimentos da ordem de R$
42 bilhões no setor de energia elétrica, e espera-se que cerca de 80%
desse valor sejam oriundos do setor privado17 .

 3.1.3 Cenários e papel do BNDES

Tendo em vista as incertezas quanto ao desdobramento da crise
institucional que vive o setor elétrico, o exame do papel do BNDES

17 Programa Estratégico de Aumento da Oferta de Energia - www.energiabrasil.gov.br.
Os dados dizem respeito a maio de 2002 e contemplam os investimentos já realizados e a
realizar do Programa Estratégico Emergencial de Energia Elétrica.



INFRA-ESTRUTURA, REGULAÇÃO E DEFESA DA CONCORRÊNCIA — 291

carrega, necessariamente, uma considerável dose de especulação em
relação ao futuro do setor.

Desta forma, acreditamos que uma seleção de cenários seja a manei-
ra mais adequada de agrupar as várias possibilidades de inserção do
BNDES. Uma premissa básica fundamenta nossos cenários: a da perpe-
tuação, no médio prazo, de um modelo híbrido, no qual empresas esta-
tais e privadas dividem o ambiente setorial, dado que o processo de
privatização não encontrará respaldo político para sua revitalização.

Partindo desse contexto, três alternativas de cenário são descritas,
tomando como base o grau de participação dos agentes privados e o
nível de risco regulatório. Este último sendo concebido como uma fun-
ção inversa do poder do agente regulador de manter regras estáveis,
transparentes e de disciplinar a ação governamental sobre as empresas
estatais e as regras tarifárias.

Dentro de cada cenário, examinamos as possíveis inserções do
BNDES, considerando quatro funções principais: concessão de finan-
ciamentos, participação como investidor institucional, coordenação de
operações de co-financianamento e de project finance, e organizador da
venda de participações minoritárias em processos de desverticalização18 .

Cenário 1 – De volta ao passado

Nesse cenário, o modelo híbrido se evidencia insustentável do ponto
de vista do investimento privado. A perda de autonomia da ANEEL, o
tratamento privilegiado dado às empresas públicas e o retorno da políti-
ca tarifária como instrumento de política macroeconômica inviabilizam
a presença de empresas privadas.

O BNDES assume o processo de reestatização das empresas, passando a
negociar a compra dos ativos pelo governo federal. Após o processo de trans-
ferência dos ativos, o banco retomaria sua função de agente de fomento das
empresas estatais. Seu papel primordial dar-se-ia na concessão de emprésti-
mos baseados em recursos próprios e/ou das entidades multilaterais.

A interação do BNDES com outros investidores institucionais e en-
tidades financeiras dependerá, significativamente, da capacidade das
empresas de autofinanciar, em certa medida, suas necessidades de capi-
tal, o que está associado ao rumo da política tarifária adotada.

18 Para uma revisão das modalidades de financiamentos, ver Pinto Junior, H. Q. (1999).
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Cenário 2 – Investimentos privados na margem

A ANEEL obtém sucesso em manter um ambiente de risco controla-
do para o investidor privado. As propostas de reforma pró-competitivas
são, entretanto, suspensas como também desaparece a figura do MAE.
O setor será regulado por contratos de longo prazo, retornando, na prá-
tica, a uma estrutura integrada verticalmente.

No âmbito do segmento da distribuição, há uma tendência à nacionali-
zação das empresas, entendida como a crescente participação de capitais
privados nacionais nas concessionárias de distribuição. Esse movimento
resulta de uma percepção de risco diferenciada e de uma revisão global dos
investimentos das empresas multinacionais atuantes em países emergentes.

O BNDES retoma o financiamento das empresas estatais e participa
ativamente na consolidação de um novo marco contratual da indústria,
visando à permanência dos agentes privados. O banco volta-se para a
reestruturação de novos investimentos privados (principalmente em gera-
ção), atrelados a contratos de longo prazo com as corporações estatais.

Verifica-se, neste cenário, maior atenção do BNDES para as fun-
ções de investidor institucional, e na estruturação de project finance,
visando mitigar o risco das operações e atrair novos agentes.

Cenário 3 – Modelo híbrido competitivo

Um amplo acordo setorial é bem-sucedido em implementar a
desverticalização dos ativos da geração, fortalecer o MAE e criar um mer-
cado competitivo de comercialização de energia elétrica para grandes
consumidores. A ANEEL se fortalece a partir de acordos entre o governo e
as empresas estatais, que estabelece requisitos mínimos de rentabilidade.
Novos investimentos privados retornam gradualmente, e de forma seletiva.

Devido à maior estabilidade institucional, cresce o papel do BNDES
como catalisador de recursos de outros investidores e como organizador
da modelagem financeira. Sua função de provedor de empréstimos di-
retos recebe menor ênfase.

Nos processos de desverticalização, abre-se a possibilidade de venda
de participação minoritária na nova empresa criada para receber os ativos
de transmissão. A modelagem financeira para venda destas participações
ao público corresponderia à outra função potencial para o BNDES.
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3.2 - ANP: abertura e Petrobrás

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) foi criada a partir da Lei
9.478, de agosto de 1997, e constituída em janeiro de 1998. A ANP é
uma entidade integrante da administração federal indireta, vinculada ao
Ministério das Minas e Energia. A agência tem como finalidade promo-
ver a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômi-
cas integrantes da indústria de petróleo e gás natural.

Ao contrário do ocorrido nos setores elétrico e de telecomunicações,
a ANP foi criada num ambiente em que não houve ou estava planejado
um processo de privatização. Neste sentido, o órgão regulador foi fun-
damentalmente concebido para regulamentar as condutas, e criar as re-
gras necessárias à participação dos agentes privados nas atividades an-
tes exclusivamente desempenhadas pela Petrobrás.

Dois compromissos políticos nortearam a construção do novo mar-
co institucional. Numa tentativa de ruptura com o passado, o primeiro
compromisso consistia na reestruturação da intervenção do Estado no
setor, apontando para o estabelecimento da ANP dentro de parâmetros
de relativa independência administrativa e financeira. O segundo com-
promisso representava a manutenção da Petrobrás como uma empresa
estatal, presente em todos os segmentos do setor.

Nesta lógica, verifica-se mais uma preocupação com a concepção de
órgão com autonomia para conduzir a abertura do setor ao capital priva-
do do que com fomentar a regulação de monopólios naturais e/ou a
defesa da concorrência.

Esta direção pode ser notada considerando-se a amplitude das atri-
buições da ANP, em que está presente uma série de atividades inter-
relacionadas com outras esferas do Estado. São constatadas, por exem-
plo, atribuições associadas a questões como: meio ambiente; ciência e
tecnologia; política energética e comércio exterior19 . Tais atribuições
abrem caminho para agência influenciar ou evitar desvios em áreas
adjacentes, que indiretamente poderiam obstar o processo de abertura
setorial. Nota-se, aqui, que a forma de minimizar os atritos associados

19 Entre as finalidades da ANP estão: autorizar a prática das atividades de importação,
exportação, refinação de petróleo, promoção de estudos visando à delimitação de blocos,
regulação de serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção, a elaboração de
editais para concessão de exploração, estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias
na exploração, produção, transporte, refino e processamento, e a fiscalização do Sistema
Nacional de estoques de Combustíveis – Lei 9478 art.8º .
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à necessidade de coordenar, a posteriori, entidades formalmente
desconexas, foi, então, torná-las correlacionadas, dentro de um novo
marco institucional.

Essa amplitude de objetivos contrasta com a falta de instrumentos
tanto para a regulação tradicional das atividades caracterizadas por
monopólio natural, como também para a promoção da competição em
setores competitivos (revenda de combustíveis, por exemplo) e potenci-
almente competitivos (comercialização de gás).

Em relação à regulação do transporte de gás natural, a Lei 9.478/
97 é pouco incisiva. Apesar de incorporar o livre acesso às instalações
de transporte, a norma não dota a ANP dos instrumentos necessários
para efetivar o seu devido cumprimento. O artigo 58, parágrafo 1º, da
Lei 9.478/97 limita a ação da ANP no processo de fixação de tarifas,
caso não haja acordo entre as partes, “cabendo-lhe também verificar
se o valor acordado é compatível com o mercado”. Fica, assim, suben-
tendida a presença de um mercado que pudesse contestar e julgar os
valores acordados, fato esse simplesmente inexistente no caso do gás
natural no Brasil.

As conseqüências da regulação ineficaz e de um agente regulado,
historicamente dominante e verticalmente integrado, são evidenciadas
pelas dificuldades relacionadas ao acesso à infra-estrutura e à criação
de um mercado atacado de gás natural no país.

Nas duas ocasiões em que o acesso foi efetivamente requisitado à
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A-TBG 20 , para o
transporte de gás natural ao longo do Gasbol, o pedido resultou em
conflito entre as partes e acabou levando à intervenção direta da ANP.
As regras estabelecidas naquele momento, por si mesmas, não conduzi-
am a uma situação de acesso ágil e previsível.

No marco regulatório que cria a ANP, existe pequena menção ao
papel a ser desempenhado pelo órgão, como parte do aparato de defesa
da concorrência, a saber: “cabe à ANP comunicar ao Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica – CADE, quando houver alguma infra-
ção de ordem econômica no setor, para que este adote as providências
cabíveis, no âmbito da legislação pertinente”21 .

20 A Gaspetro (subsidiária da Petrobrás) detém 51% da TBG.
21 Lei no 9.478/78, art. 10º.
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Devido à falta de recursos e de expertise setorial22  nos órgãos tradi-
cionais da defesa da concorrência, esse elemento tem provocado um
vácuo regulatório. Por um lado, a ANP detém a expertise setorial, que
vem se acumulando num constante processo de aprendizagem, porém
não dispõe de um mecanismo de intervenção ágil, em casos de abusos
do poder de mercado. Por outro, as entidades de defesa da concorrência
que dispõem dos mecanismos não possuem a expertise setorial.

Esse contexto é acirrado pelo fato de que a ANP regulamenta os requi-
sitos para a entrada e a permanência de agentes na indústria e define os
aspectos centrais do relacionamento comercial com a Petrobrás, como o
acesso aos terminais e aos polidutos. Dessa maneira, vê-se uma situação em
que a ANP legisla sobre a conduta no mercado, sem dispor de mecanismos
formais de acompanhamento e repressão quanto à defesa da concorrência.

Uma interpretação para essa aparente lacuna institucional seria a de
que, sendo a Petrobrás agente com posição dominante em toda a cadeia
produtiva e tendo em vista o compromisso assumido de mantê-la como
tal, não caberia dotar o órgão regulador com instrumentos que poderiam
simplesmente tornar inconsistentes os compromissos referidos acima. O
potencial de conflito entre o órgão regulador e a Petrobrás, sobre as con-
seqüências reais ou virtuais da estrutura de mercado em que opera a em-
presa, impossibilitaria o consenso em torno da reestruturação. Como numa
situação de investimento em infra-estrutura, a própria antecipação pelas
partes “contratantes” do potencial desvio entre o acordado ex-ante com o
realizado ex-post inviabilizaria o compromisso em torno da reforma.

Os dois compromissos assumidos foram e são viáveis dentro de uma
lógica de transição, porém carregam, no seu bojo, distorções importantes.
A ausência de prerrogativas que dizem respeito à defesa da concorrência é
uma lacuna que será necessário preencher. A possibilidade de aumento nos
conflitos relacionados ao acesso aos terminais e polidutos, o fim das quotas
de combustíveis nas refinarias e a introdução de novos atores no setor23

22 Vale ressaltar que, dado o passado de monopólio estatal, existia uma carência conside-
rável de informações e de conhecimento técnico afora os quadros da Petrobrás. Um dos
méritos da ANP foi ter, em pouco tempo, montado uma estrutura mínima capaz de fo-
mentar a disseminação das informações e o aprendizado.
23 Entre 2000 e 2001, as centrais petroquímicas foram autorizadas a produzir gasolina,
GLP e diesel. Em dezembro de 2001, as importações de óleo diesel e gasolina foram
liberadas, concluindo a abertura do comércio exterior de derivados de petróleo por agen-
tes privados. Foi também criada pela ANP a figura do formulador, agente responsável
pela elaboração de gasolina e diesel a partir de correntes de hidrocarbonetos.
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colocam como fundamental um instrumento ágil de defesa da concorrência.

No curto prazo, uma alternativa seria dotar a ANP de mais poderes,
no sentido de monitorar, acompanhar as práticas de mercado, e na ação
repressiva24 . No caso do gás natural, discute-se hoje a concepção de um
novo marco legal – Lei Geral de Gás –, que reestruturasse a intervenção
estatal no setor e concedesse maiores poderes à ANP.

3.2.1 O papel do BNDES

Como no contexto da energia elétrica, o setor de petróleo e gás deve
permanecer inserido em um modelo híbrido, no qual empresas privadas
convivem com uma Petrobrás estatal. Retomamos, portanto, a
visualização de cenários.

Cenário 1 – Investimentos privados na margem:
                     volta aos ares do monopólio

A posição dominante da Petrobrás não é contestada por novas mu-
danças estruturais – desverticalização do transporte e da comercialização
de gás, por exemplo. Entretanto, as políticas de preços e de investimen-
tos, seguindo uma orientação mais intervencionista, inibem o processo
atual de internacionalização da Petrobrás. Com essa tendência, a entra-
da de novos capitais privados fica comprometida. Ao se paralisar o pro-
cesso de abertura, a ANP perde influência.

O redirecionamento do foco da empresa para questões relacionadas
às políticas tecnológica e industrial e para uma menor exposição às con-
dições do mercado internacional tornam a Petrobrás mais dependente
do mercado doméstico de capitais. Configura-se, assim, a inserção do
BNDES como agente de fomento no setor. O banco retoma as opera-
ções de empréstimos diretos para a Petrobrás e suas subsidiárias, e par-
ticipa como co-financiador em operações com entidades multilaterais.

No segmento de gás natural, o BNDES desempenharia função de
destaque em operações de financiamento para a expansão da infra-es-
trutura de distribuição e transporte, principalmente caso se verifique a
elevação do número de usinas termoelétricas movidas a gás natural.

24 Caso se evolua com a proposta de criação de uma agência nacional de defesa da con-
corrência, que agregasse as funções hoje da SEAE e da SDE, haveria a alternativa de
constituição de um grupo especializado em petróleo e gás dentro da referida agência.
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Parcerias com empresas privadas continuam, porém centradas em
operações de menor escala e voltadas para o abastecimento do mercado
interno. O BNDES continua com papel importante na organização de
operações financeiras.

Cenário 2 – Modelo híbrido competitivo

A abertura do setor prossegue, com preços internos refletindo as
condições do mercado externo. Desacelera-se a tendência à
internacionalização da Petrobrás; contudo, não se verifica retrocesso.
Após um período inicial de retração, a empresa retorna aos mercados de
capitais externos.

O BNDES desempenha fortemente a função de catalisador de fun-
dos de outros investidores institucionais e entidades financeiras para os
investimentos setoriais. Operações de project finance continuam sob a
liderança do banco, como formulador da modelagem financeira.

Visando à introdução de competição na comercialização de gás natu-
ral, a ANP e o governo implementam um processo de desverticalização
da cadeia do gás natural, com a redução da participação da Petrobrás nas
empresas de transporte de gás (gasoduto Brasil-Bolívia e malha de trans-
porte do gás nacional) e com a venda de ações no mercado. O BNDES
assume a função de empreender o modelo de venda das participações,
além de fomentar os novos investimentos em distribuição e transporte.

3.3 - Telecomunicações: consolidação e competição

Em 1997, foi sancionada a Lei Geral de Telecomunicações (LGT),
que se tornou o novo marco legal do setor e criou a Agência Nacional
de Telecomunicações (ANATEL), submetida a regime autárquico espe-
cial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de ór-
gão regulador. Após a criação da agência e a aprovação do marco
regulatório, deu-se a privatização das empresas estatais, em 1998.

A preparação econômico-financeira das empresas, o rebalanceamento
antecipado das tarifas e a prévia definição das regras fomentaram um
processo de privatização com estabilidade institucional considerável25 .

O Brasil foi dividido em três regiões de concessão para telefonia
fixa local e intra-regional e uma área, compreendendo todo o país, para

25 Ver Novaes (2000).
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telefonia de longa distância nacional e internacional. Na telefonia celu-
lar (bandas A e B), o território nacional foi dividido em dez áreas de
concessões. O modelo instalado contemplava o início da competição
em um regime de duopólio nas telefonias fixa local, celular e de longa
distância inter-regional e internacional26 . Na telefonia de longa distân-
cia intra-regional, quatro empresas passaram a operar.

Essa configuração de mercado perdurou até dezembro de 2001. Após
essa data, novos entrantes foram autorizados a adentrar o segmento de
telefonia local e de longa distância. Dependendo da antecipação das
metas de universalização fixadas para 2003, as concessionárias estão
sendo autorizadas a expandir suas operações para outros segmentos de
mercado/regiões.

Além disso, adotou-se uma assimetria na regulação, no sentido de
que novos entrantes receberam tratamento diferenciado quanto às exi-
gências de universalização, controle tarifário, regime jurídico (autori-
zação), e possibilidade para expansão mais rápida em direção a outros
mercados. Tais iniciativas visavam facilitar a entrada e o desenvolvi-
mento da competição nos diversos segmentos de mercado.

Nota-se, também, que é dado papel de destaque à agência no âmbito
do aparato de defesa da concorrência. Conforme o inciso XIX, art. 19º da
LGT, cabem à ANATEL “as competências legais em matéria de controle,
prevenção e repressão das infrações da ordem econômica ressalvadas as
pertencentes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE”.

3.3.1 ANATEL: defesa da concorrência e consolidação setorial

Enquanto a ANP e a ANEEL defrontam-se com os desafios de con-
jugar as ações do Estado regulador com os anseios do Estado empresá-
rio, a ANATEL está voltada aos desafios de implementação e consoli-
dação do modelo concebido antes da privatização.

Nesse contexto, questões relacionadas à defesa da concorrência ga-
nham cada vez mais proeminência, principalmente tendo em vista uma
provável onda de fusões e aquisições no mercado brasileiro, acompa-
nhada de uma nova reestruturação no plano internacional.

Desde meados dos anos 90, impulsionadas por projeções espetacu-
lares de demanda para Internet e transmissão de dados, as empresas de

26 O modelo de duopólio persistiu até dezembro de 2001.



INFRA-ESTRUTURA, REGULAÇÃO E DEFESA DA CONCORRÊNCIA — 299

telecomunicações nos Estados Unidos, na Europa e suas subsidiárias
lançaram-se em uma corrida de investimentos ao redor do mundo27 .

Do ponto de vista tecnológico, esse processo foi acompanhado pela
convergência na prestação de vários serviços (voz, imagem, dados/
Internet), compartilhados no âmbito de redes de alta velocidade, com
custos unitários decrescentes. O boom de investimento contemplava,
também, uma expansão das fusões e aquisições, nas quais as corporações
buscavam economias de escala e complementaridade para suas estrutu-
ras de custos em escala internacional28 .

No mercado de telefonia móvel, entrevendo um enorme potencial
para serviços de Internet a partir de terminais celulares, grandes
corporações na Europa pagaram mais de US$ 90 bilhões, em 2001, por
licenças de telefonia móvel de terceira geração (3G)29 .

Tamanha euforia começa a contrastar com a percepção de que as no-
vas tecnologias levariam mais tempo do que se esperava para se difundi-
rem, e que o crescimento de muitos serviços não se realizaria no curto
prazo. Tais conclusões, conjugadas com o acúmulo de capacidade ociosa
diante da duplicação da infra-estrutura em várias partes do mundo, con-
duziram a uma forte reversão das expectativas. Diante de dívidas estima-
das em US$ 1 trilhão, tiveram início uma onda de pedidos de concordata
e uma forte retração das atividades. Somente nos Estados Unidos, estima-
se que cerca de 500.000 pessoas perderam emprego no setor de teleco-
municação – incluindo supridores de equipamentos –, desde 200130 .

Numa perspectiva de ajustamento, já começa a se delinear um pro-
cesso de consolidação do setor, através de uma nova onda de fusões e
aquisições em que as grandes empresas de telefonia fixa local ganham
destaque. Devido à menor intensidade da competição na telefonia local,
estas empresas estariam em melhor posição financeira para assumir o
papel de “consolidadores” dentro da indústria.

27 Um exemplo do ímpeto dos investidores pode ser visto no caso da Global Crossing.
Em menos de cinco anos, a empresa construiu uma rede global de cabos de fibra ótica de
100.000 milhas. Em fevereiro de 2002, a empresa, entretanto, pediu concordata com uma
dívida estimada em US$ 12,4 bilhões, cf The Economist, Fevereiro, 2002, p. 59.
28 Pires J.C.L. e Dores, A. B. (2000)
29 Cf. The Economist, Julho, 2002, p. 60.
30 Cf. The Economist, Julho, 2002, p. 59. Esse valor equivale a 0,4% do total da força de
trabalho empregada em agosto de 2001 – US Departament of Labor.
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O risco aqui reside no fato de que a consolidação pode conduzir a
forte aumento da concentração, e pode também garantir maior poder de
mercado aos detentores dos segmentos caracterizados por monopólio
natural. Nesse sentido, reguladores no mundo e no Brasil enfrentarão o
dilema de flexibilizar ou não as regras que impedem as concentrações
horizontal e vertical como meio de promover uma rápida recuperação
da atividade e do investimento31 .

No Brasil, o processo de consolidação deverá, adicionalmente, ser
fomentado por fatores tipicamente nacionais. Primeiramente, em 2003,
acabará o prazo legal que impossibilita a mudança de controle nas em-
presas de telefonia fixa. No caso da telefonia celular, as novas regras do
SMP (Serviço Móvel Pessoal) ampliaram as regiões de atuação das ope-
radoras32  e flexibilizaram as regras para operações de fusão e aquisição
no segmento.

A tendência de concentração horizontal nos celulares, em torno de
grandes grupos com cobertura nacional, pode trazer benefícios na for-
ma de maior escala nas operações, menores custos de roaming33  e pres-
tação de novos serviços. Em um ambiente competitivo, tais ganhos be-
neficiariam o mercado como um todo.

Os casos de fusão e aquisição que envolvam as operadoras de telefo-
nia fixa local (Telemar, BrasilTelecom e Telefonia) devem, contudo,
merecer atenção especial da ANATEL. Este fato deve-se à reduzida
competição na telefonia fixa local e na provisão do acesso local via
EILD (exploração industrial de linha dedicada) e às dificuldades de se
detectar práticas anticompetitivas nesses segmentos. A elevação da par-
ticipação das operadoras de telefonia fixa pode representar uma ameaça
para a manutenção da competição nos segmentos potencialmente mais
competitivos, como longa distância, provisão de serviços de Internet e
transmissão de dados.

31 No Brasil, as concessionárias de telefonia fixa local são responsáveis por 89% dos
telefones fixos instalados, enquanto as novas entrantes (Vésper, Vésper São Paulo e GVT)
respondem por 11% da base instalada. Ver ANATEL (2002:13)
32 No SMP, as áreas de atuação têm o mesmo formato das regiões de telefonia fixa do
STFC, podendo uma operadora adquirir licenças que cubram todo o território nacional.
33 Tarifas de roaming ocorrem quando o usuário recebe e realiza chamadas, ou utiliza
serviços de Internet, fora da área geográfica da sua operadora, fazendo uso da rede da
região visitada.
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As interações das empresas de telefonia fixa local no mercado de tele-
fonia móvel também devem ser examinadas com cuidado pela ANATEL.
A discriminação nas regras e nos valores praticados de interconexão po-
deria, em princípio, colocar em desvantagem outros agentes, tanto no
mercado de telefonia móvel como no da longa distância.

3.3.2 Papel do BNDES: modelo privado competitivo

O setor de telecomunicações está inserido em um ambiente de capi-
tais privados em que as questões do financiamento serão norteadas pe-
las perspectivas de crescimento da demanda, pelas oportunidades de
investimentos atrativos e pelas estratégias globais das corporações
multinacionais atuantes no país.

O boom de investimentos recentes, a dramática reversão das expec-
tativas e o colapso de inúmeras operadoras com negócios globais vêm
fomentando um ambiente de incertezas, que afeta particularmente as
operadoras em mercados emergentes como o Brasil. Com efeito, a in-
serção do BNDES deverá se concentrar na função de mitigador dos
riscos regulatório e econômico, coordenando operações de co-financia-
mento e atraindo recursos das agências multilaterais.

A ação do BNDES pode resguardar o setor contra uma crise de
liquidez de curto prazo, que poderia levar a situações de insolvência,
devido a uma conjuntura externa adversa, somada a um contexto de
ajustamento setorial no plano internacional. Operações nessa direção
podem trazer ganhos de longo prazo ao se preservar uma estrutura de
mercado mais competitiva.

Além desse papel de agente mitigador do risco no curto prazo, o
BNDES desempenha função importante na oferta de crédito, na forma
de empréstimos ou participações, visando à modernização das redes e
ao aumento da qualidade dos serviços de telecomunicação.

Este papel cresce em importância diante da necessidade de elevação
da participação do Brasil em correntes de comércio e investimento in-
ternacional. Sendo os serviços de telecomunicações insumos vitais para
as atividades relacionadas ao comércio exterior e a programas de finan-
ciamento de longo prazo que integrem esses dois temas, eles constitu-
em uma área a ser explorada, principalmente quanto tratamos da pro-
moção do desenvolvimento das pequenas e médias empresas.
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4. Conclusões

Os resultados da privatização, o escopo e a evolução das reformas
conduziram a ambientes consideravelmente distintos para os três seto-
res analisados. A transição inacabada no caso da energia elétrica é um
exemplo de uma reforma marcada pela falta de uma seqüência consis-
tente e de um rumo previamente acordado. As incertezas sobre o futuro
do setor alimentam a maior variedade de cenários que contemplam mes-
mo a possibilidade de um retrocesso.

No contexto do petróleo e do gás natural, o comportamento dos pre-
ços internos, em relação ao mercado internacional, definirá a viabilida-
de de uma estratégia de internacionalização da Petrobrás, de uma maior
participação privada no setor e do avanço das reformas. Quanto meno-
res forem o grau de abertura e a estabilidade institucional, mais o papel
do BNDES ganha traços tradicionais, como provedor de empréstimo, a
partir de recursos próprios e/ou das agências multilaterais.

Nos cenários com maior participação privada e risco institucional
menor, o BNDES fortalece sua função de coordenador de operações de
project finance. Nos casos de desverticalização dos segmentos de mo-
nopólio natural, o banco pode ser chamado para estruturar operações de
vendas de participações minoritárias.

O setor de telecomunicação distingue-se dos demais pelo sucesso do
processo de privatização e de reforma do aparato regulatório. A ANATEL
já não experimenta os dilemas de regular o Estado empresário, porém
estará enfrentando desafios importantes ao analisar o processo de con-
solidação esperado a partir de 2003.

Neste sentido, as questões discutidas serão similares ao debate em
outras partes do mundo, e passarão pela avaliação dos impactos negati-
vos que a reestruturação terá no ambiente competitivo. Particular aten-
ção deverá que ser dada aos segmentos ainda fadados aos fundamentos
de monopólio natural. O papel do BNDES também difere consideravel-
mente quando consideramos este setor. O banco poderá figurar como
agente mitigador do risco em empréstimos direcionados para a questão
da liquidez de curto prazo, e da reestruturação no patamar internacio-
nal. Outras áreas de atuação do BNDES seriam a de co-financiamento e
a de modelagem financeira de investimentos de prazo mais longo na
modernização e na elevação da qualidade dos serviços.
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SIGNIFICADO E IMPLICAÇÕES DO
“PARADIGMA DO BEM-ESTAR SOCIAL”

NO ÂMBITO DA REGULAÇÃO ECONÔMICA
E DA DEFESA DA CONCORRÊNCIA

Paulo C. Aragão e Luis F. Schuartz*

I. Introdução

O objetivo deste texto é examinar as condições de possibilidade – e
os limites – de uma conceitualização jurídica integrada das políticas de
regulação de monopólios naturais e de concorrência. A colocação do
objetivo nestes termos pretende sugerir a existência de candidatos mais
ou menos naturais para servir como “paradigma” na referida empreita-
da conceitual, mas também, de restrições no universo das alternativas
disponíveis. Indo direto ao ponto, o que se trata de analisar são as con-
dições de realização, no plano institucional, de uma proposta de
integração teórica no tratamento jurídico dos fenômenos da regulação
econômica e da defesa da concorrência, cristalizada em torno do objeti-
vo da maximização do bem-estar social.

Esta análise será crítica, em um primeiro momento, no sentido da
identificação de um foco potencial de conflito entre a “lógica” que go-
verna as atividades, normativamente orientadas, de aplicação de nor-
mas jurídicas de natureza finalística, de um lado, e a “lógica” que go-
verna as atividades, cognitivamente orientadas, de definição de objeti-
vos de política econômica sob a modalidade específica de normas jurí-
dicas, de outro lado. Disto segue que a perspectiva crítica se constrói,
inicialmente, sobre a base de um argumento de caráter geral, pois vale
diante de toda tentativa de subordinar o trabalho sistematizador do ju-

* Escritório Barbosa, Mussnich & Aragão.
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rista a imperativos funcionais, seja qual for o seu matiz. Neste sentido,
o “paradigma do bem-estar” é apenas uma das possíveis formas particu-
lares que pode assumir o problema anteriormente mencionado, e a sua
escolha tem a ver menos com razões propriamente teóricas ou de princí-
pio do que com motivos práticos relacionados à relativa preeminência
na literatura especializada.

Por outro lado, e num segundo momento, pretende-se que a análise seja
crítica em um sentido reflexivo, isto é, que ela alcance também a si mesma.
Este aspecto será decisivo para uma diferenciação da abordagem que o
presente texto propõe daquela que poderíamos qualificar de “normativismo
ingênuo”. Em poucas palavras, este consiste na recusa pura e simples da
idéia de que a recepção em massa de argumentos de origem econômica é
uma condição absolutamente necessária para a racionalização do discurso
jurídico a respeito dos temas da regulação e da concorrência, recusa que se
dá em nome de um pseudopurismo metodológico que virou as costas para
os reais problemas enfrentados pelo moderno Estado Democrático de Di-
reito. Desta perspectiva, o status privilegiado concedido ao “paradigma do
bem-estar”, na estratégia de elaboração deste texto, se explica pelo seu enor-
me potencial racionalizador e pela convicção de que a sua eventual “supe-
ração” deverá, necessariamente, assumir a forma de uma reintegração no
âmbito de um novo paradigma que atenda, de maneira equilibrada, aos
imperativos próprios a cada modalidade de discurso – no caso, os discursos
jurídico, econômico e político-econômico.

 II. A maximização do bem-estar social
como critério de unidade das políticas de regulação

de monopólios e de concorrência

O que se está chamando, neste contexto, de “paradigma do bem-
estar”, pode ser resumido na idéia de que política regulatória, em
sentido estrito, e política da concorrência estão entre si relaciona-
das de um modo complementar, e que o ponto de vista que garante
e, por assim dizer, calibra essa relação de complementaridade está
dado pelo objetivo da maximização do bem-estar social entendido
como eficiência econômica. De acordo com esta leitura, tanto a
política de regulação de monopólios como a política de defesa da
concorrência deveriam orientar-se, em última instância, no “valor”
da máxima eficiência econômica – ainda que de perspectivas dife-
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rentes1. Com efeito, se o objetivo da política concorrencial é – ou
deveria ser – “promover a eficiência”, por meio de um controle preven-
tivo (estrutural) e repressivo (comportamental) de exercícios de poder
de mercado por parte de agentes econômicos, o objetivo da política
regulatória é – ou deveria ser – a “correção” daquelas “imperfeições”
ou “falhas” de mercado (no sentido de impedirem que o sistema de
mercado desempenhe suas funções alocativas de modo ótimo) que, jus-
tamente, por uma razão ou outra, não pode se dar via aplicação do direi-
to da concorrência.Entre as mencionadas razões, as mais citadas são as
seguintes: externalidades, incentivos para comportamentos oportunis-
tas em razão de assimetrias de informação e, especialmente, a presença
de poder de monopólio “estruturalmente” não-eliminável, seja sob a
forma de monopólios “legais” (i.e., aqueles criados por meio de norma
jurídica), seja sob a forma dos chamados monopólios naturais, que re-
sultam da particular estrutura de custos da indústria em questão, quer
dizer, sempre que uma única empresa puder produzir a quantidade total
de mercado a um custo inferior ao associado à produção dessa mesma
quantidade por parte de duas ou mais empresas.

Monopólios naturais dão origem a um peculiar desafio para os de-
fensores de uma concepção sistematicamente integrada das políticas de
regulação e de concorrência nos moldes do “paradigma do bem-estar”.
De um lado, o estabelecimento de uma pluralidade de empresas em si-
tuação de concorrência em mercados com tais características é ineficiente
pelos motivos acima expostos; de outro lado, o monopólio natural tam-
bém é ineficiente, na medida em que – de acordo com a teoria
microeconômica convencional – fixa seus preços em níveis superiores
aos competitivos (i.e., acima dos respectivos custos marginais). É a pro-
dução de tal ineficiência pelo monopólio natural que, então, vai caracte-
rizar o problema que justifica, como tentativa de solução, a atividade
regulatória do Estado. O desafio está, sob tais condições, em como ga-
rantir que a “correção”, pelo aparato estatal, da ineficiência identificada
no caso do monopólio natural, não seja levada a efeito, ao custo de uma
geração de nova ineficiência, a saber, aquela produzida pelo conjunto
de medidas em que consiste a regulação do monopólio natural.

Em um certo sentido, a preocupação com este tipo de ineficiência
não é algo restrito à atividade do Estado em matéria de regulação eco-

1 Ver Carlton e Perloff, Modern Industrial Organization, Addison-Wesley, 1999, em
especial os capítulos 19 e 20.
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nômica. Também a criação de órgãos e agências, dotados de poder
normativo e fiscalizador para a aplicação da legislação antitruste, so-
mente pode legitimar-se, do ponto de vista do “paradigma do bem-es-
tar”, a partir da suposição implícita de que os efeitos líquidos sobre o
“bem-estar social” produzidos por tal aplicação não serão negativos, ou
seja, que as atividades dos poderes públicos, direcionadas à promoção
da eficiência nos mercados, não serão, elas mesmas, fontes de inefici-
ências – ou, mais precisamente, de ineficiências quantitativamente “mai-
ores” que aquelas geradas pelo exercício de poder de mercado que se
está buscando prevenir ou combater por meio dessas atividades.2

Teoricamente ao menos, a resposta a esse desafio parece ser trivial:
as autoridades responsáveis pela implementação, via aplicação do di-
reito, das políticas da concorrência e regulatória, devem ser eficientes,
no sentido da efetiva realização das correspondentes missões
institucionais a um custo social inferior aos benefícios associados a essa
realização e, especificamente, da não produção de ineficiências nos
mercados nos quais se verifica a intervenção. Essa trivialidade, no en-
tanto, e como anteriormente indicado, é apenas aparente. Isso é fácil de
ver já no plano mais superficial da diversidade das formas ou “méto-
dos” de atuação estatal no domínio econômico, tendo em vista o objeti-
vo declarado do máximo social welfare.

Nas discussões sobre o assunto no campo da política antitruste, as
controvérsias têm início, como não poderia deixar de ser, ainda no con-
texto da própria definição do que seja “bem-estar social”: este é o genu-
íno contested concept em torno do qual se articulam as disputas em
relação ao que deve ser, institucionalmente, considerado como antitrust

goal. Neste particular, as opiniões se dividem entre o time dos que de-
fendem um conceito de bem-estar ou eficiência econômica dissociado
de preocupações de natureza distributiva, e o time dos que sustentam
que não pode haver bem-estar sem que se impeçam transferências de
renda de consumidores a produtores, viabilizadas pelo exercício de po-
der de mercado por parte dos últimos – o que coloca o aplicador do
direito antitruste em uma posição que é perigosamente próxima à de um
fiscal de preços. Do lado da política regulatória, a situação é mais com-

2 Na verdade, e como atesta uma certa vertente da literatura sobre law and economics, esse
modo geral de análise se caracteriza por uma espécie de imperialismo potencial, uma vez
que qualquer instituição jurídica pode ser avaliada na sua adequação como meio para a
realização do objetivo da maximização da eficiência ou do “bem-estar social”.
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plexa, dada a coexistência igualitária – ao menos em princípio – de
modalidades muito distintas de regulação de monopólios naturais, des-
de a transferência de propriedade, ou controle para o poder público,
passando pelas várias formas de controle de preços, até a fixação de
taxas de retorno.

Ao que indica a literatura, os pressupostos e as implicações relativos
à opção por um ou outro conceito de bem-estar social (no jargão do
direito concorrencial, por um antitrust goal) 3 , e os efeitos econômicos,
em termos de perdas e ganhos de eficiências, associados aos tradicio-
nais mecanismos de regulação, parecem já ter sido suficientemente es-
tudados de uma perspectiva geral4. Não é e nem poderia ser intenção
deste texto discuti-los em alguma profundidade, ou mesmo, propor uma
descrição resumida – e minimamente informativa – dos pontos altos
dos correspondentes debates. A limitação de espaço, a quantidade e a
heterogeneidade dos argumentos envolvidos recomendam um
posicionamento mais distanciado em relação a esse tema. No que segue,
portanto, a atenção estará limitada às conseqüências e, sobretudo, aos
problemas relacionados à transposição, pura e simples, do “modo de pen-
sar” que é característico das discussões político-econômicas a respeito da
“forma ótima” de regulação dos mercados, para o âmbito das discussões
especificamente jurídicas acerca da aplicação e execução das normas de
direito positivo que resultam dos mencionados processos.

Em um nível abstrato, a política de regulação econômica, no Estado
Democrático de Direito, poderia ser imaginada como um conjunto de
atividades direcionadas à seleção dos meios mais adequados para a rea-
lização de objetivos econômicos definidos a partir de parâmetros legal-
mente estabelecidos. Tais parâmetros limitam-se, quase sempre, a as-
pectos procedimentais relativos aos processos decisórios em que os ob-
jetivos e os meios para alcançá-los são fixados, bem como, à delimita-
ção formal das esferas de direitos subjetivos de pessoas potencialmente
afetadas pela implementação das correspondentes decisões. Nesse senti-
do, são raras as restrições jurídicas que incidem diretamente sobre o

3 Para a discussão nos Estados Unidos, cf. Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy.

The Law of Competition and its Practice, West Group, 1999, Cap. 1; Oliver Williamson,
Economies as an Antitrust Defense: The Welfare Tradeoffs,, in American Economic
Review, 58, 1968; e Fischer, Johnson & Lande, Price Effects of Horizontal Mergers in:
California Law Review, Vol. 77, Nr. 4, July 1989, pgs. 777-826 .
4 Cf. Carlton e Perloff, op. cit., 657-678.
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espaço de alternativas para a escolha política de objetivos e diretrizes
gerais. Quando explícitas, tais restrições assumem a forma de princípi-
os formulados em termos excessivamente genéricos e ambíguos, de modo
que não é difícil a projeção, sobre os textos que veiculam os menciona-
dos princípios, de uma multiplicidade de significados heterogêneos (até
mesmo conflitantes entre si), nem a produção de argumentos plausíveis
que garantam a necessária compatibilidade entre aquilo que foi escolhi-
do politicamente como objetivo a realizar e os “valores” proclamados
no direito positivo.

Por essa razão, parece-nos um equívoco – no mínimo parcial – atri-
buir às normas que expressam tais princípios a natureza de normas que
prescrevem finalidades que, de alguma forma relevante, limitam o uni-
verso de opções disponíveis ao sujeito competente no momento em que
este define objetivos de política econômica. Isto vale, por exemplo, para
o art. 170 da Constituição Federal de 1988, o qual dispõe que a “ordem
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre inici-
ativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os dita-
mes da justiça social (...)”, cuja compatibilidade com distintas opções
ideológicas em matéria de regulação econômica poderia ser defendida
com seriedade e sem contradição.

Esta situação de vazio jurídico no que se refere à definição das gran-
des linhas que governam o papel do Estado enquanto regulador da eco-
nomia não se verifica, contudo, no que diz respeito à execução dos res-
pectivos programas, incluindo a escolha dos meios mais adequados para
tanto. Uma vez incorporado ao direito positivo, com efeito, é o próprio
programa que se converte em parâmetro jurídico para o controle da
licitude do processo de sua execução, nos termos de um controle da
adequação dos meios efetivamente escolhidos aos objetivos pré-fixa-
dos. Isso, note-se bem, nem sempre foi assim. Realmente, a extensão
progressiva da competência do Poder Judiciário, até incluir o exame da
adequação de meios a fins definidos nos chamados programas
“finalísticos”, constitui um capítulo importante da história recente do
direito público. Mais elaborada no direito alemão, a referida extensão
se sustenta em uma reinterpretação criativa do princípio da
proporcionalidade, de acordo com a qual a validade de normas – gerais
ou particulares – pode ser avaliada do ponto de vista da sua “necessida-
de” para a realização de uma finalidade pública específica, proibindo-
se excessos e requerendo-se ainda que a instituição da norma em ques-
tão não produza efeitos negativos que superem os positivos à mesma
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associados. No Brasil, a idéia vem recentemente se difundindo com
entusiasmo sobretudo no campo do direito tributário, mas não há dúvi-
da de que a sua verdadeira vocação está localizada no âmbito do direito
econômico.5

Isto é particularmente evidente quando pensamos no conjunto de
atividades dos poderes públicos, dedicadas à defesa da concorrência e à
regulação de monopólios naturais do ponto de vista da realização da
máxima eficiência econômica. Como exposto, o controle na forma de
juízos a respeito da adequação entre meios e fins serve para a qualifica-
ção jurídica dos comportamentos, tanto do agente econômico fiscaliza-
do ou regulado como do agente público fiscalizador ou regulador. De
fato, se as referidas atividades se fundam na necessidade de promover a
eficiência ou corrigir ineficiências, é natural que elas também sejam
avaliadas em termos das correspondentes contribuições, como meios,
para realizar a finalidade em nome da qual elas foram instituídas e que
as legitima em última instância. Assim é que, por exemplo, uma decisão
administrativa do agente regulador, no sentido do estabelecimento de
uma determinada restrição à liberdade de iniciativa do agente regulado
(na forma de controle de preços, de fixação de taxas de retorno ou quan-
tidades ofertadas, de imposição de condições comerciais, etc.), tem, em
princípio, que prestar contas, ela própria, ao critério da eficiência.

Em suma, induzir agentes econômicos a se comportarem eficiente-
mente é algo que se faz eficiente ou ineficientemente, e que pode ser
avaliado juridicamente na mesma moeda. Note-se que isso não vale ape-
nas para o agente regulador propriamente dito, mas também, para todo
agente ou órgão público cujas decisões se deixam interpretar como par-
te de um complexo de condições para a realização da finalidade políti-
co-econômica da maximização do bem-estar social. Não é, em outras
palavras, apenas a licitude da decisão do agente regulador que está con-
dicionada a um juízo afirmativo acerca da sua adequação, enquanto meio,
para a realização do fim que justifica a regulação e, em concreto, a me-
dida regulatória; além dela, decisões de concessão de subsídios, de fi-
nanciamentos, de produção de efeitos positivos sobre estruturas de cus-
tos, etc., estão, todas elas, potencialmente, sujeitas ao mesmo padrão de

5 Cf. Marco Aurélio Greco, Contribuições, Dialética, 2000; e Luis Fernando Schuartz,
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico e Atuação do Estado no Domínio

Econômico, in: Marco Aurélio Greco (coordenador), Contribuições de Intervenção no

Domínio Econômico e Figuras Afins, Dialética, 2001, pgs. 35-60.
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análise: o controle jurídico da decisão em nome da eficiência econômi-
ca é conseqüência da autolegitimação técnico-administrativa da deci-
são em nome da eficiência econômica.

Isto posto, nota-se que a racionalidade teleológica (escolha racional
de meios para fins prefixados) que, idealmente, anima o processo
decisório de escolha do meio mais adequado para a maximização do
bem-estar social se faz duplamente presente em qualquer processo
decisório de controle da licitude de decisões prévias adotadas do mes-
mo ponto de vista: de um lado, no controle da última no sentido da
adequação do meio escolhido ao mencionado fim; e, de outro lado, no
controle reflexivo de si mesmo no sentido da própria adequação (ou da
possível inadequação), como meio (ou como um simples dado de fato),
à realização de tal estado de coisas. Como se vê, a expansão desse tipo
de análise não é apenas algo que se dá horizontalmente (a difusão para
diferentes áreas do direito), mas que se desdobra também na vertical, já
que cada novo elo na cadeia de decisões destinadas ao controle da ade-
quação entre meios e fins pode, ele próprio, ser posteriormente contro-
lado de acordo com o mesmo padrão.

Se limitarmos o olhar à evolução recente das discussões entre espe-
cialistas no âmbito do direito econômico, fica clara a tendência a um
aproveitamento progressivo deste potencial de expansão no interior do
sistema jurídico. Esta tendência, infelizmente, tem provocado reações
compreensíveis, mas pouco ilustradas, no sentido da relativização da
importância de argumentos econômicos na solução de problemas jurí-
dicos (em especial os problemas identificados no contexto da aplicação
do direito da concorrência aos casos concretos). Nesse sentido, ao entu-
siasmo com o potencial racionalizador aparentemente ilimitado do
paradigma do bem-estar social – em razão da incorporação de conheci-
mentos de ciência econômica no discurso jurídico e a redução de espa-
ços de imunidade jurídica para decisões baseadas em argumentos
tecnocráticos – corresponde a resistência irracional mas até certo ponto
justificada diante da aceitação de certas implicações de tal incorporação
para a “especificidade” deste tipo de discurso. A conseqüência é a su-
gestão defensiva de pseudo-oposições entre o jurídico e o econômico,
as quais, se consolidadas no plano institucional, representarão um grave
obstáculo ao desenvolvimento da práxis de aplicação do direito em uma
direção em que possam convergir a sua racionalização e o incremento
das garantias do administrado em face às decisões do poder público em
matéria de política econômica. A nosso ver, uma reflexão produtiva
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sobre esta intricada questão requer a conscientização prévia acerca
da verdadeira natureza do problema envolvido, de modo a que as
possíveis soluções sejam propostas e avaliadas no nível correto. As
seções que seguem se ocupam, em linhas gerais, da apresentação
das condições necessárias para tal conscientização e de sugestões da
direção na qual as eventuais soluções para o mencionado problema
devem ser buscadas.

 III. Bem-estar social como “Programa Finalístico”:
o problema da insegurança jurídica e suas implicações

para as decisões de investimento

A incorporação do “paradigma do bem-estar”, como ponto de vista
unificador para as análises jurídicas das atividades do poder público
nos campos da defesa da concorrência e da regulação econômica, traz,
como já indicado, ganhos consideráveis para a qualidade e o alcance
dessas análises. Em poucas palavras, esses ganhos podem ser imagi-
nados como aquisição da capacidade de demandar razões do agente
regulador da economia de uma maneira integral e “paritária”. Nesse
sentido, o referido movimento de incorporação fortalece e dá maior
consistência à tendência, que é própria do moderno direito público de
minimizar as margens de discricionariedade dos poderes públicos no
trato com questões de relevância geral. Com isso, vai se dissolvendo a
pretensão de converter a posse de um superior conhecimento em uma
espécie de neopaternalismo tecnocrático: a alegada superioridade do
regulador no exercício da sua expertise é neutralizada, no frigir dos
ovos, justamente por aquilo que lhe servia de fundamento, vale dizer,
o caráter objetivo, isto é, publicamente acessível e intersubjetivamente
controlável, do saber técnico.

Este inquestionável ganho, contudo, não vem sem o respectivo pre-
ço. Não estamos nos referindo aqui somente ao que poderíamos deno-
minar de “custo de treinamento” do corpo de pessoas incumbidas da
função de zelar pelo controle ex ante ou ex post da decisão técnica em
nome de um interesse geral que exige o respeito à “melhor” técnica e se
volta contra os favorecimentos “tecnicamente” injustificados. O pro-
blema tem ainda uma face menos visível, e que assume uma feição par-
ticularmente intensa no caso do direito da concorrência e da regulação
econômica. Trata-se do problema – conhecido de longa data dos soció-
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logos do direito6  – do significado dos “programas finalísticos” para a
práxis e o discurso jurídicos.

Programas finalísticos são, grosso modo, normas jurídicas que pres-
crevem objetivos e com isso condicionam a licitude da escolha dos mei-
os ao cumprimento ou, no mínimo, à adequação – de acordo com algum
critério – do meio escolhido para a efetiva realização do objetivo pres-
crito. No caso da defesa da concorrência e da regulação econômica, o
objetivo aceito convencionalmente é, como antes exposto, a busca do
aumento do bem-estar social entendido enquanto aumento da eficiência
econômica. Traduzido em termos jurídicos, isso significa para os pode-
res públicos a obrigação de promover o bem-estar social no sentido da
escolha dos meios mais adequados para a realização deste objetivo den-
tro dos limites da própria competência. Assim, por exemplo, a obriga-
ção do CADE, como órgão competente para a defesa da concorrência
nos mercados, é decidir as questões relativas à aprovação de atos de
concentração e ao julgamento de condutas de forma a aumentar o bem-
estar social; o mesmo vale para outros órgãos da administração pública
e, conforme indicado, também para as instâncias de controle destas de-
cisões, pelo menos na medida em que o que está em jogo é o controle
das mesmas no que diz respeito ao cumprimento da obrigação definida
no programa de objetivos.

Além disso, e mais importante, também para o agente econômico
privado tem-se que a incorporação do “paradigma do bem-estar social”
nos âmbitos da defesa da concorrência e da regulação representa uma
transformação das obrigações “clássicas” em tipos novos de obrigações,
típicas do Welfare State, como são as obrigações de realizar metas pré-
definidas ou, simetricamente, as obrigações de não fazer nas hipóteses
em que ao descumprimento da obrigação se associa um efeito tratado
juridicamente como negativo (como é o caso, para ficarmos no exemplo
do direito da concorrência, com a análise de algumas condutas
anticompetitivas). São conhecidas as razões para justificar a adoção e a
difusão destas técnicas de definição de obrigações no campo do direito

6 O termo “programa finalístico” remete à distinção proposta por Niklas Luhmann entre
“programação condicional” (Konditionalprogrammierung) e “programação finalística”
(Zweckprogrammierung), mas não deve ser lido como pretendendo se vincular aos pres-
supostos e implicações peculiares à teoria de Luhmann. Sobre o sentido da mencionada
distinção, cf. deste autor, ob. cit., 195-205; ainda, Rechtssoziologie, Opladen, 1980, 227-
234; Ausdifferenzierung des Rechts, Frankfurt am Main, 1981, 140 ss. e 274 ss., e
Zweckbegriff und Systemrationalität, Frankfurt am Main, 1973, 163 ss.
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econômico. Por outro lado, são igualmente conhecidos os problemas
que tais técnicas acarretam no que se refere à garantia da previsibilidade
das conseqüências das decisões dos agentes econômicos – em especial
as decisões de investir.

A recepção do “paradigma do bem-estar social” no âmbito do direi-
to de defesa da concorrência e da regulação econômica implica não
apenas a adoção de um objetivo capaz de integrar sistematicamente e
unificar as atividades do poder público neste âmbito. Mais do que isso,
tal recepção traz consigo uma série de exigências quanto ao ambiente
institucional no interior do qual o incremento do bem-estar social deverá
ser levado a cabo. Examinar probabilidades de exercício de poder de
mercado, demonstrar e calcular perdas de bem-estar associadas a este
exercício e ganhos de bem-estar associados a reduções de custos, identifi-
car e corrigir “falhas de mercado”, controlar variáveis microeconômicas
como preços e taxas de retorno, tendo em vista a efetivação de metas
qualitativas ou quantitativas previamente estabelecidas: estas são tare-
fas da maior complexidade às quais correspondem decisões que deve-
rão ser tomadas quase sempre sob condições de incerteza. Uma função
da máxima importância a ser, neste contexto, desempenhada pelas insti-
tuições envolvidas com regulação de mercados em sentido amplo, é a
função de redução de incertezas que podem – em especial em situações
de crise de confiança – afetar de uma maneira extremamente negativa a
disposição de investir por parte dos agentes econômicos, na medida em
que recomendam a adoção generalizada de estratégias defensivas de
valorização do capital.

De uma perspectiva geral, poderíamos falar em “absorção de inse-
gurança” para nos referirmos ao papel das normas e instituições jurídi-
cas no que se refere à generalização e estabilização de expectativas quan-
to ao futuro. Normas e instituições jurídicas podem assim atuar como
espécies de contrapesos diante das incertezas do ambiente econômico
que devem ser, como incógnitas, levadas em conta pelo agente investi-
dor no instante da tomada da decisão de aplicar seu capital em ativos
direcionados à prestação de serviços de infra-estrutura. Com efeito, tais
normas e instituições surgem com a pretensão de pré-estruturar – ao
menos no nível das expectativas dos seus destinatários – o espaço de
possibilidades quanto ao que deve e o que não deve ocorrer em face de
contingências futuras; e, quando funcionam adequadamente, logram
aproximar do ideal normativo, com margens de erro toleráveis, o que
efetivamente irá ocorrer.
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No balanço histórico, o saldo deixado pela implementação, pelos
poderes públicos, de uma política integrada de promoção da eficiência
econômica no Brasil não foi positivo quanto à realização da referida
função. Como antes exposto, são várias as fontes de incerteza adicional
que a referida implementação criou, especialmente no âmbito da políti-
ca de defesa da concorrência (sob a forma tanto preventiva quanto re-
pressiva). Isso é fácil de ver quando olhamos para a função de controle
de atos de concentração econômica por parte das autoridades de defesa
da concorrência.

De fato, as condições de aprovação de decisões de investimento que
resultam em atos de concentração passíveis de submissão a tais autori-
dades incluem, como elemento constitutivo, a produção pela operação
em questão de “efeitos líquidos não negativos” sobre o bem-estar soci-
al. Os riscos do “predictive puzzle”7  em que consiste o trabalho das
autoridades não estão, assim, limitados apenas a decisões equivocadas
que eventualmente proíbam (aprovem) operações cujos efeitos líquidos
sobre o bem-estar social são positivos (negativos). Os riscos para o inte-
resse geral (aqui representado pelo aumento do bem-estar social) são
agravados pelos efeitos negativos causados sobre o estado geral de ex-
pectativas do potencial investidor, que – nos casos não triviais – dificil-
mente poderá prever se a sua decisão de investir será ou não tratada
como lícita por uma autoridade obrigada a decidir com base em prognoses
sobre eventos futuros. O problema se apresenta de uma maneira análo-
ga no contexto do controle das decisões administrativas por parte do
poder público no âmbito da regulação econômica.

É óbvio que isso não é um argumento contra o direito de defesa da
concorrência tal como estruturado atualmente (controle preventivo de
estruturas de mercado que aumentem a probabilidade de exercícios de
poder de mercado, e controle repressivo de estratégias anticompetitivas
horizontais, verticais ou na forma de condutas predatórias) e a previsão
jurídica da regulação econômica dos monopólios naturais, visando ao
seu comportamento competitivo. Isso porque, como antes indicado, a
existência de normas e instituições correspondentes é, ela própria, fun-
cional à segurança e à defesa do interesse do investidor. Tampouco se-
ria justo inferir do que foi dito que a orientação dessas atividades na

7 Esta é uma expressão retirada de um relatório preparado recentemente pela Federal
Trade Comission (FTC) norte-americana, e intitulado Anticipating the 21st century.
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busca do incremento do bem-estar social (incluída aqui a preocupação
com o crescimento econômico) deveria ser abandonada em favor de
algum outro objetivo político. De fato, os problemas não estão relacio-
nados a esse paradigma ou modelo teórico propriamente dito, mas sim,
à sua aplicação pelas autoridades competentes. É neste nível que se
encontra a insegurança que pode afetar de um modo altamente negativo
o objetivo político-econômico em nome do qual o referido modelo foi
criado e que se pretende ver realizado.

Efetivamente, a segurança jurídica de que o agente econômico pri-
vado necessita não depende somente da “qualidade” do modelo teórico
que está na base das políticas públicas de defesa da concorrência e de
regulação de monopólios naturais, nem da “qualidade” das normas que
incidem diretamente sobre as esferas de interesse dos referidos agentes.
Modelos alinhados com a “melhor” teoria, e normas “bem-definidas”
no sentido da clareza e precisão dos conceitos usados na sua formula-
ção e na flexibilidade do seu conteúdo com relação à evolução do pen-
samento econômico, são condições necessárias porém não suficientes
para garantir a confiança do investidor privado (e, com ela, que as polí-
ticas públicas nos campos da concorrência e da regulação não se con-
vertam em um gigantesco e custoso tiro no próprio pé); talvez até mais
fundamental que isso – em especial em face da recente experiência bra-
sileira – é a manutenção de um grau relativamente elevado de certeza
jurídica com respeito à existência de um padrão racional de decisão por
parte das autoridades que interpretam e aplicam tais normas aos casos
concretos. E este último, por sua vez, não se verifica sem a criação e a
estabilização das condições para assegurar uma “qualidade” suficiente
às instituições – “aparato institucional” – que devem se ocupar, direta e
indiretamente, de tal aplicação.

Ainda que, em um nível geral, seja questionável até que ponto a
realidade institucional de países mais desenvolvidos possa servir como
modelo normativo para a formatação de instituições no Brasil, não se
pode deixar de citar a Comissão Européia e a Federal Trade Comission
(sem esquecer da Divisão Antitruste do Departamento de Justiça norte-
americano) como exemplos de instituições bem-sucedidas no sentido
mencionado. Nestas, com efeito, parecem equilibradas as exigências de
seriedade e profissionalismo na implementação das respectivas compe-
tências em matéria de defesa da concorrência, de um lado, e de sensibi-
lidade em relação às necessidades de segurança e calculabilidade do
setor privado, de outro lado.
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Isso se reflete não apenas no excelente preparo técnico dos funcio-
nários envolvidos preventiva e repressivamente nas análises de casos,
mas, também, na disposição para (i) elaborar estudos, Guidelines
indicativos para os agentes econômicos no sentido da explicitação de
metodologias de análise, de interpretações oficiais de conceitos legais e
de safe harbors para condutas e estratégias – por exemplo, na FTC/DoJ,
os Horizontal Merger Guidelines, os Antitrust Guidelines for the

Licencing of Intellectual Property, os Guidelines for Collaborations

Among Competitors, os Guides to Advertising and Promotional

Allowances, etc.; na Comissão Européia, as General Notices tais como:
Notice on Agreements of Minor Importance, Notice on Cooperation

between Enterprises, Notice on the Assessment of Cooperative Joint

Ventures, Notice on the Definition of the Relevant Market, Notice on the

Concept of Concentration, Notice on the Calculation of Turnover, entre
outras); (ii) proferir palestras e conferências com temas de interesse geral
ou de setores econômicos específicos; (iii) não sobrecarregar as partes
com solicitações inconclusivas de informações, (iv) agilizar os proce-
dimentos por meio do estabelecimento bem fundado de presunções a
respeito de relações de causalidade entre condutas ou dados estruturais
do mercado e efeitos sobre o bem-estar social, etc.

“Qualidade institucional” é algo difícil de definir, e talvez seja im-
possível listar, independentemente de uma consideração da função es-
pecífica de cada instituição, em quais propriedades ela consiste. Seja
como for, em se tratando de instituições direcionadas à aplicação de
normas de direito econômico como o são, paradigmaticamente, as agên-
cias reguladoras e os órgãos de defesa da concorrência, há alguns requi-
sitos mínimos sem os quais se torna irrealista a expectativa de que possa
haver convergência entre a finalidade básica das políticas concorrencial
e regulatória, de um lado, e o funcionamento do aparato estatal incum-
bido da sua implementação, de outro. No que segue gostaríamos de dar
destaque a dois destes requisitos, escolhidos pela sua especial relação
com o problema da segurança jurídica do investidor:

(i) capacitação e especialização técnicas; e
(ii) coerência institucional.

Desde Max Weber, é um lugar-comum dizer que a existência da empresa
capitalista, fundada como está na possibilidade do cálculo racional, depende
de um aparato estatal cujo funcionamento seja previsível de acordo com crité-
rios modernos de racionalidade – e isto, segundo as palavras de Weber, “com
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tanta exatidão como possa ser calculado o rendimento provável de uma
máquina”. Ainda que, como anteriormente mencionado, o desenvolvi-
mento do moderno direito público tenha nos levado para bem longe do
ideal dos “imperativos condicionais” ou das “normas gerais e fixas” típi-
cas do direito do século XIX, essa observação permanece válida também
diante dos “programas de objetivos” que dão a tônica do direito público
nos nossos dias. Nestas condições, a exigência de maior “calculabilidade
da ação do Estado” deixou naturalmente de se focar na estrutura das nor-
mas definidoras de obrigações imponíveis aos sujeitos privados na quali-
dade de participantes de transações econômicas, para se concentrar no
comportamento dos agentes públicos responsáveis pela sua aplicação.

Em termos práticos, tal exigência de calculabilidade racional se refle-
te inicialmente na expectativa de profissionalização do trabalho destes
agentes, no sentido da progressiva especialização de funções e incorpora-
ção de saber técnico por parte de funcionários cada vez mais especializados.
Com isso, logra-se, eventualmente, alcançar um grau satisfatório de difu-
são e uniformização do conhecimento (inclusive sob forma de
metodologias para a análise de casos) que servirá de base para as decisões
de aplicação do direito, o que tende a aumentar substancialmente sua ob-
jetividade e, conseqüentemente, sua previsibilidade para o setor privado.

Em particular, no âmbito da aplicação do direito da concorrência, a
referida exigência de profissionalização se traduz na necessidade de
difusão de conhecimento jurídico-econômico especializado entre as au-
toridades (e também entre os profissionais atuantes nesta área). Como
apontado, isso vai contra a tendência predominante no Brasil até o mo-
mento, a qual tem se apoiado numa cisão radical entre “o jurídico” e “o
econômico”, espelhada, por exemplo, nos próprios critérios de escolha
dos membros de alguns órgãos reguladores. As preocupantes deficiênci-
as daí resultantes são, pode-se dizer sem exagero, responsáveis por parte
considerável das incertezas que têm marcado de maneira tão negativa a
imagem dos órgãos do sistema brasileiro de defesa da concorrência. Se,
com efeito, a idéia é fazer com que o funcionamento desses órgãos se dê,
coordenadamente, na direção da maximização do bem-estar social, o pas-
so inicial é zelar para que os seus ocupantes estejam suficientemente bem
formados (ou seja, de posse do conhecimento técnico e do know-how
necessários, bem como orientados precisamente nesta direção).

A atual compartimentalização do saber em jurídico e econômico
certamente não é a melhor forma de se obter este resultado. A experiên-
cia tem demonstrado que juristas sem conhecimentos econômicos ten-
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dem a um raciocínio escolástico e a um apego quase místico a questões
formais de nenhuma relevância. Inversamente, economistas sem conhe-
cimentos jurídicos tendem a um raciocínio tecnocrático e a um desres-
peito com os direitos subjetivos das partes nos processos administrati-
vos. Neste sentido, a justa cobrança por especialização não deve ser
entendida como necessidade de opção por um ou outro tipo de conheci-
mento, mas, sim, de constituição e manutenção de corpos profissionais
especializados em defesa da concorrência, especialização que é impos-
sível sem uma combinação dos correspondentes conhecimentos jurídi-
cos e econômicos.

A previsibilidade da ação estatal em matéria de defesa da concorrên-
cia e regulação de mercados não é, entretanto, obtida somente com um
corpo de profissionais bem treinados e alinhados na busca do aumento
do bem-estar social. Um requisito adicional está na garantia de um grau
adequado de coerência institucional. Coerência, no sentido da
sistematicidade e continuidade na adoção de uma linha racional de con-
duta, é um recurso escasso na história institucional brasileira. Coerên-
cia institucional não é algo que se garanta automaticamente com a coe-
rência dos indivíduos que, em um dado momento, ocupam um determi-
nado cargo público – embora isso seja obviamente uma condição neces-
sária para essa garantia. Quando falamos em coerência no patamar das
instituições, queremos dizer continuidade justamente na mudança dos in-
divíduos que ocupam tais cargos. Coerência institucional neste sentido é
um fator crucial para o sucesso de um plano sistemático de integração das
políticas de defesa da concorrência e da regulação econômica, e a sua
ausência é fatal para a confiança dos agentes privados quanto ao real
comprometimento do poder público com a realização do referido objeti-
vo. Ao lado da insuficiente profissionalização, a falta de coerência
institucional é a grande vilã da defesa da concorrência no Brasil.

A coerência nas atividades regulatórias das autoridades competen-
tes se expressa na existência de um padrão relativamente rígido de deci-
são sobre questões recorrentes que, de certo modo transcenda as con-
vicções dos indivíduos que circunstancialmente se encontram na posi-
ção de autoridade, mas que possa, não obstante, evoluir em razão de
progressos no saber técnico que serve de fundamento para tais decisões.
O modelo conhecido que melhor se aproxima desta característica é o do
case law, no qual tanto as autoridades como os potenciais afetados por
suas decisões podem formar e estabilizar as suas expectativas por meio
de precedentes devidamente consolidados. Isso não significa renunciar
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à idéia de que a autoridade deve poder – dentro dos limites juridicamente
fixados – formar livremente a sua convicção a respeito da melhor forma
de dar cumprimento às normas positivas; a bem da verdade, o que se
pretende alcançar é um desenho mais claro destes limites. De novo, um
exemplo que ilustra a necessidade deste tipo de continuidade institucional
nos é dado pela história recente do direito de defesa da concorrência.

Surpreendentemente, o conhecimento profundo e em detalhe desta
história tem sido fonte não de certeza, mas sim, da mais alta indeterminação
quanto a questões tão essenciais – e ao mesmo tempo prosaicas – quanto
a definição dos critérios de submissão obrigatória de atos de concentra-
ção econômica às autoridades competentes. As constantes, abruptas e
casuísticas mudanças de rota na análise deste, bem como de outros pro-
blemas mais complexos, inviabilizam processos de aprendizado
institucional e elevam a insegurança jurídica a níveis críticos.

IV. O necessário aperfeiçoamento
do atual modelo institucional

Diante deste quadro, a questão imediata é: os problemas de insegu-
rança jurídica enfrentados nos campos da defesa da concorrência e da
regulação de mercados – e o daí resultante aumento no grau de incerte-
za dos agentes econômicos – são função do modelo institucional adota-
do atualmente no Brasil, ou se explicam apenas em termos de falhas na
aplicação do mesmo? O título da presente seção mostra que, a nosso
ver, o problema deve em última instância ser atribuído ao modelo ado-
tado – se é que neste caso se pode, rigorosamente, falar num modelo.

O formato institucional vigente no Brasil para a promoção da efici-
ência econômica via regulação de mercados (em sentido amplo) não é
somente gerador de insegurança, mas ele é também ineficiente em grau
relevante. Este flagrante conflito entre finalidade em nome da qual a
instituição existe (promoção da eficiência econômica) e performance
da instituição é, certamente, o resultado mais paradoxal que os anos de
experiência com defesa da concorrência no Brasil nos legaram.

O conflito ocorre em dois níveis. O primeiro deles está apenas indi-
retamente atrelado ao modelo institucional vigente, e se verifica nos –
antes mencionados – efeitos negativos para o bem-estar social relacio-
nados à falta de coerência institucional na persecução, pelo poder pú-
blico, da referida finalidade. Estes efeitos se ramificam, basicamente e
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conforme exposto, em problemas de consistência das decisões em ma-
téria concorrencial e em problemas de insegurança jurídica e de agrava-
mento de incertezas no que se refere ao ambiente institucional no qual
decisões de investimento têm que ser tomadas. Neste nível, a contradi-
ção entre finalidade e performance se explica mais diretamente por fa-
lhas no processo de aplicação de normas a casos concretos e é, logo e
como dito, conseqüência não imediata do modelo institucional que for-
ma o contexto em que tal aplicação se realiza.

O mesmo não pode ser afirmado, entretanto, do segundo tipo de
conflito entre a função que justifica politicamente a existência da insti-
tuição (aumento da eficiência econômica), de um lado, e o seu funcio-
namento ineficiente, de outro. Estamos nos referindo aqui às conheci-
das ineficiências associadas à distribuição de competências entre os ór-
gãos da administração pública envolvidos com a regulação de merca-
dos no Brasil (SEAE, SDE, Procuradoria do CADE, CADE e, no que
lhes competem, as agências regulatórias propriamente ditas). De fato,
as referidas competências estão de tal modo distribuídas que atividades
idênticas (ou virtualmente idênticas) são desempenhadas, no curso do
mesmo procedimento, por dois ou mais órgãos. Em suma, o mesmo
trabalho é duplicado, triplicado e às vezes quadruplicado. Isso já seria
injustificável mesmo nos casos de suprema complexidade. Enquanto
situação generalizada, violam-se os mais elementares preceitos de
racionalidade organizacional.

Um exemplo muito ilustrativo desse tipo de ineficiência vem da aná-
lise de atos de concentração econômica pelo chamado “sistema brasi-
leiro de defesa da concorrência”. A lei 8.884/94 determina que SEAE e
SDE deverão, nessa ordem, elaborar pareceres técnicos não vinculantes
a respeito da operação submetida à apreciação. Além destas, também a
Procuradoria do CADE deve emitir a sua opinião antes da decisão final
pelo CADE, cujos conselheiros, evidentemente, são instados a refazer
criticamente o mesmo percurso analítico anteriormente feito – ainda
que com graus bem variados de sofisticação técnica – pelos três órgãos
mencionados. Como subproduto, cada órgão envolvido no processo de
análise tem buscado “especializar-se” na execução de tarefas implicita-
mente definidas em divisões informais do trabalho, sendo a mais salien-
te das quais é a que se observa entre SEAE – análise econômica dos
efeitos associados às operações – e Procuradoria do CADE – análise de
filigranas jurídicas. Essas pseudo-especializações tem agravado a inefi-
ciência original na medida em que cada órgão do sistema é levado a
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inflar o conteúdo das suas próprias funções, onerando as partes com
exigências de informações e um dever de argumentação em geral
injustificados.

As propostas de modificação da legislação antitruste veiculadas há
algum tempo na mídia e discutidas com algum grau de detalhe entre espe-
cialistas, certamente contribuiriam, se aceitas no plano político, para me-
lhorar o referido estado de coisas. Entre tais propostas, aquela que melhor
se ajusta às exigências de “qualidade institucional” é a que sugere uma
fusão dos atuais órgãos componentes do sistema brasileiro de defesa da
concorrência numa única “agência”, técnica e materialmente aparelhada
para desempenhar as funções que lhe cabem no contexto do “paradigma
do bem-estar social”. Esta agência estaria incumbida do exercício das
competências tanto de instrução como de julgamento dos processos, às
quais corresponderia, grosso modo, uma diferenciação interna, na qual o
CADE seria reabsorvido como “tribunal da concorrência”.

Idealmente, contudo, parece-nos haver uma solução que merece con-
sideração – no mínimo – em pé de igualdade. Trata-se do modelo base-
ado num fortalecimento do papel do Poder Judiciário, em especial no
julgamento dos casos envolvendo acusações de condutas
anticompetitivas. A “agência” assume, nestes casos, funções tipicamente
acusatórias, tomando parte em um contencioso que se instaura e desdo-
bra perante o juiz. Nos casos de controle de estruturas (atos de concen-
tração econômica), em que a agilidade processual é fundamental e as
vantagens comparativas da administração pública são evidentes, esse
papel poderia eventualmente – isto é, não necessariamente – restringir-
se ao plano recursal (contanto que o seu exercício não esteja limitado
no que diz respeito ao exame de questões substanciais que envolvam o
mérito das decisões). Em vista dos problemas com o modelo atual, iden-
tificados nesta e na seção precedente, há ao menos quatro boas razões
para a defesa desta proposta.

Em primeiro lugar, o grave problema da falta de coerência
institucional, cujo efeito corrosivo para a segurança jurídica dos agen-
tes econômicos já foi discutido acima, deixa de apresentar-se de forma
independente em relação à necessidade de capacitação técnica dos qua-
dros de profissionais envolvidos com a regulação jurídica de mercados,
posto que passa a depender unicamente do treinamento adequado dos
juízes competentes para o exercício de tal função. Efetivamente, aquilo
que é característica estrutural do Poder Judiciário, a saber, a organiza-
ção piramidal, a tendência à uniformização dos critérios de decisão nas
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instâncias do topo do sistema, o respeito pelos precedentes e a daí resul-
tante resistência justificada a incursões aventureiras em regiões
inexploradas do conhecimento científico-econômico ou a incorporações
de conclusões da mesma natureza, sujeitas a revisões bruscas e repenti-
nas: essas e outras características que, da perspectiva da dinâmica do
conhecimento científico, aparecem distorcidamente como responsáveis
pelo caráter “conservador”, ou – no jargão – “ideológico” do direito –
têm sua funcionalidade e seu título de legitimidade nas já mencionadas
estabilização de expectativas normativas e na absorção controlada de
incertezas. Com a sua garantia, de fato, viabilizam-se processos
decisórios (tanto de autoridades como de agentes econômicos) que, for-
çosamente, têm que confrontar-se com incertezas não elimináveis quanto
ao futuro. A função de estabilização de expectativas normativas e ab-
sorção de incertezas consiste, então e justamente, nessa viabilização,
pois se nos é, em regra, vedado conhecer e prever com a segurança e a
precisão que gostaríamos o comportamento futuro de preços, quantida-
des e outras variáveis relevantes para a regulação dos mercados, nos é
assegurado ao menos o poder de determinar, aqui e agora, o que é, e o
que não é, lícito fazer.

Além disso e em segundo lugar, há o argumento estritamente técni-
co. A cisão das competências de instrução e de julgamento entre dife-
rentes órgãos administrativos, estejam estes organizacionalmente inte-
grados ou não em um único ente (como seria o caso na nova “agência”
da concorrência), traz consigo o risco da institucionalização de uma
situação em que – para utilizar a metáfora de Mario Monti, o comissário
responsável pela política de concorrência na Comissão Européia – al-
guém é convidado para um jogo de xadrez no qual, não obstante, se lhe
deixa usar apenas uma parte das peças8. É verdade que, nos processos
judiciais, não é propriamente o juiz que faz a instrução; entretanto, esta
fase, que é crucial para a consistência e a justeza da decisão que será
tomada, desenrola-se, por assim dizer, sob seus olhos e seu governo.
Neste sentido, o juiz participa de forma constitutiva e ativa de todo o
processo de coleta das provas; ele testemunha, ao vivo, o jogo dialético
entre as partes do procedimento enquanto estrategicamente orientadas
na sua persuasão, jogo ao fim do qual vai estar devidamente “formada a
convicção” a respeito das premissas nas quais sua decisão final irá se

8 Cf. “The application of Community competition law by the national courts”, confe-
rência proferida em Trier, em 27/11/2000.
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basear. Dessa forma, praticamente mesclam-se instrução e julgamento,
o que contrasta com a situação em que o instrutor fabrica e “entrega”, e
o julgador “recebe”, os resultados da instrução como um dado externo e
acabado para o exercício da sua função, algo que, além de encorajar as
ineficiências de duplicação de trabalho acima mencionadas, é
desestimulante para ambos.

Em terceiro lugar, caberia mencionar os ganhos em termos de
minimização dos riscos de “captura” que o incremento das competênci-
as e o fortalecimento do Judiciário trariam para a implementação das
políticas de defesa da concorrência e regulação de mercados. Em vista
da experiência brasileira, seria falso supor que houve ou teria havido,
neste âmbito, captura no sentido da explicação do surgimento da
regulação com base na defesa dos interesses dos setores regulados.
Tampouco acerca da gestão dessas políticas seria justo dizer algo desse
gênero. Na verdade, a expressão “captura” tem aqui um significado
menos apelativo do ponto de vista teórico, e se refere apenas a uma
espécie de enviesamento na aplicação de normas em razão de uma ex-
cessiva rotatividade dos sujeitos responsáveis por tal aplicação. Muito
visível no caso da defesa da concorrência, o ritmo acelerado com que
ocorrem as mudanças nos níveis de decisão acaba contribuindo não só
para um agravamento dos problemas de consistência, falta de coerência
e de continuidade; mais grave que isso são os incentivos criados para
comportamentos mais ou menos oportunistas, especialmente sob a for-
ma de estratégias de aquisição meteórica de visibilidade, tendo em vista
o retorno iminente ao setor privado. Considerando que não se pode pre-
tender fundar nossas expectativas de avanços institucionais na esperan-
ça de que poderemos contar sempre com a oferta do necessário heroísmo
individual, cabe lembrar que o referido tipo de efeito é difícil de ser
evitado sem a estruturação de planos de carreira suficientemente atrati-
vos aos indivíduos dotados das necessárias capacidades técnicas e ex-
periência para ocupar os postos-chave nas instituições. É aí que entra a
vantagem comparativa do Judiciário, no qual isso já é uma realidade,
bastando apenas treinar e especializar os corpos de julgadores para o
exercício das correspondentes funções.

Por último, vale uma referência aos ganhos que o fortalecimento do
Judiciário como parte ativa na implementação especialmente da políti-
ca de defesa da concorrência pode trazer em termos da criação de con-
dições para a difusão de uma correspondente “cultura”. Isto se dá, pre-
dominantemente, por meio da circulação do conhecimento a respeito de
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direitos e obrigações que acompanha o desenvolvimento do private

antitrust enforcement. Com efeito, pari passu com o referido fortaleci-
mento do Judiciário tende a crescer o aproveitamento da possibilidade
de propor, perante um juiz, uma ação privada visando à obtenção de
indenização pecuniária por danos causados por comportamentos
alegadamente anticoncorrenciais, pois os custos com a litigância po-
dem ser muito mais que recompensados pelo possível benefício de uma
sentença favorável. A este incentivo privado corresponde, então e por
outro lado, o benefício público associado à repartição de parte dos gas-
tos com a implementação da política de defesa da concorrência com o
setor privado, o que inclui os recursos necessários tanto à obtenção das
informações e à elaboração dos argumentos para a instrução dos casos
concretos, como ao treinamento prático e teórico dos juízes competen-
tes e à popularização de conceitos técnicos e mecanismos institucionais
(tal como se verificou entre nós, com extremo sucesso, com o direito de
defesa do consumidor).

Quanto a este ponto, se há alguma experiência exemplar a se buscar,
ela está no direito norte-americano9. Aqui, efetivamente, é nas cortes de
justiça que se encontra o locus privilegiado das discussões sobre as ques-
tões substantivas mais relevantes10, é em torno da sua práxis que gravitam
os debates, estudos e comentários dos especialistas. A evolução
institucional cuidou, por assim dizer, para que se consolidasse uma es-
pécie de opinião pública tecnicamente credenciada e crítica, responsá-
vel por manter os juízes sob constante pressão no sentido da atualização

9 A situação no direito europeu está, de acordo com a avaliação dos especialistas, muito
aquém do desejado. Cf. a respeito Ritter, Braun e Rawlinson, European Competition

Law: A Practitioner’s Guide, Kluwer Law International, The Hague, 2000, pgs. 925-
926: “The enforcement of EC competition law in civil litigation is still relatively
underdeveloped compared with private antitrust enforcement in the United States (…) A
decentralized application of Community law (…) also raises the general level of voluntary
compliance with and enforcement of the law, as is the case in the United States. In addition,
it eases the enforcement burden on the Comission which should concentrate on cases
presenting a Community interest.”
10 A previsão dos treble damages é, obviamente, um poderoso incentivo ao uso do Judi-
ciário para a defesa de interesses privados diante de comportamentos anticoncorrenciais.
Ver a respeito a seção 4 do Clayton Act: “Any person injured in his business or property
by reason of anything forbidden in the antitrust laws may sue (...) and shall recover three-
fold the damages by him sustained, and the cost of suit, including a reasonable attorney’s
fee.” O projeto de modificação da lei 8.884/94 que circulou há algum tempo atrás contin-
ha uma previsão neste sentido.
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de conhecimentos. É importante que se tenha em mente que esses são
resultados de um processo não-linear de aprendizado coletivo que não
se instaura, nem muito menos se conclui, por decreto. Qualquer tentati-
va bem-intencionada de aproveitar a secular experiência norte-america-
na para o desenho de procedimentos11  e mecanismos de private antitrust

enforcement no Brasil deverá, portanto, ter consciência de que se trata
de um longo – e potencialmente custoso – caminho. A sugestão de que,
não obstante, este é um modelo a copiar, baseia-se na expectativa racio-
nal de que os ganhos no médio e longo prazos são muito superiores aos
custos associados à sua instalação e administração.

V. Sugestões para iniciativas do BNDES
no contexto da implementação das políticas concorrencial

e regulatória no Brasil

Como se vê, há muito ainda o que fazer para que a implementação
das políticas de defesa da concorrência e regulatória seja seguramente
colocada nos trilhos da promoção efetiva do bem-estar social. Entre os
conjuntos de medidas mais urgentes para fazer frente aos problemas
resumidamente descritos ao longo do presente trabalho, existem pelo
menos dois para cuja execução o auxílio do BNDES é importante. O
primeiro deles tem natureza mais programática e consiste no financia-
mento de iniciativas direcionadas à coordenação, ao aprofundamento e
à difusão de estudos e discussões acerca das reformas institucionais que
seriam necessárias para a realização do mencionado objetivo da busca
do aumento do bem-estar social.

O tema desses estudos e discussões deve incluir não apenas as alte-
rações do modelo institucional vigente que seriam as mais adequadas
para a obtenção de resultados ótimos no que se refere ao aproveitamen-
to dos recursos materiais e humanos disponíveis; além disso, é funda-
mental não perder de vista as fontes possíveis de melhoria da legislação
aplicável, e isso dos pontos de vista tanto procedimental como substan-
tivo. Nesses casos, o apoio de uma instituição como o BNDES se justi-

11 A questão dos procedimentos é essencial, dada a imagem não injustificada de lentidão
e ineficácia que caracteriza a idéia geral que se faz do funcionamento do Poder Judiciá-
rio no Brasil. Seria importante, além disso, a criação de varas especializadas nas quais
pudessem ser gerenciados o estoque de conhecimentos e os processos de aprendizado.
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ficaria pela necessidade de integração, coordenação, seleção/filtragem
e amplificação dos esforços, propostas e contribuições até certo ponto
já existentes, as quais têm permanecido num estado relativamente frag-
mentado e desprovido de força suficiente para a sensibilização do siste-
ma político. Aparentemente e num nível mais geral, iniciativas análo-
gas a essa vêm sendo adotadas pelo Banco Mundial mediante progra-
mas de financiamento de fóruns e discussões internacionais, de publi-
cações de livros e revistas especializadas, de incorporação de best

practices, de estudos e propostas para harmonizações legislativas, de
criação de bancos de dados para a avaliação e a comparação de experi-
ências, etc.12

Num plano mais imediato, o apoio do BNDES poderia ocorrer via
financiamento de programas de capacitação técnica e treinamento de
autoridades administrativas e judiciais e, eventualmente, das correspon-
dentes equipes de apoio. Isso é tanto mais importante quanto se consi-
deram as lacunas existentes no Brasil no que diz respeito à difusão e
veiculação de conhecimento técnico e know-how adequado. Seria inte-
ressante, nesse sentido, a instituição de cursos de formação e especiali-
zação de profissionais com perfil de atuação direcionado ao poder pú-
blico. Também é essencial a canalização de recursos públicos para a
criação e o aprimoramento dos mecanismos de obtenção e processamento
de informações relevantes para a formulação e o teste das hipóteses que
servem de fundamento às decisões. Estamos nos referindo aqui sim-
plesmente aos meios necessários para uma execução de trabalhos que
estejam à altura do conteúdo da respectiva função, e que incluem desde
a posse de recursos materiais até o acesso a informações sensíveis para
definições de mercados relevantes e sua análise estrutural. De fato, sem
a sofisticação desses mecanismos e das informações obtidas por meio
deles, de pouco adianta a qualidade do corpo técnico responsável: o
cumprimento da finalidade que legitima a atuação reguladora do Estado
no domínio econômico não será alcançado.

12 Cf. World Bank Annual Report 2001.
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SISTEMATIZAÇÃO DO DEBATE SOBRE
“SISTEMA DE FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO”

Introdução

O GT 12, em suas reuniões para definir os termos de referência que
orientaram os palestrantes e debatedores do painel sobre “Financiamento
do Desenvolvimento”, procurou, de modo bastante abrangente, delimitar
um conjunto de temas relevantes para uma reflexão conseqüente acerca
da formação de um sistema de financiamento do desenvolvimento no
Brasil, no qual o BNDES, possivelmente, ocupará uma posição-chave.

Essa perspectiva abrangente tem um preço, que é uma certa disper-
são e um enfoque menos preciso. Especialmente quando há uma certa
ansiedade em se definir um modelo de financiamento do crescimento
econômico, tão urgente no Brasil. De outro lado, o reconhecimento de
que o tema é complexo e se confunde mesmo com a discussão acerca do
modelo de desenvolvimento econômico, não deixa outra escolha. Pou-
cos temas em economia obrigam a tantas considerações inevitáveis so-
bre as inter-relações micro e macroeconômicas, para dizer o mínimo e,
parece que o debate deixou claro, haverá muita discussão até que se
tenha clareza sobre o que é preciso ser feito.

O termo de referência, no que se refere à experiência internacional,
enfatizou os modelos privados e públicos de financiamento ao investi-
mento. Em especial, buscou-se identificar inovações nos mecanismos de
financiamento e aprender com a experiência internacional. Um problema
daí derivado seria identificar as perspectivas e os requisitos para que o
Brasil possa explorar financiamentos externos sem ampliar a
vulnerabilidade externa. Quanto à conexão entre a criação de um sistema
de financiamento do desenvolvimento e estabilidade, a pergunta impor-
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tante é identificar as relações aí existentes. Em suma, será preciso esperar
a estabilização para criar um sistema de financiamento?

O termo de referência voltou-se, ainda, para a discussão da relevân-
cia de critérios para a criação de instrumentos financeiros específicos,
voltados para classes de agentes econômicos selecionados. Quanto ao
modelo institucional, há uma pergunta mestra: o desenvolvimento eco-
nômico é afetado pelo modelo de financiamento de longo prazo, ou o
sistema de financiamento seria neutro quanto à definição do ritmo e
padrão de desenvolvimento? E, se a resposta for positiva, que obstácu-
los de natureza institucional deveriam ser evitados e quais os caminhos
mais adequados ao Brasil?

Entre as diversas motivações para o estudo do tema, o lento cresci-
mento da economia, nos últimos 20 anos, com todos os problemas daí
decorrentes, está entre os mais importantes. Mas no que se refere, especi-
ficamente, ao financiamento do desenvolvimento, a mera observação de
que a combinação do capital estrangeiro com recursos oriundos das insti-
tuições financeiras públicas tem sido insuficiente, desde pelo menos a
crise da dívida dos anos 80, para proporcionar recursos para o desenvol-
vimento econômico, indica a necessidade de se repensar o modelo con-
vencional. De outro lado, a opção pelo modelo de setor financeiro priva-
do em operação no Brasil – incluem-se as instituições financeiras estran-
geiras – não parece a melhor alternativa. Esse subsistema de financia-
mento, tecnologicamente avançado e bastante diversificado, foi muito
competente para sobreviver à instabilidade, mas não se mostrou capaz de
gerar o volume de crédito e o funding do investimento, em condições
razoáveis para estimular o crescimento econômico sustentável.

Sobre o financiamento do desenvolvimento no Brasil

As dificuldades para a constituição de um sistema de financiamento
do desenvolvimento, entendido aqui como um sistema capaz de finan-
ciar projetos de investimento que permitam à economia crescer por um
longo período de tempo, em níveis próximos do pleno-emprego, e que,
simultaneamente, propiciem uma alocação de recursos tal que objetivos
microeconômicos sejam alcançados (melhoria da distribuição de renda,
proteção ao meio-ambiente, competitividade da indústria, etc), têm sido
apontadas em diversos momentos de nossa história econômica. O fi-
nanciamento inflacionário do período de crescimento do governo JK, a
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inadequação do financiamento de bens de consumo duráveis e bens de
capital no início dos anos 60, o recurso ao endividamento externo para
financiar o crescimento acelerado dos anos 70, a crise da dívida dos
anos 80 e, atualmente, a virtual falência do modelo de financiamento
externo via mercados – que João Sayad vai chamar de paradigma da
globalização, e Bresser-Pereira, de II Consenso de Washington ou, iro-
nicamente, financiamento do sub-desenvolvimento – são exemplos de
como os modelos de financiamento adotados no Brasil deram o tom – e
apontaram limites – para o desenvolvimento.

Em todo esse período, o financiamento de longo prazo dependeu da
capacidade de autofinanciamento das firmas, da ação do BNDE (poste-
riormente, BNDES) e de financiamento externo. Em todo esse período,
o sistema de financiamento privado participou timidamente do esforço
de financiamento de longo prazo. Nos anos 50/60, o formato institucional,
herdado de uma economia agro-exportadora, foi o diagnóstico da
inoperância do setor privado no financiamento de longo prazo, necessá-
rio para sustentar a demanda efetiva de uma economia em acelerado
processo de industrialização. Esse diagnóstico induziu uma ação de en-
genharia institucional nos anos 64/66, que criou o mercado de capitais,
a correção monetária e instituiu o princípio da segmentação do sistema
financeiro nacional. Essa mudança na arquitetura do sistema visava a
mitigação dos efeitos dos descasamentos dos passivos sobre a saúde de
cada classe de instituição; visava também evitar a contaminação de uma
classe de instituições por outra e criava instituições e instrumentos fi-
nanceiros especializados para o financiamento do longo prazo.

Ainda que o financiamento privado da aquisição de bens de consu-
mo duráveis tenha sido impulsionado, e o financiamento do governo
tenha encontrado canais expressivos, o mesmo não se poderia dizer com
relação ao financiamento do investimento a partir do sistema financeiro
privado.

Várias explicações para esse comportamento, possivelmente válidas
e não excludentes, podem ser levantadas. Incluem desde a natureza fa-
miliar da gestão dos bancos e a estrutura de mercado dos diversos sub-
segmentos do mercado financeiro, tipificada por baixa competição1, até

1 Até 1988, a entrada de instituições financeiras dependia da concessão de carta-patente,
uma licença para operação no sistema financeiro nacional. A partir dessa data, a forma-
ção de uma instituição financeira passou a depender apenas da observância de critérios
tais como capital mínimo e qualificação da diretoria.
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a instabilidade macroeconômica, especialmente o par inflação-dívida
pública, por conta de seus efeitos sobre a formação de expectativas e sobre
o custo de oportunidade da banca nacional. A incidência desses elementos
macro e microeconômicos teria funcionado como incentivos negativos à
consolidação de um sistema de financiamento do desenvolvimento brasi-
leiro, e indicados como responsáveis pela especialização do sistema finan-
ceiro privado nas operações de financiamento de curto prazo.

Contudo, houve, ao longo dos últimos anos, modificações importan-
tes no quadro macroeconômico e institucional que permitiram, em di-
versos momentos, esperar uma reação mais ousada do setor financeiro
privado no que se refere ao financiamento de longo prazo.

No que se refere aos aspectos institucionais, desde 1988, surgiram
alguns sinais de que se formaria um ambiente mais propício à concor-
rência. Um marco importante foi a extinção da carta-patente. Ao mes-
mo tempo, foi permitida por lei a constituição de bancos múltiplos. Tra-
tou-se de reconhecer um processo de conglomeração bancária, já em
andamento, desde os anos 70. Subvertia-se o espírito da reforma 64/66.
Ao invés de instituições financeiras especializadas, surgem grandes ins-
tituições capazes de operar, simultaneamente, em vários mercados. O
modelo de banco em operação no país, agora previsto em lei, se aproxi-
ma – coincidentemente ou não – do desenho atual dos grandes bancos
universais que lideram o sistema financeiro internacional2.

Outra mudança significativa foi o expressivo crescimento dos fun-
dos desde a reforma institucional do governo Collor. O número de fun-
dos de investimentos ou em cotas (aqueles cujas aplicações são realiza-
das em títulos públicos, títulos de renda fixa, ações e em outros ativos
financeiros) explodiu no Brasil. De um total de 84, em dezembro de
1991, para 4.337 fundos, em agosto de 20023. Esta explosão decorreu
de alterações institucionais que visavam facilitar o acesso do investidor
ao mercado financeiro, ampliar o mercado para colocação de títulos,
especialmente da dívida pública e, nos seus momentos iniciais, em ga-
rantir recursos de longo prazo para projetos de desenvolvimento do país.

2 A semelhança se refere ao fato de que os bancos múltiplos podem operar, simultanea-
mente, em diferentes sub-segmentos do mercado financeiro. Não há dúvidas que os ban-
cos múltiplos de capital nacional não ocupam espaços nos mercados financeiros interna-
cionais a altura dos grandes “players” globais.
3 Segundo relatório da ANBID, em agosto de 2002 existiam 2 693 fundos de investimen-
tos e 1 644 fundos em cotas.
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Em termos de patrimônio, a expansão também foi expressiva. Em de-
zembro de 1991, os fundos equivaliam a 83,9% do saldo das cadernetas de
poupança. Em agosto de 2002, os fundos administravam recursos equiva-
lentes a 237% do saldo das cadernetas, ou um valor de R$ 487,9 bilhões.

É ainda fundamental ressaltar que a entrada de capitais estrangeiros
nas bolsas brasileiras, via Anexo IV, foi bastante significativa a partir de
1992. Admitia-se, a essa altura, que os mercados de capitais sofreriam
grande expansão e tornar-se-iam o centro do financiamento de longo
prazo do investimento.

As forças competitivas no sistema financeiro foram ainda mais libe-
radas, desde 1995, com a entrada de bancos múltiplos estrangeiros no
país e a saída de instituições públicas do sistema financeiro.

A saída dos bancos estaduais cumpriria uma dupla função. Em pri-
meiro lugar, tratava-se de remover um foco de instabilidade no sistema
financeiro, um ralo da política monetária e um mecanismo propagador
do déficit público. Em segundo lugar, tratava-se de ampliar a eficiência
do sistema, eliminando uma entidade com estrutura de custos elevada e
sem critérios econômicos para a concessão de empréstimos4.

A presença de bancos estrangeiros, supostamente mais modernos,
com custo de capital mais baixo e mais estável, geraria efeitos positivos
no que se refere à entrada de capitais, o que seria fundamental para o
equilíbrio do balanço de pagamentos. Além disso, esperava-se, os es-
trangeiros pressionariam os bancos brasileiros, através da concorrência,
a se modernizar. Essa modernização se traduziria, desejavelmente, na
combinação mais eficiente dos instrumentos de crédito com as opera-
ções nos mercados de capitais, gerando o funding do investimento em
volumes mais expressivos e em condições competitivas.

No plano macroeconômico, com o advento do plano Real, algumas
restrições que marcaram o passado recente da economia brasileira fo-
ram suspensas ou permitiam a antevisão de um quadro muito mais ani-
mador para a retomada do desenvolvimento. O fim do processo inflaci-
onário, o retorno do acesso ao mercado internacional de capitais e o
relativo controle da dívida pública apontavam para a melhoria dos fun-
damentos macroeconômicos.

4 Essa é a posição, por exemplo, de Fraga Neto, A. e Werlang, S. em “Os Bancos Estadu-
ais e o Descontrole Fiscal”, in Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, 49 (2), p.
265 – 275, 1995.
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Desde 1997, contudo, as condições macroeconômicas agravaram-se
substancialmente5, devido, ao menos em parte, ao modelo de financia-
mento do programa de estabilização com âncora cambial, apoiado em
recursos externos. Como conseqüência, as taxas de crescimento torna-
ram-se medíocres, a dívida pública (interna e externa) conheceu uma
trajetória de expansão, e as taxas de juros e de câmbio tornaram-se ob-
jetos de especulação.

Dessa forma, a despeito de avanços institucionais significativos e de
um processo de transformação importante no sistema financeiro no Bra-
sil, observou-se um casamento entre a instabilidade macroeconômica e
os bancos. Esse casamento se torna manifesto no desempenho do siste-
ma financeiro nacional, tipificado pela generalização de altos lucros. E
esses sinais de uma boa comunhão entre os bancos – e demais institui-
ções financeiras privadas – e a instabilidade vêm sendo acompanhados
de redução no volume das operações de crédito, da tendência à predo-
minância de operações envolvendo ativos de curto prazo, especializado
no financiamento da dívida pública6, e de elevados “spreads”. Consti-
tui-se, pela via das forças de mercado, um sistema financeiro extrema-
mente disfuncional para o desenvolvimento econômico.

Posições no debate

Para o debate sobre a formação de um sistema de financiamento do
desenvolvimento no Brasil, foram convidados João Sayad e Luís Carlos
Bresser-Pereira como palestrantes e, como debatedores, Delfim Netto,
Luiz Carlos Mendonça de Barros e Eduardo Gentil. Uma observação
geral sobre as posições foi a ausência de um esboço de um modelo de
financiamento do desenvolvimento. Ao invés disso, discutiram-se prin-
cípios gerais de organização de um sistema. As posições foram muito

5 De fato, o primeiro choque econômico enfrentado pela economia brasileira, depois da
estabilização de preços, tem início em março de 1995, como reflexo da crise do México.
Não obstante, as expectativas de retomada do crescimento e a interpretação de que a
crise foi um acidente de percurso, devidamente corrigido, transfere o marco da instabili-
dade para 1997.
6 A composição das carteiras dos fundos em agosto de 2002 era, aproximadamente, a
seguinte: 66,2% em títulos públicos federais, 18,8% em operações compromissadas
(overnight principalmente), 12,29% em títulos privados de renda fixa e apenas 0,69%
em ações de companhias abertas.
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mais influenciadas pelas dificuldades em que a economia brasileira se
envolveu nos últimos anos do que por um enfoque inovador. Ocorre,
então, uma citação do livro “Políticas para a Retomada do Desenvolvi-
mento – reflexões de economistas brasileiros”, organizado por Ricardo
Bielschowsky e Carlos Mussi, como uma possível explicação:

Com raras exceções, “...as intervenções voltam-se, bem mais que a

políticas concretas, para princípios gerais de ordenamento de

políticas, tais como espaços para intervenção estatal legítima... e

questões institucionais a serem enfrentadas. Isso é fácil de entender.

Afinal, a ausência de reflexão sistemática... sobre políticas de

crescimento exigiu um esforço todo especial por parte dos

economistas convidados a contribuir, tornando-se natural que a

maioria das reflexões tivesse um caráter de reinauguração do de-

bate.” (Bielschowsky & Mussi, p. 16, 2002).

Poupança, poupança externa e investimento

Assim como verificado no primeiro Painel7, um ponto em comum entre
os participantes do debate foi a necessidade do Brasil reduzir a dependên-
cia de poupança externa para “financiar o desenvolvimento”. Contudo, ne-
nhum dos debatedores argumentou contra o uso da poupança externa. Del-
fim Netto, por exemplo, considera que não faria sentido um país em desen-
volvimento abrir mão de recursos externos. No entanto, no tocante aos
movimentos de capitais para o país, alerta para o fato de que é preciso
lembrar que os credores poderão, em algum momento, cobrar o montante
da dívida. Como o país não emite dólares, o montante de endividamento
externo sempre implica em algum grau de exposição do país.

Mendonça de Barros também defende o uso de poupança externa.
Sublinha, contudo, sua posição discordante daquela adotada pela equi-
pe que conduziu a economia, no período do Real, exatamente pela ex-
cessiva crença na disposição permanente do mercado financeiro inter-
nacional em financiar e refinanciar o balanço de pagamentos do país em
boas condições. Ele formula uma idéia de risco de devedor em moeda
estrangeira para o país, e sugere a existência de uma margem de segu-
rança de uso da poupança externa. Essa margem de segurança deve ser
dada pelo retorno dos projetos financiados, em especial pela capacida-

7 Conferir a sistematização do Painel I, elaborada por Jennifer Hermann.
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de de geração de divisas para o país. Essas seriam as variáveis-chave na
determinação do que é seguro no que se refere ao uso de poupança
externa e, em suas palavras, constituiriam uma espécie de “hedge” para
o país.

Mendonça de Barros chama a atenção para o fato de que o recurso
exagerado à poupança externa, cujo parâmetro seria o grau em que a
taxa de câmbio é determinada pelo mercado financeiro, é perigoso para
os investimentos de longo prazo. Se a taxa de câmbio for determinada,
principalmente, por fluxos financeiros, se tornará excessivamente volá-
til. Em conseqüência, o risco cambial dos projetos se eleva significati-
vamente, prejudicando o volume de investimento agregado.

No caso de Bresser, o uso da poupança externa só é vantajoso para o
país quando ele se converte em investimento. Contudo, sua crítica ao
uso da poupança externa está associada com a agenda incorreta do go-
verno Fernando Henrique Cardoso.

No início do Plano Real, o país conseguiu a estabilização de preços
concomitante à manutenção de bons fundamentos. Entretanto, a agenda
econômica do governo continuou voltada para o combate à inflação,
quando os problemas eram, já em 1995, o controle das contas externas e
o nível de emprego. Mas isso foi totalmente ignorado. O uso dos juros
elevados e a manutenção do câmbio sobrevalorizado produziram déficit
público e déficit em transações correntes.

Em 1999, depois do estabelecimento de uma tendência ao esgota-
mento das reservas em meio a uma visível crise de balanço de pagamen-
tos, impõe o cambio flutuante.

Mas aí, novamente, a agenda continuou sendo a inflação, o que,
novamente, nos conduziu a uma nova crise de balança de pagamentos.
Conclui Bresser: “É patético: nem se conseguiu a estabilização e nem
se conseguiu o desenvolvimento”.

Segundo Bresser, a idéia, por detrás do II Consenso de Washington,
era a seguinte: os países em desenvolvimento, desprovidos de recursos
para o crescimento, haja visto o baixo grau de poupança interna, pode-
rão recorrer ao uso da poupança externa para financiar seu crescimento.

Em primeiro lugar, para o autor não é correto, ao menos no caso do
Brasil, supor falta de poupança, tema que será discutido mais adiante.
Em segundo lugar, poupança externa é, simplesmente, déficit em conta
corrente. Mas não significa, de outro lado, que a poupança externa seja
fonte de financiamento de investimento. A poupança externa pode in-
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duzir a redução da poupança interna, quando promove a valorização
cambial, não servindo como fonte de financiamento do investimento. E
isso é o que ocorreu com o Brasil.

A falta de projetos rentáveis, em meio a taxas de juros elevadas e às
baixas taxas de crescimento, e a manutenção do câmbio sobrevalorizado,
induziram o fluxo de capitais a financiar consumo.

Em terceiro lugar, não é correto admitir que as fontes de financia-
mento externas estarão sempre disponíveis ao país.

Segundo Bresser, o governo praticou uma espécie de populismo cam-
bial. Através da manutenção do câmbio sobrevalorizado, aumentou os
níveis de renda da população, medidos em dólares. E essa política teve
o apoio do FMI. Em 1998, em meio a uma tendência de redução acele-
rada de reservas, o FMI esteve em Brasília para apoiar uma espécie de
Currency Board no Brasil.

Qual seria o interesse estrangeiro nesse modelo de financiamento? Se-
gundo Bresser, os déficits comerciais estimulavam a indústria e a demanda
em geral nos países centrais. O financiamento desses déficits representa-
ram alternativas de aplicações de recursos para os bancos estrangeiros. O
modelo do Brasil, desse modo, interessou aos credores externos.

E nosso interesse? A opacidade que tomou conta da visão das elites,
a ênfase nos efeitos de curto prazo foi impressionante. O remédio a ser
empregado: câmbio em torno de 3,00; superávit fiscal de 3,75% ou mais,
por conta do peso da dívida pública, que enfraquece o estado; e redução
dos juros reais. A redução dos juros reais será fundamental para induzir
o crescimento econômico.

Tanto Bresser como Delfim concordam que o controle do câmbio e
dos malefícios da exacerbada atração de capitais poderia ser facilitado
com o recurso a algum tipo de controle de capitais, e pela manutenção
de juros mais baixos. Contudo, de acordo com Delfim, como medida de
combate às crises, como a do momento, o controle de capitais deveria
se dar saída, o que seria inviável – até mesmo o controle da remessa de
residentes, pela CC5.

O controle de capitais na entrada, o que é mais facilmente aceito pelos
credores por não representar uma mudança nas regras do jogo, nessas
circunstâncias, seria irrelevante, uma vez que não há um quadro de abun-
dância de capitais. Por outro lado, Delfim deixa claro que o controle de
entrada deveria ser feito em períodos de abundância, o que ajudaria a
reduzir a volatilidade dos estoques de capitais estrangeiros no país.
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Curiosamente, ainda que o debate sobre os limites do uso da pupança
externa tenha tomado parte significativa das exposições, não ficou óbvio
exatamente o significado do uso da poupança externa para o desenvolvi-
mento do país. Bresser, Sayad e Delfim parecem concordar que não há,
pelo menos por ora, limites ao crescimento econômico brasileiro impos-
tos por falta de poupança. Isso implica que a taxa de crescimento econô-
mico brasileiro não estaria limitada pelo acesso à poupança externa.

Sayad trata detidamente desse tópico, ao distinguir os efeitos de in-
vestimentos em projetos menos eficientes em economias próximas do
pleno-emprego daqueles em economias em que há desemprego
involuntário. Em economias próximas do pleno-emprego, investimen-
tos em projetos menos produtivos levam a desperdício de fatores de
produção, reduzindo a trajetória de crescimento potencial da economia
e os níveis futuros de bem-estar. Esse tipo de má alocação de recursos
escassos é denominado pelo autor pela expressão erro real.

O financiamento de empresas cujo preço de produção é suficiente
para cobrir os custos variáveis, mas insuficiente para pagar os juros, se
constitui em erro nominal. O projeto tem valor social, mas o emprésti-
mo concedido não poderá ser pago porque os juros são muito elevados.
No caso da impossibilidade de renegociação de dívidas, o agente eco-
nômico em questão deverá encerrar suas atividades. Contudo, como a
correção deste erro implica apenas em execução das garantias, mas não
necessariamente a concessão de empréstimo de igual valor para outro
agente econômico, o saldo líquido para a sociedade será a liberação de
fatores de produção para o ócio. Nesse caso, os limites do crescimento
nada têm a ver com o produto não consumido, que, aliás, deverá ser
mais baixo quanto maior o desemprego e mais baixo o nível de renda.
Os limites do crescimento em uma economia tal como a brasileira, nos
dias de hoje, diz Sayad, dependem da capacidade de mobilização dos
recursos ociosos.

A partir dessa consideração, Sayad aponta para o fato de que, em
circunstâncias de desemprego involuntário, uma situação que identifica
o Brasil, a concessão de financiamentos para o investimento será positi-
va pelo simples fato de mobilizar recursos e ativar a demanda efetiva.

Delfim Netto argumenta no mesmo sentido. Aliás, seu apreço ao
keynesianismo se dá exatamente por conta da irrelevância de se discutir
o montante de poupança para o investimento quando há desmobilização
de fatores de produção. Esse ponto, aliás, é indicado também por Bresser-
Pereira, ao se referir sobre o II Consenso de Washington. A premissa de
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que o Brasil não teria recursos suficientes para investir não seria corre-
ta, mas foi importante para justificar a necessidade de recorrer à pou-
pança externa no início dos anos 90.

Instituições

A dimensão institucional do processo de financiamento do desen-
volvimento enfocou, prioritariamente, a dimensão microeconômica da
relação credor-devedor. Os participantes identificaram aí um limite im-
portante para a constituição de um sistema de financiamento de lon-
go-prazo no Brasil.

Eduardo Bunker Gentil argumenta que a estabilidade macroeconômica
é necessária, mas pode não ser suficiente como incentivo para a consti-
tuição de um sistema de financiamento de longo prazo. O país tem um
sistema bancário resistente a crises e sofisticado, mas voltado para o
curto prazo. Os títulos do tesouro dominam os ativos, e há ausência de
mercados de longo prazo para negociação de hipotecas.

Gentil reconhece que esse estado de coisas está relacionado com pro-
blemas macroeconômicos ao longo dos anos, que devem ser tratados com
toda atenção, assim como seus efeitos sobre a constituição do sistema
financeiro. Contudo, argumenta que há uma dimensão institucional que
dá o contorno do sistema financeiro que não pode ser desprezada.

Um dos problemas que identifica é a falta de continuidade adminis-
trativa. Uma solução seria um Banco Central Independente e uma CVM
com mais recursos para exercer suas funções.

A emissão de títulos, especialmente de pequenas e médias empresas,
deveria ser mais barata e menos burocratizada para que essa possa se cons-
tituir em uma alternativa para o seu financiamento. Ao lado dessa medida,
a geração de uma política de incentivos aos fundos de pensão privados, mas
também para fundos de pensão de estados e municípios, poderia fortalecer
os mercados de capitais através da maior canalização de recursos.

Quanto ao BNDES e CEF, estes deveriam ter mais recursos para
financiarem seus programas. No caso específico do BNDES, outros ins-
trumentos, além da TJLP, deveriam ser desenvolvidos. Gentil argumen-
ta que, além da expertise no financiamento de longo prazo do BNDES e
CEF, é importante reconhecer o papel anticíclico que tais instituições
financeiras desempenham em momentos de crise.
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Contudo, não ficou claro se esse papel deveria ter uma dimensão
macroeconômica mais significativa – voltada para a manutenção do
emprego, da qualidade do crédito e das cotações dos ativos – ou se ele
se trataria de um suporte para empresas, possivelmente empresas
selecionadas, nos momentos de crise. Ainda que essa distinção possa
ser sutil, essa ação do BNDES, por seu significado para a economia
brasileira, deveria ser mais bem discutida.

No que se refere à expansão do crédito, uma legislação que facilite a
execução de garantias e a imposição da boa governança corporativa
para empresas brasileiras facilitaria o financiamento de longo prazo, ao
reduzir o risco do credor.

Para reforçar este último ponto, Gentil recorre a um estudo empírico,
segundo o qual países que se abriram ao capital externo foram aqueles
cujos mercados mais cresceram. Esse resultado, aparentemente óbvio,
oculta um processo significativo que o exame mais detido pode esclare-
cer. Esse estudo mostra que o efeito responsável pelo crescimento des-
ses mercados não foi a mera entrada de capitais estrangeiros nas bolsas,
mas a melhoria das práticas corporativas, sintetizadas aqui no maior
significado das “regras da lei” (rule-of-the-law) e de um sistema de “im-
posição dos termos” (enforceability) dos contratos. Ele acredita que o
aprimoramento dessas instituições, que moldam o mercado de capitais,
é fundamental para que, no futuro, quando o país volte a ter acesso aos
recursos internacionais, possa atrair capitais de melhor qualidade.

Na mesma linha, Delfim Netto chama atenção para o fato de que o
mercado é uma instituição definida por um conjunto de regras. E essas
regras influenciarão a conduta de seus participantes e os resultados oriun-
dos de seu funcionamento. Delfim Netto, em uma estimativa livre, diz
que uma reforma tributária permitiria que a taxa de crescimento do PIB
aumentasse em 1,5%, e que um sistema judiciário mais adequado (em
especial que privilegie a segurança na execução de garantias) permitiria
um aumento na taxa de 1%. Ele, assim como Bresser e Mendonça de
Barros, chama atenção para o fato de que o uso de hipotecas está
inviabilizado no Brasil por conta da dificuldade de cobrança de garantias,
o que tem, como conseqüência, o emperramento do mercado de crédito.

Com uma fala aparentemente dissonante, Sayad pareceu ser mais
cético quanto aos ganhos, em termos de volume de operações e das
condições de crédito, de uma legislação mais favorável ao credor. A
justificativa por seu menor otimismo tornou-se aparente em dois mo-
mentos. No primeiro, argumenta que em países com disparidades signi-
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ficativas, a execução de hipotecas pode causar problemas. É razoável
pensar em execução de hipotecas de grandes devedores, contudo, no
caso de construção imobiliária, a execução de hipotecas de imóveis situ-
ados na Cidade de Deus, na periferia de São Paulo, imóveis de baixo
valor, poderia gerar efeitos danosos do ponto de vista social. Em segundo
lugar, para Sayad, o financiamento de longo prazo através de fundos, na
modalidade dos já existentes que deram certo, seria o melhor caminho.
Ele não antevê, agora, um modelo mais eficaz. Em seguida, faz uma ob-
servação que pouco explora, mas que parece de acordo com sua perspec-
tiva sobre a relação entre poupança e investimento. Segundo Sayad, não é
possível estimular poupança com juros. Juros mais altos não significam
mais poupança. Não se deve preocupar tanto com os poupadores quanto
no passado. Sayad adiciona, mais adiante, que não será do aprimoramen-
to do sistema financeiro que se resolverá o problema do financiamento.
Não fica claro, contudo, de onde sairiam os recursos para financiar o
desenvolvimento de longo prazo. Sua referência de que é cedo para se
definir um novo modelo institucional e que as instituições existentes po-
dem garantir o financiamento de longo prazo, acaba não produzindo evi-
dências sobre as novas fontes de recursos para o crescimento.

Papel do BNDES

Segundo Sayad, ao BNDES, devido à experiência acumulada e aos
casos bem-sucedidos de financiamento de projetos, estará reservada uma
função chave no processo de financiamento, ainda que não faça qual-
quer comentário sobre novas funções ou sobre novos instrumentos uti-
lizados (a não ser sobre o fato da TJLP estar muito elevada).

Eduardo Gentil vê para o BNDES uma função primordial, que é
induzir as empresas a adotar práticas de boa governança. Ele considera,
ainda, que o BNDES deva ter mais recursos, mas é Mendonça de Bar-
ros que, explicitamente, aponta para uma das fontes: os recursos das
fundações. Ele admite que os recursos das fundações deveriam ser ca-
nalizados para o BNDES e para a CEF, que podem remunerá-los a uma
taxa razoável e, por outro lado, podem empregar esses recursos com
mais qualidade e proveito para o país.

Bresser e Gentil se aproximam ao reconhecer para o BNDES uma
função anticíclica. Contudo, Bresser é mais incisivo ao admitir uma fun-
ção de emprestador-de-última-instância para as firmas endividadas.



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 344

Lacunas

Algumas lacunas importantes, tendo como ponto de partida o termo
de referência, localizam-se na ausência de esclarecimentos quanto às
inovações nas técnicas de financiamento empregadas no exterior, espe-
cialmente em países de crescimento rápido e cujas economias poderiam
ser consideradas como equiparáveis ao Brasil. Esse seria o caso da Chi-
na, Coréia, Índia e Irlanda.

Além disso, com exceção da recusa ao uso da poupança externa
indiscriminadamente e da necessidade de reforço dos mercados de ca-
pitais, não houve maiores considerações sobre os instrumentos a serem
empregados. De outro lado, pareceu haver um consenso no sentido de
que a estabilidade da economia seria uma condição para a constituição
de um sistema de financiamento do desenvolvimento apoiado em recur-
sos internos, para promover o desenvolvimento econômico.

Outra lacuna importante se referiu aos critérios de seleção de agen-
tes econômicos, que teriam acesso a modalidades especiais de financia-
mento de longo prazo. Com a exceção do comentário de Mendonça de
Barros no que se refere à necessidade de subsidiar os juros do financia-
mento da agricultura para médias e pequenas propriedades voltadas para
a exportação, não houve, nos textos e no debate, posições mais precisas
sobre esse tópico.
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OS MELHORES ERROS

João Sayad*

1. Introdução

No aniversário do BNDES e no momento de mais uma crise finan-
ceira, é obrigatório reavaliar os paradigmas que têm orientado as políti-
cas de financiamento nas últimas duas décadas.

O período atual, chamado de globalização financeira, sucede o perí-
odo batizado de “repressão financeira”.

Durante o período de “repressão”, os mercados financeiros enfren-
tavam regulamentos que impunham tetos às taxas de juros, as taxas cam-
biais eram fixas e a mobilidade financeira entre países, muito reduzida.
A globalização financeira, que se inaugurou nos anos 80, é caracteriza-
da por taxas de juros positivas em termos reais, mobilidade internacio-
nal de capitais e taxas cambiais flutuantes.

Historiadores prematuros e jornalistas correm o risco do ridículo.
Os editoriais do The Time de Londres, por exemplo, receberam a
invenção do trem com escárnio e descrédito. Entretanto, a tarefa de
criticar o presente e compará-lo com o passado é obrigatória neste
aniversário, e em face à crise financeira por que passa a economia
brasileira.

O trabalho está organizado da seguinte maneira: na próxima seção,
explicitamos os paradigmas teóricos que orientam as críticas e a apolo-
gia da globalização financeira. Em seguida, apresentamos quais são as
características de performance desejáveis para o sistema de financia-
mento de uma economia subdesenvolvida, como a brasileira – o adjeti-
vo subdesenvolvido pertence ao paradigma do passado.

* Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo – FEA/USP.
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Argumentamos que o período de globalização financeira, de forma
geral, e o período de correção monetária, no caso especial do Brasil,
foram exageradamente favoráveis aos ativos financeiros, em detrimen-
to dos investimentos produtivos.

O argumento está apresentado na quarta seção, que discute a utiliza-
ção da correção monetária em ativos financeiros, e na quinta seção, que
analisa a dolarização das economias latino-americanas.

A última seção apresenta as conclusões: o mercado financeiro co-
mete erros assim como outros sistemas de decisão sobre investimentos.
Os erros típicos do período de “repressão”, que, em geral, são períodos
de inflação e nível alto de emprego, são erros que chamamos de reais,
enquanto os erros típicos do período de globalização e mobilidade fi-
nanceira, período marcado por inflação baixa e desemprego, são erros
nominais.

 2. Os paradigmas explicitados

A proposta de liberalização financeira, o aumento das taxas de juros
e a maior liberdade de movimentação internacional de capitais decor-
rem de duas hipóteses teóricas.

A primeira é a de que as taxas de juros incentivam a poupança e, daí,
que taxas elevadas atraem as poupanças de países ricos para países pobres.

Cinqüenta anos depois de a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da

Moeda ter explicado a taxa de juros como fenômeno nominal, nos anos
80, ela volta a ser vista como fenômeno real, decorrente da oferta de
poupanças e da demanda de investimentos. A questão não tem solução.
Economistas sempre se dividiram em torno do tema.

O mercado financeiro não transaciona com poupanças, isto é, com
fluxos de recursos reais não consumidos nem investidos. Transaciona e
emite ativos financeiros, que são estoques de reservas de valor, repre-
sentantes gerais de riqueza.

O estoque de reservas de valor transacionado nos mercados finan-
ceiros é maior quantitativamente do que o fluxo anual de poupanças.
Assim, preços e taxas de retorno são determinados num mercado de
estoques, e não num mercado de fluxos. O tamanho – dos fluxos de
poupança e de investimento – é pequeno relativamente ao estoque e,
por isto, poupança e investimentos são artistas coadjuvantes, e não pro-
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tagonistas principais na determinação de juros, preços e rentabilidade
dos ativos financeiros.

O período de globalização financeira baseia-se em excesso de oferta
de dólares nos mercados financeiros internacionais, que aparece desde
o início do mercado de eurodólares nos anos 60, não em excesso de
poupanças. Este mercado surge como o resultado de dois fatores: o ex-
cesso de oferta de dólares e as regulamentações do mercado financeiro
americano.

Nas últimas duas décadas, a economia americana tem apresentado
significativos déficits em transações correntes, ou seja, taxa de poupança
negativa. Assim, a mobilidade de capitais entre países não se justifica em
termos de excesso de poupança, mas ao contrário, na liderança da econo-
mia americana, capaz de comprar ativos reais em outros países do mun-
do, em função da qualidade da moeda e dos ativos financeiros que emite.

Em segundo lugar, o período de liberalização financeira rejeitou as
críticas keynesianas sobre o funcionamento do mercado de capitais. Os
keynesianos tinham visão crítica sobre o funcionamento do mercado de
capitais, que tomaria decisões a partir de um processo de adivinhação
de terceiro grau, ou seja, o qual os aplicadores tentam adivinhar a apli-
cação que outros aplicadores acham mais rentável, sendo que os outros
pensam da mesma forma. Assim, preços e rentabilidade seriam deter-
minados por processo de adivinhação de terceiro grau.

Para os defensores da liberalização financeira, o mercado de capi-
tais é eficiente e os preços das ações e dos ativos financeiros em geral
refletem todas as informações disponíveis.

Recentemente, a teoria dos mercados de capitais eficientes foi reba-
tida. O mercado escolhe entre diversas alternativas, levado por informa-
ções compartilhadas, e segue o comportamento típico de rebanho.

As ondas de investimentos nas economias do Sudeste da Ásia, depois
nas economias da antiga União Soviética, na “nova economia” americana
e européia e, finalmente, na América Latina – onde as diversas economi-
as regionais eram batizadas de “bola da vez”, no sentido positivo ou ne-
gativo – indicam claramente o papel da moda e da informação consensual
no processo de formação de preços desses mercados.1

1 Shiiller, Robert J. Market Volatility. Cambridge, MIT Press, 1999.
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Finalmente, moeda e ativos financeiros podem ser substitutos mais
ou menos próximos para investimentos em ativos reais, que determi-
nam o ritmo de atividade econômica e o emprego.

Em períodos de liberalização financeira, moeda e ativos financeiros
tornam-se substitutos próximos para investimentos reais. Em períodos
de repressão financeira, moeda e ativos financeiros são substitutos me-
nos próximos de ativos reais, e a moeda corre o risco de ter suas funções
reduzidas à de meio de pagamentos.2

A relação entre o pensamento econômico dominante e a economia
real é contraditória. Em períodos de liberalização financeira, ou de pen-
samento de extração clássica, a moeda é considerada uma mercadoria
como outra qualquer. Nestes mesmos períodos, entretanto, as taxas de
juros reais são, em geral, mais elevadas, o desemprego é maior,e a mo-
eda e ativos financeiros se transformam em reserva de valor, que con-
correm com os investimentos. A moeda e os mercados financeiros se
comportam como os keynesianos supõem que se comportem.

Em períodos de repressão financeira, ou de predomínio do pensa-
mento keynesiano, a inflação tende a ser maior, e a moeda assume o
papel de meio de pagamento, uma mercadoria como um vale transporte,
ou um passe escolar. A moeda se comporta, nestes períodos, como os
clássicos e os monetaristas supõem que se comporte, ou seja, apenas
como um véu por sobre a economia real.

A situação é análoga ao problema da observação na mecânica
quântica. A observação de uma partícula percebe-a como se ela fosse
uma onda, e a observação de uma onda percebe-a como se ela fosse
uma partícula. O observador altera a natureza do fenômeno observado,
enquanto que em economia, a política econômica altera a hipótese que
a justificou.

Historiadores e economistas têm a falsa impressão de que o movi-
mento entre períodos de repressão e liberalização financeira resulta das
proposições teóricas que animam a polêmica da academia e dos semi-
nários. Mas neste, como em outros casos, as idéias não caem do céu,
nem mudam a seu bel-prazer.

Na realidade, a oscilação entre os dois paradigmas pode ser vista
prioritariamente como característica essencial da moeda e dos ativos

2 Tobin, James. “Money, Capital and Other Stores of Value”. American Economic Review

( Papers and Proceedings ), 51, May 1961.
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financeiros. Períodos de repressão, isto é, de regulamentações sobre ju-
ros e mobilidade financeira, criam imediatamente os incentivos para o
processo de “inovação financeira”, que, muitas vezes, vem a ser sim-
plesmente a estratégia para, obedecendo formalmente às leis, aproveitar
as oportunidades de arbitragem e ganho excepcional decorrente da pró-
pria regulamentação. O crescimento do mercado de eurodólares, nos
anos 60, foi um bom exemplo deste movimento.

Noutros períodos, a liberalização financeira acaba gerando movimen-
tos de concentração de aplicações, processos especulativos e crises, que
criam a necessidade de restabelecer regulamentações. O período de re-
pressão financeira posterior à Segunda Grande Guerra foi a reação natu-
ral à turbulência financeira do período anterior, desde a hiperinflação, na
Alemanha e outros países da Europa Oriental, até as políticas protecionis-
tas e desvalorizações competitivas da grande depressão de 30.

As questões relevantes neste ano de 2002 são saber se chegou o
momento de mudar a configuração do mercado financeiro e se a nova
configuração será uma síntese ou apenas outro movimento pendular de
repetição.

3. Critérios de performance para sistemas
de financiamento em países subdesenvolvidos

Os países em desenvolvimento se caracterizam pela cisão da econo-
mia e da sociedade em dois segmentos. Uma parcela pequena da popu-
lação concentra a maior parte da renda, enquanto a maior parte vive na
pobreza. Um setor da economia é moderno, industrializado e integrado
à economia mundial, enquanto outro setor é excluído, dedica-se a ativi-
dades produtivas informais ou de baixo valor agregado. O desemprego
é marca estrutural destas economias, agravado pelo desemprego
conjuntural dos últimos vinte anos de baixo crescimento.

As necessidades de financiamento nestas economias referem-se a
investimentos públicos (educação, investimentos em infraestrutura, ur-
banização e desenvolvimento de áreas deprimidas), a investimentos cuja
taxa de retorno privado é significativamente menor do que a taxa social
de retorno (indústria infante, novas tecnologias e mercados inexistentes).
Ou a investimentos para tomadores excluídos do mercado, ou, então,
investimentos para tomadores de empréstimos que não apresentam ren-
da ou garantias adequadas (investimento habitacional, por exemplo).
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O sistema de financiamento destes países deve ser avaliado em fun-
ção de como ele distribui financiamentos relativamente à distribuição
corrente de riqueza. Terá uma performance menos atraente se exigir
parcela maior de garantias e colaterais, pois, neste caso, estará distribu-
indo a nova riqueza em proporção muito parecida com a distribuição de
riqueza atual.

Economias caracterizadas por alta concentração de renda, como a
brasileira, tendem a ter taxa elevada de formação de poupanças. Se
modificássemos, por exemplo, a definição da contabilidade social, que
inclui juros pagos como parte do consumo do governo federal, assim
como muitas despesas correntes, que poderiam ser consideradas como
gastos de investimentos (salários de professores, no caso de educação
assim como gastos de saúde), poderíamos concluir que o setor público
brasileiro contribui positivamente para a formação da poupança e do
investimento nacionais.

Da mesma forma, excluindo os pagamentos de juros, o saldo da con-
ta de transações correntes da economia brasileira seria bem maior. As-
sim, um país como o Brasil não seria caracterizado como importador de
poupanças, mas, ao contrário, em muitos períodos, como exportador
líquido de poupanças para o resto do mundo.

A elevada participação das despesas com juros, tanto no setor públi-
co como nas contas externas, deve ser debitada às desvantagens relati-
vas das reservas de valor ou dos ativos financeiros domésticos, isto é,
que se regulam pela legislação brasileira e cujos contratos se apóiam no
sistema jurídico nacional, ao invés de ser tomada como indicador da
exigüidade da formação de poupanças na economia nacional.

Moedas e ativos financeiros de países subdesenvolvidos concorrem
em desvantagem com moedas e ativos financeiros dos países líderes da
economia mundial. Representam cesta de produtos menos diversificada
do que o dólar ou o euro, e estão regulados por sistemas jurídicos de
países com organizações políticas menos estáveis.3

Não estamos nos referindo, aqui, à falta de competitividade decor-
rente da forma de organização do sistema financeiro nacional. Ao con-
trário, o sistema financeiro nacional desenvolveu-se em termos de pro-

3 O argumento é devido ao mesmo professor Mac Kinnon em artigo anterior, a saber,
“Optimum Currency Areas”, American Economic Review,vol.53,pp.717-724, e reprodu-
zido em Cooper, RN (ed) International Finance.Penguin Modern Economics Readings:
Maryland,1969.
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dutos e tecnologia de forma surpreendente, quando se compara este se-
tor com outros países do mundo.

As desvantagens dos ativos financeiros nacionais decorrem de ca-
racterísticas estruturais da economia: seu caráter subdesenvolvido, a
natureza do Estado, e o longo convívio com altas taxas de inflação.

No período imediatamente posterior à Segunda Grande Guerra –
período de repressão financeira –, estas dificuldades eram menos evi-
dentes, devido à baixa mobilidade internacional de capital e às regula-
mentações impostas ao setor, que limitavam taxas de juros e proibiam a
propriedade de ativos financeiros em moeda estrangeira.

O resultado das limitações impostas pela regulamentação corroía o
caráter de reserva de valor aos ativos financeiros nacionais, que, com
prazos e rentabilidade menores, passavam a cumprir apenas a função de
meios de pagamento.

Neste período, os investimentos em terra e imóveis passaram a cum-
prir as funções de reserva de valor, como aconteceu em economias eu-
ropéias antes da Revolução Industrial.4

Mais tarde, com o crescimento da mobilidade financeira entre o Brasil
e outros países do mundo, os ativos financeiros domésticos, que poderi-
am ser utilizados para financiar investimentos públicos e privados do país,
sofreram a desvantagem de ter liquidez menor do que os ativos internaci-
onais, ficam sujeitos à perda de valor real, por causa da inflação, e repre-
sentar poder de compra sobre um conjunto de bens, que perdeu em diver-
sidade e tamanho quando comparado a ativos internacionais.

O desenvolvimento do mercado financeiro nacional refletiu estas
dificuldades e as soluções propostas para contornar estes obstáculos.
Conhecemos, então, no período posterior a 1964, a difusão da correção
monetária e, depois de 1990, especialmente depois de 1994, a
globalização financeira e a dolarização.

Vamos argumentar, neste trabalho, quais os mercados financeiros do
Brasil que oscilaram entre duas situações. Antes de 1964, as regula-
mentações impostas às taxas de juros, à inflação e às regulamentações
em geral impediam os mercados financeiros de oferecer financiamento
suficiente para os investimentos domésticos. Estes eram financiados ou

4 Sayad, J. “Preço da Terra e Mercados Financeiros”, em Pesquisa e Planejamento Eco-

nômico 8/1971. Ver também sobre o preço da terra, o Capítulo 17 de Teoria geral do

emprego, do juro e da moeda .



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 352

através de fundos e programas governamentais extremamente controla-
dos, e muitas vezes subsidiados, ou através de empréstimos de prazo
curto e inadequado.

Depois de 1964, a redução da taxa de inflação e, especialmente, a intro-
dução da correção monetária criaram ativos financeiros exageradamente
atrativos para os aplicadores líquidos de recursos, mas extremamente
caros e ainda de prazo inadequado para os investidores.

A partir de 1990, particularmente em 1994, com a crescente mobili-
dade financeira internacional, as taxas de juros nacionais assumiram
valores extremamente elevados e os financiamentos em dólar passaram
a ser dominantes.

Em suma, o mercado oscila entre períodos de regulamentação ex-
cessiva e taxas de juros muito baixas, favorecendo investimentos reais
em detrimento dos aplicadores em ativos financeiros, e períodos de
favorecimento exagerado aos aplicadores, quer através da correção
monetária, quer através da dolarização em períodos recentes.

A oscilação entre estas duas situações não é peculiar ao Brasil. Se
analisarmos o mundo financeiro antes e depois de 1980, o mesmo mo-
vimento pendular está presente.

Parece que os mercados financeiros não conseguem atingir um pon-
to de equilíbrio entre as duas situações, um ponto que atenda aos objeti-
vos dos aplicadores em ativos financeiros e forneça, ao mesmo tempo,
financiamento adequado aos investimentos produtivos.

As próximas seções analisam esta oscilação considerando, primeiro,
o período da correção monetária, e depois, o período de dolarização da
economia.

4. A correção monetária

Nos anos imediatamente anteriores à revolução de 1964, quando a
inflação crescia rapidamente, o diagnóstico corrente afirmava que o pro-
blema inflacionário resultava antes da forma do financiamento do défi-
cit público, do que do tamanho do déficit propriamente dito5.

O prazo de financiamento da dívida pública não podia ser alongado,
devido à inflação. Assim, a solução era proteger a arrecadação de im-

5 Delfim Neto et al. Alguns aspectos da inflação brasileira, S. Paulo: Anpes, 1967.
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postos, em primeiro lugar, e a dívida pública, logo em seguida, por clá-
usulas de correção monetária. A partir daí, a correção monetária se di-
fundiu para quase todos os preços e na medida exata da mobilidade de
cada ativo considerado: primeiro, para as taxas de juros domésticas,
depois, para o câmbio, em seguida, para o financiamento habitacional
e, no final do período, isto é, de 1980 em diante, saindo da esfera dos
ativos e chegando aos salários.

É interessante observar que a possibilidade de estabelecer a corre-
ção monetária como mecanismo de proteção depende da hipótese de
que a inflação seja fenômeno neutro, ou seja, de variação conjunta, e
mais ou menos harmônica, dos diversos preços da economia, em decor-
rência da desvalorização da moeda. Sob este ponto de vista, a idéia de
correção monetária se baseia na visão clássica da moeda, isto é, na vi-
são de que a moeda seria apenas meio de pagamento, um véu que enco-
briria os preços relativos, ou reais, da economia, os quais, mais cedo ou
mais tarde, acabariam por chegar a níveis de equilíbrio.

Assim, o mundo “real” poderia ser separado do mundo “nominal”, e
a correção monetária protegeria ativos financeiros, reservas de valor e
contratos.

Se a inflação tivesse esta característica de fenômeno essencialmente
nominal, como a inflação que se difundiu pela Europa no século XVI
depois das descobertas de minas de ouro pela Coroa Espanhola, a corre-
ção monetária seria um mecanismo adequado de proteção dos ativos
financeiros.

Entretanto, pesquisas sobre a economia brasileira e americana mos-
tram que a inflação média, medida por índices de preços, é sensivel-
mente maior do que a inflação modal, isto é, a da variação de preços
observada para a classe de maior freqüência de aumento de preços. As-
sim, quando a inflação medida por um índice de preços qualquer é da
ordem de 20% a.a., a maior parte dos preços está subindo a taxas meno-
res, da ordem de 16% a.a., enquanto alguns poucos preços estão subin-
do a taxas de até 30% a.a.6 .

Além disto, o desvio padrão do índice de preços cresce mais do que
proporcionalmente quando a inflação é maior. Assim, quando a infla-

6 Sayad, J. “Notas sobre a dinâmica da inflação”. IPE, Trabalhos de discussão interna,
1982; e “Notes on Rural Credit and the Real Rate of Interest”., IPE, Trabalho de Discus-
são Interna, 1981.
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ção é de 20% ao ano, o intervalo de confiança de variação de preços se
estende de 16 % a 24% ao ano. Quando a inflação assume um nível
maior, da ordem de 100% a.a., por exemplo, o intervalo de confiança
assume valores 80% a 120%.

Não se trata apenas de curiosidade estatística sobre a propriedade das
medidas de inflação. Quando a correção monetária é utilizada para corrigir
contratos e ativos financeiros, ela transforma ativos financeiros em investi-
mentos de rentabilidade e garantia maior do que os investimentos reais.

Em outras palavras, dificilmente um setor ou uma empresa conse-
guirá pagar taxas de juros reais acrescidas de correção monetária. Isto
porque a variação nos preços do produto da empresa que tomou em-
préstimo com correção monetária dificilmente atingirá a variação mé-
dia medida no índice de correção.

Suponha que estejamos num mês qualquer do ano de 1981. A inflação
medida nos seis meses anteriores foi influenciada pela variação significa-
tiva do preço da gasolina, e, para tornar o exemplo histórico e pitoresco,
pela variação do preço do chuchu, que desapareceu do mercado por falta
de chuvas, e cujo preço coletado para o produto inexistente subiu 100%.
Assim, a inflação naquele semestre de 1981 atingiu o valor de 50%.

Qual a probabilidade de que o preço do produto do tomador de em-
préstimo em questão tenha subido com a mesma velocidade? Para atin-
gir este valor, o tomador de empréstimo com correção monetária tem
duas possibilidades: ou ele produz um conjunto de produtos na mesma
proporção dos produtos que constam do índice de preço, ou tem muita
sorte de se incluir entre aqueles cujos produtos se elevaram acima da
média, um produtor de chuchu ou um exportador de petróleo.

O resultado da aplicação da correção monetária para os ativos finan-
ceiros foi que poucos tomadores conseguiram cumprir, no longo prazo,
com as obrigações dos empréstimos. As dificuldades dos empréstimos
habitacionais foram acomodadas por mudanças das regras e constitui-
ção do Fundo de Compensação de Variações Salariais, em esqueleto
daqueles tempos, que ainda não saiu do armário. As dificuldades dos
tomadores de empréstimos do BNDES foram resolvidas pelo estabele-
cimento de teto de 40% para a correção monetária daqueles emprésti-
mos. O único tomador de recursos que conseguiu honrar os compromis-
sos corrigidos monetariamente foi o Tesouro Nacional.

A experiência da correção monetária, que se iniciou em 1964, du-
rou, portanto, 30 anos, transformando a moeda nacional, o cruzeiro, em
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meio de pagamento e os índices de preços na verdadeira moeda nacio-
nal, com as funções de unidade de conta e reserva de valor.

A tentativa de tornar ativos financeiros domésticos mais atraentes
acabou exagerando na proteção contra a inflação. Mesmo assim, o pra-
zo médio de vencimento da dívida pública nacional nunca atingiu mais
do que dois ou três anos e, mesmo assim, com mecanismos auxiliares
como garantias de liquidez dadas pelo Banco Central, ou garantias con-
tra variações de juros, como no caso das LFTs7.

Os ativos financeiros criados pelo governo acabaram se tornando
ativos com caraterísticas dominantes em termos de liquidez e rentabili-
dade, quando comparados a outros.

Estas observações sobre a correção monetária permitem concluir tam-
bém que a taxa de juros nominal fixada, levando-se em conta a taxa de
inflação projetada, acaba produzindo taxa real de juros excessiva para a
maioria dos setores de qualquer economia.

5. O período de globalização financeira

As economias latino-americanas estão na área de influência do dó-
lar. Da mesma forma que a elevação dos juros americanos durante a
administração Reagan gerou a crise da dívida externa em 1980, o cres-
cimento da oferta internacional de dólares, a partir dos anos 1990, per-
mitiu que todas as economias da região utilizassem a taxa cambial como
mecanismo de redução drástica da taxa de inflação.

Com raras exceções, todos os países latino-americanos passam por
períodos de grandes déficits em transações correntes, que são traduzi-
dos pelo paradigma corrente como um movimento de importação de
poupanças do resto do mundo para a região.

No Brasil, as taxas domésticas de juros atingem valores reais inédi-
tos, medidas em termos ex post, e tomadores de empréstimo são empur-
rados para a captação de empréstimos no exterior. Passivos em dólares
são incentivados e são a base da estratégia de sobrevalorização cambial.

Estava resolvido o problema de financiamento de longo prazo para a
economia nacional? Parecia que sim. Com a globalização financeira,

7 Pastore, A. C. “Reforma Monetaria, inercia e Estabilizaçåo”, Revista Brasileira de

Economia,1990.
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não precisávamos mais nos preocupar com a criação de reservas do-
mésticas de valor que fossem competitivas com ativos financeiros inter-
nacionais? Parecia mesmo que não. Parecia que bastava que respeitás-
semos os contratos firmados, introduzíssemos regras de transparência
nas demonstrações contábeis e apresentássemos alternativas rentáveis
de investimentos para aplicadores estrangeiros.

Entretanto, ficaram sem financiamento os setores mais carentes de
uma economia como a brasileira – investimentos públicos financiados
por dívida pública com taxas de juros excessivamente elevadas para
atrair o ingresso de dólares, investimentos habitacionais e investimen-
tos em setores com taxa de retorno social maior do que a privada.

Depois da flexibilização da taxa cambial, em 1999, tomadores de
empréstimos internacionais passaram a sofrer perdas através dos passi-
vos financeiros em dólar. A crise de liquidez internacional e as eleições
agravaram a situação, elevando a taxa cambial e esgotando o financia-
mento internacional para o país.

A conclusão sobre o período é simples e faz parte da sabedoria po-
pular: só podem tomar empréstimos em dólares países que produzam
muitos dólares e possuam muitos dólares em reserva. Ou, em outra pa-
lavras, bancos só emprestam (dólares) para quem não precisa de dinhei-
ro (dólares) emprestado. Em termos de política econômica, o país preci-
sa aumentar rapidamente o superávit em conta corrente e acumular re-
servas internacionais volumosas, se quiser contar com o dólar como
lastro da estabilidade da moeda nacional e dos ativos financeiros neces-
sários para o financiamento do desenvolvimento.

6. O que fazer?

Em 2002, parece que não chegamos a lugar nenhum em termos de
financiamento do desenvolvimento. Adotamos estratégias de financia-
mento excessivamente generosas para os financiadores, a partir da hi-
pótese de que o país poupa pouco e requer poupanças maiores ou im-
portação de poupanças do resto do mundo.

Depois de 30 anos de correção monetária impagável, passamos ao
financiamento externo, que se limita ou a investimentos com retorno
privado e juros reais muito elevados, ou a compras e fusões de empresas
nacionais, o que neste momento se esgotou. O que fazer?

Talvez a lição mais importante a extrair desta breve análise das dife-
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rentes estratégias adotadas nos últimos 50 anos seja a redução das ex-
pectativas sobre o papel do financiamento do desenvolvimento.

Em vez de esperar que a oferta de financiamento para o desenvolvimen-
to do país inaugure uma nova era de crescimento, deveríamos nos contentar
com o desenho de estratégias que, pelo menos, minimizassem os custos de
ajustamento gerados pelo próprio processo de financiamento. Isto é, deve-
ríamos discutir estratégias de financiamento que minimizassem erros.

Todos os sistemas de financiamento estão associados a erros. Erram
os sistemas centralizados de financiamento das antigas economias sovi-
éticas, erram os sistemas decentralizados de financiamento de investi-
mento baseados em bancos, como antes de 1982, ou nos mercados de
securities, como recentemente.

Ou seja, cometem os dois tipos de erros: os erros reais e os erros nominais.

Erros reais são erros decorrentes de investimentos em atividades,
ou plantas, que não são rentáveis, ou viáveis economicamente. À gui-
sa de exemplo, e sob pena de estar cometendo equívoco, cito como
erros reais, seguindo informações jornalísticas, os investimentos na
Ferrovia do Aço ou o Plano Nuclear, entre os muitos investimentos
rentáveis do II PND. Estes tipos de erro não podem ser corrigidos.
Como o capital investido não é plástico, isto é, não pode ser converti-
do para uso alternativo, o que significa que os erros reais, uma vez
cometidos, têm custo social nulo em termos prospectivos. Houve o
desperdício e o que não tem remédio, remediado está. A economia,
além de ser ciência sinistra, é paciente.

Erros nominais são erros decorrentes da necessidade de cumprir os pa-
gamentos e as obrigações nominais estabelecidos nos contratos em que se
baseia a emissão de ativos financeiros. Como exemplo, tomemos uma con-
fecção de rendas do Ceará, que tomou empréstimos com juros e correção
monetária para implantação de uma nova unidade. A produção vai bem,
mas a diferença entre preços e custo variável é insuficiente para pagar os
juros do empréstimo. A empresa não consegue pagar e quebra. Fecha a
planta que tinha valor social, já que o preço cobria custos variáveis. Há um
prejuízo social, necessário para fazer valer as condições contratuais do
empréstimo e o ativo financeiro, ou a reserva de valor a que deu origem.8

8 É lógico que a falência poderia ser evitada se a empresa fosse vendida pelo valor real,
considerando os juros do empréstimo contratado. Entretanto, esta possibilidade depende
da existência de um mercado de capitais muito perfeito e da hipótese de que bancos e
emprestadores tenham capital suficiente para suportar estas perdas de capital.
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O mesmo tipo de erro nominal determina, no nível nacional, corte
de gastos públicos em períodos de desemprego, a fim de que as obriga-
ções internacionais sejam cumpridas.

Em períodos de baixa taxa de crescimento e alto nível de desempre-
go, erros nominais são mais caros, em termos sociais, do que erros re-
ais. Construir pirâmides, declarar guerras ou investir excessivamente
em redes de fibras óticas e sites da Internet têm custos sociais muito
pequenos, em período de desemprego e excesso de capacidade.

Mercados financeiros de períodos de repressão financeira produzem
mais erros reais do que erros nominais, exatamente quando aqueles têm
alto custo social, pois, nestes períodos, a economia trabalha mais próxi-
ma do pleno emprego.

O modelo de financiamento do desenvolvimento a ser desenhado
para a nova fase deveria se preocupar mais com erros nominais do que
com erros reais.

No caso brasileiro, a lição a ser extraída do período poderia ser resumida
assim: as taxas de juros reais viáveis são menores do que as taxas que o Brasil
e o mundo têm praticado, principalmente no período posterior a 1980.

Em termos mais gerais, é possível extrair conclusão única, mas im-
portante: a nova estratégia de financiamento deveria se preocupar me-
nos com poupadores e mais com o realismo dos projetos e previsões
que dão origem e lastreiam os ativos financeiros.

Ainda é cedo para especular sobre uma nova era de síntese e supera-
ção das contradições entre os dois paradigmas. A síntese pode não exis-
tir. As economias capitalistas podem estar condenadas a um ciclo eter-
no de oscilação entre repressão e liberalização financeira.9

Por enquanto, as conclusões práticas são as de que apenas fundos de
poupança, como o FAT, FGTS, fundos de pensão, e os extintos fundos
setoriais (elétrico, telecomunicações) conseguem financiar investimen-
tos de maior duração. O financiamento do exterior será viável apenas
quando o país tiver acumulado reservas próprias e produzido significa-
tivos superávits em transações correntes.

São conclusões prosaicas, que tentam evitar o erro do editorial do
The Time, que criticou a invenção do trem.

9 Aglietta e Orleans, A Violência da Moeda, Editora Brasiliense: S. Paulo, 1990.
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FINANCIAMENTO PARA O SUBDESENVOLVIMENTO:
O BRASIL E O SEGUNDO CONSENSO DE WASHINGTON

Luiz Carlos Bresser-Pereira*

Financiamento e desenvolvimento já são duas palavras naturalmen-
te ligadas, ainda mais quando são pronunciadas em uma conferência
comemorativa dos 50 anos do BNDES – um banco público de financia-
mento para o desenvolvimento. A atividade empresarial, seja ela priva-
da ou pública, depende diretamente da possibilidade de financiamento.
Marx dizia que os juros são o pagamento que os capitalistas ativos fa-
zem aos inativos, pelo uso de seu capital. Schumpeter, por sua vez, de-
finia o empresário como aquele que, possuindo crédito, utiliza-o para
financiar suas inovações. Basta que a taxa de juros seja menor do que a
taxa de lucro esperada, para que faça sentido econômico o financiamen-
to do investimento. Tudo isto é bem sabido. O que não é tão evidente,
porém, é a relação inversa: o financiamento como causa de subdesen-
volvimento. Neste trabalho, vou tratar deste tema, examinando o finan-
ciamento externo de um ponto de vista macroeconômico. Não é apenas
o financiamento externo que pode ser causa de desastre econômico. Os
técnicos do BNDES certamente já tiveram a experiência de haver reali-
zado um financiamento a uma empresa e este financiamento tê-la leva-
do à ruína. Basta que o empréstimo financiasse projeto equivocado, que
não tenha demonstrado a rentabilidade prevista. Ou que a teria, se o
projeto houvesse sido bem executado, se uma parte dos recursos em-
prestados não tivesse sido desperdiçada. Ora, se isto pode acontecer
facilmente com empresas, e pode também acontecer com o Estado, quan-
do este se endivida para financiar seus próprios projetos, poderá aconte-
cer também – e argumentarei que com muito maior facilidade –, quando
se trata de endividamento externo, quando, além de empresas se endivi-
darem, também a nação se endivida, na medida em que o pagamento

* Fundação Getúlio Vargas, São Paulo.



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 360

dos financiamentos passa a depender não apenas da liquidez das empre-
sas, mas, também, da disponibilidade de divisas do país.

Não vou tratar deste tema num plano puramente teórico, porque nes-
te nível há pouco a dizer. O financiamento externo será causa de subde-
senvolvimento, ao invés de desenvolvimento, se os recursos empresta-
dos para um país acabarem sendo principalmente utilizados para consu-
mo e não para investimento. Por isso, além de tratar desse tema no pla-
no teórico, vou examiná-lo a partir da análise da ‘estratégia de desen-
volvimento’ seguida pelo governo americano, pelo Fundo Monetário
Internacional e pelo Banco Mundial, nos anos 1990, e aceita de forma
acrítica pela maioria dos países em desenvolvimento, já altamente
endividados, inclusive, o Brasil. Esta estratégia, que afinal se revelou
uma estratégia de subdesenvolvimento, afirma que esses países poderi-
am desenvolver-se com ‘poupança externa’. Esta visão tornou-se de tal
forma dominante nos anos 1990, que merece ser chamada de Segundo
Consenso de Washington.

Este trabalho está dividido em seis seções. Na primeira, mostro como
os oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso foram frustrantes
no plano econômico, enquanto foram anos bem sucedidos nos demais
setores. Na segunda, inicio o estudo das causas do mau desempenho
econômico pelo erro de agenda: ao invés de definir o desequilíbrio ex-
terno como o principal problema a ser enfrentado, o governo continuou
a dar prioridade a um problema já basicamente equacionado – o da alta
inflação. Por que esta pouca atenção ao desequilíbrio externo? Na ter-
ceira seção, atribuo este fato ao Segundo Consenso de Washington, e
descrevo esta verdadeira receita para o subdesenvolvimento. Mostro,
então, quais as condições para que o financiamento externo possa ser
favorável ao desenvolvimento – condições estas que não existiam no
Brasil. E por que se adotou esta estratégia proposta pelos países ricos,
embora não por eles adotada? Na quinta seção atribuo o fato à alienação
de nossas elites, que, da mesma forma que reproduzem os padrões de
consumo do centro, reproduzem também suas idéias. Finalmente, na
sexta seção, examino os desafios econômicos que se apresentam ao Bra-
sil, no momento em que escrevo este trabalho. Discuto, especialmente,
como um aprofundamento do ajuste fiscal, combinado com uma políti-
ca de juros mais baixos, e a manutenção do câmbio no nível atual, de-
pois da depreciação de 2002, poderão evitar o default e, assim, permitir
que se alcance o equilíbrio macroeconômico.
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Perspectivas frustradas

Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência da Re-
pública, em janeiro de 1995, as perspectivas econômicas que se abriam
para o país pareciam as melhores possíveis. Através do Plano Real, que
ele próprio liderara enquanto Ministro da Fazenda, os preços haviam
sido estabilizados, e muitos pensaram, inclusive eu próprio, que isto
significava que o país, afinal, depois de quinze anos de alta inflação,
alcançara a estabilidade macroeconômica, e que, portanto, estava pron-
to para retomar o crescimento econômico.1  Ademais, um partido mo-
derno e socialdemocrata, o PSDB, liderado por políticos competentes e
honestos, comprometido com reformas orientadas para o mercado, as-
sumia o poder, e poderia, assim, assegurar ao país, afinal, um equilibrado
desenvolvimento econômico e social, sem cair nas malhas do velho
populismo, nem do novo neoliberalismo que vinha do Norte. Entre essas
duas alternativas polares, o novo governo surgia como uma esperança.

Em torno do novo presidente, formou-se uma ampla coalizão políti-
co-social, caracterizada pela participação de todas as classes sociais,
principalmente da classe média profissional e da capitalista. Por outro
lado, o novo governo logrou obter substancial maioria parlamentar, na
medida em que obteve o apoio de dois partidos de centro-direita – o
PFL e o PPS. Logo, era legítimo esperar que a nova coalizão política
tivesse condições de permanecer no poder por muitos anos – um dos
seus mais importantes líderes chegou a falar em 20 anos –, promovendo
o desenvolvimento econômico do país e tornando-o, como o próprio
Presidente sempre assinalava, menos injusto. Na oposição, ficava fun-
damentalmente o PT, representando os trabalhadores e a classe média
profissional sindicalizada.

Quatro anos depois, em meio a uma crise econômica grave, que só
foi evitada graças ao socorro do FMI, Fernando Henrique Cardoso foi
reeleito. Imediatamente em seguida, deixou flutuar o câmbio, e o país

1 Embora o governo e a imprensa entendam o Plano Real como compreendendo toda a
gestão econômica do governo FHC, este é um entendimento incorreto. O Plano Real –
que neutralizou a inércia e terminou com a alta inflação no Brasil – foi anunciado em
dezembro de 1993, teve início com a medida provisória que, em 1 de abril de 1994,
introduziu a URV (o mecanismo de neutralização da inércia), e completou-se com a
reforma monetária, em 1º. de julho de 1994. Em 1º. de janeiro de 1995, começou a gestão
econômica Pedro Malan, cujos resultados analiso neste trabalho.
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pareceu voltar em direção ao equilíbrio econômico e, possivelmente, à
retomada do desenvolvimento. Quatro novos anos estão agora quase
transcorridos, e o que vemos? O país novamente em crise de balanço de
pagamentos e, novamente, socorrido pelo FMI.

Tabela 1: Crescimento do PIB em três décadas

Fonte: Ipeadata – www.ipeadata.org.br

Nestes oito anos, a taxa média de crescimento do PIB foi de apenas
2,1 por cento ao ano, o que significa um crescimento da renda por habi-
tante em torno de 1 por cento ao ano. O país não se manteve, portanto,
estagnado, mas quase-estagnado. Estes resultados não destoaram do mau
desempenho de toda a década, como podemos ver pela Tabela 1. Os
anos 1970 foram os últimos anos de crescimento que tivemos. Nos anos
1980, a economia brasileira estagnou devido à crise da dívida externa e,
mais amplamente, à crise do Estado desenvolvimentista. A literatura
econômica discutiu amplamente esta crise, havendo pouca discordância
sobre sua natureza.2 Nos anos 1990, a economia brasileira permaneceu
quase estagnada, mas, então, não havia uma explicação simples para o
fato. Além de semi-estagnada, pela segunda vez em oito anos, essa eco-
nomia enfrenta, hoje, uma crise de balanço de pagamentos, cuja relação
com o alto endividamento interno e externo é evidente, não podendo ser
atribuída apenas à insegurança dos credores em relação às eleições pre-
sidenciais, tampouco à tendência da economia americana de incorrer
em duas recessões seguidas. O que ocorreu? Por que esse desastre eco-
nômico? E por que se revela tão difícil eleger o candidato do governo à
presidência?

Não se pode falar em fracasso geral do governo Fernando Henrique
Cardoso. Grandes avanços ocorreram na área social e na área política.

2 Eu a estudei em vários trabalhos. Saliento apenas A Crise do Estado (1991b), uma
coletânea de artigos.
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Embora obviamente o problema da alta concentração da renda não te-
nha sido resolvido, jamais os pobres contaram com uma cobertura soci-
al tão ampla. Os padrões éticos do governo nunca foram tão altos. A
democracia foi respeitada e reafirmada. A popularidade de Fernando
Henrique é uma indicação deste fato.3  Os eleitores comportam-se de
forma aparentemente paradoxal, prezando seu presidente, mas critican-
do as altas taxas de desemprego que caracterizaram seu governo, e, as-
sim, recusando-se a votar em um candidato que represente a continuida-
de desse governo. Esse comportamento é apenas aparentemente para-
doxal porque o Presidente, nestes anos, figurou como tal de maneira
impecável. Em um cenário internacional difícil, projetou uma imagem
de estadista; em um país cheio de problemas e contradições, demons-
trou notável dedicação à coisa pública, honestidade, constante preocu-
pação com a justiça, e grande capacidade de conciliação. Por isso, os
brasileiros respeitam, senão admiram o Presidente. Mas, ao verificar
que seus salários não aumentaram, que suas oportunidades de emprego
não aumentaram, mas diminuíram, resistem em eleger um candidato
que represente a continuidade de seu governo.

A principal crítica que seu governo recebeu reiteradamente da opo-
sição – a de não se preocupar com o social – afinal se revelou falsa. Seu
governo foi socialdemocrata, pois, como é típico desse tipo de governo
quando chega pela primeira vez ao poder, aumentou a carga tributária e
gastou no social. Quando, por exemplo, Portugal e a Espanha transita-
ram para a democracia e foram governados por partidos
socialdemocratas, liderados, respectivamente, por Mário Soares e Felipe
Gonzalez, suas cargas tributárias e seus gastos sociais aumentaram sig-
nificativamente.4  Nos oito anos do governo Fernando Henrique Cardo-
so, a carga tributária cresceu de 28 para 34 por cento do PIB, e grande
parte deste excedente foi gasta em programas sociais nas áreas da edu-
cação, saúde, renda mínima, assistência social, reforma agrária, assis-
tência aos pequenos produtores rurais. No final de seu governo, é preci-
so reconhecer que, embora o país continue essencialmente injusto, avan-
ços significativos foram realizados na área social. A mortalidade infan-
til caiu de 48 para 30 por mil nascidos vivos. A taxa de analfabetismo
caiu de 19 por cento, em 1991, para 13 por cento, em 2000. O sistema

3 Segundo o Datafolha, a avaliação do governo FHC era a seguinte: 26% de ótimo e bom,
39% de regular, e 32% de ruim e péssimo.
4 Ver Maravall (1993).
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nacional de avaliação ficará como um marco da educação nacional
(ENEN, Provão, etc.). Imagino que a reforma gerencial da gestão públi-
ca de 1995-98, da qual participei, será, por sua vez, um marco da admi-
nistração pública brasileira. No plano político, o Presidente revelou-se
um democrata, no mais alto nível da palavra: respeitoso dos direitos
humanos, tolerante sempre, sempre disposto ao debate e à conciliação.
E no plano ético, deu um exemplo para todo o país. Sua mulher, Ruth
Cardoso, acompanhou-o em tudo, mas com luz própria, e sua contribui-
ção para o desenvolvimento do terceiro setor e para os organismos de
controle social da administração pública é inestimável. É natural, por-
tanto, que um político com qualidades pessoais deste porte termine seu
governo respeitado pelo povo – com bons índices de apoio popular.

Seu governo, entretanto, não ficará na história como o grande go-
verno que poderia ter sido, porque deixou a desejar no plano gerencial,
como a crise da energia de 2001 demonstrou, e, principalmente, porque
fracassou no plano econômico. Não apenas porque não logrou retomar
o desenvolvimento. Na verdade, não chegou sequer a estabilizar
macroeconomicamente o país, de forma que deixa uma herança pesada
para o futuro governo em termos de altas dívidas – interna, ou do Esta-
do, e externa, ou do país – e de altos déficits – público ou do Estado, e
externo, ou da nação. Dívidas e déficits que se espelham nas mais altas
taxas de desemprego que o país já teve.

Em termos de estoque, a dívida externa pública, em junho de 2001,
era de US$98 bilhões e a dívida privada, de US$120 bilhões. Desconta-
das as reservas de US$42 bilhões, temos uma dívida externa financeira
líquida de US$218 bilhões. Dada uma previsão de exportações, em 2002,
de US$ 54 bilhões, a relação dívida externa financeira líquida/exporta-
ções (que no Brasil é mais significativa do que a relação dívida externa/
PIB, dado o relativo fechamento da economia brasileira) está próxima
de 4. Ou seja: é mais do dobro do que seria uma dívida externa pruden-
te. A questão principal que hoje os analistas econômicos se perguntam é
se o Brasil entrará ou não em moratória (default).

Embora seja indiscutível a fragilidade financeira da economia brasi-
leira, e do erro cometido em 2001, é necessário assinar que, desde a
flutuação do câmbio de janeiro de 1999, a situação da economia brasi-
leira vem melhorando: o superávit comercial vem aumentando consis-
tentemente, já se podendo esperar US$ 9 bilhões de saldo comercial em
2002; o déficit em conta corrente foi reduzido para cerca da metade em
relação ao pico de 1998; e o país vem alcançando as metas fiscais do
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FMI. Portanto, creio que existem bases reais para se evitar o default,
mas isto dependerá mais dos credores do que do próprio país. Depende-
rá, também, de quem for eleito presidente da República, e de suas de-
clarações e atos nos meses que se seguirem.

O erro de agenda

Os maus resultados econômicos do Brasil nos anos 1990, evidenci-
ados pela baixa taxa de crescimento, pelo grande aumento da dívida do
Estado e do país – ou seja, da dívida pública e da dívida externa –, pelos
altos níveis de desemprego, e, agora, pela nova crise de balanço de pa-
gamentos, podem ser atribuídos a três ordens de fatos inter-relaciona-
dos: (1) o equívoco em relação à definição do problema maior a ser en-
frentado pelo governo a partir de 1995. (2) o Segundo Consenso de Wa-
shington, de acordo com o qual, deveríamos nos desenvolver com apoio
na poupança externa; e (3) a falta de consciência nacional de nossas eli-
tes, que, ao invés de aumentar seu grau de autonomia com a industrializa-
ção, diminuíram-no, ao buscarem reproduzir os padrões de consumo dos
países desenvolvidos e particularmente dos Estados Unidos.

Um erro de agenda explica de forma imediata os maus resultados
econômicos dos últimos oito anos. O Brasil não conseguiu alcançar a
estabilidade macroeconômica e retomar o desenvolvimento depois de
haver, em 1994 – sob a liderança de Fernando Henrique Cardoso, como
Ministro da Fazenda – tão brilhantemente logrado estabilizar uma alta
inflação que assolava o país desde 1980, porque, em seguida, adotou
uma política de câmbio e de juros equivocada. Porque, depois da valo-
rização ocorrida imediatamente ao Plano Real durante o segundo se-
mestre de 1994, foi incapaz de corrigir plenamente esse desequilíbrio,
na medida em que, mesmo depois de deixar flutuar o câmbio, manteve
uma taxa de juros artificialmente alta. Desta forma, enquanto a taxa de
câmbio sobrevalorizada promovia o consumo de bens importados e im-
pedia a estabilização de suas contas externas, a taxa de juros elevada
impossibilitava tanto que o país retomasse os investimentos quanto al-
cançasse o equilíbrio fiscal. Em nome do combate à alta inflação, e
obedecendo ao convite ou à proposta do Segundo Consenso de Wa-
shington de retomar o crescimento através do recurso à poupança exter-
na, o Brasil – aliás, como um grande número de países altamente
endividados – deixou de depreciar sua moeda para o nível compatível
com seu alto endividamento externo. Ao invés disso, manteve taxas de
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juros elevadíssimas, que inviabilizaram os investimentos internos e fi-
zeram explodir o déficit público e a dívida pública.

A definição da alta inflação como o principal inimigo a ser enfrentado
constituiu um grave erro de agenda. Ao invés de entender, como deveria tê-
lo feito, que o Plano Real se consumara com a reforma monetária de 1o de
julho de 1994, ou, no máximo, nos seis meses seguintes, pretendeu-se con-
tinuar com ele. Embora essa estratégia pudesse ser politicamente atrativa,
era ineficaz em termos de política econômica. Ao adotá-la, o governo igno-
rou que a neutralização da inércia inflacionária operada pelo Plano Real, a
eliminação de quase toda indexação de preços, e a abertura comercial que
tornara os preços locais dos bens comercializáveis expostos à competição
externa, já haviam logrado reduzir a taxa de inflação do país para níveis
aceitáveis, de forma que, embora a inflação continuasse a merecer atenção,
eram outros os desafios a serem enfrentados. Os dois principais inimigos,
então, a partir do Plano Real, eram o câmbio valorizado e a alta taxa real de
juros – irmãos gêmeos, conforme nos ensina a boa teoria macroeconômica.

O câmbio valorizado leva ao aumento do consumo e à diminuição
da poupança interna, e, por fim, ao desequilíbrio e à crise de balanço de
pagamentos. A alta taxa real de juros dificulta os investimentos, promo-
ve o desequilíbrio fiscal e acaba em crise financeira, quando os credo-
res se dão conta que as altas taxas de juros, ao invés de sinal de austeri-
dade monetária, estão ameaçando a capacidade de o Estado honrar sua
dívida interna. Tudo isto, porém, foi ignorado, e a equipe econômica
liderada pelo ministro Pedro Malan manteve a câmbio gravemente
sobrevalorizado e a taxa de juros artificialmente alta entre 1995 e 1998.

Em janeiro de 1999, depois de uma longa luta interna dentro do
governo, o Presidente da República, contrariando seu ministro da fa-
zenda, decidiu deixar flutuar o câmbio.5  A decisão corajosa revelou-se

5 Desta luta interna participamos Pérsio Arida, José Serra, Paulo Renato de Souza, e eu
próprio. De nós quatro, apenas Arida e Serra participaram da equipe econômica, o pri-
meiro como presidente do Banco Central nos primeiros sete meses, o segundo, como
Ministro do Planejamento, nos primeiros 15 meses do governo. Arida demitiu-se por
discordar da política de câmbio; Serra, para ser candidato à prefeitura de São Paulo.
Paulo Renato de Souza, como Ministro da Educação e eu, como Ministro da Administra-
ção Federal e Reforma do Estado, fomos excluídos da equipe econômica. Eu, porém,
insisti muitas e muitas vezes com o Presidente sobre a necessidade de desvalorizar ou
deixar flutuar o real. Formalizei minha posição com uma carta, em novembro de 1996,
acompanhada de um pequeno paper, que depois publiquei na Revista de Economia Polí-

tica, “As Três Formas de Desvalorização Cambial” (1997), no qual não mencionava o
Brasil devido à minha condição de ministro do governo.
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sábia.6  Depois de uma necessária elevação da taxa de juros, esta come-
çou a ser sistematicamente reduzida pelo novo presidente do Banco
Central. Entretanto, em 2001, um pequeno aquecimento da economia
brasileira, o início da recessão nos Estados Unidos, a crise da Argentina
e, principalmente, a depreciação do câmbio, que chegou a R$2,80 por
dólar, levaram o Banco Central, em nome do combate à inflação, a no-
vamente elevar a taxa de juros básica, fazendo-a voltar aos níveis
mais elevados do mundo. Mais uma vez o Banco Central do Brasil que-
brava a regra de ouro de qualquer política monetária competente – a de
estabelecer a taxa de juros mais baixa possível consistente com o equi-
líbrio macroeconômico. Como a determinação da taxa de juros é a úni-
ca arma com que contam as autoridades monetárias para atingir suas
metas, há sempre uma ‘boa razão’ para elevá-la. Em determinado mo-
mento, o objetivo é atrair capitais de curto prazo, noutro, impedir que a
economia se aqueça e o déficit em conta corrente aumente em demasia,
noutro ainda, é a busca de controlar a inflação mesmo que esta não seja
uma inflação de demanda. No Brasil, sempre há uma ‘boa razão’ para
aumentar a taxa de juros, sem falar na má razão: beneficiar os rentistas.

Em 2001, a razão principal alegada para elevar a taxa de juros foi o
cumprimento da meta inflacionária. A política de metas de inflação,
adotada pelo Banco Central em 2000, foi equivocadamente identificada
com o êxito da flutuação cambial de janeiro do ano anterior. E tornou-se
uma espécie de tabu, ou uma unanimidade nacional, que ninguém se
sentisse autorizado a discutir. Coisa semelhante, mas em proporção mais
grave, aconteceu na Argentina, com o Plan de Covertibilidad, que se
transformou em verdadeiro interdito, com trágicas conseqüências para
o país. No nosso caso, a proibição de debate não foi tão grave, mas foi
grave suficiente para que, por exemplo, nenhum dos principais candi-
datos à presidência da República, em 2002, se dispusesse a criticar a
adoção da política de metas. O máximo que se fez – como, aliás, tam-
bém fizemos eu e Nakano em um documento de grande repercussão,
intitulado “Uma Estratégia de Desenvolvimento com Estabilidade” e

6 Surpreendentemente, porém, apenas o presidente do Banco Central perdeu o cargo,
enquanto o ministro Pedro Malan foi mantido, apesar de ter sido desautorado pelo Presi-
dente. O novo presidente do Banco do Central, Francisco Lopes, que, dentro da equipe
econômica apoiara a flutuação do câmbio, permaneceu poucos dias no cargo. Sem o
apoio do ministro, e enfrentando as naturais dificuldades que se seguiram à flutuação do
câmbio, foi substituído por Armínio Fraga, que permanece no cargo. Todos os economis-
tas citados são originários ou fazem parte do corpo docente da PUC do Rio de Janeiro.
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tornado público no início de 2002 – foi afirmar que a política de metas
deveria levar em consideração um prazo mais longo, e desconsiderar
flutuações temporárias da taxa de câmbio.7  A meta relevante de infla-
ção deve ser a de médio e longo prazos, pois acelerações e desacelerações
transitórias não exigem mudança na taxa de juros. A taxa real de juros
tem que reagir primordialmente ao hiato do produto para controlar a
inflação. Quando se introduz a taxa de câmbio nesta função de reação, é
preciso distinguir a natureza dos choques externos e a transitoriedade,
ou não, da variação cambial. Reação de pronto a qualquer apreciação
ou depreciação pode resultar em instabilidade desnecessária.8

Na verdade, em 2000, o Brasil não estava pronto para uma política
de meta de inflação, porque esta só tem sentido quando se parte de uma
situação de equilíbrio macroeconômico e se quer evitar que o país perca
esse equilíbrio. Ora, este não era o caso do Brasil. A taxa de juros
elevadíssima e a taxa de câmbio sobre-avaliada eram indicação clara
que era necessário, primeiro, resolver esses dois problemas gêmeos e,
depois, consolidar a estabilização macroeconômica, através de uma po-
lítica de meta de inflação. Quando a taxa de câmbio não é de equilíbrio
– ou seja, quando não garante a zeragem do déficit em conta corrente,
em uma economia que já está altamente endividada no plano externo –
, a elevação da taxa de câmbio necessária terá, por definição, um efeito
inflacionário.9  Um efeito inflacionário temporário, desde que a econo-
mia permaneça desindexada, e a mudança de preços relativos a favor
dos bens comercializáveis não seja anulada pela elevação dos preços
não-comercializáveis. Mas é sempre um efeito inflacionário, que man-
teria a política de meta de inflação sob a ameaça de uma espada de
Dâmocles.

A política de meta de inflação representou um grande avanço em
matéria de política econômica dos países desenvolvidos. Primeiro, por-
que foi uma opção pragmática. Ao invés de se afirmar, dogmaticamente,

7 Ver Bresser-Pereira e Nakano (2002a). A repercussão do paper na imprensa encontra-
se documentada em dossier especial, disponível em www.bresserpereira.org.br. O docu-
mento foi publicado na Revista de Economia Política, 21(3), julho 2002, e nesse número
já estão publicados quatro papers comentando, principalmente, a possibilidade de múlti-
plos equilíbrios da taxa de juros.
8 Ver Ball (2000), Taylor (2001).
9 A taxa de câmbio de equilíbrio não é, por definição, a taxa que zera o déficit em conta
corrente, a não ser quando o país já se encontra altamente endividado, e um objetivo central
de política macroeconômica passa a ser a redução dos índices de endividamento externo.
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que a inflação era sempre causada pelo aumento da oferta de moeda, a
causa da inflação ficou mais indefinida, deixando-se maior espaço para
as políticas econômicas a serem pragmaticamente adotadas. É verdade
que esse pragmatismo começou, em seguida, a ser perdido, quando os
economistas dos bancos centrais não resistiram, e se puseram a adotar
modelos oficiais para a meta de inflação, nos quais as causas da infla-
ção voltavam a se tornar rígidas. Em segundo lugar, a política de meta
de inflação foi um avanço, porque a política monetária transformou-se,
na prática, em política de taxa de juros, reconhecendo-se, assim,
keynesianamente, o caráter exógeno da quantidade de moeda e da taxa
de juros.10  E, também, porque nessa política, a curva de Philips de curto
prazo, inclinada, foi devidamente restabelecida.

Todos esses méritos da política de meta de inflação, entretanto, não
justificavam sua adoção pelo Brasil, em 2000, quando a taxa de câmbio
estava ainda evidentemente sobrevalorizada, devido à alta taxa de ju-
ros. Tanto não se justificavam que, em 2001, o Banco Central equivo-
cou-se gravemente em desencadear uma guerra contra a alta do câmbio
– envolvendo nova elevação da taxa de juros, venda de dólares no mer-
cado financeiro local, e troca de títulos federais não indexadas por títulos
indexados em dólares – em nome do cumprimento da meta da inflação.
Acabou, de qualquer forma, não a cumprindo, ao mesmo tempo em que
aumentava a vulnerabilidade do país a uma crise de balanço de pagamen-
tos e, mais amplamente, à possibilidade de uma crise financeira.

O câmbio valorizado, ao não garantir aos exportadores um regime
mais compensador, reduzia as exportações e, ao aumentar os salários da
classe média artificialmente, propiciava o aumento do consumo e a di-
minuição da propensão a poupar. Esta diminuição, que pode ser derivada
do conceito contábil de poupança, era confirmada, no plano da teoria
keynesiana, pela queda dos investimentos e pela conseqüente não realiza-
ção da renda potencial que a alta taxa de juros provoca. Como ‘compensa-
ção’, a taxa de câmbio artificialmente elevada, além de manter os ricos
artificialmente ricos em dólares, reduzia o valor, em reais, da dívida pública
indexada em dólares e sua porcentagem em relação ao PIB – uma medida
que os economistas do sistema financeiro privilegiam em suas análises.

No plano monetário, por sua vez, a taxa de juros elevada aumentava
a dívida interna do país, e sinalizava para o exterior a insegurança das

10 Isto está bem claro, por exemplo, na ‘regra de Taylor’ (1993).
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autoridades monetárias locais quanto à estabilidade da economia brasi-
leira. Esta sinalização, por seu turno, legitimava o alto ‘risco Brasil’ – e,
portanto, a taxa de juros paga pelos empréstimos do Brasil no exterior. E,
o que é mais grave, induzia ao aumento dessa taxa de juros, que passava
também a refletir a política de juros do Banco Central do Brasil. Ou seja:
se suas autoridades se dispunham a pagar, por seus empréstimos de curto
prazo, uma taxa de juros maior do que aquela paga pelos bancos centrais
de países com o mesmo nível de classificação de risco pelas agências
especializadas, isto significava uma desconfiança interna em relação à
capacidade de pagamento do país, que podia, então, ser partilhada pelos
credores externos. No documento Bresser e Nakano (2002a), salientamos
a existência desse equilíbrio múltiplo da taxa de juros, bem como do efei-
to perverso da alta taxa de juros. Ao afirmarmos que a política de altas
taxas de juros, que o Banco Central do Brasil vem seguindo há muitos
anos, tinha, entre outros, o efeito de elevar o ‘risco Brasil’, não estáva-
mos, com isto, dizendo que a fixação da taxa de juros básica pelo Banco
Central fosse o único determinante da taxa de juros internacional paga
pelo Brasil. É claro que os índices de endividamento público e externo, e
de déficit público e déficit em conta corrente que o país apresenta conti-
nuam a ser os fatores fundamentais. Mas, está claro que, ao adotarmos no
Brasil uma taxa de juros básica muito alta e estarmos sempre prontos a
elevá-la, estávamos indicando para o sistema financeiro internacional nossa
própria desconfiança na economia nacional. Por isso, mostramos naquele
trabalho que, enquanto a taxa de juros básica (SELIC) paga pelo Banco
Central do Brasil era duas a três vezes maior do que as taxas pagas pelos
bancos centrais de países com classificação de risco igual, as taxas de
juros pagas ao exterior pelas empresas brasileiras eram cerca de dois pon-
tos percentuais mais altas do que as taxas pagas pelas empresas daqueles
países.11  O efeito sobre a taxa de juros externa é, portanto, menor do que
a diferença relativa das taxas de juros básicas: enquanto estas, no Brasil,
têm variado entre 9 e 12% ao ano, contra uma taxa de juros paga por
países de classificação de risco igual à do Brasil de 4 a 6 por cento reais,
o diferencial relativo de taxas de juros externas é bem menor.

11 É preciso distinguir com clareza a ‘classificação de risco’ de um país, que é feita por
agências como a Moody’s e a Standard & Poors, do “risco-país”, que é dado simples-
mente pela subtração, da taxa de juros paga pelo país no exterior, a taxa de juros paga
pelos títulos do Tesouro americano. Enquanto a classificação de risco tem uma certa
autonomia ou exogeneidade, o risco-país é totalmente endógeno. Mais do que isto, iden-
tifica-se com a taxa de juros paga.
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Ao tomar a decisão de elevar os juros em 2001, o Banco Central, em
nome da estabilidade de preços, tornou a desestabilizar gravemente a
economia brasileira. O equilíbrio macroeconômico é dado pelo nível de
preços, sem dúvida, mas é dado principalmente pelo equilíbrio
intertemporal de suas contas externas. Uma economia está equilibrada
macroeconomicamente quando tem taxas de juros suficientemente bai-
xas para poder investir e crescer, e, quando o faz, as exportações cres-
cem proporcionalmente às importações, de forma que se possa manter a
taxa de endividamento externo. A taxa de endividamento externo é
medida pela relação dívida externa/PIB, e, no caso do Brasil, cujo coe-
ficiente de exportações é muito baixo, principalmente pela relação dívi-
da externa/exportações.

Graças à intervenção do Banco Central no mercado financeiro em
2001, elevando a taxa de juros, vendendo US$8 bilhões no mercado
interno e convertendo US$20 bilhões de títulos públicos em títulos
indexados em dólares, as autoridades monetárias lograram baixar a taxa
de câmbio, que se elevara de cerca R$2,40 para R$2,80 por dólar. Com
isto, evitou-se uma pequena e provisória elevação da taxa de inflação.
Mas o custo dessa política foi alto, como se verificaria no ano seguinte,
quando nova crise cambial ameaçou o país, e só foi debelada graças a
novo acordo com o FMI. Entretanto, a taxa de câmbio, que fora mantida
baixa artificialmente, graças à taxa de juros elevada, voltou a subir para
próximo de R$3,00 por dólar – era o mercado que cobrava sua conta –,
embora a taxa de juros continuasse em níveis exorbitantes.

Por que a nova crise cambial? Procurou-se explicar o fato com a
“subida” de Lula nas pesquisas eleitorais. Entretanto, o candidato do
PT já estava com intenções de voto superiores a 30 por cento, muito
antes de a crise se desencadear. Na verdade, desde as eleições munici-
pais de outubro de 2000, quando o PT alcançou ampla vitória, princi-
palmente nas grandes cidades, estava claro que a probabilidade de elei-
ção de um candidato de esquerda era muito grande. Por outro lado, an-
tes da crise também ficou claro que, na busca da eleição, Lula moderou
suas propostas, eliminando delas qualquer elemento radical. A dificul-
dade do candidato do governo em avançar nas pesquisas eleitorais pode
ter sido um gatilho para desencadear a crise – os mercados financeiros
precisam de um gatilho qualquer – mas, certamente, não foi sua causa.
Esta tem que ser procurada na fragilidade financeira internacional do
país, que a política equivocada de 2001 deixou novamente exposta aos
analistas internacionais. Quando a crise econômica abateu-se sobre a
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Argentina, muita gente observou, corretamente, que o Brasil havia se
‘descolado’da sorte daquele país com a desvalorização de janeiro de
1999. De fato, isto aconteceu. O Brasil, que seguia um caminho seme-
lhante ao da Argentina, salvou-se de um desastre maior quando deixou
flutuar o câmbio. O grande erro da Argentina, naquele momento, foi
não nos ter acompanhado. Mas esse descolamento era relativo. Quando
o Brasil, em 2002, voltou a revelar superávits comerciais decepcionantes
– que poderiam ter sido evitados, se as autoridades monetárias houves-
sem sido mais realistas e mais respeitosas do mercado –, os analistas
dos bancos internacionais voltaram a se lembrar dos prejuízos realiza-
dos com a Argentina e, na primeira oportunidade, iniciaram seu ataque
especulativo contra o real. A crise de desconfiança, porém, teria sido
facilmente contornada, se não fossem as semelhanças entre as duas eco-
nomias, especialmente os superávits comerciais insuficientes, que apon-
tavam para um futuro default.

O socorro pronto do FMI evitou o pior, mas, ao mesmo tempo, con-
firmou uma verdade sempre esquecida: os credores internacionais e o
próprio FMI só se preocupam e só falam no déficit público e na dívida
interna, mas, quando acontece a crise, ela sempre ocorre pelo lado ex-
terno, na medida que o déficit em conta corrente e a dívida externa
tornam-se, a seu ver, altos demais, e não mais se oferece a perspectiva
de alta probabilidade de pagamento, ou, mais precisamente, de conti-
nuidade do serviço da dívida. Nesses momentos, nunca é o país devedor
quem declara moratória. São os agentes financeiros internacionais que
suspendem a rolagem da dívida e, se não houver intervenção do agente
de última instância, o FMI, o default torna-se inevitável. Mesmo no
caso do Brasil, em fevereiro de 1987, quando o Ministro da Fazenda
Dílson Funaro declarou a moratória do país, a iniciativa pode ter pareci-
do ser do Brasil: na verdade, o país não tinha alternativa. Poderia ter
sido mais prudente, e declarado uma moratória ‘branca’, parando de
pagar por falta de reservas, mas, em qualquer hipótese, o default era
inevitável, e decorrera do endividamento irresponsável do país e da con-
seqüente perda de confiança dos credores.

O Segundo Consenso de Washington

Creio ter deixado claro na seção anterior que o Brasil não alcançou a
estabilidade macroeconômica depois de haver alcançado, em 1994, a
estabilidade de preços, porque adotou uma agenda equivocada: não co-
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locou como prioridade a estabilização das suas contas externas. Cabe,
agora, perguntar o porquê desse erro. Eu poderia responder, simples-
mente, que o problema foi de incompetência técnica e emocional dos
responsáveis pelas decisões de política econômica. Embora esta expli-
cação seja legítima, na medida que muitas vezes os interesses estão neu-
tralizados e, não obstante, o formulador de política econômica toma
decisões incompetentes, que não levam aos objetivos que ele próprio
visa, vou aqui apresentar uma razão mais geral.12  Fomos vítimas do que
proponho chamar o Segundo Consenso de Washington.

De acordo com o Segundo Consenso de Washington, formulado nos
anos 1990, países altamente endividados, como o Brasil, poderiam de-
senvolver-se recorrendo à poupança externa, ou seja, endividando-se
ainda mais. É preciso, portanto, não confundi-lo com Consenso de Wa-
shington, que resumiu a política americana em relação aos países alta-
mente endividados nos anos 1980. Creio ter sido o primeiro no Brasil a
ter desenvolvido uma crítica sistemática das idéias ali presentes.13  Este
consenso, na forma pela qual foi expresso por John Williamson, em um
paper de 1989, consistia de uma série de princípios que pregava o ajus-
te fiscal e reformas orientadas para o mercado, ou no que foi também
chamado de ‘ajuste estrutural’.14  Acabou se tornando um símbolo da
política neoliberal daqueles anos, embora não propusesse necessaria-

 12 Ver meu “Self-Interest and Incompetence” (Bresser-Pereira, 2001). Versão ampliada,
em português, está para ser publicada na Revista Brasileira de Economia.
13 Refiro-me à aula magna no Congresso Anual da ANPEC – Associação Nacional de
Pós-Graduação em Economia –, em dezembro de 1990, em Brasília. Esta aula foi depois
publicada em Pesquisa e Planejamento Econômico (Bresser-Pereira, 1991a). No início
de 1999, alguns dias antes de desvalorizar o real, o Presidente perguntou-me de quanto
deveria ser a desvalorização. Respondi, sem hesitar, que deveria ser de 25 por cento.
Várias vezes, mais tarde, Fernando Henrique Cardoso referiu-se a esta conversa, dizen-
do-me que fora eu aquele que mais seguro se revelara em relação ao problema. Deve-se
assinalar, entretanto, que a mudança de posição do Presidente deveu-se, em grande parte,
ao fato de que um dos diretores do Banco Central, Francisco Lafayette Lopes, provenien-
te da PUC do Rio de Janeiro, no último trimestre de 1998, mudou sua posição e passou a
apoiar a flutuação do câmbio. Para efetivá-la, ele assumiu a presidência do Banco Cen-
tral, substituindo Gustavo Franco, para ser logo em seguida, diante das dificuldades mo-
mentâneas da flutuação, substituído por Armínio Fraga.
14 Ver Williamson (1989). A carga ideológica contra o texto de Williamson foi grandemente
exagerada. Williamson não é um ultraliberal, e o consenso que detectou em Washington
não era um consenso ultraliberal, não visava reduzir o Estado ao mínimo. Tinha apenas
um viés liberal (ou neoliberal na língua inglesa, na qual liberal significa progressista). O
que não impedia que houvesse ultraliberais entre os que o adotavam.
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mente reformas ultraliberais visando reduzir o Estado ao mínimo. Era,
entretanto, ‘neoliberal’, na medida em que havia nele um claro viés pró-
mercado. Este viés era compreensível, dados o estatismo e o protecio-
nismo que haviam caracterizado o período anterior. O Brasil, como a
maioria dos países em desenvolvimento altamente endividados, neces-
sitava de ajustamento fiscal e de reformas orientadas para o mercado,
especialmente de maior abertura comercial. Mas era um consenso peri-
goso, na medida em que ignorava a importância de um Estado forte nos
planos administrativo e financeiro, para se ter um mercado livre e atu-
ante. Em outras palavras, ignorava que as reformas não deveriam visar
enfraquecer o Estado, mas, pelo contrário, fortalecê-lo. O Primeiro Con-
senso de Washington está hoje morto, em parte porque muitas das refor-
mas foram feitas, em parte devido ao seu fracasso em promover o de-
senvolvimento na América Latina. O apoio popular que, por exemplo,
os programas de privatização obtinham no início dos anos 1990 desapa-
receram dez anos depois, em grande medida porque monopólios natu-
rais ou quase-naturais, como a produção hidrelétrica de energia, a dis-
tribuição de energia e os sistemas de telefonia fixa urbana, foram objeto
de privatização da mesma forma que setores competitivos.

Entretanto, no início dos anos 1990, um outro consenso, que eu pro-
ponho chamar de Segundo Consenso de Washington, estava se forman-
do – um consenso que teria efeitos mais devastadores sobre os países
em desenvolvimento altamente endividados, inclusive o Brasil, quando
comparado ao primeiro consenso. Um consenso estabelecido igualmente
em Washington, e que, entretanto, foi adotado pelas elites da grande
maioria dos países em desenvolvimento econômico muito mais pronta-
mente do que o primeiro porque, aparentemente, não implicava nenhum
custo – apenas benefícios. Um consenso que surge depois que o Plano
Brady equaciona – e não resolve – a crise da dívida dos anos 1980. Um
consenso que se forma para explicar e justificar uma nova onda de fluxo
de capitais que se dirigiu para os países em desenvolvimento.

O Segundo Consenso de Washington é a dimensão verdadeiramente
internacional do primeiro. Ao invés de dizer o que os países em desen-
volvimento deveriam fazer para ajustar ou estabilizar suas economias,
estabelecia o que deveriam fazer para crescer, para se desenvolver. A
receita era simples: bastaria completar o ajuste fiscal e empreender as
reformas neoliberais e, em função deste bom comportamento, usar a
poupança externa. Ao invés do ‘desenvolvimento cum dívida’ dos anos
70, teríamos agora o ‘desenvolvimento cum poupança externa’. Para
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obter esta poupança, era necessário completar as reformas orientadas
para o mercado com a abertura financeira.

Sobre os temas da abertura financeira e dos fluxos de capital, desen-
volveu-se um amplo debate entre os economistas dos países desenvol-
vidos – alguns, críticos da liberalização, outros, entusiastas. Estes parti-
am do pressuposto neoclássico de que toda liberalização é benéfica,
afirmavam que a liberalização financeira é tão necessária para o desen-
volvimento quanto a liberalização comercial, e devem ocorrer ao mes-
mo tempo. Entre os trabalhos críticos, um dos mais significativos foi o
de Rodrik, que demonstrou não haver evidência de que países sem con-
troles de capitais cresçam mais.15  Esta literatura é muito interessante,
mas não deve ser confundida com a crítica ao Segundo Consenso de
Washington. A crítica à abertura financeira concentra-se principalmen-
te no problema da instabilidade financeira internacional causada por
fluxos de capital descontrolados, enquanto que a crítica do Segundo
Consenso de Washington, que estou aqui propondo, é a crítica a uma
idéia mais geral – a de que os países já endividados possam desenvolver
suas economias com base em poupança externa. O Segundo Consenso
de Washington pressupõe e faz o elogio da abertura financeira, de for-
ma que a crítica a ele implica não aceitar esse tipo de liberalização, mas
essa crítica é mais ampla, porque põe em causa a idéia, até então nunca
desafiada, de que poupança externa seja o modo adequado de financiar
o desenvolvimento.

A estratégia de desenvolvimento econômico do Segundo Consenso
de Washington tinha, e tem ainda, um enunciado simples e claro – bem
como aparentemente razoável – como toda ideologia bem sucedida. Pode
ser resumida em uma proposição que todos nós, cidadãos dos países em
desenvolvimento, ouvimos dezenas de vezes:

“Nós entendemos que vocês não tenham mais recursos para financiar
seu desenvolvimento, mas não se preocupem, façam o ajuste fiscal e
as reformas, que nós financiaremos seu desenvolvimento com
poupança externa, se possível com investimentos diretos”.16

Tal preceito compõe-se de três pontos. O primeiro ponto, ou a pre-
missa, “nós compreendemos que vocês não tenham mais recursos para

15 Ver Rodrik (1998: 61).
16 Sobre a estratégia de crescimento com poupança externa ver Bresser-Pereira e Nakano
(2002b).
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financiar seu desenvolvimento”, é falso, embora tivesse aparência de
verdade, dado o alto endividamento externo dos países. É óbvio que um
país como o Brasil, ou como o México, ou como a China, tem recursos
para se desenvolver. Mesmo depois de substituir uma parte da poupan-
ça interna por poupança externa, em decorrência do Segundo Consenso
de Washington, quatro quintos dos investimentos continuaram a ser fi-
nanciados por poupanças domésticas. O Brasil, como os demais, não
conta com ‘todos’ os recursos necessários ou, mais precisamente, dese-
jáveis para financiar seu desenvolvimento. Mas quem os tem? É, po-
rém, um país que já realizou sua acumulação primitiva e sua revolução
capitalista, de forma que já dispõe de um Estado e de uma classe de
empresários capazes de canalizar, através do sistema financeiro, pou-
panças para o investimento.

O segundo ponto, ou as duas condições, “mas não se preocupem,
façam o ajuste fiscal e as reformas”, era o mais razoável dos três, embo-
ra já vimos que pode envolver prejuízos para os países. A primeira con-
dição, a de completar o ajuste fiscal, ou de superar a crise fiscal, era
correta: era e continua sendo para o Brasil uma condição para a recons-
trução do Estado. As reformas orientadas para o mercado eram também
bem-vindas, desde que sensatas ao invés de pura ideologia ultraliberal.
Era sensato, por exemplo, abrir mais as economias dos países em desen-
volvimento, reduzindo o alto grau de protecionismo que caracterizara o
período substituidor de importações; era sensato privatizar setores com-
petitivos ou razoavelmente competitivos; era sensato modernizar a ad-
ministração pública, substituindo gradualmente a administração públi-
ca burocrática por uma administração pública gerencial; era sensato eli-
minar privilégios no campo da previdência social. Não era sensato, entre-
tanto, privatizar monopólios naturais, nem privatizar empresas que se
beneficiassem de altas rendas ricardianas devido a um problema de mo-
nopólio natural (o caso, por exemplo, das usinas hidrelétricas), e tampouco
fazia sentido privatizar uma atividade como a da previdência básica, que
é obrigação de um Estado democrático e corresponde a um direito social.
Os países desenvolvidos não fizeram tais loucuras – deixaram-nas por
conta de alguns dos países em desenvolvimento – seguindo um velho
princípio: façam o que eu digo, mas não o que eu faço. O Brasil não
privatizou a previdência básica, mas privatizou monopólios naturais ou
quase-naturais, e indústrias beneficiárias de rendas ricardianas.

No entanto, o erro mais grave na racionalidade do Segundo Consen-
so de Washington está no seu terceiro ponto, na sua conclusão. Cumpri-
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das as duas condições, conclui o consenso “que nós financiaremos seu
desenvolvimento com poupança externa, se possível com investimento
direto”. Aí estava a armadilha que levou a maioria dos países em desen-
volvimento já altamente endividados no final dos anos 1980 a pouco
crescerem nos anos 1990; aí está a origem das crises de balanço de
pagamentos, cujo caso limite foi o da Argentina; aí está uma causa bási-
ca da equivocada decisão brasileira de desconsiderar o problema do
desequilíbrio externo em seguida ao Plano Real. Aí está também a ex-
plicação principal para o fato de o Brasil haver entrado em duas crises
de balanço de pagamentos: uma em 1998, no final do primeiro quadriênio
do governo Fernando Henrique Cardoso, a outra em 2002, no final do
segundo quadriênio.

A política de crescimento com poupança externa contraria grande
parte da experiência internacional. Existe a clássica exceção dos Esta-
dos Unidos no século XIX, mas, de um modo geral, as pesquisas reali-
zadas entre os países da OCDE, a partir do paper original de Feldstein e
Horioka, mostram que, embora esses países recebam e façam investi-
mentos diretos entre si, quase cem por cento da acumulação de capital
neles realizada é resultado de poupança nacional.17  Em um primeiro
momento, os economistas neoclássicos, presos a seus preconceitos so-
bre a mobilidade dos capitais, definiram os resultados como um quebra-
cabeça – o chamado Feldstein-Horioka puzzle. Entretanto, estudos pos-
teriores demonstraram que não se tratava de um quebra-cabeça, mas,
sim, de um simples problema de restrição de solvência – solvency

constraint – de cada país. Quer dizer, os países da OCDE não se dis-
põem a se endividar para investir, ou se endividam limitadamente. Por
isso, os investimentos são financiados fundamentalmente por poupança
nacional.18

O investimento direto não é recebido pelos países ricos para financi-
ar déficits em conta corrente, mas para que aproveitem mutuamente as
vantagens tecnológicas das empresas multinacionais. O Brasil, porém,
ao contrário dos países desenvolvidos, tem usado os investimentos dire-
tos e os empréstimos, de acordo com o Segundo Consenso de Washing-

17 Cf Feldstein e Horioka (1980) e toda a literatura que esse paper provocou.
18 Ver Rocha e Zerbini (2002) para uma survey da evidência. Os autores citam os estudos
de Sinn (1992) e Coakley et al. (1996) como evidências adicionais, além das do seu
próprio estudo, de que a correlação Feldstein-Horioka não é um quebra-cabeça, mas
exprime apenas uma solvency constraint.
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ton, para financiar déficit em conta corrente, e, em conseqüência, para
aumentar o consumo. Da mesma forma que muitas das reformas que os
países ricos aconselharam aos em desenvolvimento, como as reformas
privatizando a previdência básica, não foram por eles próprios adotadas,
também no caso do financiamento dos seus investimentos, eles não se-
guem os conselhos insistentemente dados aos países intermediários. É a
velha estória – ‘faça o que eu digo, não o que eu faço’ – que se repete.
Os países ricos sabem que a poupança externa que vem com os financi-
amentos e investimentos diretos se converte em consumo, na medida
em que a taxa de câmbio é artificialmente apreciada. Sabem também
quais são as suas restrições de solvência.

Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, os investimentos
direitos aumentaram extraordinariamente: até 1994, o país recebia no
máximo 2 bilhões de dólares por ano de investimentos estrangeiros;
depois do Real o país passou a receber, em média, 2 bilhões de dólares
por mês em investimentos diretos. Mas, contrariando o saber convenci-
onal, a taxa de formação de capital não aumentou e a taxa de crescimen-
to da renda por habitante permaneceu em torno de 1 por cento per capita.
Durante os anos 1990, a produtividade aumentou extraordinariamente
graças – principalmente – à abertura comercial, mas a política
macroeconômica, baseada em altas taxas de juros e em câmbio relativa-
mente valorizado, impediu que o aumento da produtividade se transfor-
masse em crescimento da renda por habitante. Por outro lado, as altas
taxas de juros continuaram desestimulando o investimento real. Desta
forma, o aumento do endividamento externo patrimonial provocado pelo
aumento dos investimentos diretos não teve como contrapartida aumen-
to da acumulação de capital.

A explicação para isto está no fato de que existe um mecanismo
perverso que transforma os financiamentos, inclusive os investimentos
diretos das empresas multinacionais, em consumo. Esse mecanismo não
é inevitável, mas, se não houver uma plena consciência dele, e das polí-
ticas macroeconômicas adequadas para neutralizá-lo, os resultados po-
derão ser desastrosos, como têm sido no Brasil. O mecanismo é sim-
ples, e nada tem a ver com as próprias empresas, mas com a política
macroeconômica do governo. O investimento direto é um fluxo finan-
ceiro adicional para dentro do país que, mantida a taxa de juros, abaixa
a taxa de câmbio de equilíbrio da economia, apreciando a moeda local.
Com a valorização aumentam, por definição, os salários, já que a apre-
ciação do câmbio é uma mudança de preços relativos a favor dos bens e
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serviços não comercializáveis, dentre os quais o mais importante é a
força de trabalho. Aumentando os salários em função da apreciação da
moeda local, aumenta o consumo, diminuindo, proporcionalmente, a
poupança nacional. Foi o que aconteceu no Brasil: nos últimos anos o
nível de investimentos cresceu muito pouco, enquanto que a poupança
doméstica caía proporcionalmente ao défícit em conta corrente.

Está, portanto, embutido no Segundo Consenso de Washington um
elemento de valorização artificial da taxa de câmbio: quanto maiores os
financiamentos ou os investimentos diretos, que aumentam o
endividamento financeiro e patrimonial do país, mais apreciada tende a
se tornar a taxa de câmbio, menos estimuladas as exportações ou a subs-
tituição competitiva de importações, maior – artificialmente – o poder
aquisitivo dos assalariados e maior seu consumo, conseqüentemente,
portanto, menor poupança interna, compensando-se, assim, a entrada
da poupança externa com a diminuição da interna, e mantendo-se o no
mesmo nível o déficit em conta corrente, ou seja, a necessidade de no-
vos financiamentos.

Mesmo que o investimento da multinacional tenha sido feito em pré-
dios e equipamentos, a poupança externa, embutida no investimento
direto, foi anulada pela redução da poupança interna, causada pelo au-
mento do consumo. Como o investimento direto financiou o déficit em
conta corrente, o país absorveu poupança externa, ou seja, endividou-
se, mas não cresceu, nem aumentou sua capacidade de remunerar o ca-
pital estrangeiro investido.

O novo consenso interessava fundamentalmente aos bancos comerci-
ais e aos bancos do investimento nos países ricos, nos quais o excesso de
capitais ou de poupanças que buscam de novos mercados lucrativos é
uma constante. Interessava mais amplamente aos países ricos, cujas polí-
ticas comerciais são sempre as de aumentar saldos comerciais. E o novo
consenso contou, naturalmente, com o apoio das duas instituições finan-
ceiras internacionais sediadas em Washington: o FMI e o Banco Mundial.

Como o FMI compatibilizava o caráter frouxo do Segundo Consen-
so de Washington com sua política macroeconômica supostamente dura?
Fundamentalmente, através da estratégia de concentrar toda a sua aten-
ção nas contas fiscais do país, deixando de lado as contas externas. Se
examinarmos os acordos firmados pelo FMI nos anos 1990, verificare-
mos que o déficit em conta corrente está sempre em segundo plano. Mal
é mencionado. Se o fosse, e o FMI estabelecesse metas rígidas para o
saldo comercial e a conta corrente, não teríamos o Segundo Consenso
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de Washington. Concentrando-se no déficit público, o FMI continuava
a merecer sua fama de ‘duro’`, embora, no plano externo, estivesse sen-
do ‘frouxo’. E justificava essa política com a teoria dos déficits gêmeos:
se o país controlava o déficit público estaria automaticamente contro-
lando o déficit em conta corrente. Ora, sabemos que essa teoria só faz
sentido quando a taxa de câmbio é de equilíbrio. Quando ela está valo-
rizada, como tem sido o caso do Brasil desde 1994, o país pode ter
déficits públicos relativamente pequenos – se não superávits – e gran-
des déficits em conta corrente. E, certamente, a economia pode estar
desaquecida, e, não obstante, manifestam-se os dois déficits.

Fique claro que a poupança externa que um país recebe é, por defini-
ção, déficit em conta corrente. Mantidas as reservas constantes, é aumen-
to de endividamento internacional, seja na forma de dívida financeira,
seja na forma de dívida patrimonial, representada pelo estoque de capital
estrangeiro. O que dizia – e ainda diz – o Segundo Consenso de Washing-
ton, portanto, é que era legítimo que países já altamente endividados se
endividassem ainda mais, desde que cumprissem os requisitos do Primei-
ro Consenso: ajuste fiscal e reformas orientadas para o mercado.

Financiamento para o subdesenvolvimento

Por que haveria aí um erro de estratégia do ponto de vista do desen-
volvimento dos países altamente endividados? Por que uma certa apre-
ciação do câmbio seria perversa? Por que estaríamos, nesse caso, diante
de um típico financiamento para o subdesenvolvimento?

Em primeiro lugar, porque há um limite para o endividamento de um
país. A partir de um certo limiar, torna-se crescentemente perigoso con-
tinuar se endividando, principalmente em termos financeiros, mas tam-
bém, ainda que em menor grau, em termos patrimoniais. Nos anos 1970,
quando foi Ministro da Fazenda, Mario Henrique Simonsen costumava
dizer que o índice dívida externa/exportação não deveria superar 2. Al-
guns anos mais tarde, em seu livro-texto de macroeconomia, Simonsen
foi mais preciso, mas menos severo: um país devedor com um índice
divida externa/PIB inferior a 2 estaria em uma situação confortável;
entre 2 e 4 sua situação seria duvidosa; acima de quatro, crítica.19

19 Ver Simonsen e Cysne (1995).
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Pesquisas recentes confirmaram a primeira intuição de Simonsen.
Embora seja impossível defini-lo com precisão, as pesquisas empíricas
confirmam que há um limiar acima do qual a dívida se torna negativa
para o país. O Banco Mundial definiu esse limiar pelo índice dívida/
exportações, que não deveria ultrapassar 2,2, e pela relação dívida/PIB,
que seria de 80%. A maioria dos episódios de crise de dívida ocorreu
quando um desses dois limiares foi ultrapassado. No caso do Brasil, que
é um país relativamente fechado para o exterior – seu índice de exporta-
ções sobre o PIB continua em torno de 10% –, o índice dívida externa/
exportações é claramente o índice crítico. Cohen foi mais estrito. Se-
gundo ele, quando o índice de endividamento supera 2, ou a porcenta-
gem dívida externa/PIB supera 50%, a probabilidade de reestruturação
da dívida torna-se alta e o efeito negativo sobre o crescimento torna-se
significativo.20  Finalmente, um estudo recente de três economistas do
FMI demonstra que, a partir do índice de endividamento 1,6-1,7 e de
35-40% do PIB, “o impacto médio da dívida sobre o crescimento da
renda por habitante parece se tornar negativo”. O estudo também mos-
tra que quando a relação dívida-exportação aumenta de 1 para 3, a taxa
de crescimento declina 2 pontos percentuais por ano.21

No caso do Brasil, o índice de endividamento dívida externa/expor-
tações era superior a 3 no início dos anos 1990. Uma política de cresci-
mento com poupança externa era, portanto, altamente desaconselhável
apenas por essa razão. Hoje este índice já é 4, não obstante uma parte
considerável do endividamento ocorrido na década tenha sido feito atra-
vés de investimentos diretos, que aumentam a dívida patrimonial, mas
não influenciam os índices de endividamento financeiro. O fato de par-
te de a poupança externa ter vindo na forma de investimentos diretos é,
por um lado, favorável para o país, na medida em que a liquidez desse
tipo de dívida é menor. Mas é, por outro lado, negativa, na medida em
que esses investimentos – não considerados nos índices de endividamento
externo – envolvem pagamento de serviços ao exterior.

Em segundo lugar, atendida a condição de não ultrapassar o limiar
de endividamento externo, o financiamento com poupança externa po-
derá ser favorável desde que o endividamento correspondente não pro-
voque valorização do câmbio. A valorização, entretanto, tenderá a ocorrer

20 Ver Cohen (1993).
21 Ver Pattillo, Poirsin and Ricci (2002).
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no mercado já que, em princípio, a taxa de câmbio de equilíbrio é infe-
rior à taxa de câmbio de equilíbrio com zero de déficit em conta corren-
te, quando se admite ser aquele equilíbrio compatível com um déficit
em conta corrente. Para impedir tal valorização, que provocará a eleva-
ção artificial dos salários e, em conseqüência, do consumo, a solução
seria reduzir compensatoriamente a taxa de juros. Isto, entretanto, não
foi considerado pela política econômica adotada pelo Brasil. Ainda que
houvesse baixa de taxa real de juros em relação às taxas altíssimas do
período anterior a 1994, quando prevalecia a alta inflação, a taxa de
câmbio manteve-se valorizada, os salários elevados artificialmente, o
consumo igualmente elevado, e a taxa de poupança interna rebaixada.

De fato, o que ocorreu no Brasil após 1994 foi que os substanciais
déficits em conta corrente, ou seja, a poupança externa aplicada no país,
parte da qual em investimentos diretos, foi compensada pela diminui-
ção da poupança interna, de forma que os investimentos totais não au-
mentaram no período, pelo contrário, diminuíram e, como já vimos, o
desenvolvimento não foi retomado.

O Gráfico 1 é muito expressivo a esse respeito. A poupança externa
é a diferença entre a curva de investimento total e a curva de poupança
externa, ambas medidas na escala da direita. Vemos, por ele, que a pou-
pança externa, que estava zerada entre 1988 e 1992, e mesmo negativa
entre 1993 e 1994 – o que significa que estávamos pagando dívida –,
torna-se positiva a partir de 1995. Ou seja, passamos a ter déficits em
conta corrente, que são crescentes até 1999. A partir daí, estabilizaram-
se e, em seguida, passaram a diminuir – o que o gráfico já não mostra.
Não obstante o aumento da poupança externa, os investimentos totais
não aumentam. Pelo contrário, diminuem um pouco, na medida em que
a poupança doméstica diminui, devido ao aumento artificial dos salári-
os causado pela valorização do câmbio. Vemos também que os investi-
mentos totais não aumentam, apesar da grande elevação dos investi-
mentos diretos, medidos na escala da direita. Houve, portanto, uma com-
pleta e perversa compensação do aumento da poupança externa pela
diminuição da interna.
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Gráfico 1: Taxas de investimento (1), de poupança doméstica (2)
e taxa de investimento estrangeiro direto

(% sobre PIB; (1)-(2)=Taxa de poupança externa)

Fonte: FIBGE e Banco Central do Brasil.

Existe, ainda, uma terceira condição para que o financiamento ex-
terno – ou a poupança externa – promova o desenvolvimento do país:
que este, ao receber os financiamentos esteja envolvido em um forte
processo de desenvolvimento e, portanto, conte com um grande número
de investimentos privados e possivelmente estatais. Nos anos 1970, era
isto o que ocorria. Por isso, podemos ver no Gráfico 1 que a poupança
externa foi sempre positiva naquele período, ou seja, o país se endivida-
va, mas, em compensação, aumentava a taxa de investimento. De acor-
do, porém, com o Segundo Consenso de Washington, não importava
que esses países, além de envidados externamente, não tivessem proje-
tos de investimento. O ‘mercado’, transformado em um estranho agente
substantivado, encarregar-se-ia de criar as condições para os investido-
res externos formularem e executarem os projetos de desenvolvimento.

Ignorava-se, assim, que a teoria econômica nos ensina que um défi-
cit em conta corrente crônico está sempre associado a um câmbio valo-
rizado. Ignorava-se, também, que a valorização do câmbio é uma forma
artificial de elevar salários, e, em conseqüência, de aumentar o consu-
mo, principalmente da classe média e da classe rica, cujo consumo tem
significativo componente importado. Ignoravam-se ambas as coisas,



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 384

enquanto o Brasil incorria em enormes déficits em conta corrente e aumen-
tava, de forma irresponsável, seu endividamento externo nos anos 1990.

Observe-se que não estou negando que a poupança externa possa
ser útil a um país. Entretanto, ela só o será se as três condições que
estabelecemos acima forem atendidas. Ou seja, que o país não tenha
ultrapassado o limiar de endividamento, que não permita a valorização
do câmbio e o decorrente aumento do consumo, e que existam amplas
oportunidades de investimento produtivo. Nenhuma das três condições
estava presente no Brasil, nos anos 1990. Por isso o recurso à poupança
externa só representou endividamento – foi um caso típico de
endividamento para o subdesenvolvimento.

O que tivemos, nos anos 1990, com o Segundo Consenso de Wa-
shington, foi uma política de populismo cambial com apoio do FMI e
do Banco Mundial. Há duas formas de populismo econômico, o fiscal –
gastar mais do que se arrecada – e o cambial – valorizar o câmbio.
Canitrot deixou este assunto claríssimo em seu clássico paper de 1975.22

A primeira forma é mais óbvia do que a segunda, mas ambas são igual-
mente desastrosas, sendo que a segunda é mais perigosa, na medida em
que as crises dos países em desenvolvimento começam sempre por uma
crise cambial. Também ocorrem em função do déficit público e do des-
controle monetário, mas isto só ocorrerá se o país estiver vivendo um
período de boom econômico e, portanto, de excesso de demanda. Ora,
desde os anos 1970 que o Brasil, como a maioria dos países latino-
americanos, não tem essa experiência.

Mas, alguém poderia perguntar, demonstrando uma certa ingenuida-
de: poupança externa recebida por um país não é sinônima de investi-
mentos diretos estrangeiros? Por que, então, relacioná-la com populismo
cambial? Em primeiro lugar, porque poupança externa é sinônima de
déficit em conta corrente; só é sinônima de investimento direto estran-
geiro para quem não conhece as contas do balanço de pagamentos. Mas,
poderia continuar o hipotético perguntador ingênuo: se contabilmente
sabemos que poupança é igual a investimento, poupança externa não
financia apenas investimento? Não, novamente. Pode financiar tanto
investimento quanto consumo, mas geralmente financia consumo, já que,
como vimos, aprecia o câmbio, e o câmbio valorizado estimula o consu-
mo. Na verdade, poupança externa é uma expressão marota. Ou

22 Canitrot, 1975.
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marotamente usada, como acontece com muitos outros termos nesta ci-
ência tão ideológica, mas tão orgulhosa de não sê-lo como é a ciência
econômica. Poupança externa é simplesmente déficit em conta corren-
te, mas, como pode ser financiada por investimentos diretos, é facil-
mente confundida com estes.

Quando o déficit em conta corrente – ou a poupança externa – é finan-
ciado por investimentos diretos temos, sem dúvida, uma situação mais
favorável do que quando financiado por empréstimos, mas, nem por isso,
a poupança externa é benéfica. Se o país tiver grandes projetos de inves-
timento – como era o caso do Brasil nos anos 1970, ou dos Estados Uni-
dos, no século dezenove –, o financiamento do déficit em conta corrente
com investimento direto poderá ser benéfico. Se, entretanto, este não for
o caso, e o investimento direto acabar financiando consumo, só aumenta-
rá a dívida do país, já que o estoque de capitais externos no país é também
dívida – é dívida patrimonial, servida por remessa de dividendos ao invés
de remessa de juros. O total da dívida financeira mais a dívida patrimonial
do país menos as reservas e os investimentos e os empréstimos ao exterior
constitui o passivo externo líquido do país.

No caso do Brasil, o investimento direto externo era cerca de US$2
bilhões por ano, no início da década, e continuou a ser os mesmos US$2
bilhões, mas, por mês, no governo Fernando Henrique Cardoso. Contudo,
nem por isso a taxa de acumulação de capital e a taxa de crescimento do
país aumentaram. A poupança externa foi compensada pela despoupança
interna, dado que a poupança doméstica caiu com a valorização do câmbio,
e deu-se o conseqüente aumento da propensão média a consumir, de forma
que a taxa de investimento não aumentou e o país permaneceu semi-estag-
nado, crescendo menos de um por cento per capita no período.

Elites alienadas

Cabe, porém, uma terceira questão encadeada. Se o erro de agenda,
privilegiando o combate à inflação e não o desequilíbrio externo, foi
resultado do Segundo Consenso de Washington, por que o Brasil acei-
tou sem crítica esse consenso? Minha resposta a esta pergunta só pode
ser uma: porque não apenas as autoridades econômicas, mas, em termos
mais amplos, as elites brasileiras demonstraram-se alienadas, incapazes
de definir e defender o interesse nacional. A política econômica no go-
verno Fernando Henrique Cardoso foi desastrosa, na medida em que
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refletiu a incapacidade das elites brasileiras de pensar por conta própria
e de criticar o Segundo Consenso de Washington.

Um país, quando realiza sua revolução capitalista, tende também a rea-
lizar sua revolução nacional. Através da primeira, a apropriação do exce-
dente passa a ocorrer principalmente através do mercado, as instituições
passam a garantir a propriedade e os contratos, e a acumulação de capital e
a incorporação de progresso técnico tornam-se processos intrínsecos ao
sistema econômico. Através da segunda revolução, as decisões do governo
passam a responder aos interesses nacionais, ou seja, aos interesses do tra-
balho e do capital nacionais. O Brasil completou sua revolução capitalista
nos anos 1960, mas, no início dos anos 1980, quando começou sua grande
crise, sua revolução nacional, ainda que houvesse avançado, não se havia
completado. Interrompida pela crise da dívida externa e pela crise fiscal do
Estado, a revolução nacional continuou paralisada nos anos 90. Não apenas
porque os brasileiros continuaram vítimas do complexo de inferioridade
colonial, ou da ‘fracassomania’ de que nos falou Albert Hirschman.

Este é um problema cultural difícil de ser solucionado, especialmen-
te enquanto as elites brasileiras se revelarem incapazes de se identificar
com a própria nação. Minha impressão, entretanto, é a de que os pobres
– ou o povo – têm avançado nesta matéria. São capazes de absorver a
cultura estrangeira e incorporá-la criativamente na nossa própria cultu-
ra. O caso do nosso mais bem sucedido bem cultural de exportação – a
música popular brasileira – é uma indicação positiva nesse sentido. Os
níveis crescentes de educação, atingindo hoje a massa da população
brasileira, contribuem na direção de uma maior capacidade de valorizar
o que é nosso. Entretanto, enquanto o povo avança, ainda que lenta-
mente, na recusa do complexo de inferioridade colonial, nossas elites
retrocederam dramaticamente nos últimos 20 anos.

As elites cafeeiras do Oeste paulista, além de iniciar a revolução
capitalista brasileira, contribuíram de forma significativa no sentido de
definir uma identidade nacional. A Semana de Arte Moderna, de 1922,
e o Manifesto Pau Brasil foram marcos dessa mudança. Em seguida, a
elite industrial paulista e a elite tecnocrática do Rio de Janeiro, reunidas
em torno dos governos Vargas e Kubitschek, representaram um enorme
avanço na afirmação dos interesses nacionais.23  A revolução nacional
avançou a passos largos, a partir de então. E, apesar dos pesares, conti-

23 Não falo em elites tecnocráticas cariocas, mas do Rio de Janeiro, porque os membros
dessa elite provinham de todas os estados do país.
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nuou a avançar durante o regime militar. Entretanto, quando o Estado
desenvolvimentista, que fora tão bem sucedido em promover o desen-
volvimento nacional, entrou em crise, nos anos 80, nossas elites perde-
ram rumo. Naquele momento, a ideologia neoliberal, se não a ultraliberal,
tornara-se dominante em Washington e Nova Iorque, e se transformava
em ofensiva sobre os países em desenvolvimento. Dada a crise que estes
países viviam, especialmente na América Latina, os arautos das novas
ideologias encontraram, aqui, um campo fértil. Um campo mais fértil do
que nos próprios países ricos. Nos anos 1990, nossas elites, que desde os
anos 1930 haviam aumentado significativamente sua capacidade de iden-
tificar e de defender o interesse nacional, retrocederam de forma dramáti-
ca. Diante da crise da estratégia anterior de desenvolvimento, ao invés de
pensar uma nova estratégia que consultasse aos interesses nacionais, sim-
plesmente se renderam à ofensiva ideológica de Washington.

Em seu último livro, Em busca de novo modelo, Celso Furtado vol-
tou a dar ênfase a um problema que se tornou central para as classes
médias e altas brasileiras, pelo menos desde os anos 1960: a busca de-
senfreada de imitar os padrões de consumo dos países centrais, particu-
larmente dos Estados Unidos. Nesse livro, Furtado volta às raízes do
desenvolvimento econômico: a revolução capitalista e a revolução ci-
entífica. A interação entre esses dois processos deve ser buscada, de um
lado, na intuição de Galileu de que a natureza seria racional e poderia
ser reduzida a esquemas geometrizáveis; de outro, ao processo de acu-
mulação capitalista, que torna a racionalidade instrumental dominante.
Neste processo, porém, a industrialização tardia de países como o Bra-
sil foi muito diferente da que ocorreu nos países hoje desenvolvidos,
porque enquanto nestes a inovação e a difusão combinam-se para res-
ponder às próprias necessidades das sociedades, naqueles a difusão é
marcada pela tentativa de imitação por parte das elites – as classes altas
e as médias – dos padrões de consumo do centro.

Esta reprodução dos padrões de consumo vai continuar a determinar
hoje as duas tendências centrais das economias periféricas: (1) a pro-
pensão ao endividamento externo; e (2) a propensão à concentração
social da renda. Ambos os processos têm como matriz a alta propensão
das elites brasileiras a consumir em obediência à ansiedade de reprodu-
zir o consumo central. Comparando o Brasil com a Índia, Furtado nos
apresenta dados poderosos em favor do seu argumento. Embora a Índia
tenha uma renda por habitante que é um quinto da brasileira, sua taxa de
poupança é consideravelmente maior do que a do Brasil. Como se ex-
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plica isto? Pelo fato de que a renda é muito mais concentrada no Brasil
nas classes altas e médias do que na Índia. Naquele país, os 20 por cento
mais ricos controlam uma renda quatro vezes maior do que os 20 por
cento mais pobres, enquanto que, no Brasil, o último termo dessa rela-
ção é igual a 32.

A busca da reprodução dos padrões de consumo norte-americanos
está na raiz seja da concentração de renda, seja da baixa taxa de pou-
pança: desta, dada a própria natureza da tentativa; daquela, na medida
em que a demanda para os bens de consumo de luxo produzidos depen-
de dessa concentração. A primeira relação parece-me indiscutível. Já a
segunda, eu creio que perdeu grande parte da sua validade. Nos anos
1960 e 1970, período em que o acesso a muitos dos bens de consumo de
luxo estava restrito à classe média e à classe alta, a concentração de renda
já existente era reforçada pelo tipo de bem produzido. Hoje, entretanto,
quando as empresas buscam desesperadamente atingir os pobres com seus
bens e serviços, eu creio que o agravamento da concentração de renda,
que continua a ocorrer, deve ser buscado antes no enfraquecimento relati-
vo dos pobres em defender seus interesses, e no tipo de desenvolvimento
tecnológico, que aumentou a demanda de trabalho qualificado, enquanto
que diminuía a de trabalho não-qualificado.

Mais importante na análise de Furtado, entretanto, é o fato de que as
classes beneficiadas com essa concentração não se revelam à altura de
seu papel de elites. Ao copiarem os padrões de consumo norte-america-
nos, não poupam para investir, e endividam o país no exterior. A acusa-
ção de prática do populismo econômico, que essas classes usam para
atacar os políticos populares, é indevida porque é o consumo delas, e
não o dos pobres, que leva ao déficit público e, principalmente, ao
‘populismo cambial’: a valorização artificial do câmbio, em nome do
combate da inflação, para facilitar o consumo de bens e serviços com
considerável componente importado. Não são os pobres que adquirem
bens importados, nem que viajam para o exterior.

Celso Furtado concentra, assim, sua análise no consumo das elites.
Estou de acordo, mas seria ainda mais severo. É patético o fracasso
político das elites atuais. Alienadas em um grau impensável, fracassam
na sua missão de dirigir o país. Ao reproduzirem os padrões de consu-
mo do centro – inclusive em suas tristes residências ‘neoclássicas’ que
constituem uma irrisão para a grande arquitetura brasileira – reprodu-
zem, também, de forma acrítica, a ideologia externa. Ao invés de defi-
nirem, caso a caso, qual o interesse nacional, e defendê-lo, dedicam-se
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apenas ao confidence building. O que lhe interessa é saber o que os es-
trangeiros pensam do Brasil, não o que o Brasil pensa sobre seu futuro.

O risco da crise interna

A crise de balanço de pagamentos poderá ser agravada ou superada,
dependendo da forma que o governo enfrentar o problema interno. No
plano externo, o governo fez o mais importante: logrou, logo que a crise
se tornou clara, um novo acordo com o FMI. A perda de confiança dos
credores estrangeiros não foi superada, já que a renovação dos créditos
de longo prazo e das linhas de crédito comerciais de curto prazo das
empresas brasileiras continua suspensa, mas o governo e o FMI fizeram
o que era obrigação de ambos no momento. Por outro lado, a iniciativa
do Presidente Fernando Henrique Cardoso de conversar com os candi-
datos à presidência sobre esse acordo, obtendo deles sua concordância
– o que não significava, naturalmente, que concordassem com a política
econômica que tornou o acordo necessário – era o que melhor poderia
ter feito no plano político. O importante, agora, é impedir que a crise exter-
na se transforme em crise interna, uma passando a realimentar a outra. No
momento em que escrevo este artigo, setembro de 2002, já há claros sinais
de que a crise interna está em marcha. As empresas endividadas em dólares
enfrentam dificuldade em rolar suas dívidas, não apenas porque os credores
não renovam seus empréstimos, afetando sua liquidez, mas também porque
a taxa de câmbio subiu, provocando redução de seus lucros, se não prejuí-
zos. Por outro lado, os empresários naturalmente pessimistas diante dos
fatos, diminuíram seus investimentos.

Diante desses fatos, é necessário que o governo assegure a devedo-
res e especuladores que usará, sem hesitação, suas reservas para manter
a taxa de câmbio em um nível que leve ao equilíbrio da conta-corrente.
Certamente não é de R$ 2,40 por dólar, mas também não é maior que a
taxa atual, de aproximadamente R$ 3,00. Em lugar de uma meta de
inflação, devemos, conservando a flutuação do câmbio, ter em vista um
nível de taxa de câmbio real para garantir exportadores e devedores.
Imagino que esse nível, que deveria ser assegurado através das medidas
clássicas de uma flutuação ‘suja’, seria de cerca de R$ 3,00 reais por
dólar. No momento, entretanto, seria inclusive razoável que as autorida-
des monetárias deixassem que a taxa de câmbio subisse para próximo
de R$ 3,50, para, desta forma, desestimular as saídas e estimular as
entradas. Isto porque os agentes econômicos saberão ou desconfiarão –
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racionalmente que a taxa de equilíbrio, para a qual a taxa afinal voltará,
será menor. Mas a taxa de câmbio não deverá subir além desse nível, a
fim que se evite um debilitamento adicional das empresas endividadas.

Por outro lado, dadas a suspensão da rolagem da dívida e as previ-
sões de déficit em conta corrente e de amortizações, a expectativa é de
que o país, cujas reservas líquidas estão em torno de US$23 bilhões,
termine o ano com reservas líquidas próximas de zero ou negativas. O
problema que se coloca para o governo é saber até que ponto deve usar
suas reservas para manter o câmbio no nível que estimo de equilíbrio,
ou se deixa que ocorra o overshooting do câmbio. Em qualquer hipóte-
se, a herança que o atual governo deixa para o próximo é de crise. O
default só será evitado se o FMI liberar o uso de seus recursos, que, em
princípio, não devem ser usados, até o momento em que um aumento ou
a perspectiva de um aumento do superávit comercial leve os credores a
renovar suas linhas de crédito. Williamson realizou um cuidadoso estu-
do das perspectivas de default do Brasil, e chegou à conclusão que, de
um lado, há um elemento de pânico por parte do mercado, que não se
justifica pelas declarações dos candidatos; e, de outro, a prática de ele-
vadas taxas de juros conspira para manter a dívida interna em elevação
e a economia como um todo sob perigo, já que o superávit primário
tenderá a ser de R$53 bilhões em 2003, contra um total de juros inter-
nos de R$176 bilhões. Tudo, afinal, dependerá, de um lado, de como
será o comportamento do novo governo na área fiscal e monetária, e, de
outro, dos credores externos.24

Na área interna, o problema fundamental é o de enfrentar o pessi-
mismo dos empresários e reverter a queda dos investimentos, que está
provocando taxas de desemprego recordes. Neste caso, não há outra
coisa a fazer senão começar a reduzir a taxa de juros de forma determi-
nada. Quando, no início deste ano, o documento “Uma Estratégia de
Desenvolvimento com Estabilidade” tornou-se público, eu e Nakano
pensávamos no novo governo que se avizinhava, dado o ano eleitoral.
Nessa ocasião deveria ser decidida a baixa dos juros, ao mesmo tempo
em que se deixaria que a taxa de câmbio deslizasse para seu nível mais
alto de equilíbrio. Mas, diante da crise de confiança internacional e da
recessão interna, e dado o fato de que a taxa de câmbio já atingiu um
nível razoável, seria aconselhável que o governo começasse imediata-

24 Ver Williamson (2002).



FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO — 391

mente a baixar gradualmente a taxa de juros. Adicionalmente, é essen-
cial que, através de políticas do Banco Central, provavelmente usando
os recursos compulsórios, se estimule o setor bancário a emprestar, e se
utilize o BNDES como instrumento adicional para garantir internamen-
te a rolagem em reais das dívidas contraídas pelas empresas no setor. Já
que a crise de balanço de pagamentos não decorre de excesso de de-
manda, mas, pelo contrário, é acompanhada por insuficiência de de-
manda, o objetivo de todas essas medidas é o de evitar a recessão inter-
na e, assim, evitar que a crise de balanço de pagamentos mais a recessão
interna se transformem em crise bancária ou financeira.

No documento citado, Nakano e eu demonstramos que a taxa de
juros básica paga pelo Banco Central, ao contrário do que se afirmava,
não é altíssima devido à classificação de risco do Brasil. Essa elevação
é explicada por um ‘conservadorismo monetário’ excessivo, que é pra-
ticado há mais de dez anos pelo Banco Central. Muitos países, com
classificações de risco iguais ou piores do que a do Brasil, apresentam,
consistentemente taxas de juros básicas duas a três vezes menores. En-
tendíamos, no início de 2002, que a redução da taxa de juros para cerca
da metade do nível atual deveria ser adotada no próximo governo, den-
tro de um quadro de mudança de regime de política econômica, para,
assim, se poder retomar o desenvolvimento. Dadas, porém, a nova crise
de confiança externa e a recessão interna, que ameaçam a solvabilidade
das empresas, o governo Fernando Henrique Cardoso deveria começar
imediatamente a abaixar a taxa de juros.

Uma alternativa ‘ortodoxa’ foi proposta por alguns. Ao invés de abai-
xar, estaria na hora de aumentar a taxa de juros, para tentar reduzir o
câmbio e a inflação. O próprio FMI pressionou o governo brasileiro
nesse sentido, quando da assinatura do último acordo. Isto seria razoá-
vel, caso a crise de balanço de pagamentos fosse resultado de excesso
de demanda. Não ela não o é. Esta crise é resultado de excesso de dívida
e da existência de déficit em conta corrente ainda muito alto, embora
com tendência à baixa. Elevar a taxa de juros em uma situação desse
tipo foi o que fez a Nova Zelândia, em 1997, como resposta à crise dos
países asiáticos, que se refletia fortemente naquele país. O resultado foi
desastroso, levando, inclusive, o partido do governo a perder as elei-
ções seguintes. A Austrália, enfrentando o mesmo problema, fez o oposto
– reduziu a taxa de juros e estimulou a economia voltando-se para o
mercado externo. Foi um grande êxito e o governo reelegeu-se.



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 392

A diferença daqueles países em relação ao Brasil é que suas econo-
mias não eram tão frágeis internacionalmente. Mas isto não significa
que devamos, diante da crise de balanço de pagamentos, nos amedron-
tar. Ao contrário, os perigos que enfrentamos são maiores, exigindo
maior determinação e coragem da nossa parte. O essencial, agora, é
fortalecer as empresas e os bancos nacionais. Estes estão sólidos, gra-
ças à competente reestruturação realizada através do PROER e à boa
qualidade da sua administração, mas não há solidez que resista à crise
externa acoplada à interna.25

Ao mesmo tempo, o governo precisa aprofundar seu ajuste fiscal.
Da mesma forma que certa ortodoxia incompetente certamente proporá
elevar juros, outra ‘heterodoxia’, também incompetente, proporá gastar
mais para aumentar a demanda. Ambos seriam erros igualmente graves.
Quando o FMI assinou novo acordo com o Brasil, em agosto de 2002,
contentou-se com um superávit primário de 3,75 por cento. Naquele
momento, vários economistas e homens públicos brasileiros lamenta-
ram a ‘dureza’ do FMI, que ‘impediria o desenvolvimento do Brasil’.
Este tipo de ‘keynesianismo’ equivocado não honra o grande econo-
mista inglês. É apenas sua tradução vulgar, populista.26

Keynes defendia, sem dúvida, uma política fiscal ativa quando o
país estivesse entrando em uma recessão. Hoje, este tipo de política é
universalmente aceito, apesar de toda a onda neoclássica contra o pen-
samento de Keynes. Entretanto, Keynes sempre defendeu que se o país
partisse de uma situação de equilíbrio fiscal, deveria voltar, imediata-
mente após a adoção da política fiscal ativa, ao equilíbrio fiscal tempo-
rariamente perdido. Para ele, era inadmissível um déficit público crôni-
co. Além disso, Keynes supunha que a recessão, assim como a conse-
qüente tendência à deflação, resultavam de uma propensão a investir
provisoriamente rebaixada, devido à insegurança quanto ao futuro dos
investidores em ativos reais ou dos consumidores.

25 O PROER, embora muito criticado pela oposição, porque obviamente teve um custo,
foi um programa competente do Banco Central, pois que logrou sanear o sistema finan-
ceiro brasileiro em 1996. Os bancos de varejo insolventes foram reestruturados, e os
depósitos bancários, preservados. Em compensação, os acionistas dos bancos
reestruturados perderam seu controle e sua propriedade – dado que o patrimônio líquido
dos bancos havia se tornado negativo.
26 Ver Bresser-Pereira e Dall’Acqua (1991).
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Depois de Keynes, um segundo aspecto ficou claro em relação ao
déficit público, à demanda agregada, e à inflação. Esta pode ocorrer em
situação de insuficiência crônica de demanda e de déficit público tam-
bém crônico. Nesses casos, a baixa propensão dos empresários para
investir é conseqüência do déficit público e da inflação, que levam os
produtores a formar perspectivas negativas em relação ao futuro. Ora,
nestas circunstâncias, a melhor política de estímulo à demanda agrega-
da não é aumentar o gasto fiscal, mas diminuí-lo. Nestas circunstâncias,
apenas uma política dessa natureza será capaz de restabelecer a confi-
ança dos empresários e de levá-los a retomar os investimentos, porque a
expectativa (racional) dos agentes econômicos é a de que a continuida-
de do déficit público levará, mais cedo ou mais tarde, à crise fiscal e
financeira. O mesmo raciocínio se aplica para os investidores e credo-
res internacionais.

Considerando estas expectativas, seria adequado que o governo,
enquanto estivesse providenciando a baixa gradual dos juros, procuras-
se, mesmo neste ano de eleições, aumentar o superávit primário para 4.
Sei que não é fácil nem agradável, mas jamais recuperaremos o crédito
externo e a confiança dos empresários internos se afrouxarmos a políti-
ca fiscal. Pelo contrário, precisamos endurecê-la.

O compromisso informal com uma taxa de câmbio real igual ou um
pouco superior a R$ 3,00, a baixa gradual, mas firme, da taxa de juros e
o aprofundamento do ajuste fiscal manterão a economia no próximo
ano desaquecida, crescendo aproximadamente à mesma taxa deste ano
– zero por cento de crescimento da renda por habitante. Mas, em com-
pensação, poderemos esperar, dentro de um prazo razoável, a volta do
crédito externo e da confiança interna.

Mais do que isto, será possível ao país, afinal, crescer sem a ‘restri-
ção externa’. Ou seja, dada a taxa de câmbio real mais alta, será possí-
vel que aumente o PIB, sem que se produza um déficit em conta corren-
te que obrigue as autoridades monetárias a restringir o crescimento. No
passado, usava-se a expressão ‘restrição externa’ para significar a falta
de acesso aos mercados financeiros internacionais. Note-se, portanto,
que estou usando essa expressão em um sentido quase oposto. Foi o
Segundo Consenso de Washington, logo, a falta de restrição nesse sen-
tido que nos levou à crise atual. Dados os índices elevados de
endividamento da economia brasileira, esta só voltará a crescer de for-
ma sustentada, sem restrição externa, se a sua taxa de câmbio for a de
equilíbrio da conta corrente.
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Conclusão

O governo Fernando Henrique Cardoso termina em um quadro de
crise de balanço de pagamentos. O Presidente foi extremamente bem
sucedido quando, como Ministro da Fazenda, liderou o Plano Real, em
1994, e estabilizou os preços. A política que sua equipe econômica ado-
tou nos anos seguintes, porém, ao invés de completar a estabilização
macroeconômica, fez com que ela se deteriorasse. A razão imediata
deste mau resultado foi o governo ter estabelecido como sua principal
agenda econômica a garantia da estabilidade de preços, ao invés de com-
preender que este objetivo estava razoavelmente garantido, e tratar de
priorizar o equilíbrio das contas externas.

Os primeiros quatro anos de governo terminaram em crise cambial, seja
porque o ajustamento fiscal insatisfatório e as altas taxas de juros impedi-
ram o equilíbrio fiscal, seja porque a taxa de câmbio sobrevalorizada levou
a grandes déficits em conta corrente, e ao grande aumento da dívida externa
e do passivo total líquido do país. O segundo período do governo foi inau-
gurado com uma corajosa e bem sucedida flutuação do real, mas terminou
igualmente em crise de balanço de pagamentos. Em seguida à flutuação do
câmbio, a taxa de juros, que havia sido elevada no momento da desvaloriza-
ção, foi sendo reduzida pelo Banco Central, enquanto as metas fiscais eram
atingidas graças, principalmente, ao aumento dos impostos. A taxa de juros
básica, entretanto, mantinha-se em nível muito superior àquele que justifi-
caria as classificações de risco do Brasil. Não obstante, quando, no início
de 2001, diante do agravamento da crise da Argentina e do fato que a eco-
nomia brasileira dava modestos sinais de aquecimento, a taxa de câmbio
subiu para próximo de R$ 3,00. Ou seja, o Banco Central cometeu o erro de
novamente priorizar o combate à inflação em prejuízo das contas externas.
Elevou a taxa de juros e vendeu dólares no mercado para impedir que a taxa
de câmbio se estabilizasse nesse nível. Com isto, voltava-se à política de
1995-98, de dar toda prioridade ao combate à inflação.

A razão principal para esse comportamento irracional foi ter o go-
verno aceito de forma acrítica o Segundo Consenso de Washington,
segundo o qual países altamente endividados, como o Brasil, poderiam
resolver seus problemas recorrendo à poupança externa, isto é, a mais
endividamento. Esta política interessava aos países ricos, que assim viam
justificados grandes superávits comerciais; interessava também aos ban-
cos internacionais que podiam emprestar a elevadas taxas de juros aos
países emergentes; e, por fim, interessava às autoridades locais, na me-
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dida em que nela havia um elemento populista – o populismo cambial –
suficientemente disfarçado para contar com o apoio do próprio FMI. O
Fundo, nos termos do Segundo Consenso de Washington, ao invés de
adotar um hard budget constraint, adotou claramente um soft current

account constraint, o que interessava a seus principais acionistas, tanto
no plano comercial quanto no financeiro.

A crise de balanço de pagamentos hoje em curso provavelmente não
teria ocorrido, se não fossem o novo aumento da taxa de juros, em 2001,
e o uso de US$ 28 bilhões para evitar a depreciação do real. Esse novo
erro de política econômica acentuou a fragilidade financeira do país.
Existe, portanto, uma possibilidade concreta de os credores obrigarem
o país ao default. Entretanto, é razoável prever a mudança das perspec-
tivas dos credores internacionais em relação à nossa capacidade de manter
o serviço da dívida. Esta mudança ocorrerá se a meta contratada com o
FMI de 3,75 por cento do PIB de superávit primário continuar a ser
alcançada, se a depreciação do real, ocorrida nos últimos meses, ele-
vando a taxa de câmbio para cerca de R$3,00, for mantida aproximada-
mente nesse nível, de forma a se consolidar a tendência, hoje já eviden-
te, de aumento do superávit comercial, e, também, se o novo presidente
revelar-se confiável para com os credores internacionais.

Sem dúvida, a atual crise de balanço de pagamentos está relacionada
com as eleições que se avizinham. Ao aumentarem as expectativas de
vitória da oposição, a crise de confiança, que estava latente, aflorou.
Há, nesta crise, um elemento de pânico ou de “efeito manada”. Mas tam-
bém não há dúvida que ela reflete uma política gravemente equivocada,
por parte da equipe econômica chefiada pelo Ministro Pedro Malan nes-
tes oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso. Nestes oito anos, a
equipe econômica e as elites que ela representa erraram ao adotar ou apoiar
uma política de juros altos, que impede o investimento enquanto aprofunda
o endividamento público, e de câmbio baixo, que produz a felicidade no
curto prazo, às custas da crise cambial anunciada.

Por que o governo do Brasil, aliás, como o da grande maioria dos
países em desenvolvimento – as grandes exceções são a China, a Índia,
e, na América Latina, o Chile – adotou tal política? Principalmente por-
que suas elites revelaram-se particularmente alienadas. Da mesma for-
ma que essas elites reproduzem os padrões de consumo do centro, como
Celso Furtado voltou a ressaltar com grande veemência em seu último
livro, eu adiciono que elas reproduzem as idéias do centro, estando as
duas reproduções intrinsecamente relacionadas.
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Só será possível sair desse impasse na medida em que as elites brasi-
leiras percam poder para a sociedade civil e, mais amplamente, para as
camadas populares. Furtado percebe este fato quando afirma que “o
ponto de partida do processo de reconstrução que temos de enfrentar
deverá ser uma participação maior do povo no processo de decisão”.27

Contudo, em seguida, contraditoriamente, ele manifesta sua esperança
de que os intelectuais ajam como uma vanguarda para evitar a mancha
de irracionalidade se alastre. Não creio que os intelectuais tenham essa
capacidade ou mesmo essa virtualidade. Só vejo esperança para o Bra-
sil, na medida em que a democracia se aprofunde, que círculos cada vez
mais amplos da população se envolvam no debate público, tanto nos
planos local e setorial como no plano nacional, estabelecendo, assim,
limites para a alienação das classes médias e altas. Em outras palavras:
na medida em que a atual democracia de elites seja, finalmente, substi-
tuída por uma democracia de sociedade civil, ou de opinião pública, na
qual o debate público generalizado se transforme em fator determinante
das principais políticas públicas adotadas pelo país.28  Não chegamos
ainda a esse estágio de governança, mas, se nosso desenvolvimento eco-
nômico tem sido decepcionante nos últimos dois decênios, o mesmo
não se pode afirmar sobre o desenvolvimento político.

Não obstante toda a força da ideologia globalista, que insiste na tese
da crescente debilitação dos Estados nacionais, estou convencido de
que poderemos, sim, afirmar nosso interesse nacional. Na globalização,
os Estados nacionais são mais interdependentes, mas precisam ser cada
vez mais fortes. Globalização é competição entre empresas nacionais –
convencionalmente chamadas de multinacionais – no patamar mundial.
O que os governos dos países ricos fazem é defender o capital e o traba-
lho nacionais, ou seja, suas empresas nacionais. O Brasil não tem alter-
nativa senão fazer o mesmo.
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