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Resumo

O artigo retoma o debate – a rigor, mais político do que
propriamente econômico – sobre as famosas regras do Consenso
de Washington, equivocadamente identificadas por críticos
apressados com um conjunto de prescrições de cunho neoliberal.
Os autores reexaminam tanto o teor como o efeito dessas regras
com base na experiência recente dos países da América Latina,
em especial a Argentina e o Brasil, e concluem que a maior parte
dos problemas enfrentados se deve, justamente, ao fato de as
regras básicas do modelo não terem sido seguidas, com ênfase
nos problemas fiscais e no regime cambial. As conclusões apon-
tam que os países que estiveram mais perto de aplicar as regras
mencionadas tiveram um melhor desempenho econômico, que os
críticos ainda não lograram apresentar um conjunto crível de
medidas factíveis de política econômica e que o modelo original
preserva sua validade operacional.

Abstract

The article reviews the debate – much more political than
economical in nature – around the famous rules of the “Washing-
ton Consensus”, incorrectly identified by hasty critics as a set of
“neo-liberal” prescriptions. The authors re-examine not only the
essence as well as the impact of such rules, under the light of the
most recent experiences of Latin American countries, Argentina
and Brazil specially, and come to the conclusion that the majority
of the problems faced by them is due precisely for not following
the basic rules of the model, with emphasis in the fiscal problem
and the exchange regime. The conclusions show that the coun-
tries which were closest to applying such rules have experienced
a better economic performance, that the critics have not been able
to present a believable set of realistic measures in economic
policies and that the original model still holds its operational
validity.
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“Uma das características dos países subdesenvolvidos é a contínua
busca de bodes expiatórios para explicar as frustrações internas. A demo-
nologia torna-se um esporte natural para explicar a pobreza. É difícil
reconhecer que a culpa está em nós mesmos e não nos demônios”
(Roberto Campos).

1. Introdução

A idéia de que há um receituário emanado de Washington
e imposto aos países emergentes pela pressão combinada dos
organismos multilaterais, em geral, e do governo dos Estados
Unidos, em particular, encontra-se fortemente enraizada em
parte da opinião pública, da mídia e do espectro político brasileiro
e latino-americano. De fato, tem sido recorrente, por parte dos
críticos das políticas de estabilização ou de reforma estrutural
empreendidas no Brasil nos últimos 15 anos, a alusão de que as
medidas defendidas pelos sucessivos governos brasileiros desde
o começo dos anos 90 estariam associadas a uma “capitulação
às determinações do Consenso de Washington” [Arruda (1999, p.
444)].

Ao mesmo tempo, nos últimos três anos, em particular,
três fatores se somaram a essa visão, acirrando as críticas ao
Consenso. O primeiro deles foi o fracasso da convertibilidade na
Argentina, vista nos anos 90 como o “aluno aplicado” dessas
supostas “diretrizes”, experiência essa que concluiu com um
encolhimento acumulado da ordem de 20% do PIB desse país nos
quatro anos de 1999 a 2002.

O segundo fator que contribuiu para acirrar as críticas foi
o pobre desempenho da economia brasileira nos últimos anos,
após a recuperação iniciada em 2000 e abortada pela crise
energética de 2001. O fato de o crescimento médio de 2001-2003
ter sido de aproximadamente 1% apenas, obviamente, não é o
melhor cartão de visitas para as políticas adotadas na época.

Por último, os críticos do Consenso de Washington tam-
bém se valeram, como prova do “fracasso” dessas medidas, da
eleição emblemática de alguns presidentes da República, na
América Latina, que durante as suas respectivas vidas foram
vistos como críticos das políticas entendidas como estando asso-
ciadas ao “receituário de Washington”.

Resumidamente, portanto, as idéias do Consenso, de acor-
do com a visão dos críticos, teriam, em primeiro lugar, dado
origem a políticas fracassadas e, em segundo, sido rejeitadas pelo
eleitorado.

Na visão de Castelar Pinheiro (2003), esse estado de coisas
tem levado a três interpretações. A primeira interpretação ressalta
que o crescimento não foi melhor pelo fato de as reformas não
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terem sido tão profundas como deveriam ter sido [Lora e Panizza
(2002)].

A segunda é que as reformas concebidas no final dos anos
80 e início dos 90 deveriam ter sido sucedidas por uma “segunda
geração” de medidas que enfatizasse a necessidade de melhorar
a qualidade das instituições dos países afetados por essas refor-
mas. Defendida em uma série de documentos do Banco Mundial,
ela deveria abranger a melhora das leis, a mudança do Judiciário,
o aperfeiçoamento da regulação etc., sendo, por isso, por muitos
denominada “Consenso de Washington ampliado” e que a rigor
pode ser vista como complementar à primeira geração de medi-
das.

Finalmente, a terceira interpretação seria a de que a
frustração na obtenção de melhores resultados estaria ligada à
tentativa de se adotar um único conjunto de políticas para
diversos países muito diferentes entre si. Essa visão “deixa espaço
para que a imaginação institucional e a política participativa
concebam estratégias de desenvolvimento que atendam às neces-
sidades locais e lhes sejam apropriadas” [Rodrik (2002, p. 291)],
permitindo que cada país defina uma estratégia própria de desen-
volvimento adaptada às suas características específicas.

As três interpretações podem ser conciliadas entre si, no
sentido de que é possível argumentar em favor de cada uma delas
de forma coerente, sem desconhecer a validade, em paralelo, das
outras duas. No presente artigo, ainda que reconhecendo pontos
corretos em cada uma dessas três visões, nosso intuito é ques-
tionar os críticos do Consenso de Washington, com ênfase no
debate acerca do caso brasileiro, retomando uma linha de argu-
mentação já defendida em Giambiagi e Moreira (2000). Resumi-
damente, nossa visão argumenta que:

• a crítica ao Consenso de Washington não apenas é
raramente acompanhada de uma proposição coerente
de um conjunto integrado de políticas alternativas, como
as opções eventualmente apresentadas pecam, em geral,
pela impossibilidade de aplicação ou pela sua inconsis-
tência; e

• os principais postulados enunciados por John William-
son (1989) no seu famoso artigo explicitando as carac-
terísticas do citado Consenso continuam sendo atuais.

Por que é importante insistir nesses dois pontos? Porque
a crítica às políticas econômicas aplicadas nos últimos anos,
embora topicamente possa incluir pontos meritórios e válidos,
nutriu-se, ao longo dos anos, de um viés eminentemente negativo
tão-somente baseado na desqualificação das políticas criticadas.1
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Além disso, o país seria muito prejudicado se, em nome da falta
de resultados mais brilhantes dessas políticas até o presente em
matéria de crescimento econômico, mudasse de agenda exata-
mente quando poderemos começar a colher os frutos das políticas
adotadas ao longo de vários anos e que se apoiavam exatamente
na combinação de austeridade fiscal e defesa da estabilização

O artigo está dividido em seis seções, incluindo esta intro-
dução. Na segunda seção, descreve-se o Consenso de Washington
e suas principais características. A terceira analisa o desempenho
econômico de alguns dos principais países da América Latina ao
longo dos últimos dez a 15 anos. A quarta seção questiona a lógica
de algumas das críticas feitas ao Consenso de Washington. Logo
depois, analisa-se a crítica de que ele tem sido objeto por parte
de algumas visões alternativas, como a de Stiglitz (2002a). Por
último, sintetizam-se as conclusões do artigo.

2. O Consenso de Washington

O chamado “Consenso de Washington” foi descrito por
John Williamson, há cerca de 15 anos, como um conjunto de
proposições que condensariam o que na época as instituições
multilaterais sediadas em Washington julgavam como um con-
junto adequado de políticas para serem adotadas pelos países da
América Latina. Tais países estavam, então, à procura de uma
agenda que lhes permitisse deixar para trás a “década perdida”
de 80 e retomar o caminho do crescimento econômico.

O suposto consenso foi resumido por Williamson em dez
pontos, quais sejam (Rodrik, 2002):

    i) disciplina fiscal;

   ii) reorientação dos gastos públicos;

  iii) reforma tributária;

  iv) liberalização financeira;

   v) taxas de câmbio unificadas;

  vi) taxas de câmbio competitivas;

 vii) liberalização do comércio;

viii) abertura para o financiamento externo direto;

  ix) privatização; e

   x) desregulamentação.
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Vejamos esses pontos com maiores detalhes. Para a inter-
pretação de todos eles, é importante ter em mente o contexto em
que esse receituário era proposto: tratava-se da situação do final
dos anos 80, quando o desenvolvimento tradicional da América
Latina, baseado na substituição de importações e em uma forte
presença do Estado na economia, tinha entrado em colapso. Na
época, em poucos anos, diversos países (Brasil, Argentina, Bolí-
via, Peru e Nicarágua) tinham passado ou estavam passando por
experiências que flertavam com a hiperinflação – quando não
eram abertamente hiperinflacionárias – e apresentavam déficits
públicos extremamente elevados para os padrões internacionais.
Além disso, os graus de proteção das suas economias eram
também muito altos e os respectivos coeficientes de importação,
muito modestos, particularmente no caso brasileiro.2

Nada mais lógico, diante disso, portanto, do que argumen-
tar em favor da disciplina fiscal. Pode-se discutir se essa discipli-
na significava ter um resultado fiscal estritamente equilibrado ou
apenas um déficit modesto, mas certamente implicava reduzir os
déficits a níveis substancialmente inferiores aos da época.

No caso do gasto público, após os diversos governos mili-
tares, que tinham marcado muitos dos países da região, advoga-
va-se uma reorientação do gasto em favor dos setores ditos
“sociais”, como a saúde e a educação, proposição que dificilmente
encontraria oposição da imensa maioria do espectro político de
quase todos os países da região.

A reforma tributária, nos termos da discussão da época,
era vista como uma forma de:

a) elevar a carga tributária, julgada insuficiente em diver-
sos países, em face das necessidades de ajustamento fiscal; e

b) simplificar a estrutura de arrecadação, tendo em vista
sua complexidade, entendida como um fator que induziria a
evasão.

A liberalização financeira era defendida como contraponto
ao sistema que vigorava em muitos países, de empréstimos a
taxas favorecidas e subsidiadas para setores e ou empresas
específicas, empréstimos esses que causariam distorções pela
possibilidade de serem dirigidos aos amigos do governante de
plantão, o que propiciaria favorecimentos e irregularidades, de
triste memória no passado latino-americano.
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2 Medidas pelas Contas Nacionais, as importações de bens e serviços não-fatores, que na década de
70 tinham sido de 10% do PIB, haviam caído a apenas 6% do PIB na média de 1986-1990. O coeficiente
seria, por definição, menor, se fossem levados em conta apenas os bens, particularmente se se
considerar que na época a dependência das compras externas de petróleo era ainda bastante elevada.
Em termos das importações, excluído o petróleo, o grau de fechamento da economia brasileira no
período talvez fosse comparável unicamente ao da Albânia.



Da mesma forma, a unificação cambial se destinaria a
evitar a existência de um sistema de câmbio baseado em taxas
múltiplas, ao amparo do qual tinham sido constituídas verdadei-
ras fortunas particulares, devido à possibilidade de aquisição, a
uma cotação favorável, de divisas que podiam ser depois vendidas
no mercado negro a uma taxa muito maior.

A defesa dessa unificação cambial se dava na suposição
de que essa taxa “única” deveria ser “correta”, isto é, estabelecida
em níveis “de mercado”, e não com uma cotação artificial, que
tantos problemas de balanço de pagamentos tinha criado no
passado.

A liberalização comercial visava reduzir o grau de proteção
existente no final dos anos 80 e que garantia reservas de mercado
que permitiam a produtores locais se apropriarem de ganhos
extraordinários decorrentes da diferenciação entre os preços
domésticos e internacionais.

O financiamento externo direto era proposto como um
meio de obtenção de poupança externa que fosse isenta dos
problemas potenciais associados à possibilidade de ausência de
renovação de empréstimos internacionais, como os que tinham
se verificado anos antes e que geraram a “crise da dívida” dos
anos 80.

A privatização era proposta como uma forma de o Estado
assumir que não tinha condições fiscais de implementar os
programas de investimento de que as empresas então estatais
precisavam e, ao mesmo tempo, de melhorar a gestão das empre-
sas que fossem vendidas ao setor privado.

Por último, propunha-se a desregulamentação de modo a
estimular os negócios em geral, visto que a regulamentação
excessiva era entendida como um obstáculo para o desenvolvi-
mento da atividade econômica e o desenvolvimento.

Naturalmente, algumas dessas proposições, notadamente
as ligadas à liberalização comercial e à privatização, são mais
polêmicas e menos consensuais do que outras. Entretanto, é
importante frisar que mesmo um crítico contundente da imple-
mentação à outrance desse receituário, como o já mencionado
Rodrik, ressalta, na seção de seu artigo denominada, não por
acaso, justamente “O que não Rejeitar”, que

os críticos do neoliberalismo não devem opor-se aos princípios econô-
micos dominantes – apenas à sua má utilização. A análise econômica
expõe muitos princípios sólidos e que são universais, no sentido de que
qualquer programa de desenvolvimento sensato tem que levá-los em
conta. O que tenho em mente são coisas como: assegurar os direitos
de propriedade e a vigência da lei; reconhecer a importância dos
incentivos privados e alinhá-los com os custos e benefícios sociais; e
administrar a política financeira e macroeconômica com a devida
consideração para com a sustentabilidade da dívida, os princípios de
prudência e a moeda sólida para que a inflação, a volatilidade macroe-
conômica, as crises financeiras e outras patologias possam ser evita-
das. [Rodrik (2002, p. 279).]
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É difícil estabelecer um paralelo entre essa posição de
Rodrik, por exemplo, e a de críticos como os 306 economistas que
assinaram um manifesto [A Agenda Interditada (2003)] contra a
política econômica adotada pelo governo Lula e que era vista como
uma continuidade da política de Fernando Henrique Cardoso.
Nesse manifesto, contrário “ao experimento neoliberal praticado
no Brasil há mais de um decênio”, defendiam-se, entre outras
coisas, o “controle de capitais” – não ficando claro se era na
entrada ou na saída desses capitais –, a “redução do superávit
primário até a sua eventual eliminação” – através de um aumento
da despesa pública – e uma “política de rendas pactuada para
controle da inflação”. Parece claro que essa visão favorável a um
aumento do déficit público – pois a eliminação do superávit
primário obviamente teria essa conseqüência –, combinado com
a quase segura necessidade de renegociação compulsória da
dívida pública que resultaria desse aumento – já que o mercado
se negaria a rolar uma dívida que fosse sistematicamente cres-
cente como proporção do PIB –, e ao controle de preços, que se
esconde sob a denominação genérica de “política de rendas
pactuada”, não se coaduna com o que Rodrik denomina de
“princípios de prudência necessários para que certas patologias
possam ser evitadas”.

3. O Desempenho Econômico da América Latina:
3. quem Falhou?

O evidentemente baixo crescimento da América Latina,
vista como um continente que teria se engajado firmemente nas
reformas que supostamente seguiam o Consenso de Washington
ao longo dos anos 90, levanta a seguinte e crucial questão: o que
falhou? Isso, por sua vez, implica fazermos uma pergunta prévia:
a América Latina seguiu realmente essa cartilha?

A resposta a essas indagações requer que se analisem
quatro questões. A primeira é saber o que aconteceu com a
Argentina, pois, sendo um país-chave da região e tendo “encolhi-
do” 20% em quatro anos, o que quer que lhe aconteça afeta o
desempenho da região. A segunda é indagar qual foi o desempe-
nho dos países que seguiram mais de perto o manual do Consenso
de Washington. A terceira questão se refere ao comportamento
da Venezuela, país cuja liderança política mais se opôs, retorica-
mente, ao Consenso, associado às chamadas “políticas neolibe-
rais”. Por último, resta saber como o Brasil se encaixa nesse
mosaico.

A melhor resposta à primeira indagação é dada pelos dados
da Tabela 1. Nela podemos ver que, a partir da convertibilidade,
adotada em 1991, o desempenho fiscal da Argentina esteve longe
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de ser excepcional em termos de resultado primário. De fato,
antes de ingressar na crise que se revelou definitiva para esse
regime em 1999, na média dos sete anos de 1992 a 1998, o
superávit primário médio – ou seja, excluindo os juros – do
governo central foi de apenas 0,8% do PIB, enquanto as províncias
apresentaram déficit primário de 0,3%, gerando, portanto, um
superávit consolidado de apenas 0,5% do PIB.3 Como se explica
então a boa imagem da Argentina na época, comparativamente,
por exemplo, às críticas feitas à política fiscal brasileira nos
círculos mais conservadores? A razão está no resultado global
consolidado – incluindo juros –, que foi largamente deficitário no
Brasil e revelou um desequilíbrio de apenas 1,1% do PIB no caso
argentino. Isso se explica, porém, pelo baixo peso da conta de
juros, que na Argentina foi de tão-somente 1,6% do PIB entre
1992 e 1998.4

O problema resultante disso seria que, quando o ciclo de
abundância de capitais no mercado internacional chegasse ao
fim, a conta começaria a aumentar. Cabe lembrar que a taxa dos
FED Funds dos Estados Unidos chegou a ser de apenas 3% em
1992, escalando daí em diante até 6,5% em 2000. Com isso, e
incluindo-se o aumento do risco-país e a própria elevação da
relação dívida/PIB, a conta total de juros do governo na Argenti-
na, que em 1992 fora de 1,1% do PIB e já era de 2,3% em 1998,
aumentou para 2,8% em 1999, 3,4% em 2000 e 4,3% em 2001.
O resultado foi que o mesmo superávit primário, que no início da

Tabela 1
Indicadores Fiscais e de Endividamento da Argentina

(% do PIB)
  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999

Superávit Primárioa 0,5 1,6 1,1 0,5 - 0,5 - 0,5 0,8 0,5

 Governo Federal 1,0 1,7 1,6 1,1 0,4 - 0,5 0,5 0,8

 Províncias - 0,5 - 0,1 - 0,5 - 0,6 - 0,9 0,0 0,3 - 0,3

Jurosa 1,1 1,3 1,2 1,5 1,8 2,0 2,3 2,8

 Governo Federal 1,0 1,1 1,0 1,3 1,5 1,6 1,9 2,4

 Províncias 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4

Resultado Fiscala - 0,6 0,3 - 0,1 - 1,0 - 2,3 - 2,5 - 1,5 - 2,3

 Governo Federal 0,0 0,6 0,6 - 0,2 - 1,1 - 2,1 - 1,4 - 1,6

 Províncias - 0,6 - 0,3 - 0,7 - 0,8 - 1,2 - 0,4 - 0,1 - 0,7

Dívida Externab 62,7 72,2 85,7 98,5 109,8 124,9 141,4 144,5

aGoverno federal + províncias (% do PIB).
bUS$ bilhões.
Fonte: FMI (2003).
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3 No mesmo período, no Brasil, o governo central teve um superávit primário médio de 0,9% do PIB e
os estados e municípios tiveram um resultado primário nulo (0% do PIB). Acrescido ao superávit de
0,3% das empresas estatais, o superávit primário consolidado do setor público foi de 1,2% do PIB
nos sete anos de 1992 a 1998.

4 Mesmo sem considerar os anos de elevadas despesas nominais de juros, associadas à virtual
hiperinflação, na média de 1995 a 1998, para que se possa comparar, a conta de juros nominais do
setor público consolidado no Brasil foi de 6,5% do PIB.



década era consistente com um déficit muito modesto, passou a
ser claramente insuficiente, em face das novas necessidades de
pagamento de juros.

A conclusão é que o FMI pode ter errado, sim, em não
atentar anteriormente para o risco de não se aproveitar a época
da bonança internacional para reduzir a dívida pública e gerar
um colchão que permitisse ao currency board enfrentar eventuais
épocas adversas. No entanto, à luz do precário superávit primário
da época, do crescimento do gasto público, do aumento da dívida
pública e da mais do que duplicação da dívida externa entre o
começo e o final da década – ligada aos sucessivos déficits em
conta corrente –, é difícil rotular essas políticas como sendo fiéis
aos ditames de disciplina fiscal e de taxa de câmbio competitiva
associados ao Consenso de Washington.5

O segundo ponto a observar é o que aconteceu com os
países – Chile, México e Peru – que, sob diferentes governos,
seguiram mais de perto o receituário do Consenso de Washington,
na forma do conjunto dos pontos listados na seção anterior.6

Observe-se que, não por acaso, justamente esses três
países tiveram um desempenho melhor que o da média da região
da América Latina como um todo, no conjunto do período 1991-
2002, como pode ser visto na Tabela 2.

Um terceiro ponto que cabe examinar é o que foi que
aconteceu com o desempenho da Venezuela, país que, pela
retórica de seus governantes, mais se afastou do ideário associado
às políticas vistas como neoliberais. Uma simples olhada na
Tabela 3 permite chegar à conclusão de que os resultados deixa-
ram a desejar – para dizer o mínimo. Isto é, enquanto, desde que
Hugo Chávez assumiu o poder na Venezuela, o PIB da América
Latina – apesar da crise argentina – nos cinco anos de 1999 a
2003 teve um aumento acumulado de 6%, na Venezuela houve
uma queda acumulada de 18% no mesmo período. Isso, apesar
de o país ser menos suscetível que o Brasil a sofrer os efeitos da
crise argentina e de ter sido beneficiada pelos elevados preços do
petróleo durante a maior parte desse período.

Tabela 2
Taxas de Crescimento do PIB – 1991-2002 (% a.a.)

Países Crescimento Médio (% a.a.)

Chile 5,3

México 2,9

Peru 3,7

América Latina 2,6

Fonte: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).
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5 Conforme dados do próprio Ministério de Economia argentino, a dívida pública federal aumentou
de 29% do PIB em 1992 para 43% em 1999, enquanto o gasto primário das províncias cresceu de
menos de 10% do PIB em 1992 para mais de 12% em 1999.

6 O México, a rigor, se distinguiu em alguns aspectos nos quais a adesão do Chile e do Peru às
prescrições do Consenso de Washington foi maior. Esse ponto será enfatizado mais adiante.



Resta agora indagar até que ponto o Brasil deve ser enten-
dido como um case de vigência fiel das prescrições do Consenso
de Washington ou não. Para isso, é útil analisar os dados da
Tabela 4, que mostram a evolução de um par de indicadores
fiscais-chave, por períodos de governo: Collor e Itamar Franco e
os dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso.

A tabela mostra que:

• o resultado primário do setor público piorou dramatica-
mente na primeira gestão de Fernando Henrique Cardo-
so, a ponto de o setor público ter se tornado até mesmo
deficitário nessa rubrica, o que explica, em boa medida,
o aumento da dívida pública, de 30% do PIB em 1994
para 42% em 1998; e

• mesmo com o ajustamento verificado a partir de 1999 e
com os sucessivos programas acertados com o FMI, o
gasto público primário continuou aumentando em ter-
mos reais, perfazendo uma média de expansão de 6%
a.a. nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso e
de mais de 5% a.a. desde 1990 (inclusive).

Em outras palavras, não apenas a política cambial adotada
depois do Plano Real – e que esteve na raiz dos problemas de
financiamento externo verificados em 1998-1999 – claramente
estava muito distante dos princípios cambiais do Consenso de
Washington, como no conjunto da década a política fiscal esteve
igualmente distante de configurar uma situação típica de auste-

Tabela 3
Taxas de Crescimento Comparativo (% a.a.)

País 1991-1998 1999 2000 2001 2002 2003 1999-2003

Chile 6,9 – 0,7 4,4   2,8   1,8   3,5   2,3

México 3,0   3,7 6,8 – 0,4   1,2   2,5   2,7

Peru 4,6   0,9 3,0   0,2   4,5   3,0   2,3

Venezuela 3,0 – 5,8 3,8   2,9 – 7,0 –12,0 – 3,8

América
Latina

3,3  0,5 3,8   0,3 – 0,5   2,0   1,2

Fonte: Cepal. Para 2003, estimativas dos autores baseadas em consultas diversas.

Tabela 4
Indicadores Fiscais do Brasil — Médias por Período de Governo

Variável 1990-1994 1995-1998 1999-2002

Resultado Primário do
Setor Público Consolidado
(% do PIB)

2,8 - 0,2 3,6

Taxa de Crescimento Real
do Gasto Público (% a.a.)a

4,1   7,0 5,0

aDespesa primária do governo central, incluindo as transferências a estados e municípios.
Deflator: deflator implícito do PIB.
Fontes: Banco Central e Secretaria do Tesouro Nacional.
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ridade fiscal. Nos anos do governo de Fernando Henrique Cardo-
so, em média, o superávit primário foi modesto – 1,7% do PIB –,
enquanto o gasto público cresceu 6% a.a., a dívida pública dobrou
e o déficit do setor público foi da ordem de 6% do PIB. Não é,
evidentemente, nada que se pareça com uma visão de “Estado
mínimo” ou uma situação que se coadune com o postulado de
disciplina fiscal associado à recomendação básica do Consenso
de Washington.

À luz dessas considerações, e mesmo reconhecendo a
validade de interpretações alternativas e complementares, somos
tentados a concluir que Lora e Panizza (2002) estavam certos ao
concluírem que, apesar dos avanços, as reformas feitas na Amé-
rica Latina não tiveram a profundidade necessária. No caso
brasileiro, sem ir muito longe, falam por si sós acerca da timidez
de certas reformas feitas, especialmente no âmbito da previdência
social,7 fatos tais como o de as mulheres poderem se aposentar
ainda cinco anos antes dos homens, de os homens poderem se
aposentar com benefícios integrais com idades precoces como 55
ou 57 anos e de os professores ainda poderem passar à inativi-
dade aos 50 anos.

4. A Lógica dos Limites e os Limites da Lógica

Gregory Mankiw começa seu manual de macroeconomia
recorrendo a uma frase de John Stuart Mill, do século XIX:

As mesmas pessoas que lamentam o abandono da Lógica em geral
lançam advertências contra a Economia Política. Não tem sentimentos,
dizem. Reconhecem fatos desagradáveis. Da minha parte, a coisa mais
insensível que conheço é a lei da gravidade: quebra, sem escrúpulos, o
pescoço da melhor e mais amável pessoa, se esta esquece, por um único
instante sequer, de respeitá-la. Os ventos e as ondas também são muito
insensíveis. Alguém aconselharia aqueles que vão para o mar a negar
os ventos e as ondas, ou diria que é necessário utilizá-los e encontrar
os meios de se defender de seus perigos? [Mankiw (1992, p. 3).]

Analogamente, quem tem como tarefa lidar com demandas
de todo tipo no governo é funcionalmente obrigado a lembrar aos
demandantes a vigência de leis que, como a da gravidade, acabam
prevalecendo na economia. Esta seção trata justamente dos
limites impostos pela realidade à ação das autoridades e de como
muitas vezes o que é visto pelos leigos como uma “imposição do
Consenso de Washington” não passa da simples explicitação de
restrições que existiriam com ou sem esse receituário, atribuído
aos organismos multilaterais. Paralelamente, iremos argumentar
que a crítica ingênua a algumas manifestações das autoridades
e certo tipo de reivindicações não têm qualquer base real.
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4.1. A Ausência de Restrições

Algumas escolas de pensamento críticas das políticas ditas
“neoliberais” têm se pautado, ao longo do tempo, pelas seguintes
características:

• a falta de ênfase no caráter escasso dos recursos;

• a falta de percepção dos dilemas de política econômica;

• a falta de propostas alternativas; e

• a falta de rigor matemático.

Tais características geram uma distorção na forma como
as diversas teorias chegam ao grande público. Em economia, a
repetição de teses não-comprovadas e sem qualquer sustentação,
expostas em alguns círculos com afinidades ideológicas, pode
gerar uma corrente de pensamento e se apresentar diante da
mídia – que desconhece os meandros da teoria – como tendo bases
pretensamente científicas. Isso acaba fazendo que, por vezes, o
cidadão comum julgue viáveis coisas que não o são. Vejamos
aquelas questões mais de perto.

A falta de ênfase no caráter escasso dos recursos é uma
constante de certo tipo de keynesianismo simplificado. A idéia de
que, como no mundo dos anos 30, há recursos ociosos abundan-
tes e de que, no limite, pode fazer sentido construir pirâmides
gera dois tipos de distorções do pensamento. O primeiro tipo de
distorção está na noção de que a possibilidade de o investimento
crescer é ilimitada, não estando vinculada à eventual necessidade
de se reduzir a propensão a consumir, de modo a viabilizar o
aumento da poupança para financiar esse esforço. E o segundo
está na falta de uma visão de que há limites objetivos à expansão
do gasto público, dados pela disponibilidade do mercado em
absorver títulos da dívida pública e ou pelo efeito sobre a inflação.8

Da noção de que há recursos para tudo à perda de controle fiscal,
portanto, não há mais do que um passo.

A falta de percepção dos dilemas de política econômica se
manifesta na defesa de certo tipo de prescrições que podem até
mesmo gerar algum alívio imediato, mas com efeitos colaterais
negativos. Pela representatividade do autor da proposta, cite-se
aqui a declaração do ex-ministro Celso Furtado, que, opinando
em 2002 acerca do endividamento externo, declarou que “prega
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8 Como exemplo do tipo de visão ingênua acerca da suposta falta de restrições, cite-se uma conhecida
coluna política na qual se tratava acerca da viabilidade de acabar com a pobreza a partir da existência
de “força política”, listando um conjunto de projetos que implicariam um volume adicional de gastos
de 3,5% do PIB (O Globo, 2.12.1999). A conclusão do artigo era que, “logo, os recursos existem”,
como se fosse simples financiar despesas que, para o PIB de 2003, equivalem aproximadamente a
R$ 56 bilhões de novos gastos, a maior parte dos quais na forma de um fluxo a se repetir todos os
anos.



o bom senso que deveremos fazer uma renegociação completa
dessa dívida” [Furtado (2002, p. 24)].

Ora, a idéia de que essa é uma proposta de bom senso é
no mínimo questionável, uma vez que a redução dos pagamentos
teria como contrapartida, antes disso, a paralisia súbita de
qualquer fluxo de entrada de recursos financeiros no país, uma
vez que obviamente nenhum investidor estrangeiro iria colocar
recursos em um país que fosse aderir a uma “moratória negocia-
da” (p. 26). Esse é um exemplo dos efeitos colaterais das recomen-
dações equivocadas de política. Que isso não era uma simples
manifestação sem qualquer impacto é prova o fato de que a tese da
renegociação da dívida externa chegou a constar explicitamente das
resoluções emanadas do encontro nacional do Partido dos Traba-
lhadores (PT), em Olinda (PE), em dezembro de 2001.

A falta de propostas alternativas é uma constante em
muitos movimentos críticos contra a ortodoxia na América Latina,
em que palavras de ordem genéricas (“combater a fome”, “atacar
a exclusão social” etc.) são apresentadas como propostas concre-
tas, enquanto proposições específicas são, a rigor, inviáveis.
Exemplos disso são os supostos “programas alternativos”, por
exemplo, em que simultaneamente se propõe eliminar o superávit
primário, impor um severo controle à saída de capitais e reduzir
substancialmente a taxa de juros e se afirma que o impacto disso
sobre os preços poderia ser equacionado por uma “política de
rendas”, quando sabemos, à luz da experiência histórica, que o
desfecho disso, poucos meses depois, tende a ser o descontrole
inflacionário.

Finalmente, alguns economistas, pela falta de rigor mate-
mático, acabam validando a crença de parte da população de que
“o importante é entender das pessoas e não de números”, esque-
cendo que qualquer autoridade tem de decidir onde aloca os
recursos orçamentários, tomar medidas para financiar os gastos
e criar condições para que a trajetória da economia seja susten-
tável a médio e longo prazos.

4.2. A Linguagem Vazia

Uma das manifestações críticas mais comuns em relação
a certas políticas é a de desqualificá-las como sendo a “expressão
de um raciocínio meramente tecnocrático”. Exemplo disso é essa
crítica à reforma da previdência social proposta pelo ex-presiden-
te Fernando Henrique Cardoso:

O mais sutil e profundo ataque à seguridade social manifesta-se
através de sua despolitização. Perpassando o debate sobre política
social, se instala o mito da supremacia do enfoque técnico. A seguridade
social, como objeto de análise, é capturada por uma abordagem que
enfatiza relações numéricas, simulações, variáveis organizacionais, etc.
(...) Apresentar a seguridade social como matéria de natureza técnica
é, desde logo, desintegrá-la e, portanto, esvaziá-la enquanto concepção
de política social. [Werneck (1999, p. 93-4).]
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O que isso quer dizer, concretamente, quando se leva em
conta a tendência comprovada ao aumento sistemático da despe-
sa previdenciária ao longo dos anos? Ressalte-se que na época a
despesa com aposentadorias e pensões do INSS, que em 1988 –
ano de aprovação da então “nova Constituição” – estava em 2,5%
do PIB, já tinha chegado, apenas dez anos depois, a quase 6% do
PIB e que havia pessoas se aposentando com aposentadoria
integral com 50 anos de idade.

Recentemente, com o debate sobre a reforma previdenciá-
ria, agora já no governo Lula, a discussão voltou a ser recolocada
em termos similares por alguns de seus participantes. Laura
Tavares, por exemplo, respondendo, em debate sobre as políticas
sociais, a uma pergunta acerca de se existiriam recursos, em um
cenário de restrição orçamentária, para tratar de todas as priori-
dades, afirmou: “Se não se submeter a área social às chamadas
restrições macroeconômicas, é possível” (O Globo, 22.6.2003).
E, criticando as autoridades pela falta de mais verbas para os
setores sociais, concluiu que elas “estão na armadilha do ajuste
fiscal para fechar as contas do governo” (idem).9

O leigo e leitor comum pode, à luz desse tipo de manifes-
tações, julgar que há como escapar dessa “armadilha”, sem se
“submeter às restrições macroeconômicas”. A pergunta é: como?
A verdade é que esse tipo de manifestações carece de rigor lógico.
Perguntas como “é possível ignorar as restrições macroeconômi-
cas?”, “quem financiaria o gasto social adicional?”, “o que acon-
teceria se o gasto fosse financiado com expansão monetária?” não
encontram qualquer análise que sustente as proposições em favor
de “não se submeter” às ditas restrições. Nesse ponto, é inevitável
fazer uma associação entre esse tipo de proposição e a frase de
Stuart Mill. O fato é que qualquer autoridade responsável tem de
levar em conta essas restrições – sob pena de as contas fiscais
fugirem ao controle e, em função disso, de a relação dívida
pública/PIB crescer e ou de a inflação aumentar –, da mesma
forma que é melhor levar em conta a existência da lei da gravida-
de...

4.3. A Tendência ao Catastrofismo

Uma característica marcante de parte dos críticos do que
é visto como uma “subordinação ao capital internacional” é a
visão negativa que se depreende da análise dos fatos. Trata-se de
uma concepção de mundo em que o espaço de manobra para os
governos é muito restrito, julga-se que em geral as tendências
tendem a piorar e, não raramente, insinua-se uma teoria conspi-
ratória para explicar a evolução dos fatos. Infelizmente, esse tipo
de visão, que nada tem de científica, apóia-se em evidências
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anedóticas e gera um viés crítico mal-informado por parte da
população acerca do comportamento das autoridades.

Observe-se esta afirmação de Tavares, durante a crise de
1999:

Essa situação tem como limite duas perspectivas. A primeira é
continuarmos sob domínio do capital financeiro internacional, desta
vez claramente conduzido pelos grandes bancos norte-americanos,
aprofundando a submissão aos desideratos da potência hegemônica e
caminhando na direção da dolarização com currency board (...) e
desnacionalização completa do sistema bancário, numa situação se-
melhante à da Argentina. (...) A outra alternativa seria aceitar um
controle de câmbio e de movimento de capitais severíssimo, que termi-
naria muito provavelmente na inconversibilidade de nossa moeda e
numa moratória definitiva. [Tavares (1999, p. 480).]

Em matéria de ameaça, não falta nada: currency board,
desnacionalização completa do sistema bancário, controle de
capitais e moratória da dívida externa. Hoje, sabe-se que todas
essas previsões se revelaram inteiramente erradas – sem exceção.
Isto é, o currency board nunca chegou a ser sequer cogitado; o
sistema bancário nacional está ainda mais forte, até mesmo
porque alguns bancos estrangeiros saíram do país; não houve
qualquer controle de capitais; e muito menos houve uma mora-
tória.

Uma visão igualmente equivocada do que nos aguardaria
pode ser vista neste trecho de um conhecido jornalista político,
crítico contumaz do neoliberalismo, acerca da reforma previden-
ciária do governo Lula, denunciando que, “entre nós, os aposen-
tados miseráveis verão sumir até o que simplesmente não têm e
nunca tiveram” (Jornal do Brasil, 6.7.2003).

Registre-se aqui que:

• nos oito anos do governo de Fernando Henrique Cardo-
so, o salário mínimo – piso das aposentadorias do INSS
– teve um aumento real acumulado de mais de 40%, em
contraste com a renda dos trabalhadores da ativa, que
caiu depois de 1997, o que significa que a idéia de que
os aposentados vivem cada vez pior não se sustenta; e

• a reforma do governo Lula não atinge os “aposentados
miseráveis” da administração pública, pois estes se
encontram abaixo do limite de isenção acima do qual o
governo propôs taxar os inativos.

Em outras palavras, a crítica é falaciosa, apesar do que
certamente terá ganho muitos adeptos entre os leitores pouco
informados acerca dos detalhes da previdência.

Por último, o melhor exemplo de até que ponto pode chegar
o viés negativista é dado pela seguinte análise de um dos ícones
da crítica às teses liberais, que, analisando certa decadência dos
valores na nossa sociedade, chegou a afirmar que “pedófilos,
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tarados, estupradores e assassinos de mulheres são regados pelo
caldo de cultura dessa sociedade neoliberal, que só reconhece os
valores do mercado financeiro, pois troca o coração pelo bolso e
suprime a ética em nome da estética” (Frei Betto, Folha de São
Paulo, 20.12.2000).

Em resumo, o que se quis mostrar aqui é que uma parte
das críticas ao estado de coisas do país se confunde com o
mal-estar associado a uma situação em que obviamente um
conjunto de indicadores deixam a desejar, mas que são proposi-
ções que:

  i) não fazem sentido lógico;

 ii) passam a visão de que há um destino inexorável do qual
não há como escapar; e

iii) envolvem uma visão conspiratória da História.

Em última instância, a grande pergunta que fica é: se não
houver disciplina fiscal e estabilidade, o que podemos esperar?

4.4. A Alusão ao “Modelo Excludente”

Um dos equívocos mais repetidos acerca do Consenso de
Washington e dos ditames da globalização é que se estaria
impondo um “modelo excludente”. Há, no caso, uma clara confu-
são entre o que se entende como as características – estruturais
– do modelo e o baixo crescimento dos últimos anos. Em outras
palavras, o que houve ao longo desses anos foi baixo crescimento,
mas não a manifestação das características de exclusão próprias
ao modelo.

A idéia de que “o modelo é excludente” pressupõe que,
mesmo que a economia cresça a um ritmo mais intenso, a maioria
da população não iria se beneficiar dessa expansão e haveria cada
vez mais desempregados, daí por que seria necessária uma
“mudança de modelo”. Aqui, há duas considerações a serem
feitas. Se o problema do modelo está associado a um contexto em
que a procura pela minimização de custos se sobrepõe como uma
contingência universal imposta pelas circunstâncias, a primeira
consideração é saber o que vai acontecer se essa busca por uma
eficiência maior deixar de ser uma obsessão. Dito de outra forma:
quem vai comprar os produtos brasileiros se esse princípio de
aumento da produtividade deixar de ser atendido?

A segunda consideração se relaciona com a equação da
demanda por mão-de-obra (N):

N = Y / k
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em que Y é o PIB e k é a produtividade do trabalho, ou seja, o
produto por trabalhador (Y/N). Essa equação, muito simples, nos
informa que o emprego aumentará de acordo com a diferença
entre a taxa de crescimento do PIB e a taxa de variação da
produtividade por trabalhador ocupado. É evidente, à luz disso,
que a expressão “modelo excludente” é uma violação dessa equa-
ção, pois supõe que, qualquer que seja Y, N não aumentará. Para
que isso seja verdade, se o PIB crescesse a um ritmo intenso, a
produtividade por trabalhador teria de aumentar a taxas igual-
mente elevadas, o que a longo prazo simplesmente é impossível.
Sabendo-se, realisticamente, que a produtividade da mão-de-
obra tende a crescer a taxas entre 0% e 2% e admitindo-se que
possa crescer, então, 2% a.a., conclui-se que, se o PIB crescer a
4% e a produtividade a 1,5%, o emprego tende a crescer 2,5%,
acima do crescimento esperado da população economicamente
ativa (PEA). Isto é, se o desemprego aumentou no Brasil nos
últimos anos, não foi porque o modelo é per se excludente, e sim
porque o crescimento foi baixo.

5. O Debate Internacional

Dentre os vários pecados atribuídos ao Consenso de Was-
hington estariam o da globalização financeira e o da abertura
bancária “irresponsável”, ademais das políticas contracionistas
ou francamente recessivas preconizadas pelo FMI em casos de
ajustes por problemas de balanço de pagamentos. Essas críticas
são, a nosso ver, inadequadas, na medida em que o Consenso não
se ocupa da questão e o receituário do FMI deve muito pouco a
essas regras.

Um dos problemas mais difíceis de tratar encontrado na
discussão internacional em torno da eficácia intrínseca do Con-
senso de Washington e das alternativas a ele está associado à
confusão entre regras de política econômica suscetíveis de serem
adotadas no plano conceitual – isto é, o receituário econômico
potencial à disposição dos países – e a prática corrente, ou seja,
a aplicação efetiva por governos concretos, isto é, o conjunto de
prescrições que as autoridades econômicas empregam como me-
didas corretivas de desequilíbrios temporários ou estruturais ou
como instrumentos de simples gestão macroeconômica.

Por outro lado, são igualmente confundidos, pela maior
parte dos críticos, os efeitos de tipo estrutural propostos por
aquelas regras identificadas com o Consenso de Washington e os
fatores conjunturais associados a uma nova série de crises
financeiras, a partir de meados dos anos 90, e que tiveram um
impacto real em diversos países da América Latina e em outras
regiões. A Argentina, mais uma vez, constitui a prova e a contraprova
desse tipo de exercício analítico como conduzido aqui, que tenta
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separar realidade e mito no debate em torno desse conceito e suas
alternativas.

As recomendações de política econômica emergiram gra-
dualmente em Washington depois de uma década inteira de crise
financeira externa, de baixo crescimento e de falência generaliza-
da dos instrumentos ligados à gestão normal das políticas econô-
micas nos países da América Latina, no decorrer dos anos 80.
O Consenso de Washington pode ser visto, nessa perspectiva,
como uma tentativa de resposta racional, por economistas da
própria região ou estudiosos dela, a diferentes problemas de
gestão e de orientação econômicas, com o objetivo de superar a
situação de crise e de permitir o retorno a um crescimento mais
estável. Mas não foi assim que ele foi visto pela maioria dos
críticos na região e fora dela, ou seja, em alguns institutos
acadêmicos do próprio centro e em grupos identificados com as
chamadas “soluções alternativas”. Essas, diga-se de passagem,
são bastante difíceis de se apresentar como um conjunto de
prescrições positivas de uma “outra política”, sendo mais freqüen-
temente vistas pelo lado negativo da recusa do estado de coisas
existente.

No plano mundial, geralmente, o Consenso de Washington
tem sido considerado como um outro nome para o “neoliberalis-
mo”, ou seja, o liberalismo dos mercados globais e das políticas
de livre-comércio, que nada mais seria do que o velho capitalismo
elevado à condição de dogma. Esse é, em geral, o sentido que lhe
dão na América Latina figuras dos meios acadêmicos e dos grupos
políticos alternativos. No resto do mundo, o termo pode ser visto
como sinônimo de “globalização” ou, como preferem os franceses,
de “mondialisation”. Ora, o Consenso de Washington, como todo
modelo relativamente bem-sucedido – ou seja, suscetível de se
transformar em paradigma temporário –, nada mais é do que uma
sistematização de um conjunto de práticas formuladas a poste-
riori – como sempre ocorre com qualquer tipologia que faz
carreira –, apresentadas com algum grau de sofisticação e forma-
lização teóricas e elaboradas, por sua vez, a partir das experiên-
cias de crise e de renascimento de alguns poucos países
latino-americanos. Esses países empreenderam uma série de
reformas a partir de crises paralelas – mas não-coincidentes –
deslanchadas no início da década de 80.

O sucesso relativo desses países nos esforços de ajuste,
experiência bem mais evidente no caso do Chile – que já no início
dos anos 90 era apontado como um exemplo de tigre asiático
erradamente colocado, pelos azares da geografia, na América
Latina, enquanto as Filipinas seriam um país “latino-americano”
deslocado de continente –, permitiu a John Williamson e a alguns
outros colegas washingtonianos formularem aquele conjunto de
regras já conhecidas e que apareciam como as “mais funcionais”,
do ponto de vista dos instrumentos de política econômica, para
a continuidade do processo de reformas iniciadas nesses países
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e que deveriam ser sustentadas na fase ulterior de consolidação
da estabilização macroeconômica. Como toda tipologia, as regras
do Consenso oferecem um certo grau de generalidade instrumen-
tal e de abstração histórica em relação a possíveis casos concretos
que não podem, portanto, ser tomados como estereótipos auto-
máticos a partir do modelo original.

A Argentina fornece, precisamente, o teste prático e visível
das virtudes e limites de qualquer modelo abstrato – nesse caso,
o próprio Consenso de Washington –, sendo aplicado por homens
políticos concretos em situações específicas de governabilidade.
A estabilização alcançada a partir de 1991 permitiu, de fato, a
retomada do crescimento e a atração de novos investimentos,
locais e estrangeiros, mas isso não foi feito, necessariamente,
mediante a aplicação daquele conjunto de regras ou, pelo menos,
de todas elas.

O próprio John Williamson resume assim os ensinamentos
da experiência argentina, ao cabo de uma década de “auge,
declínio e crise” – a expressão não é dele – do regime de conver-
sibilidade:

A Argentina realizou, de fato, muitas reformas excelentes, particu-
larmente, na primeira metade dos anos 90. Melhorou seu desempenho
fiscal e o governo central obteve até um pequeno superávit orçamentário
em 1993. Liberalizou o comércio, deu boas-vindas ao investimento
estrangeiro direto. Reformou seu sistema previdenciário. Privatizou a
maioria das empresas estatais — embora, talvez, algumas delas muito
rapidamente, antes de haver um mecanismo regulatório em funciona-
mento e, em alguns casos, com lisura questionável. Liberalizou e
fortaleceu seu sistema financeiro, além de ter criado uma lei de alto
nível sobre insolvência. A maioria da dívida do setor público era de longo
prazo e linhas de crédito de contingência foram negociadas com bancos
comerciais. Todas essas boas políticas foram realmente recompensa-
das: a hiperinflação foi substituída pela estabilidade de preços e o PIB
real per capita elevou-se cumulativamente em 46% entre 1990 e 1998
– de longe, sem dúvida, o melhor desempenho do país desde os anos
20. As afirmações de que os anos 90 foram uma década de declínio para
a Argentina simplesmente estão erradas. [Williamson (2003a, p. 3).]

Isso pelo lado do – na época – relativamente bom desem-
penho da Argentina, o qual tem muito a ver, convenhamos, com
várias das regras do Consenso de Washington. Agora, nem tudo
foram luzes e alegria no processo argentino de estabilização, como
explica o mesmo Williamson:

Ao admitir a decepção dos resultados, devo enfatizar que não estou
concordando que o Consenso de Washington foi responsável pela
tragédia na Argentina. A Argentina empreendeu muitas reformas, mas
também cometeu dois erros fatais: teimou em apegar-se a um currency
board que resultou na total perda de competitividade de sua taxa de
câmbio e não seguiu as políticas fiscais rígidas, que seriam necessárias
para dar a esse currency board uma chance para funcionar. Ambos os
erros iam diretamente contra as recomendações daquilo que eu quis
dizer com Consenso de Washington, e, por isso, é inequivocamente
errado culpar este último pela tragédia na Argentina. [Williamson
(2003b, p. 287).]

Como os críticos acadêmicos já são normalmente propen-
sos a enfatizar os desastres – sempre espetaculares, por defini-
ção, em contraposição aos modestos sucessos, graduais e
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discretos, exigindo contínua gestão responsável – das experiên-
cias de estabilização na era da globalização financeira, o exemplo
argentino acabou sendo escolhido como um “paradigma do insu-
cesso neoliberal”. Um crítico contundente do chamado “receituá-
rio do FMI”, o ex-economista-chefe e vice-presidente do Banco
Mundial Joseph Stiglitz, terminou por enterrar o prego no caixão
da Argentina depois do susto da desvalorização e da moratória:
“O desastre [da Argentina] não decorreu do fato de não ter ouvido
o FMI, mas antes de tê-lo ouvido” [Stiglitz (2002b, grifos do
original)]. O fato, na verdade, é que Stiglitz é muito menos crítico
das regras do Consenso de Washington do que de um suposto
receituário baseado na contração fiscal excessiva, que ele identi-
fica com as políticas do FMI, automaticamente associadas, por
outros, àquele conjunto de regras de John Williamson e dos
economistas do Institute for International Economics.

Resumindo essa parte do debate: as regras do Consenso
de Washington eram, e continuam sendo, em linhas gerais, boas
e sensatas, em tudo e por tudo suscetíveis de ajudar os países
com base em uma gestão ordenada do processo de ajuste e até
na administração ulterior do itinerário de estabilização. O fato de
a Argentina, nos anos 90, não ter seguido os instrumentos
centrais, nomeadamente fiscais e cambiais, daquele receituário
não constitui uma deslegitimação do Consenso de Washington,
antes pelo contrário. O Chile, e em menor medida, o México, na
mesma ocasião – isto é, na segunda metade dos anos 90 –,
conseguiram corrigir desequilíbrios de natureza fiscal ou cambial
que ameaçaram, por um momento, suas trajetórias respectivas
de ajuste ou de estabilização.

Governos populistas demais para enfrentar uma correção
dos gastos excessivos e de eventuais déficits provinciais, ou
tímidos na retificação de desvios cambiais, ainda que aplicando
a parte fácil das regras do Consenso de Washington – liberalização
comercial, abertura econômica, privatização, desregulamentação
–, não podem ser considerados representativos do conjunto do
receituário, atuando bem mais como fatores de descrédito em
relação a essas medidas de bom senso. De forma similar, talvez,
o excesso de gastos públicos no Brasil e a relativa rigidez cambial
observada no período 1995-1998 não podem ser debitados ao
Consenso de Washington e ser, assim, apontados como respon-
sáveis pelo baixo crescimento brasileiro nessa fase e pela exposi-
ção do país às crises financeiras internacionais da segunda
metade dos anos 90.

A menção à série de turbulências financeiras ocorridas na
Ásia, na Rússia e na América Latina naqueles anos nos remete à
necessária distinção entre “efeitos estruturais” do Consenso de
Washington e alguns fatores de natureza conjuntural associados
à sucessão de debacles financeiras que ameaçaram, seriamente,
deslanchar uma onda de quebras e de pânico digna das melhores
crises analisadas por esse mestre que foi Charles Kindleberger
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(2000). Ocorreu, obviamente, um fenômeno de contágio nas dife-
rentes crises sucessivas a partir da crise cambial no México, em
dezembro de 1994, até os dois pacotes preventivos contraídos pelo
Brasil em 2001 e 2002, mas a Argentina fornece, paradoxalmente,
a contraprova do chamado “processo neoliberal”.

As crises são atribuídas, pelos críticos do Consenso de
Washington, à chamada “globalização financeira”, que aliás não
constitui, nem de longe, uma prescrição de política econômica
derivada dessas regras. O que John Williamson preconizava, em
1989, era uma abolição das barreiras que impediam o ingresso
mais ativo do investimento estrangeiro direto, não a internacio-
nalização do sistema financeiro e a desnacionalização do setor
bancário. Mesmo a recomendada liberalização das importações
vinha acoplada à exigência de manutenção de taxas de câmbio
competitivas para assegurar o crescimento concomitante das
exportações. Outra recomendação feita se referia à abolição das
regulamentações que dificultavam a entrada de novas empresas
ou restringiam a competição, mas essa regra se aplica mais aos
mercados de bens e de trabalho do que aos mercados financeiros,
expressamente não-contemplados naquele primeiro conjunto de
regras – a não ser pela eventual incidência de bancos estatais que,
sim, poderiam ser privatizados.

Nenhum país abriu-se mais à globalização financeira do
que a Argentina, bem mais, em todo caso, do que os vizinhos Chile
e Brasil e bem antes, e mais profundamente, do que os países
asiáticos e a Rússia, engolfados em crises bancárias e financeiras
que redundaram em insolvências, moratórias e grandes perdas
para os investidores internacionais e domésticos ao longo dos
anos 1997-1999. Em determinado momento, chegou-se inclusive
a cogitar da privatização do Banco de la Nación Argentina, uma
espécie de Banco do Brasil do país vizinho, prova suplementar de
quão desnacionalizado estava se tornando o setor bancário argen-
tino. A Argentina passou pela fase crítica das crises financeiras e
bancárias do México, dos países asiáticos e da Rússia, entre 1994
e 1999, sem sequer alterar regras relativas ao livre fluxo de
capitais financeiros, como feito pelo vizinho Chile – aqui no
tocante ao levantamento das restrições da quarentena.

Quando a Argentina quebrou, no decorrer e sobretudo no
final de 2001, depois de uma lenta agonia cambial a partir de
1999, ela o fez por motivos propriamente nacionais – basicamen-
te, a insustentabilidade de um modelo econômico não-corrigido
pela ação restauradora das regras do Consenso de Washington
–, e não em decorrência de qualquer decisão emanada desde a
capital dos Estados Unidos. Dito de outra forma, se alguém pagou
a conta da crise argentina – além, obviamente, de seu povo –, foi
o setor financeiro – internacionalizado –, que teve perdas enor-
mes. Seria de estranhar que uma estratégia supostamente ema-
nada do assim chamado “Império” fosse concebida tendo como
corolário o colapso daqueles que deveriam ser os seus maiores
beneficiários!
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Ainda que a globalização financeira não faça parte, repeti-
mos, das regras do Consenso de Washington, cabe talvez men-
cionar o papel desse fator no processo de crises dos anos 90 e
início do século XXI, já que ele se situa no centro do debate
mundial contra a globalização e as supostas regras dos gurus do
Institute for International Economics. Os fatos recentes indicam
que países mais integrados financeiramente ao sistema econômi-
co mundial são mais suscetíveis de alcançar patamares mais
altos de crescimento e de expansão da renda per capita, mas
também podem estar mais sujeitos a crises ou processos de
instabilidade. Ou seja, eles podem beneficiar-se com a competição
ampliada trazida pela abertura financeira e a desregulação nos
mercados de capitais, mas correm um risco proporcional de
enfrentar crises ou processos de instabilidade bancária e cambial.
Os bônus estão geralmente associados a políticas adequadas de
supervisão, o que significa um reforço das instituições regulató-
rias [Prasad et alii (2003)].

Em outros termos, mesmos aspectos eventualmente ne-
gativos da globalização financeira não apenas não estavam
contemplados no decálogo original do Consenso de Washing-
ton, como são, ao contrário, suscetíveis de ser contemplados
pela segunda geração de reformas preconizada por Kuczynski
e Williamson (2003). Com efeito, em relação a esse problema,
este diz:

Outra importante necessidade de reforma institucional está no
setor financeiro. O que é necessário aqui, além do fortalecimento da
supervisão preventiva, é uma série completa de mudanças aparente-
mente secundárias, tais como melhorar a transparência, aperfeiçoar a
contabilidade, fortalecer os direitos dos acionistas minoritários, facili-
tar a recuperação dos recursos empenhados como garantia e desenvol-
ver registros de crédito. [Williamson (2003a, p. 12).]

E, para os que pensam em defender a dolarização, ele
acrescenta:

Também há [nas reformas de segunda geração] algumas idéias
úteis sobre como construir sistemas financeiros baseados na moeda
local em lugar do dólar (...), incluindo exigir que bancos que aceitam
depósitos em dólar e, então, reemprestam em dólares para o setor
non-tradable garantam o risco adicional que isso inclui. [Williamson
(2003a, p. 12).]

Examinado, portanto, o debate mundial em torno das
regras do Consenso de Washington com lentes bem mais focadas
do que as dos antiglobalizadores, novos e tradicionais, essas
regras aparecem como sensatas no plano das políticas cambial,
monetária e financeira, passando longe da suposta desregulação,
da abertura financeira indiscriminada, da dolarização ou da
rigidez cambial imaginadas pela mídia e proclamadas de forma
equivocada por alguns críticos acadêmicos. Uma lupa dirigida ao
Brasil revelaria, em todo caso, que nenhum dos problemas en-
frentados ao longo dos anos 90 e no início da atual década se
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deveu ou se deve à aplicação “irresponsável” – no dizer desses
críticos – das regras do Consenso de Washington.

Com efeito, o Brasil manteve, contra a recomendação de
flexibilidade cambial, uma certa rigidez no regime em vigor na
primeira metade da estabilização; não foi virtuoso, como seria
prudente, no ajuste fiscal, até que as crises asiáticas de 1997
e a moratória russa de 1998 obrigaram-no a enfrentar esse
importante capítulo das regras do Consenso; manejou de forma
pouco prudente o gasto público – preferindo, ao contrário, elevar
sensivelmente a tributação –, mas foi relativamente mais feliz na
abertura ao investimento direto estrangeiro e na privatização.
Quanto à liberalização financeira preconizada pelas regras do
Consenso, ela foi inteiramente consistente com o espírito dos
objetivos fixados em Washington, quais sejam, a formação e a
administração das taxas de juros a partir do mercado, não
aquelas determinadas artificialmente pela autoridade monetá-
ria. O Brasil, por outro lado, reestruturou de maneira adequada
seu sistema bancário, mesmo antes do auge das crises financei-
ras e teve condições, assim, de atravessar, sem nenhum tipo de
“crise sistêmica”, as turbulências associadas à crise da Ásia e
magnificadas no caso da Rússia.

Todos os pacotes de sustentação financeira de que o Brasil
se beneficiou junto ao FMI e outras instituições financeiras, de
1998 a 2002, foram de natureza preventiva, evitando, assim, a
inadimplência e a moratória, conhecidas nos casos asiáticos,
russo, turco e argentino. E quanto à sereia da liberalização dos
movimentos de capitais, aliás, jamais preconizada pelas regras
do Consenso de Washington, o Brasil nunca se deixou seduzir
por essa vertente da globalização financeira, que era bem mais
impulsionada por poucos países avançados – basicamente, Es-
tados Unidos, Alemanha e a trinca do Benelux – do que pelo
próprio FMI. No mais, o país pode ser considerado pioneiro, entre
os emergentes, na introdução e na implementação das normas
de controle prudencial emanadas da Basiléia, bem como na
cooperação internacional em matéria de fiscalidade e combate a
transações ilícitas, mecanismos muito pouco liberais no espírito
e na prática, sendo, ao contrário, bastante intrusivos no sistema
bancário e financeiro.

Em suma, o Brasil seguiu, voluntariamente e talvez até
inconscientemente, o Consenso naquilo que ele teve como regras
de bom senso gerencial, foi lento ou irregular na adoção de outras
regras importantes de gestão macroeconômica – como na área
cambial ou fiscal – e, de toda forma, foi muito pouco liberal ou
neoliberal na adesão – aliás, nunca realizada – às virtudes
proclamadas, e por vezes mais imaginadas do que reais, da
globalização financeira. O sistema bancário foi inclusive renacio-
nalizado no período recente, sem que os tradicionais críticos da
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globalização financeira imaginária mudassem o seu discurso
principista.

6. Conclusões

Nos primeiros quatro anos (1995-1998) do governo Fer-
nando Henrique Cardoso, o gasto público primário – ou seja,
excluindo os juros – do governo central teve um crescimento real
de 7% a.a. Mesmo nos quatro anos seguintes (1999-2002), nos
quais o Brasil praticou uma política fiscal acertada nos termos
de sucessivas cartas de intenção assinadas com o FMI, esse gasto
teve um incremento real de 5% a.a. Nesse mesmo período de oito
anos, o salário mínimo teve um incremento real de mais de 40%.
Na média da segunda metade da década passada, em um universo
selecionado de 50 países, incluindo entre eles os Estados Unidos,
a China, a Índia, a Argentina, o México, a Coréia do Sul e a África
do Sul, além da maioria dos tigres asiáticos e dos países europeus,
o Brasil era o país que simplesmente tinha o menor coeficiente
de participação do comércio no PIB nesse universo de nações
(Moreira, 2004, Gráfico 4).

Apesar do processo de privatização dos anos referentes aos
governos Collor e Fernando Henrique, em 2002, das 25 maiores
empresas de sociedade anônima no Brasil, oito eram de proprie-
dade estatal. Além delas, nesse mesmo grupo destacavam-se
empresas importantes do setor privado nacional, como Telemar,
Vale do Rio Doce, Embraer, Pão de Açúcar, CSN, Ambev, Usimi-
nas e Gerdau, entre outras (Conjuntura Econômica, 2003). Não
obstante essas evidências incontestáveis de expansionismo fiscal,
melhoria social e predomínio dos grupos nacionais, os anos do
governo Fernando Henrique foram vistos por diversos críticos
como uma fase de arrocho fiscal, abertura indiscriminada e
desnacionalização da economia brasileira, supostamente seguin-
do os “ditames do Consenso de Washington”.

Curiosamente, dá-se o rótulo de “políticas associadas ao
Consenso de Washington” – em função do famoso artigo de Jonn
Williamson de 1989 no qual a expressão foi criada – a uma gama
bastante variada de políticas. Para os críticos, tais políticas
incluem o México de Salinas e Pedro Aspe, com sua rígida política
cambial, e o Brasil de Fernando Henrique, Pedro Malan e Armínio
Fraga, posterior à desvalorização de 1999; o próprio México de
Zedillo e Fox, com câmbio flutuante, e a Argentina de Menem e
Cavallo, com a convertibilidade da cotação 1 por 1 do peso em
relação ao dólar; a Argentina da contração do gasto público de De
la Rúa, Machinea, López Murphy e Cavallo e o Brasil da expansão
do gasto público antes citada. Mais curiosamente ainda, as
críticas ignoram o fato de que os dois países com melhor desem-
penho na América Latina ao longo da última década e meia foram
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justamente aqueles que com mais vigor implementaram as pres-
crições do Consenso de Washington: Chile e Peru.10

Por sua vez, no caso recente da Argentina, vista como um
país que teria se afastado do Consenso, cabe lembrar que o
superávit primário consolidado com o qual o presidente Kirchner
e seu ministro de Economia, Roberto Lavagna, se compromete-
ram no último acordo com o FMI, de pelo menos 3% do PIB, para
2003-2006, é largamente superior à média dessa variável nos oito
anos de Menem (1992-1999) após a deflagração da convertibilidade
em 1991 e que foi de apenas 0,5% do PIB (Tabela 1). À luz disso,
a idéia de que a Argentina de Menem teria sido fiscalmente
“austera” e que o governo argentino atual, à revelia do FMI, estaria
finalmente se dispondo a deixar de lado a austeridade está
inteiramente divorciada da realidade dos fatos.

É importante ressaltar que há uma ressalva pertinente
feita ao Consenso de Washington e que se refere ao questiona-
mento de se sua vigência seria suficiente per se para gerar um
crescimento saudável, e a um bom ritmo, das economias. Esse
tipo de abordagem, que poderia ser considerado talvez algo cético,
foi sintetizado por ninguém menos que Pedro Malan, anos antes
de ser nomeado ministro da Fazenda, em conhecido artigo em que
declarava que,

segundo o chamado Consenso de Washington, uma vez que a estabili-
dade macroeconômica e a reforma microeconômica sejam atingidas (...),
o crescimento e o desenvolvimento advirão, quase naturalmente, como
cogumelos selvagens em solo fértil umedecido por uma chuva de
primavera. (...) O triste desempenho da maioria dos países latino-ame-
ricanos por quase uma década (...), contudo, suscita dúvidas funda-
mentais sobre se a agenda de Washington seria suficiente para
restaurar o crescimento e o desenvolvimento, uma vez atingida a
estabilidade e eliminadas as piores formas de distorções de preços. Uma
visão alternativa defenderia que (...) é preciso mais para assegurar
crescimento, desenvolvimento e mudança tecnológica de longo termo.
Esta peça que falta não é considerada pela visão atualmente dominante.
[Malan (1991, p. 10, grifo do autor).]

Em outras palavras, talvez a melhor forma de tratar o
Consenso de Washington seja como um caminho a partir do qual
as possibilidades se bifurcam, sendo uma corrente aquela que
postula que, dado o Consenso, o mercado se encarrega de gerar
um resultado socialmente satisfatório e outra a que defende que
é necessário adotar políticas específicas, sem as quais a economia
ainda estará distante do ponto “ótimo de Pareto”. Essa forma de
encarar a abordagem de Williamson, porém, é completamente
diferente de postular que há um caminho inteiramente diverso
em relação ao proposto pelo Consenso de Washington.

As constatações feitas ao longo do texto nos remetem à
frase de Roberto Campos citada no começo do trabalho. A crença
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de que haveria uma “matriz de pensamento” oriunda do exterior,
denominada “Consenso de Washington”, responsável pelos pro-
blemas da América Latina nos últimos 15 anos, deve ser vigoro-
samente desmistificada.

Em primeiro lugar, pelo fato de que o citado Consenso nada
mais é do que um conjunto de proposições que, em sua grande
maioria, deveriam constituir a base de qualquer política que se
pretenda sensata, como é o caso da disciplina fiscal, da reorien-
tação do gasto público em favor dos setores sociais, da receptivi-
dade ao capital estrangeiro de longo prazo etc., ficando a área de
controvérsia razoável acerca desse conjunto de prescrições limi-
tada ao grau adequado de intervenção do Estado na economia e
de abertura comercial.

Em segundo lugar, porque o melhor desempenho macroe-
conômico na América Latina desde 1990 foi obtido exatamente
pelos países que seguiram mais de perto o receituário suposta-
mente condenável.

Em terceiro, porque a situação da América Latina antes da
vigência do Consenso de Washington fora marcada por uma
década – a de 80 – de péssimo desempenho, com altíssima
inflação e queda da renda per capita em diversos países, incluindo
as principais economias da região.

Por fim, em quarto, porque se atribui a supostos erros
desse Consenso a responsabilidade por políticas que, a rigor,
constituíram uma violação flagrante do espírito dos princípios
enunciados por Williamson no seu artigo de 1989. Esse foi o caso
da prodigalidade fiscal da Argentina na época da convertibilidade
ou do expansionismo do mesmo teor do primeiro governo Fernan-
do Henrique, quando o setor público teve déficit primário e o
déficit total do setor público atingiu 7% do PIB, o que estava nos
antípodas da disciplina fiscal pregada nos termos do Consenso
de Washington.

A busca legítima de alternativas ao Consenso não deve
eludir as questões reais colocadas pelas poucas regras citadas
por J. Williamson há quase três lustros. Ou as regras alternativas
contemplam e integram os problemas tratados por ele nos seus
textos – sustentabilidade orçamentária, realismos cambial e fis-
cal, maior competição, estímulos não-contraditórios com o mer-
cado nas áreas regulatórias etc. – ou elas parecem condenadas a
integrar o imenso rol de intenções políticas regularmente contem-
pladas por diversos governos da América Latina, com escassos
resultados concretos. Desenvolvimento com eqüidade social se
faz mais com a gestão paciente da máquina econômica do que
com grandes princípios pertencentes à esfera da retórica e muitas
vezes destituídos de maior conteúdo prático.

Em resumo, a mensagem de um crítico como Rodrik acerca
do papel do FMI nas crises internacionais do final dos anos 90,
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de que deve haver espaço para a adoção de adaptações internas
que possam variar conforme as especificidades de cada país, pode
ser aceita, da mesma forma que sua mensagem em favor de “um
papel proativo do Estado e da sociedade civil, bem como [de]
estratégias de colaboração que estimulem a iniciativa empresarial
e a construção de instituições” [Rodrik (2002, p. 291)]. Nada disso,
porém, implica abandonar a maioria dos pontos enunciados na
Seção 2 que caracterizaram o Consenso de Washington, em
particular, o apego à disciplina fiscal. Aqueles que propugnam
uma suposta alternativa ao citado Consenso estão devendo ainda
uma alternativa clara que, até agora, continua sem ter sido
apresentada ao público. Ressalvado um ou outro ponto específico
daqueles dez itens citados na Seção 2, à luz do que foi exposto no
artigo e deixando de lado os modismos, pode-se dizer, parodiando
a frase famosa do escritor Mark Twain quando leu em um jornal
o seu obituário – impresso por engano –, que “os boatos sobre a
morte do Consenso de Washington têm sido muito exagerados”...
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