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Reformas financeiras e os
desafios para o crescimento

econômico no Brasil

Resumo: Este artigo discute a formação dos investimentos em capital
fixo, os seus determinantes, e propõe um elenco de reformas
financeiras, entre elas a da previdência complementar privada, como
pré-requisito para a retomada do crescimento econômico. No curto
prazo, as restrições existentes na formação do investimento em capital
fixo e nas condições complementares – em termos da carga de
impostos, funcionamento do mercado financeiro, juros elevados e
desorganização das contas públicas – não favorecem a retomada do
crescimento econômico sustentado.  No longo prazo, as perspectivas
podem ser róseas se soubermos aproveitar as oportunidades e,
principalmente, implantar essas condições estruturais complementares
capazes de favorecer o crescimento.

Palavras-chave: Brasil, crescimento econômico, reformas financeiras.

1. Oferta de poupanças e geração de investimentos

Desde os anos 90, a América Latina tem passado por uma importante mudança
no papel dos investidores institucionais, em particular da previdência privada e dos
fundos de pensão. O Brasil é caudatário neste processo, mas a nova administração
federal – pelo menos parte dela – está sensibilizada para a importância de reformas
no sistema financeiro. O principal objetivo oficial, compartilhado pelas empresas, é
ampliar a formação de poupanças domésticas e remodelar os mecanismos de
financiamento dos investimentos em capital fixo. A conseqüência seria a retomada
do crescimento econômico e das suas benesses, em termos de geração de empregos,
melhoria da cidadania, arrecadação fiscal e alívio nas despesas sociais compensatórias.

De fato, considerando a herança legada pela administração FHC, o grau de
liberdade da política econômica continua limitado e com respostas pouco generosas.
Em miúdos: o espaço para o crescimento sustentado a taxas acima de 4% é exíguo,
e os bons resultados de 2004 não garantem uma nova fase de expansão a taxas
aceleradas. Para a equipe econômica, os dilemas são críticos. Se estimular em
demasia a demanda agregada doméstica, a inflação explode e o balanço de
pagamentos se deteriora. Se mantiver o controle da inflação, pode evitar o desajuste
nas contas externas, mas inibe a atividade econômica. Estudos anteriores1 já haviam

*Cláudio R. Contador Diretor Executivo da FUNENSEG - Fundação Escola Nacional de Seguros; Ph.D.
em Economia, Universidade de Chicago, EUA, Professor titular, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Membro fundador do Latin American Shadow Financial Regulatory Committee, Acadêmico da Academia
Nacional de Seguros e Previdência.
1 Contador (2002), p. 733-760.

Reformas financeiras e os desfios para o crescimento econômico no Brasil., Claudio R. Contador, p. 5-19.
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antecipado que a taxa de investimento em capital fixo continuaria modesta em
2003, o mesmo devendo ocorrer em 2004, o que adia a melhoria na atividade
econômica de modo mais permanente.

A fórmula mais repetida é a de que há necessidade urgente de aumentar a poupança
agregada. De tanto repetida, esta frase tornou-se a chave-mestra para o retorno do
crescimento econômico. De fato, nas condições atuais da razão capital-produto, a
formação de poupanças limita o crescimento do produto potencial, e o aumento da
poupança global é imprescindível para a retomada do crescimento econômico. Até
aqui os economistas concordam. A discordância surge na motivação e nos mecanismos
para transformação das poupanças em investimentos em capital fixo. No argumento
tradicional, o aumento da poupança global é a condição necessária e suficiente, e o
aumento do investimento em capital fixo, uma decorrência natural. A restrição ao
crescimento econômico surgiria primordialmente na geração de poupança global.
Em outra linha de argumento, o aumento da poupança é uma condição necessária,
mas não suficiente. Outras medidas são imprescindíveis para a sua conversão em
investimentos produtivos. Assim, por exemplo, corre-se o risco de encetar uma reforma
da previdência privada com o objetivo de elevar a poupança e os resultados podem ser
frustrantes. Ou seja, esta linha de argumento enfatiza os investimentos em capital
fixo, e é a adotada neste ensaio.

Este artigo discute algumas idéias em torno desta questão, aproveitando o material
discutido na reunião do Latin American Shadow Financial Regulatory Committee
(Comitê Latino-Americano de Assuntos Financeiros), em Santiago (Chile), de 12 a
14 de abril de 20032. A ênfase é a implicação da experiência para o ambiente do Brasil
de hoje, em face da perspectiva de reforma da previdência privada e do sistema financeiro.

O crescimento econômico, visto como um processo de crescimento sustentado
do produto potencial no longo prazo, depende da expansão e aproveitamento eficiente
dos fatores de produção. Mas outros elementos são também importantes, como as
condições institucionais, o marco legal, a proteção e respeito à propriedade e aos
contratos, a estabilidade de regras, a regulamentação coerente, estrutura tributária
não inibidora ao crescimento de patrimônios, capacidade de absorver novas técnicas e
produtos, abertura ao comércio e ao movimento de capitais, e fundamentalmente o
tipo de política econômica escolhida e sua credibilidade. Não por coincidência, estes
fatores institucionais também influenciam a geração de poupança e sua canalização
em investimentos fixos.

Aceitando o argumento de que a maior restrição a um crescimento
econômico mais vigoroso encontra-se na taxa de poupança, corremos o risco
de aceitar soluções simplistas. Para ampliar a poupança por meio da política
fiscal, basta insistir no saneamento do déficit público e no aumento da poupança
pública – uma tarefa não inteiramente impossível. No âmbito das contas
externas, um déficit em conta corrente mais elevado poderia assegurar o ingresso
de poupanças externas. É até possível que, na insistência do déficit público
nulo ou negativo e déficit crescente em transações correntes, a taxa de poupança
global atingisse 25% do PIB, um marco referencial no Brasil que – imagina-se
– nos remeteria, por mágica, ao sucesso econômico dos anos 1968-73.

2 CLAAF (2003). Para detalhes sobre o CLAAF e declarações anteriores, consultar <http://www.claaf.org>.
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Neste artigo, argumentamos que o esforço para elevar a poupança global
pode ser estéril se não for acompanhado, ou mesmo precedido, por mudanças
institucionais e fiscais, tão ou mais importantes. O aumento da oferta de
poupanças é uma condição necessária, mas não suficiente. Não basta elevar a taxa
de poupança aos píncaros dos 25% do PIB. Será preciso retomar as reformas
econômicas implantadas no mercado financeiro pelas leis 4595/64 e 4728/65,
resgatar os canais de crédito de longo prazo e de formação de investimentos em
capital fixo, estimular o lançamento de ativos privados e aproveitar eficientemente
as oportunidades existentes hoje na reforma da previdência e no desenvolvimento
do mercado de seguro. Enfim, até certo ponto, conciliar as reformas com as geradas
nos anos antecedentes ao “milagre econômico”, agora paralelas a mecanismos de
repartição de resultados e de reconciliação entre o capital e o trabalho.

Existem cinco principais fatores determinantes da geração da poupança
global: a estrutura fiscal, a interação com o resto do mundo, a importância
relativa e o funcionamento do mercado financeiro, o sistema de transferência de
renda e riqueza entre gerações embutido na previdência, e o próprio crescimento
do PIB3. Estes fatores podem ser distribuídos em variáveis influenciadas
diretamente ou que correspondem aos instrumentos de política econômica (os
policy factors) e os não ditados diretamente pela política econômica (non-policy
factors)4. A administração da poupança pública, os incentivos e isenções fiscais à
poupança das famílias, a política tributária sobre os lucros retidos pelas empresas
e o modelo de seguridade social e de previdência privada são exemplos de policy
factors, enquanto a estrutura demográfica, os hábitos de poupança, o crescimento
do PIB e a sensibilidade da poupança a juros, risco e renda são fatores exógenos,
que não podem ser considerados como instrumentos de política.

Existem evidências para o Brasil de que o aumento da poupança pública –
ou seja, a melhoria do saldo das contas públicas – não aumenta a poupança
global, nem reduz a poupança doméstica na mesma magnitude5. Dependendo
de como a melhoria do saldo do setor público é criada – por exemplo, por meio
de impostos –, o resultado pode ser uma queda na poupança privada. Também
a política consciente de geração de déficits em conta corrente favorece a formação
de poupanças totais, mas não na mesma magnitude.

A política de juros reais elevados é algumas vezes justificada como necessária
para estimular a poupança privada. Este argumento não procede, por três motivos.
Primeiro, a oferta de poupanças privadas é inelástica na faixa de juros reais
elevados, embora seja sensível na faixa dos juros reais negativos6. Segundo motivo,
os juros reais elevados ampliam o peso da dívida pública interna e reduzem a

3 Candido Jr.(1998); Matos Filho e Candido Jr. (1997); Barreto de Oliveira, Beltrão e Albuquerque David
(1998),  Além e Giambiagi (1997); Pereira, Miranda, Boueri e Silva (1997).
4 Dayal-Gulati e Thimann (1997).
5 Corbo e  Schmidt-Hebbel (1991). Ver Contador, op.cit., para evidências empíricas sobre o Brasil.
6 Contador (1985). A inflação seria o componente principal para tornar os juros reais negativos e assim reduzir
a poupança, nas linhas do argumento de Thirlwall (1974), p. 154-174. Embora sem diferenciar a resposta por
faixa de juros, a inelasticidade da poupança aos juros é também encontrada em Giovannini (1985); Gleizer
(1991), p. 63-92; Gleizer (1992), p. 291-318; Masson, Bayoumi e Samiei (1998), p. 483-502; Schmidt-
Hebbel, Webb e Corsetti (1992), p. 529-547; Williamson (1968), p. 194-209; e Reisen (2000), p. 97.

Reformas financeiras e os desfios para o crescimento econômico no Brasil., Claudio R. Contador, p. 5-19.
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poupança do setor público. É até possível que, na faixa de juros reais
excessivamente elevados, a curva de oferta de poupanças reverta para uma
inclinação negativa, pois os agentes têm condições de manter o mesmo consumo
no futuro com menos poupança hoje7. E, terceiro, juros elevados reduzem os
investimentos em capital fixo, a expansão da capacidade instalada e a taxa de
crescimento do PIB potencial, que por sua vez afeta a própria taxa de poupança. Os
resultados empíricos encontrados por Reis8, Held e Uthoff9, Carrol e Weil10,
Hausmann e outros11, e Muhleisen12 mostram que as variações no PIB real antecipam
as variações da poupança, ou seja, a causalidade flui no sentido do crescimento do
PIB para a formação de poupanças. Portanto, a redução do crescimento do PIB,
motivada por juros reais elevados, leva a queda na poupança privada.

Por esses motivos, o efeito de juros elevados sobre a oferta de poupança
agregada torna-se, na verdade, negativo. Ou seja, a justificativa para juros elevados
deve ser procurada na necessidade de captação de recursos externos para financiar
o déficit em transações correntes ou para o controle da demanda agregada.

As reformas complementares e em geral precedentes ao aumento da
poupança global devem enfatizar também a melhoria dos canais de
transformação das poupanças em investimento em capital fixo, e estão
associados a dois grupos de medidas de política: a reforma do mercado
financeiro – em particular dos mecanismos de crédito e de capitais de longo
prazo – e a adoção de uma política tributária que estimule (ou pelo menos não
puna) a formação de patrimônios de empresas e famílias. Nessas medidas estão
alguns pontos de fragilidade para o aumento da poupança global e do
investimento em capital fixo.

A formação de capital fixo é o reflexo mais visível da aptidão e vontade de
uma sociedade em apostar no seu futuro. Mas deve ser um desejo coletivo, e
não de apenas um segmento isolado, seja o setor privado ou o governo. O que
leva o setor privado a investir em novas instalações, máquinas e na contratação
de novos empregados? Podemos listar alguns fatores. Primeiro, para uma
empresa já existente, o interesse por novos investimentos fixos se materializa
quando as instalações atuais estão no limite de utilização, como proposto por
Koenig13, ou então em resposta a uma mudança de produto, à necessidade de
diversificação dos negócios e/ou em resposta à mudança de tecnologia.

No tocante à relação com a capacidade instalada, as evidências no Brasil
apontam claramente que a taxa de investimento aumenta (diminui) somente
após a queda (aumento) da ociosidade. Ou seja, a exaustão da capacidade
instalada antecipa, em aproximadamente um ano, os novos investimentos. O

7 Esta é a discussão convencional da separação do efeito-juros nos efeitos-renda e substituição. Ver Weber
(1970), p. 591-600.
8 Reis e outros (1996).
9 Held e Uthoff (1995).
10 Carroll e David Weil (1993).
11 Haussmann e outros (1996).
12 Muhleisen (1997).
13 Koenig (1994) estima que o pico de 83,5 % na utilização da capacidade instalada da indústria nos EUA serve para
induzir novos investimentos fixos.
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segundo fator de estímulo ao investimento privado é a rentabilidade do capital,
e neste aspecto as evidências confirmam que a rentabilidade do capital e o
investimento fixo estão positivamente associados, também com defasagem de
um ano. Seria esperado que os impostos incidentes sobre lucro
desestimulassem os investimentos privados14, mas estudos para o Brasil não
confirmaram esta hipótese.

No tocante aos juros reais como custo de oportunidade do capital e fator
de desestímulo aos investimentos fixos, a análise requer alguns cuidados. A taxa
básica Selic não serve como proxy para o custo do capital, uma vez que existe
uma cunha variável no tempo entre os juros efetivamente pagos pelos mutuários
e a taxa do Banco Central, sendo o “spread” explicado pelos impostos, custos
de intermediação e o prêmio para risco.  Porém, os juros reais em capital de giro
têm correlação mais forte com os investimentos privados do que a taxa de
desconto de duplicatas, sendo ambas as correlações negativas e mais elevadas
com defasagem de um ano.

Como um fator final para compor o quadro de comportamento dos
investimentos privados, resta discutir se os investimentos públicos e privados
são complementares ou substitutos entre si. Para uma dada oferta global de
poupanças, um aumento do investimento público reduz necessariamente
(crowding-out) os recursos para os investimentos privados. Entretanto, os
investimentos públicos em infra-estrutura abrem espaço para o setor privado e,
sendo complementares, aumentam o retorno do capital privado. Ou seja, no
período corrente, o aumento do investimento público reduz o investimento
privado, uma vez que a definição contábil poupança-investimento força
necessariamente o crowding-out, mas, no longo prazo, os investimentos públicos
e privados podem ser complementares. Considerando os efeitos distribuídos no
tempo, não é possível afirmar que o efeito crowding-out negativo de curto prazo
seja maior ou menor do que o efeito da complementaridade. Portanto, no longo
prazo o sentido do efeito dos investimentos públicos nos privados é indefinido
a priori, e torna-se uma questão empírica. Por um estudo recente para o Brasil,
o investimento público corrente reduz o investimento privado no curto prazo,
porém o seu efeito no longo prazo é praticamente nulo e não significantemente
diferente de zero. Este resultado conflita com as evidências fornecidas por Cruz
e Teixeira, de que o investimento público desloca o investimento privado no
curto prazo, mas o estimula no longo prazo15.

Em resumo, podemos estabelecer os seguintes requisitos para o aumento
das intenções privadas de investimento em capacidade produtiva:

- um aumento prévio do retorno sobre o capital das empresas e/ou do
custo do capital;

- redução igualmente prévia da ociosidade do capital fixo e instalações
disponíveis;

- o investimento público reduz o investimento privado no período corrente,
e não é possível afirmar que a substituição não seja na mesma magnitude; e

14 Evans (1983).
15 Cruz e Teixeira (1999).

Reformas financeiras e os desfios para o crescimento econômico no Brasil., Claudio R. Contador, p. 5-19.
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- no longo prazo, os investimentos privados independem dos investimentos
públicos. Esta conclusão rejeita o argumento de que os investimentos públicos são
importantes para abrir caminho e estimular os investimentos privados.

Como nenhuma das condições acima têm sido atendidas, o que podemos
esperar no curto prazo na taxa de investimentos em capital fixo? Ou seja, enquanto
a capacidade ociosa não diminui por exaustão natural provocada pelo crescimento
da demanda agregada, os retornos sobre capital não aumentam, e/ou os juros não
caem, quais são as perspectivas da formação desses investimentos? As projeções com
a técnica dos indicadores antecedentes apontavam que a taxa de investimento fixo
se manteria em queda em 200316. Esta perspectiva foi uma ducha fria nas promessas
de crescimento mais intenso em 2003 e nos sonhos de iniciar uma gestão com
recuperação do emprego e de crescimento econômico sustentado no curto prazo.
Resta, portanto, a recuperação dos investimentos no médio e longo prazo, o que
exige uma mudança na política econômica, basicamente a implantação de reformas.

2. As reformas

Enquanto perdurar a fragilidade da economia brasileira ao ingresso de capitais
externos para o financiamento do déficit em conta corrente, o crescimento da
demanda agregada estará à mercê das turbulências do mercado internacional de
capital e dos humores, racionais ou não, das agências de financiamento. Num
ambiente de mobilidade de capitais e de integração de mercados, a política de
juros assume uma importância fundamental como instrumento de política em
qualquer economia globalizada. A mobilidade internacional dos investimentos
força as economias emergentes a adotarem condições de rentabilidade, risco e
tratamento fiscal que replicam as condições dos países desenvolvidos17. Mas os
países emergentes, em particular da América Latina, não reúnem estas condições,
a não ser de forma artificial e momentânea, como o regime cambial da Argentina,
ou com as condições de rentabilidade generosa, via juros, do Brasil. Daí a
sensibilidade à taxa de juros. No caso brasileiro, esta importância é exacerbada
pela necessidade de atrair poupanças externas para substituir a despoupanca pública,
e como instrumento para administrar a demanda agregada no sistema de metas de
inflação. Esta é a essência da chamada “armadilha de juros”.

O capital fixo é o fator escasso no Brasil, com preço social mais elevado que
nos países mais desenvolvidos, e, portanto, o estoque existente e os seus
acréscimos devem ser aproveitados da forma mais eficiente possível. Não tem
sentido a ociosidade disponível hoje em máquinas e equipamentos. O custo
social da ociosidade do capital, em termos de mão-de-obra não ocupada,
produção não realizada, impostos não recolhidos etc. é elevado, e um desperdício

16 Esta questão é examinada com um indicador antecedente em base trimestral, onde a variável-referência é
a taxa trimestral de investimento fixo (em preços reais), divulgada pelo IBGE e pelo Ipea. O indicador
antecedente é formado por seis variáveis-insumo trimestrais e tem avanço médio de três trimestres. As variáveis-
insumo que formam o indicador antecedente são a previsão de demanda futura, a situação atual dos negócios
e a previsão de negócios em seis meses, extraídas das Sondagens Conjunturais da Fundação Getúlio Vargas;
a taxa de crescimento do PIB; os juros reais em descontos de duplicatas; e a variação da taxa de investimento
fixo passada. Para detalhes da metodologia consulte Contador e Ferraz (2001).
17 Buckberg (1995), p. 51-74.
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que o Brasil não pode tolerar. Além disto, a ociosidade acima da média inibe
novos investimentos fixos para ampliação da capacidade de produção, como
mostrou a análise empírica.

Esta é a razão fundamental para a implantação de medidas e políticas
complementares ao capital, no sentido de aumentar a sua produtividade. As
reformas podem ser distribuídas em sete grupos, todas relacionadas com o
mercado financeiro. O mercado financeiro tem o papel fundamental de
canalizar as poupanças em investimentos em capital fixo, por meio dos
mecanismos indiretos de instituições financeiras. Os canais diretos estão
restritos basicamente na transformação dos lucros retidos em investimentos
nas próprias empresas, mas, ainda assim, enquanto o investimento não se
realiza, os lucros retidos são aplicados no mercado financeiro e atendem a
outros projetos de investimentos. O desenvolvimento do mercado financeiro
desencadeia uma série de efeitos macroeconômicos18: ganho de eficiência
em termos de produção para um mesmo nível de formação de capital fixo;
incremento na formação bruta de capital fixo por meio de maior incentivo à
poupança individual; queda na taxa de juros, do risco e no custo de
oportunidade do capital; melhoria na distribuição fatorial de renda propiciada
pelo funcionamento competitivo da intermediação financeira etc. Todos estes
efeitos são carentes nas condições atuais da economia brasileira.

Podemos listar algumas medidas – não exaustivas – para restaurar o
papel do mercado financeiro e alavancar os investimentos fixos:

2.1. Mercado de crédito

É fundamental restaurar as fontes privadas de crédito a médio e longo
prazo. Existem evidências de que o crédito de longo prazo provoca aumento
na produtividade, desde que sem o uso de subsídios e de intervenção na
formação das taxas de juros19.

O volume de crédito do sistema financeiro ao setor privado atinge hoje
27% do PIB, sendo pouco menos de 21% para as empresas e os 6% restantes
sob a forma de crédito pessoal a famílias. Em valor, isto significa um crédito
total de R$ 325 bilhões em 2001, com R$ 245 bilhões para as empresas.
Neste total estão incluídas as operações de financiamento a capital de giro,
arrendamento mercantil e demais itens de curto prazo. Apenas uma parte
menor é destinada a operações de médio e longo prazo. Em comparação,
nos anos 70, a participação do crédito ao setor privado no PIB era superior
a 60%.

Pelos padrões internacionais, o volume de crédito no Brasil é baixo. As
economias mais desenvolvidas têm uma alavancagem financeira maior do
que o próprio PIB, com um prazo médio de vencimento superior a cinco
anos. No Brasil, são poucas as operações de crédito com vencimento superior
a dois anos, em geral concentradas nas grandes empresas.

18 Contador, C. R. (1974), Cap. II.
19 Caprio e Demirguc-Kunt (1998), p. 171-189.

Reformas financeiras e os desfios para o crescimento econômico no Brasil, Claudio R. Contador, p. 5-19.
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20 Mello (2002).
21 Ribeiro Neto e Famá (2002), p. 29-38.

2.2. Mercado de Títulos Públicos

O principal requisito para a reforma do mercado financeiro é a reforma
do mercado de títulos públicos. Considerado como percentual do PIB, o
endividamento público, em torno de 50% do PIB, é pequeno no Brasil,
comparado com outros países; porém, o perfil é concentrado no curto prazo, o
que pressiona a taxa de juros. A necessidade de rolagem da dívida pública reduz
o espaço para colocação de títulos privados. Os títulos primários emitidos pelas
empresas privadas compreendem basicamente ações, commercial papers e
debêntures, num total de US$ 10 bilhões em 2001. Como o investimento é um
fluxo, a reforma do sistema financeiro deve começar com a fonte do problema:
o déficit público. A zeragem do déficit público já não é uma preocupação apenas
para contentar o FMI, ou como ingrediente importante para o combate à inflação.

2.3. Capital acionário e impostos

Tradicionalmente, a captação de recursos para investimento por meio de
lançamento primário em ações é modesta no Brasil. Em 1999, as emissões
primárias de ações foram de apenas US$ 1,5 bilhão, contra US$ 3,6 bilhões em
emissão de debêntures e US$ 4,4 bilhões em commercial papers. No rol das
explicações consta desde a cultura do capital fechado, sob controle familiar, mas
também as distorções criadas pela legislação fiscal e regulação. A CPMF foi uma
cunha indesejável nas operações do mercado acionário no Brasil, felizmente
suspensa em 2001. Ainda assim, persiste um viés fiscal contra as operações
financeiras. A liberdade e integração dos mercados financeiros internacionais
provocaram uma reestruturação dos mecanismos de capitalização. O já pequeno
mercado acionário da América Latina teve as grandes operações transferidas
para as Bolsas de Nova  York e de Madri. A internacionalização das operações
das Bolsas de Valores melhora a eficiência dos mercados, mas torna instável o
fluxo de capitais para investimentos fixos de maturação de longo prazo. Os
mercados domésticos de capitais perdem um dos canais, e se voltam para os
mecanismos oficiais, nem sempre eficientes e caracterizados pela burocracia,
quando não pela corrupção.

No caso do Brasil, a perda de importância do mercado acionário como
fonte de financiamento primário das empresas privadas foi agravada por distorções
internas20, desde a bi-tributação de dividendos até a distinção entre ações
ordinárias e preferenciais, com possibilidade de controle da empresa com apenas
17% do capital social. O número de empresas listadas nas bolsas no Brasil está
diminuindo, atualmente com cerca de 470 companhias (contra quase 600
empresas listadas em 1986), sendo que apenas um terço tem ações com liquidez.
Não só a CPMF aumentou o custo das operações acionárias no Brasil, mas o
próprio custo operacional, causado pela baixa escala, e informação incompleta,
deslocou as operações de diversas empresas brasileiras para a Bolsa de Nova
York (NYSE). Os custos de manutenção de abertura do capital em bolsa no
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Brasil compreendem as auditorias externas, publicações, anuidades cobradas pelas
bolsas, taxa de fiscalização, departamento para atendimento ao acionista e custos
indiretos, e ao todo variam de R$ 38 mil a R$ 4,1 milhões por ano. Literalmente,
estes custos excluem as médias empresas de buscar diretamente recursos via abertura
de capital em bolsa21. A colocação de ações nas bolsas internacionais, por outro
lado, por meio dos ADRs (American Depositary Receipts) e GDRs (Global Depositary
Receipts), é extremamente simples, sem a exigência burocrática das bolsas no Brasil.
Em 2000, foi formalizado um acordo entre as bolsas brasileiras para centralização
das operações na Bolsa de São Paulo, com o objetivo de reduzir custos e otimizar os
recursos operacionais. Ainda assim, os custos de manutenção são elevados no Brasil,
o que reduz a competividade vis-a-vis as Bolsas de Valores no exterior22.

A composição dos tributos é perversa no Brasil, baseada em impostos
cumulativos, incidentes sobre a produção e menos sobre o consumo, e a própria
carga exagerada e inibidora dos investimentos privados, como visto na seção anterior.
O sistema tributário deve ser compatível com a alocação de longo prazo dos recursos
para investimento. A distorção mais flagrante é a dupla taxação sobre os dividendos
(a empresa paga imposto de renda sobre o lucro, que quando distribuído como
dividendo recebe nova tributação). A reforma fiscal é importante para dar mais
liberdade ao mercado de capitais e restaurar o papel da capitalização popular como
fonte de investimento23.

Como reforma fundamental, é urgente a aprovação do projeto substitutivo da
nova Lei das Sociedades Anônimas. A legislação atual foi instituída em 1976, já com
vícios de origem. Considerando as novas exigências de capitalização da economia
brasileira e as mudanças observadas nas demais economias, a lei 6.404/1976 é um
fator de empecilho ao desenvolvimento saudável do mercado de capitais no Brasil.

2.4. Governança corporativa

Os acionistas – principalmente os minoritários – são discriminados no Brasil
pelo sistema legal e de regulação. Felizmente, em dezembro de 2000 foi lançado
no Brasil um projeto interessante: o chamado “Novo Mercado” (seguindo o
exemplo do Neue Markt da Alemanha, criado em 1997), com as empresas listadas
classificadas pelo seu grau de atendimento às regras de governança corporativa,
transparência de informações, e qualidade de atendimento nas relações entre a
empresa e seus acionistas, em particular dos minoritários24. É um avanço
importante, mas não suficiente, pois exige o complemento de fontes privadas
de crédito a médio e longo prazos. Existem evidências de que o crédito de longo
prazo produz aumento na produtividade, desde que sem o uso de subsídios e de
intervenção na formação das taxas de juros25.

22 A diferença de escala é substancial. A Bolsa Nasdaq tem um volume diário de transações de quase US$ 42
bilhões; NYSE, US$ 35 bilhões; Londres, US$ 13,5 bilhões, enquanto a Bovespa, pouco mais de US$ 400
milhões. A Bovespa tem um volume diário inferior aos das bolsas de Taiwan (US$ 3,5 bilhões), Coréia (US$
3 bilhões), Hong Kong (US$ 900 milhões) e Istambul (US$ 800 milhões), para citar os mercados acionários
de alguns países emergentes.
23  Henry (1997).
24  Ribeiro Neto e Famá, op.cit.
25  Caprio Jr. e Demirguc-Kunt (1998), p. 171-189.

Reformas financeiras e os desfios para o crescimento econômico no Brasil, Claudio R. Contador, p. 5-19.
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2.5. Ingerência política na administração de instituições financeiras

O papel dos fundos de pensão e de outros investidores institucionais em
geral tem sido desvirtuado no Brasil devido a dois tipos de medidas. Primeiro,
devido à necessidade de criar demanda pelos títulos públicos (e assim favorecer
o financiamento do déficit público), os investidores institucionais são forçados
pela agência reguladora a aumentar a parcela de títulos públicos nas suas reservas
técnicas. Como o retorno nos títulos públicos é baixo, a rentabilidade das reservas
é afetada, e com ela a viabilidade técnica de honrar os seus compromissos de
longo prazo. A segunda medida é específica para as instituições financeiras com
participação do governo ou sob controle ou ingerência pública. A gestão destas
instituições é marcada por decisões de favorecimento político e de falta de
transparência, quando não por um nível de corrupção acima daquela encontrada
nas instituições privadas. Os sucessivos casos de dificuldades de solvência de fundos
de pensão de empresas estatais, causados por decisões erradas ou dolosas, mostram
a importância de evitar a ingerência política em questões eminentemente técnicas26.

As oportunidades abertas aos investidores institucionais, com a abertura
do mercado de previdência privada e a expansão do mercado de seguros, com o
lançamento de inúmeros produtos, favorecem um aporte substancial de novos
investimentos em empresas, participação acionária, investimentos imobiliários
etc. Cálculos apontam que, em 2010, o volume de novos investimentos da
previdência privada aberta pode atingir entre R$ 250 e 300 bilhões a preços de
2001, e os fundos de pensão (previdência privada fechada), outros R$ 400 a
470 bilhões. Um total de reservas e patrimônios de 50% do PIB em 2010 contra
apenas 4% em 1990. Um aporte de capital de semelhante magnitude vai
transformar radicalmente os mecanismos de financiamento de projetos no Brasil
e pode eliminar muitos constrangimentos à formação de capital fixo. A exigência
de solvência do sistema implica que o mercado financeiro e a estrutura de
impostos terão de se adequar às novas condições.

2.6. Participação nos resultados e o capitalismo popular

O programa de privatização do Brasil foi saudado como um dos fatores de
diferenciação, em comparação com outras economias, na atração de capitais
externos. E, de fato, a privatização garantiu ou ajudou o fechamento das contas
externas enquanto havia um patrimônio público à venda. Uma das moedas
utilizadas nos leilões foram os títulos públicos em poder do mercado financeiro
com baixo valor de mercado, chamados de “moeda podre”. Lamentavelmente, os
trabalhadores em geral não puderam participar dos leilões, embora tivessem em
seu poder os certificados de FGTS. Seria um mecanismo inteligente de reconciliar
o capital e o trabalho, ampliar o mercado de capitais e suas instituições, animar as
Bolsas de Valores, além de valorizar o próprio patrimônio à venda. Apenas no fim
do programa de privatizações, em 2000, foi concedido o direito de utilizar o FGTS

26 Os efeitos podem ser ainda mais sérios em circunstâncias de fragilidade macroeconômica. A recente crise
da Argentina teve como um dos ingredientes a qualidade dos ativos do Banco de La Nación, que levou à crise
de desconfiança e à reação desastrosa do governo em implantar o “corralito”. Outros exemplos podem ser
encontrados no caso dos ativos podres do sistema financeiro do Japão.
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para aquisição de ações da Petrobrás e da Cia. Vale do Rio Doce. Existe ainda
um potencial de privatização das concessões de serviços de utilidade pública,
que não pode ser desperdiçado novamente.

A participação dos trabalhadores nos resultados das empresas – por meio
do programa de privatizações – teria o efeito saudável de reduzir preconceitos
contra o capital, além de ampliar a base do próprio mercado acionário.

2.7. Previdência privada

O modelo de previdência é fundamental para a formação da poupança.
Pelo princípio do modelo de ciclo de vida, os indivíduos extraem uma parte da
sua renda durante a sua fase produtiva em favor de um fluxo de renda na fase
não produtiva (aposentadoria). Portanto, a previdência desloca consumo presente
para o futuro, e amplia a poupança corrente. Dependendo do modelo de
previdência, o efeito de transferência de renda ao longo do tempo pode ser mais
ou menos intenso. No modelo de repartição (pay-as-you-go), as contribuições
dos ativos servem para o financiamento dos inativos, e os ativos de hoje esperam
que a sua aposentadoria futura seja financiada pelas contribuições dos futuros
ativos. A transferência de renda é intergerações, e o sistema de previdência é em
geral público, de caráter universal e compulsório. A sustentabilidade do sistema
de repartição ao longo do tempo depende da relação ativos/inativos, do
crescimento dos salários reais, do crescimento da força de trabalho, e da relação
entre numero médio de anos de contribuição dos ativos e o de recebimento de
aposentadoria pelos inativos27.

No modelo de capitalização, as contribuições dos ativos servem para formar
um fundo de capitalização para financiar a sua própria aposentadoria, e a
transferência de renda é intertemporal para o mesmo indivíduo. No modelo de
capitalização, as contribuições podem ser compulsórias ou voluntárias,
administradas por entidades públicas ou privadas, abertas por adesão voluntária
ou fechadas a um grupo restrito, como em fundos de pensão. Entre estes sistemas,
existem combinações diferenciadas, que são utilizadas nos sistemas de previdência
adotados no mundo.

Embora o tema ainda seja inconclusivo sob o ponto de vista empírico, as
evidências mais fortes apontam para um aumento da poupança com a passagem
do sistema de repartição para o de capitalização28. Edwards encontrou num
estudo cross-section entre países uma relação negativa entre os gastos de seguridade
social e a poupança privada, significando que, quanto maior a importância do
sistema de repartição vis-à-vis o de capitalização, menor a taxa de poupança29.

27  Ver a respeito os textos clássicos de Kaizô Beltrão e Francisco Barreto de Oliveira. Como fontes mais
próximas ao enfoque deste artigo, temos Pereira, Miranda e Silva, op.cit; Barreto de Oliveira; Beltrão e
David,  op.cit.
28 Sob o ponto de vista da teoria a resposta é inconclusiva. No argumento tradicional, o sistema de capitalização
provoca um aumento da poupança. Nos modelos de altruísmo, se os trabalhadores ativos incorporam na sua
função de utilidade o bem estar dos seus descendentes, o resultado não é claro. Se valorizarem o consumo de
seus descendentes ao mesmo preço que o seu próprio, a mudança tem um efeito nulo e a taxa de poupança
será constante (“equivalência ricardiana”). Se valorizarem o consumo dos descendentes a um preço maior
do que o seu próprio, a mudança para o sistema de capitalização pode reduzir a oferta de poupança.
29 Edwards (1995).

Reformas financeiras e os desfios para o crescimento econômico no Brasil, Claudio R. Contador, p. 5-19.
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Outros autores, como Barro e MacDonald30, argumentam que os estudos empíricos
que concluem em favor do aumento da poupança com a mudança de sistema não
consideram a transferência de patrimônios por meio de heranças, o que tornaria
nulo o efeito da mudança de sistema.

No caso do Brasil, a reforma da Previdência, com a adoção do mecanismo de
capitalização, terá como efeito principal a redução do déficit público e,
indiretamente, a partir de taxas de juros mais baixas, o aumento dos investimentos
fixos. Um aspecto crucial é a carência de ativos privados para compor as reservas
técnicas da previdência privada – os chamados ativos garantidores. Hoje, a formação
das carteiras seria encaminhada naturalmente para os títulos públicos, um estímulo
conveniente ao governo, que teria espaço para ampliar o endividamento, mas que
introduziria um elemento de fragilidade e de risco na previdência privada. Daí a
importância de convergência da reforma da previdência com a reativação do
mercado de capitais privados.

3. Conclusões

O crescimento econômico em bases sustentadas exige algo mais que o aumento
da poupança global e de belos discursos dos governantes. Exige, sem dúvida, o
aumento da oferta de poupanças e, também, pré-requisitos importantes: como
regras claras e estáveis, não agressivas ao setor privado; tributação menor sobre
lucros; juros civilizados; melhor distribuição da renda; disponibilidade de fatores de
produção; um mercado financeiro eficiente e diversificado; e perspectiva favorável
sobre o futuro.

Este artigo discutiu a formação dos investimentos em capital fixo, os seus
determinantes, e propôs um elenco de reformas como pré-requisito para a retomada
do crescimento econômico. No curto prazo, as restrições existentes na formação do
investimento em capital fixo e nas condições complementares – em termos da carga
de impostos, funcionamento do mercado financeiro, juros elevados e desorganização
das contas públicas – não favorecem a retomada do crescimento econômico
sustentado.  No longo prazo, as perspectivas podem ser róseas se soubermos
aproveitar as oportunidades, e principalmente implantar essas condições estruturais
complementares.

Enfim, hoje dispomos no Brasil de mais informação e tecnologia para exploração
dos recursos naturais; a população cresce em ritmo menor, aliviando as pressões
sociais sobre as cidades; a mentalidade e capacidade gerencial urbana estão se
instalando também no campo; a sociedade incorporou a estabilidade de preços no
seu cotidiano e as administrações públicas estão sendo forçadas ao compromisso
com vertentes estratégicas modernas. O setor privado e a sociedade civil já perceberam
que não podem contar com o paternalismo do Estado para resolver suas dificuldades.
Em resumo, as condições básicas para a retomada sadia do crescimento econômico
estão fortalecidas. Faltam um pouco mais de vontade e persistência política, acelerar
a competência administrativa do setor público, a afirmação da liberdade econômica,
e implantar as reformas enunciadas neste artigo.

30 Barro e MacDonald (1979), p. 275-289. Ver Feldstein (1966), p. 151-164; Munnell (1976), p. 1013-
1032; e Reisen (2000).
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Sobre a questão do
planejamento econômico no

Brasil (1930-2000)
Rodrigo Del Lucchese Conz e Marina Gusmão de Mendonça*

Resumo: No período de 1930-2000, a economia brasileira passou
por diversas mudanças, tais como a transformação do modelo
primário-exportador, a mudança do papel do Estado na economia,
o “Milagre Econômico”, o Segundo Plano Nacional de
Desenvolvimento, a crise da dívida, as tentativas de estabilização, a
abertura econômica, o Plano Real e sua desvalorização. O objetivo
deste artigo é tentar compreender de que forma o país pode, por
meio de medidas econômicas, sair da crise de crescimento que o
atinge há mais de duas décadas.

Palavras-chave: Economia brasileira, Planos Nacionais de
Desenvolvimento, crise da dívida, planos de estabilização, abertura
econômica, Plano Real.

A falta de crescimento econômico do Brasil, nas últimas duas décadas, é um
enorme problema a ser solucionado pelo país. A crise da dívida, na década de 80, as
tentativas de estabilização monetária e a abertura comercial desviaram o foco das
políticas econômicas nos últimos anos, e o crescimento passou a ser variável de ajuste.
Nos atuais modelos econômicos, baseados nas diretrizes dos organismos internacionais
e nas metas de inflação, o crescimento deixou de ser prioridade, e a estabilidade é o
principal objetivo a ser atingido.

Dessa forma, procuramos abordar a questão do planejamento econômico no
Brasil, entre 1930 e 2000. Devido à extensão do período, foram analisadas as fases
mais significativas das políticas governamentais sobre planejamento, ou sua falta.

O Planejamento Econômico no Brasil (1930-1979)

O planejamento estatal começou a dar resultados na União Soviética, em 1929,
em uma época em que a maioria dos países entrava em depressão. Alguns anos depois,
com o surgimento da macroeconomia keynesiana e os expressivos resultados do plano
soviético, várias nações do mundo começaram a utilizar o planejamento estatal.

No caso brasileiro, desde 1930 o país caminhava para um projeto de
industrialização pesada. Assim, uma série de organismos foi criada para elaborar

* Rodrigo Del Lucchese Conz é economista, formado pela FAAP em 2004. Marina Gusmão de Mendonça
é Professora Titular de Formação Econômica do Brasil e Formação Econômica da América Latina na Faculdade
de Economia e Relações Internacionais da FAAP. Este artigo tem como base a monografia de conclusão do
curso de Economia da FAAP, apresentada pelo primeiro autor, sob a orientação da segunda, e selecionada
para publicação.
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as medidas a serem tomadas, dentre as quais podemos citar a Missão Cooke,
a Comissão de Mobilização Econômica, o Conselho Nacional de Política
Industrial e Comercial, a Comissão Mista Brasil-EUA (CMBEU) e a Comissão
Cepal/BNDE.

O período de 1930-45 pode ser considerado como a primeira fase do
processo de substituições de importações, baseado, até 1937, principalmente
em bens de consumo leves. As dificuldades para importar, devido à crise de
1929-32, à depressão de 1938, à desvalorização cambial e à Lei de Similares,
permitiram o desenvolvimento da indústria.

No início do governo Dutra (1946), houve uma tentativa de reduzir a
participação do Estado na economia, rompendo com as políticas realizadas
nos anos anteriores. Mas, em 1947, a política liberal foi abandonada, sendo
adotado um rígido controle cambial e das importações, além da formulação
do Plano Salte, a terceira tentativa de estabelecer de forma sistematizada a
par ticipação do Estado na economia1. Elaborado em 1948, pelo
Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp), com um prazo de
implementação de 5 anos, previa investimentos públicos a serem realizados
nas áreas da saúde, alimentação, transporte e energia, embora não
estabelecesse adequadamente as formas de financiamento.

Quando Vargas assumiu o poder pela segunda vez, em 1951, apesar de
não ter um plano formal de desenvolvimento econômico, retomou os
objetivos das políticas industriais, criando uma série de medidas para tentar
resolver a crise cambial e o déficit público. Assim, foi elaborada, em 1953, a
Instrução 70, da Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), que
implementava o sistema de múltiplas taxas de câmbio, permitindo realizar
leilões de desvalorização do câmbio, cobrando ágios e também criando um
maior controle para as importações, que foram classificadas em cinco
categorias. Esses leilões beneficiavam os setores considerados prioritários
pelo governo.

Após a morte de Vargas, Café Filho assumiu a presidência por alguns
meses, e sua principal contribuição foi a Instrução 113 da Sumoc, cujo
objetivo era remover os obstáculos à livre entrada de capitais externos e
permitir captação de recursos no exterior. Desta forma, o primeiro grande e
eficiente planejamento foi o Plano de Metas, posto em prática no período de
1956-1961. Mas sua viabilidade dependeu de diversas medidas tomadas nos
anos anteriores, tais como as Instruções 70 e 113 da Sumoc.

O Plano de Metas constituiu uma tentativa de planejamento estatal para
desenvolver o país no equivalente a 50 anos em 5. Teve, como sustentação, os
trabalhos desenvolvidos na CMBEU e na Comissão Cepal/BNDE. A diferença
entre este plano e os anteriores é que ele foi implementado com comprometimento
total do setor público, além de Juscelino Kubitschek ter tido o mérito de utilizar
os diversos estudos já realizados, reduzindo o tempo de implementação do projeto.

1 As duas tentativas anteriores foram o Plano Especial de Obras Públicas e Reaparelhamento da Defesa
Nacional (1939) e o Obras e Equipamentos (1943). Para maiores detalhes, cf. DRAIBE, Sonia. Rumos e
Metamorfoses. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
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O plano tinha como objetivo desenvolver as seguintes áreas2: transporte,
energia, alimentação, indústrias de base e educação. O total do investimento no
período 1956-61 seria de 5% do PIB real. Não constava do orçamento o projeto
de construir Brasília no centro do país, para incentivar o desenvolvimento
regional. A construção da nova capital consumiria 3% do PIB da época.

O papel do Estado na economia vinha crescendo desde 1930, mas, com o
Plano de Metas, ele foi intensificado. O governo passou a controlar a produção
de aço, petróleo, ferrovias, exploração e exportação de minérios, produção de
energia elétrica, concessão de créditos de longo prazo, rodovias etc. Isso provocou
um aumento de gastos do governo, que precisava ser financiado de alguma
forma. Como os tributos não eram suficientes e o aumento da carga fiscal não
era viável politicamente, a solução foi o financiamento inflacionário. Assim, com
a manutenção das taxas múltiplas de câmbio, endividamento externo e a própria
expansão do nível de atividade, o governo conseguiu financiar o plano.

Apesar de não ter sido atingida a maioria dos objetivos, o grau de realização
foi satisfatório, pois a meta do setor rodoviário ficou acima da previsão (138%),
sendo que as de energia (82%), petróleo (76%) e carros e caminhões (62%)
ficaram próximo do previsto, embora a meta de produção de carvão tenha sido
a mais baixa em termos de realização (23%). Esses dados mostram como o Plano
de Metas constituiu um marco para a industrialização brasileira.

Portanto, no começo da década de 1960, o país encerrava uma fase de
prosperidade que se estendeu de 1957 a 1961. A taxa média de crescimento era
de 6,9%, mas a perspectiva para a seqüência da década não era muito otimista,
com queda, já em 1962, da taxa de crescimento para 5%, tendo o índice de
inflação se elevado para 51%, verificando-se também o aumento da dívida externa
devido aos déficits no balanço de pagamentos3. A renúncia de Jânio Quadros,
em 1961, e a implementação do parlamentarismo conturbaram a situação política,
agravando a crise econômica. Para resolver o problema, foi organizado o Plano
Trienal, elaborado em apenas seis meses por uma equipe liderada por Celso
Furtado, e apresentado no fim de 1962, como uma tentativa de reorganizar a
economia. Contudo, o plano fracassou, principalmente por falta de apoio político
para implementá-lo.

Ao assumir o poder em 1964, os militares colocaram em prática o Plano de
Ação Econômica do Governo (Paeg), com o objetivo de eliminar os entraves ao
crescimento econômico. As análises levaram à conclusão de que o maior
empecilho era o ressurgimento da inflação no começo da década de 1960, que
provocava insegurança no empresariado em relação a novos investimentos e
reduzia o poder de compra da população, pois não havia correção monetária.
Essa diminuição das taxas de investimentos e as expectativas de piora do quadro
econômico seriam a causa da queda do crescimento.

2 Cf. ORENSTEIN, Luiz; SOCHACZEWSKI, Antônio Cláudio. Democracia com Desenvolvimento: 1956-
1961. In: ABREU, Marcelo de Paiva (org). A ordem do progresso: cem anos de política econômica republicana,
1889-1989. Rio de Janeiro: Campus, 1990.
3 Cf. ABREU, Marcelo de Paiva. Inflação, Estagnação e Ruptura: 1961-1964. In: ABREU, Marcelo de
Paiva (org). A ordem do progresso, op.cit., 1990.
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O Paeg baseava-se nas seguintes premissas: como o governo usava o aumento
de meios de pagamentos para sanear seus déficits, causava desequilíbrio na
demanda e na oferta. Como esta tinha dificuldades de se ajustar no curto prazo,
o novo equilíbrio se dava pelo aumento do nível de preços. Dado que os salários
não possuíam indexadores e os trabalhadores reivindicavam aumentos, estes,
por sua vez, pressionavam os custos, provocando necessidade de aumento do
capital das empresas. Estas, por outra parte, pressionavam por mais créditos do
sistema financeiro e, para evitar a insolvência do mercado, o governo aumentava
mais uma vez os meios de pagamentos, que pressionavam os preços.

Assim, o Paeg tinha os seguintes objetivos: recuperar o crescimento
econômico, combater a inflação, reduzir os déficits, aumentar a taxa de
investimentos e atenuar as distorções regionais. Para cortar toda a demanda que
ultrapassasse o nível de oferta do pleno-emprego, era necessário que as políticas
salarial e de crédito ao governo e ao setor privado fossem ajustadas.

A política salarial visava regularizar a instabilidade do salário real, ocorrida nos
anos anteriores, em função de o reajuste ser uma média das taxas de elevação do
custo de vida a partir dos dois últimos aumentos. Foi elaborado, então, um sistema
de reajustamento, tendo como base a média dos salários reais dos dois últimos anos,
além de uma parcela que refletia o aumento de produtividade, e de outra, com a
metade da inflação projetada pelo governo. Essa política reduzia o poder de compra
dos trabalhadores devido ao fato de o governo subestimar a taxa de inflação esperada.

Com relação à política de crédito ao governo, era necessário evitar o
financiamento do déficit federal com medidas que pressionassem a inflação,
como o aumento da base monetária. Assim, foi iniciada a reforma do setor
bancário, com a Lei 4.595, que transformou a Sumoc em Banco Central, e sua
direção, no Conselho Monetário Nacional. Houve também a regulamentação
dos bancos nacionais de desenvolvimento, de investimento e comerciais. Essas
modificações favoreceram o financiamento do Tesouro Nacional, o consumo de
bens duráveis e as necessidades financeiras das empresas.

Para diminuir as perdas devidas à inflação, foi instituída a correção monetária
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs). A medida
beneficiava também o governo, pois permitiria financiar o déficit público e tornava
o sistema tributário mais equilibrado. Este também seria remodelado em 1967,
para aumentar a arrecadação, centralizá-la na esfera federal e eliminar os impostos
em cascata. Nesta reforma, foram criados alguns impostos até hoje vigentes,
como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto Sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICM), além de contribuições
como o Programa de Integração Social (PIS), Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O plano tinha poucas medidas que visavam ao crescimento. Assim, o
combate à inflação foi o foco principal. Com isso, o governo esperava que o
cenário para investimentos melhorasse e o crescimento econômico se tornasse
automático.  As metas estabelecidas não foram cumpridas, e tanto a taxa de
crescimento quanto a de inflação não foram alcançadas. Mas as reformas
institucionais, alterando toda a estrutura da economia, principalmente nas áreas
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tributária, bancária, financeira e de política salarial, seriam fundamentais para
que os governos posteriores pudessem se preocupar mais com o crescimento da
nação, e não com os “gargalos” institucionais que foram retirados pelo Paeg.

Dentre as mudanças realizadas pelo Paeg, as mais importantes foram a eliminação
das distorções nos preços; o controle da inflação; o ajuste das taxas de câmbio; os
avanços na área de comércio internacional, melhorando a estrutura e aumentando a
diversificação dos produtos; a transformação das instituições financeiras; e a criação
de mecanismos de reestruturação regional, com incentivos fiscais para áreas de menor
interesse de investimentos. Essas medidas foram fundamentais para que se obtivesse
crescimento no fim da década de 60 e durante toda a década de 70. Mas também
influenciaria a melhora do cenário externo, com crescimento da demanda por
exportações brasileiras. A mudança do diagnóstico de inflação de demanda para de
custo, a partir de 1967, permitiu ao governo realizar políticas monetárias e fiscais
expansionistas, voltadas para o crescimento econômico.

Em setembro de 1970, já no governo Médici, foram lançadas as Metas e Bases
para a Ação do Governo. Essas metas seriam repetidas no I Plano Nacional de
Desenvolvimento (I PND). O objetivo era transformar o Brasil em potência mundial.
Para alcançar esse status, o governo definiu que se as taxas médias anuais do PIB
crescessem 7%, até o fim do século, isto levaria o país a entrar no novo século como
uma nação desenvolvida. O principal caminho a percorrer era o hiato tecnológico.

Assim, o governo Médici tinha como objetivos modernizar o núcleo mais
desenvolvido da sociedade, e aproveitar ao máximo os recursos humanos, a
dimensão e os espaços vazios que o país possuía. Para atingi-los, pretendia
fortalecer a empresa nacional, tanto internamente como para exportação, investir
no trabalhador brasileiro, melhorando o seu nível de escolaridade, e favorecer o
ingresso do país na área nuclear4. Era previsto também um crescimento de 7% a
9% do PIB para os próximos três anos. Ademais, deveria haver a integração da
Amazônia e do Nordeste, por meio do Programa de Integração Nacional (PIN),
além da retomada do dinamismo da agricultura. Para isso, foi desenvolvido, em
dezembro de 1971, o I PND, cujo objetivo era a aceleração do desenvolvimento
e a contenção gradual da inflação, com um crescente papel do Estado na
economia. Foi definido também que era necessário o fortalecimento da empresa
privada, a estabilidade do nível de preços, a ampliação do mercado interno, o
aumento do nível de empregos, a construção de usinas nucleares e o aumento
das pesquisas e investimentos na área espacial. Foram, assim, traçadas algumas
metas, como: elevar a taxa de investimento para 20% do PIB, com investimentos
públicos nas áreas de energia, transporte, comunicação, siderurgia, mineração,
habitação, agricultura, além de saúde e educação.

Sobre a inflação, a ordem era atacar os focos inflacionários, sem realizar
políticas contracionistas que prejudicassem a demanda. Assim, foi possível, com
políticas monetária, creditícia e fiscais expansionistas, estimular a demanda,
principalmente nos setores agrícola e exportador. Facilitou-se o crédito ao
consumidor e ao setor de construção de residências. A política salarial do governo

4 Cf. GREMAUD, Amaury Patrick; PIRES, Julio Manoel. Metas e bases e I Plano Nacional de
Desenvolvimento. In: KON, Anita (org). Planejamento no Brasil II. São Paulo: Perspectiva, 1999.
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anterior também foi fundamental para que as empresas reduzissem seus custos
e expandissem seus negócios. É importante assinalar que esse tipo de política,
ou seja, de comprimir os salários, nada mais é do que transferir renda da classe
trabalhadora para a produtiva/empresarial.

Com a criação do Conselho Interministerial de Preços (CIP), em 1968, o
governo havia aumentado a burocracia para reajuste de preços. Dessa forma,
nos anos seguintes, a inflação começou a ceder e se estabilizou na casa dos 15%.
Assinale-se que a política econômica estava voltada para provocar crescimento e
não para derrubar a inflação. As operações de mercado aberto foram fundamentais
no período de 1968-73, para a condução da política monetária. Com a criação
das Letras do Tesouro Nacional (LTNs) em substituição às ORTNs, a partir de
1970, o governo reduziu o prazo dos títulos e os adequou a um rendimento
desejável pela equipe econômica. Por outro lado, com o decreto-lei 157, o
governo criou os fundos fiscais de investimentos. Era uma alternativa de
financiamento de longo prazo, para estimular as companhias abertas e o mercado
de capitais. Para isso, os investidores poderiam deduzir uma parcela do Imposto
de Renda (IR) quando comprassem ações mantidas por aqueles fundos.

A taxa média de crescimento do período (1968-73) foi de 11,2% ao ano –
a mais alta da história do país, dando origem à expressão “Milagre Econômico”.
A indústria saiu de 76% de utilização da capacidade, em 1967, para quase 100%.
O setor de bens de capital se consolidou, influenciado pelos investimentos
públicos em infra-estrutura, como, por exemplo, as áreas de transporte e energia.
Houve crescimento considerável em quase todos os setores da indústria,
concentrado principalmente em bens de capital, bens de consumo duráveis e
produtos químicos. Já os setores têxtil, de vestuário e de produtos alimentícios
tiveram crescimento mais modesto5.

O governo Médici conseguiu atingir todas as principais metas pré-
estabelecidas. No entanto, o ano de 1973 traria modificações do ponto de vista
do contexto internacional. A economia mundial cresceu 7% ao ano, a inflação
era tolerada até pelos países desenvolvidos, as exportações se ampliaram, e houve
expansão do crédito internacional. No caso brasileiro, a produção industrial
cresceu 17% e o PIB, 14%. A gestão de Médici terminava como um dos períodos
de maior crescimento da história do país.

Contudo, e apesar da euforia do período anterior, o cenário mundial
vinha, de fato, piorando. Desde 1971, com o fim da conversibilidade do
dólar-ouro, o mercado internacional estava sem rumo, as taxas de câmbio
fixas tinham sido abandonadas, houve desvalorizações em diversos países em
1973, e a instabilidade era a tônica. Isso se refletiu nos preços internacionais
em todo o mundo. Essa instabilidade, aliada a fatores políticos e econômicos,
levou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) a reduzir
a produção e elevar o preço do barril de petróleo. No fim de 1973, a Opep
provocou a primeira crise do petróleo, elevando o preço do barril em até
quatro vezes o seu valor, além de reduzir a produção diária. Em 1974, a crise

5 Cf. BAER, Wener. A industrialização e o desenvolvimento econômico do Brasil. Rio de Janeiro: Fundação
Getúlio Vargas, 1988.
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chegou ao auge, com o embargo de exportações de petróleo dos países do
Oriente Médio para os EUA, em represália ao apoio norte-americano a Israel
na guerra contra os árabes.

O Brasil tinha duas alternativas para esse problema: a primeira seria a de
fazer um ajuste recessivo na economia, que duraria aproximadamente dois
anos, para então voltar a crescer em um cenário de melhora do quadro externo.
A segunda opção seria a de ignorar a crise, sob a alegação de que esta seria
passageira. Acreditava-se que, apesar de alguns problemas iniciais, o preço do
barril cairia e a economia continuaria sua expansão. Essa opção não era uma
alternativa propriamente dita, mas sim uma esperança de melhora no contexto
internacional. Ademais, a decisão era importante também do ponto de vista
político, em função das eleições de 1972, em que a oposição ganhou espaço,
e da perspectiva de nova derrota no pleito de 1974. Assim, quando Geisel
assumiu o governo, em 1974, e nomeou Mario Henrique Simonsen para o
Ministério da Fazenda, já sabia que não iria se repetir o desempenho do governo
anterior. Um aspecto importante era a falta de apoio político para um ajuste
recessivo, e a necessidade de manter os níveis de expansão, para evitar
comparações desfavoráveis com o governo anterior.

Nesse contexto, preparou-se um plano ambicioso de crescimento, o II
Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), com base nas dificuldades da
economia brasileira. Uma delas era a vulnerabilidade externa, mais evidente a
partir do choque do petróleo. Para resolvê-la, era necessário um ajustamento
nas nossas divisas e no setor produtivo, no sentido de nacionalizar todo tipo
de importação, por meio da substituição de importações. Nos setores em que
o capital privado não tivesse interesse haveria intervenção do Estado6.

Os resultados, contudo, não foram suficientes. O país precisava continuar
o programa de diversificação, mas, também, substituir importações para
melhorar o saldo da balança de pagamentos. O crescimento das importações,
principalmente por causa do petróleo, fez com que a balança comercial tivesse
um déficit de US$ 4,690 bilhões em 19747, e era esse o tipo de problema que
o governo pretendia solucionar. A questão da distribuição de renda também
era uma das prioridades, pelo menos no discurso.

Contudo, se observarmos as metas, perceberemos que o foco era a
substituição de importações como base para o crescimento, e não a distribuição
da renda. O governo Geisel pretendia, com grande dose de otimismo,
reproduzir internamente o mesmo arranjo institucional característico da
economia japonesa, como forma de dinamizar a economia8.

Com o II PND, o governo ampliou sua participação na economia, nas
áreas de infra-estrutura e previdência social, deixando para a iniciativa privada os
outros setores. Em algumas áreas era necessária a intervenção do Estado, devido

6 Cf. CASTRO, Antonio Barros de; SOUZA, Francisco Eduardo Pires de Souza. A economia brasileira em
marcha forçada. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
7 Cf. Saldo da balança comercial (FOB) – Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Balanço de Pagamentos
(BCB Boletim/BP), disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br>.
8 Cf. LESSA, C. A estratégia de desenvolvimento: sonho e fracasso. In: KON, Anita. Planejamento no Brasil
II, op.cit., 1999.
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a um problema de escala e, portanto, esperava-se a organização de grandes
empresas estatais. O crescimento pretendido pelo governo era extremamente
otimista em vista das condições externas, e a taxa de crescimento das exportações
não condizia com o discurso do plano, que seria baseado nas indústrias nacionais,
reduzindo as pautas de importação.

Os resultados do plano devem ser medidos não no ano de 1979, como previsto
ao ser elaborado, mas até 1984, pois os inúmeros avanços estruturais tiveram um
pouco de atraso na sua conclusão. O setor da siderurgia é um exemplo – se for
comparada a produção de aço de 1979 com a meta, esta atingiu 62% do previsto. Em
compensação, se comparada a produção de aço de 1984 com a meta, o plano alcançou
82,4%9. O coeficiente de importação se reduziu de 39,1% em 1974 para 1% em 1983.

Com relação ao setor de energia, o plano pretendia diminuir a dependência do
Brasil dos produtores mundiais de petróleo. Assim, a produção passou de 179 mil
barris por dia, em 1979, para 593 mil, em 1986. Já no setor de bens de capital, o
governo tinha identificado três problemas principais: a falta de opções para
financiamento de maquinário, políticas que favoreciam a importação e a falta de
uma política de compras estatais. Uma série de medidas foram tomadas para resolver
esse problema, tais como maiores financiamentos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico (BNDE) e restrições aos incentivos à importação
com similares nacionais10. Essas medidas fizeram o coeficiente de importação cair de
32,7%, em 1972, para 21,2%, em 1979, e a produção nacional de bens de capital
evoluiu a uma taxa média de 23,1%. A área de transporte não conseguiu modificar
sua estrutura, permanecendo o setor rodoviário responsável por 60% do total de
carga transportada. Já o setor de serviços se expandiu em 25,6% em média.

É inegável o salto de qualidade da estrutura brasileira durante o II PND
em diversas áreas, principalmente naquelas que prejudicavam a balança de
pagamentos. O plano permitiu a redução de entraves estruturais da economia e
os decorrentes da balança de pagamentos. Quanto ao endividamento externo,
deixou uma herança que atingiria a economia brasileira por vários anos, talvez
décadas (já são duas, com certeza). Além disso, os PNDs podem ser considerados
como excelentes Planos Nacionais de Crescimento mas, com relação ao
desenvolvimento social de uma nação, deixaram a desejar. O processo de
estatização da dívida provocou, junto com o endividamento, um sério problema,
porquanto, apesar do aumento considerável das exportações pós-II PND, esses
superávits se concentravam no setor privado, e a dívida contraída, no setor
público. Outro problema foi a excessiva tomada de empréstimos a taxas flutuantes,
pois, quando os EUA subiram os juros, a dívida externa brasileira se tornou
praticamente impagável, com reflexos por vários anos.

Apesar de todos esses problemas, muitos dos objetivos foram atingidos,
malgrado um cenário externo adverso. O Brasil se aproveitou de uma brecha
histórica para captar recursos externos e realizar reformas estruturais, mas pagou
um alto preço no fim da década e no início da seguinte.

9 Cf. SCHWARTSMAN, A. Auge e Declínio do Leviathan: mudança estrutural e crise na economia brasileira.
In: KON, Anita. Planejamento no Brasil II, op.cit., 1999.
10 Idem, ibdem.
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A ausência de planejamento econômico: as décadas perdidas

A década de 1980 iniciou com expectativas desfavoráveis em relação ao
crescimento e ao desenvolvimento econômico. O país começava a sentir os efeitos
dos choques de 1973 e 1979. A dívida externa brasileira saltou de US$ 6,2
bilhões em 1970 para US$ 64,2 bilhões em 1982, um crescimento de 1.409%
em 12 anos. Esse período se caracterizou pela insistência no crescimento quando
as condições externas eram adversas. Além da captação de recursos para os
investimentos, outro agravante do crescimento da dívida brasileira foi seu custo.
Quando o país a estava contraindo, as taxas de juros eram baixas e havia grande
oferta de moeda no mercado. Logo após o segundo choque do petróleo, os
EUA subiram sua taxa de juros e, conseqüentemente, o custo da dívida brasileira
aumentou na mesma proporção.

Por outro lado, e apesar dos investimentos pesados no setor exportador, os
recursos oriundos da balança comercial não eram suficientes para cobrir o déficit
de US$ 13 bilhões da conta de serviços em 1981. O volume das exportações
não era muito superior às importações, que eram pressionadas pela alta do
petróleo e pelo aumento do custo da dívida. Portanto, não havia como compensar
o crescimento dos juros da dívida. Nesse contexto, o presidente Figueiredo
assumiu o governo, em março de 1979, com a difícil tarefa de contornar a
questão dos juros que, naquele momento, representavam 67% das receitas de
exportação, além do problema da inflação, que estava crescendo.

Mas como a dívida se tornou praticamente impagável em dez anos? O
problema começou por volta de 1974, com a primeira fase do processo de
estatização. O governo, aproveitando o mercado de eurodólares e abundante
crédito internacional, começou a contrair empréstimos. A segunda fase da
estatização da dívida ocorreu entre 1979 e meados da década de 1980, com
uma maior participação do setor público nos fluxos de novos empréstimos. Para
proteger o mercado interno de oscilações na taxa de câmbio, o governo colocou
à disposição do setor privado mecanismos de defesa contra o risco cambial,
assim como se transformou, de fato, em tomador de empréstimos dos bancos
internacionais11. Assim, o setor privado transferiu para o Estado as obrigações
contratuais assumidas em moeda estrangeira, em um momento de grande
elevação dos juros internacionais e dos custos cambiais das operações.

 O último caminho da estatização da dívida externa brasileira foi estabelecido
em 1982, mediante negociações com os bancos credores e com o Fundo
Monetário Internacional (FMI), dando origem a um novo mecanismo, os
depósitos de projetos, por meio dos quais o Banco Central acabou fazendo o
papel de tomador final de empréstimos externos. A estatização da dívida se
constituiu num poderoso instrumento de socialização do ônus da crise, pelo
comprometimento dos fundos públicos em favor da manutenção do capital
bancário internacional e de frações privilegiadas do capital privado em operação
no país. Portanto, com o aumento dos empréstimos na década de 1970, em um

11 Cf. BAER, Werner. A industrialização e o desenvolvimento econômico do Brasil, 1988, op.cit.
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cenário externo adverso, o país ficou exposto e dependente da política de juros
norte-americana. Além disso, o governo, para não provocar uma quebra sistêmica
do mercado interno, assumiu os custos e riscos, estatizando a dívida externa brasileira.

Por outro lado, desde o começo da década de 1980, existia uma nova
abordagem da inflação de caráter heterodoxo. Essa teoria atribuía à inflação um
caráter inercial, que, assim, nunca se reduziria, porque os preços eram reajustados
com base na inflação passada, ou seja, reajustavam-se os preços acima da inflação
do mês anterior com vistas ao crescimento do mês seguinte.

Para tentar enfrentar o problema, o presidente José Sarney indicou Dílson
Funaro para o Ministério da Fazenda. Este apresentou o Plano Cruzado, que
tinha como objetivo acabar com a inércia inflacionária. Os economistas que
defendiam esse tipo de análise propuseram, além da criação de uma nova unidade
monetária, o cruzado, o congelamento da taxa de câmbio, dos preços e dos salários
com caráter temporário. Seriam permitidos reajustes posteriores para corrigir as
distorções. Os salários foram reajustados e depois congelados pela média dos
últimos seis meses, mais um bônus de 8%. Os contratos de menos de um ano não
poderiam conter indexadores, e foi elaborado um gatilho que assegurava o aumento
dos salários toda vez que o índice de inflação atingisse 20%.

Os primeiros meses do plano foram um sucesso, reduzindo a inflação mensal
para quase 0%. Houve crescimento econômico e uma explosão na produção de
bens de consumo duráveis de até 30% nos meses de maio a agosto de 1986. O
apoio da população era fundamental, e foi conseguido com os chamados “fiscais
do Sarney”. Mas o congelamento havia causado um agravamento do conflito
distributivo, pois alguns setores tinham reajustado os preços dias antes da medida
e outros não. Estes últimos ficaram com uma desvantagem insustentável, o que
provocou a quebra de muitas empresas. Outros buscavam formas ilegais para
sobreviver, como, por exemplo, maquiagem de produtos ou cobrança de ágios.

O plano provocou euforia na população, que passou a consumir mais, em
parte pelo ganho real nos salários e, em parte, pela confiança nas medidas. As
empresas chegavam perto da capacidade máxima de utilização. Os problemas,
entretanto, começaram a aparecer, como as crises de abastecimento e os ágios.
Para contorná-los, o governo começou a importar produtos e a diminuir a carga
tributária das empresas que haviam sido prejudicadas no congelamento. Esse
fato provocou perda de arrecadação e diminuição dos saldos comerciais.

Os conflitos aumentavam. Contudo, não havia consenso quanto à duração
do congelamento. Outra agravante era a aproximação das eleições de novembro
de 1986, pois o governo gostaria de permanecer o maior tempo possível com o
slogan de inflação zero. Tanto que, logo após o pleito, foi anunciado o Plano
Cruzado II, que descongelava o preço de vários produtos.

Apesar do novo plano, a inflação voltou a subir e, já em março de 1987, o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) chegava a 14,4% ao mês.
Nesse contexto, e diante da piora das relações de comércio internacional do
país, o governo acabou decretando moratória, em fevereiro de 1987. Com um
cenário desfavorável economicamente e expressivo volume de transferências de
recursos para o exterior, o Brasil suspendeu o pagamento de juros da dívida.

Sobre a questão do planejamento econômico..., Rodrigo Del Lucchese Conz e Maria Gusmão de Mendonça, p. 20-37.
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Esse fato, aliado às minidesvalorizações da taxa de câmbio, ajudaram a melhorar
as contas externas. As exportações cresceram, e o país atingiu um superávit de
US$ 11,17 bilhões, interrompendo a queda das reservas internacionais e
registrando até um aumento, no fim de 1987.

Nesse mesmo ano, Dílson Funaro foi afastado do cargo, sendo substituído
por Luiz Carlos Bresser Pereira, economista de formação mais ortodoxa, que deveria
tranqüilizar os mercados internos e externos. No entanto, o governo já não contava
com total apoio da população devido ao fracasso anterior e às perdas. Mesmo assim,
Bresser apresentou um novo plano de estabilização. Uma das primeiras medidas foi
desvalorizar o câmbio em 7,5% e depois em 9,5%, e reajustar a meta de crescimento
para 3,5%. O ministro também se dispôs a discutir com o FMI o calote da dívida
brasileira, com o objetivo de, na verdade, renegociar a dívida.

O Plano Bresser seguia os mesmos moldes do Plano Cruzado, com algumas
mudanças. Uma delas foi fixar em 90 dias o congelamento e ajustar os preços na
véspera do anúncio. Foi instituída uma Unidade de Referência de Preços (URP)
para reajustes de salários e preços. Outra medida foi impedir o Banco do Brasil de se
comportar como autoridade monetária, função que ficaria restrita ao Banco Central.

A falta de apoio da população e do presidente dificultou a implementação do
Plano Bresser, além de não haver preocupação em acabar totalmente com a indexação.
O plano reconhecia a necessidade de crescimento do país, mas buscava quedas da
inflação com redução dos gastos públicos. Além disso, redirecionava os investimentos
para as exportações com minidesvalorizações diárias, sem haver preocupação com o
efeito dessas medidas sobre a inflação. O plano até conseguiu reduzir as taxas de
inflação nos meses seguintes à sua implementação, mas logo elas voltaram a subir.
Esse fato ocorreu principalmente porque o governo, sucumbindo às pressões,
diminuiu a quantidade de preços controlados e mudou as regras das concessões,
levando a uma perda de credibilidade do programa de estabilização. Já os saldos da
balança comercial e das finanças tiveram um resultado positivo.

O Plano Bresser buscava resolver problemas que o Plano Cruzado tinha deixado
de lado. Mas faltou apoio político para que fosse colocado em prática. Sem condições
de permanecer no cargo, Bresser foi substituído por Maílson da Nóbrega, que
rejeitou, em um primeiro momento, um novo choque, tentando controlar a inflação
por meio de medidas ortodoxas de redução gradual do déficit público.

O ano de 1988 foi marcado por dois fatos no campo econômico-político: a
renegociação do pagamento da dívida e a promulgação da nova Constituição, que
dificultou as ações do governo com relação ao ajuste fiscal. Como a política de
combate à inflação não teve o efeito esperado, em janeiro de 1989 o governo
promoveu um novo choque heterodoxo. Foi feito um corte de três zeros na
moeda, congelamento de preços e salários, desindexação, com a extinção das
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) e Obrigações do Tesouro Nacional Fiscal
(OTNF). Os contratos indexados ficaram impedidos de serem reajustados. Foi
elaborado também um fator de deflação, supondo uma inflação mensal de 13,5%.

Segundo o plano, os gastos governamentais não deveriam ultrapassar as
receitas, e a emissão de títulos foi controlada. Além disso, o recolhimento
compulsório dos depósitos à vista foi aumentado para 100%, e o dos depósitos
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a prazo para 60%, significando uma política monetária contracionista, que foi
completada com uma série de restrições para a obtenção de crédito. Todas essas
medidas visavam a controlar a demanda. Com relação à política cambial, foi feita
uma desvalorização de 18% antes do congelamento da taxa de câmbio, depois
do que o governo fixou a taxa com paridade em relação ao dólar de um para um.
O período do congelamento da taxa de câmbio era indeterminado.

Os resultados do plano foram parecidos com os anteriores: novamente
fracassou, e serviu apenas para que se aprendesse com os seus erros. Aliás, essa é
a principal contribuição dos sucessivos planos fracassados na década de 1980.
Da mesma forma que os anteriores, a taxa de inflação cedeu nos primeiros meses
e depois voltou a subir. A dívida interna aumentou, o déficit não baixou e a base
monetária aumentou muito mais que o esperado. Isso provocou temor nos
agentes econômicos e dificuldade para obtenção de novos créditos. Além disso,
a queda industrial foi explicada pelo não reajuste correto dos salários. O plano,
apesar de conter um choque heterodoxo, tinha uma série de medidas de caráter
ortodoxo no que diz respeito às políticas fiscais e cambiais, o que deixa clara a
intenção de agradar aos economistas do FMI e conseguir suspender a moratória
da dívida. Contudo, havia um sério problema: a falta de credibilidade, devido
aos fracassos anteriores, agravada por ser ano eleitoral. Sua ineficácia levou o
país, em dezembro de 1989, a uma taxa média de inflação de 50% ao mês.

O país terminou a década de 1980 sem conseguir resolver o problema da
inflação. Ademais, não foi elaborado nada de concreto sobre planejamento
econômico, no sentido de um plano de crescimento ou desenvolvimento. Os
focos das políticas foram dois: na primeira parte da década, a estatização da
dívida e a tentativa de reordenar as finanças do país; na segunda, as políticas de
combate à inflação. O crescimento foi deixado de lado, pois os argumentos,
principalmente dos neoclássicos, eram de que não havia condições de crescer
sem antes combater a inflação.

Em 1989, o país passou por um momento único. Pela primeira vez, desde
1960, um presidente seria eleito por voto direto. De outra parte, a ineficiência
dos modelos keynesianos, que a partir da metade da década de 1970 provocaram
baixas taxas de crescimento e inflação em níveis considerados altos, fizeram surgir
um novo modelo, que começou a ser aplicado na América Latina e no mundo no
fim da década de 1980: o neoliberalismo. Chegou ao Brasil mais fortemente após
1993, quando foi realmente colocado em prática, com ideais baseados no que
ficou conhecido como “Consenso de Washington”. Essa proposta foi colocada
diante dos eleitores em 1989. A eleição de Collor significou a vitória do novo
modelo, e o começo de mais uma década, que ficaria marcada pela eficiência no
combate à inflação pós-1994 e pela incapacidade de promover crescimento.

Uma década que pode ser dividida em três fases: até 1993-94, com
a abertura e o fim do governo Collor; de 1995 até 1999, da primeira
fase do governo Fernando Henrique Cardoso ao ajuste cambial; e pós-
1999, depois da desvalorização cambial. Embora o período dê a
impressão de que, pela primeira vez, o país conseguiu derrubar a inflação,
os resultados econômicos se restringiram a isso. A vulnerabilidade externa e
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a falta de reservas cambiais nos momentos de crise fizeram o país recorrer
ao FMI. As políticas conser vadoras e estabilizantes do organismo
internacional levaram à estagnação.

Na verdade, a abertura econômica dos países em desenvolvimento parecia um
caminho inevitável, devido à crise do modelo de substituição de importações. O
grande incentivo para a abertura era a idéia de que a liberalização do comércio traria
desenvolvimento, em decorrência de uma melhor alocação dos recursos pressionados
pelo ambiente de competição entre as empresas. Assim, foram eliminadas taxas de
importação e também barreiras não-tarifárias. A tarifa média de importação caiu de
32,2%, em 1990, para 14%, em 1994, redução considerável, que prejudicou diversas
empresas nacionais. Estas não estavam preparadas para a abertura porque, durante
toda a década de 1980, o país tinha programas de incentivo à exportação e barreiras
não-tarifárias para controlar as importações como, por exemplo, a Lei de Similares
Nacionais. Seria necessário, portanto, que as empresas nacionais se ajustassem antes
da abertura do país aos produtos importados – devido a seu atraso tecnológico,
dificilmente sobreviveriam à concorrência externa.

Collor assumiu a presidência numa situação de inflação descontrolada, e
lançou um programa diferente dos anteriores: em vez de apenas um
congelamento, o presidente congelou a liqüidez do país. O plano bloqueava,
por 18 meses, 80% de todos os depósitos do overnight, contas correntes ou de
poupança que ultrapassassem NCz$ 50 mil. Ademais, foram adotadas algumas
medidas complementares, tais como: introdução de nova moeda, o cruzeiro,
criação de impostos, eliminação de uma série de incentivos fiscais, congelamento
de salários e preços, implementação de medidas de regulação do mercado
financeiro, liberação do câmbio, redução dos gastos públicos e um ajuste
preliminar para o início das privatizações. Observou-se também um novo projeto
de Política Industrial e de Comércio Exterior, que visava à redução dos subsídios
alfandegários, à defesa da concorrência, incentivos aos produtos mais competitivos
e captação de tecnologia da empresa nacional. Para regular esses objetivos, foram
criados o Programa de Competitividade Nacional (PCI) e o Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade (PBCQ), que teriam o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como “patrocinador”.

A recessão provocada pelo plano e as mudanças na política industrial criaram
um novo cenário de competição interna e externa. Isso resultou na redução dos
postos de trabalho. Todos os níveis foram atingidos. Mais dois fatores ocorreram:
a terceirização de alguns serviços prestados pelas empresas e a produção voltada
para artigos mais competitivos. Outra medida foi a criação do Programa Nacional
de Desestatização, intensificando o processo de privatizações. Além disso,
procurou-se aumentar a eficiência do Estado, reduzindo um déficit projetado de
8%, para um superávit de 2%, com o fim dos subsídios e aumento da tributação. O
choque provocou uma enorme desestruturação na economia, levando a demissões,
férias coletivas, queda nos investimentos e nas encomendas, e perda salarial.

A ineficiência do programa gerou um segundo plano mais ortodoxo,
tentando combater a inflação de forma gradual. O impeachment do presidente,
devido a acusações de corrupção e à falta de apoio no Congresso, não prejudicou
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a entrada de capitais externos no país, em função da queda na demanda mundial,
aliviando um pouco as contas externas e provocando um aumento das reservas
cambiais. Mais uma vez, a tentativa de combate à inflação fracassou; apesar disso,
o governo Collor executou duas medidas importantes para o novo contexto da
economia mundial: a abertura comercial e as privatizações. Adaptou, dessa forma,
a economia brasileira a um novo modelo econômico de caráter neoliberal.

Collor foi substituído por Itamar Franco e, após uma série de mudanças no
Ministério da Fazenda, assumiu a pasta Fernando Henrique Cardoso. Foi elaborado
o Plano Real, sob o comando de uma equipe de economistas ligados à PUC-RJ.
O plano continha três fases para acabar com o processo inflacionário brasileiro.
Na primeira, a mais ortodoxa, foi adotado um ajuste fiscal forte e criado o Programa
de Ação Imediata (PAI); que, dentre outras medidas, continha o Imposto Provisório
de Movimentação Financeira (IPMF), além do Fundo Social de Emergência (FSE),
necessário para liberar mais recursos para o governo federal. Essa fase visava a
equilibrar as contas da União. Além disso, o governo pretendia sanear os bancos
estaduais e impor um controle mais rígido aos bancos federais, reduzindo também
a participação do governo na economia, por meio das privatizações.

O setor bancário tinha sido identificado como o grande beneficiário da
inflação. Assim, a equipe econômica previu que, se ela fosse controlada e a taxa
de juros fosse reduzida gradualmente, os bancos quebrariam e poderiam colocar
o plano em risco. Para evitar tal fato, o governo criou o PAI, com o objetivo de
sanear as contas públicas, os bancos públicos e privados, além de diminuir a
sonegação fiscal. Quanto à reforma do sistema tributário, ficar-se-ia só na
intenção, devido às dificuldades de sua implementação em um sistema
democrático. O PAI foi de extrema importância para o sucesso do plano, pois os
recursos obtidos com o ajuste fiscal serviram para resolver os problemas que
viriam logo após a implementação do plano. Na segunda fase, de cunho
heterodoxo, houve a tentativa de eliminar a inércia inflacionária. Foi criada a
Unidade Real de Valor (URV), cujo objetivo era ajustar os preços relativos da
economia, indexando-os e eliminando, assim, o conflito distributivo. O governo
permitiu que fossem negociados, entre as classes sociais, ajustes por três meses.
Depois desse prazo, toda a economia deveria estar indexada à URV.

Essa proposta foi uma evolução das tentativas anteriores de combate à
inflação. A grande diferença é que o Real não continha congelamento de preços.
Além disso, indexou a economia para, num segundo momento, desindexar,
implementando a nova moeda, sem os problemas da memória inflacionária e do
conflito distributivo. A terceira e última fase se deu quando o governo percebeu
que toda a economia estava indexada pela URV e, portanto, era possível pôr em
prática a próxima medida, a transformação da URV em Real.

Como nos outros planos, a queda da inflação provocou um incremento da
demanda, que foi controlada pelo governo com aumento das taxas de juros.
Mesmo assim, era tarefa difícil conter o consumo, dado que a população, a
partir do Real, poderia financiar seus bens com prazos mais estendidos e taxas
de juros fixas, sabendo o verdadeiro valor da prestação. Outra medida foi a
estipulação de um teto para a taxa de câmbio (R$ 1,00 = U$ 1,00), que recebeu
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muitas críticas, principalmente devido à valorização inicial do Real. O estímulo
cambial para as importações e as reduções de taxas alfandegárias resultaram num
processo de mudança estrutural na indústria brasileira, com os produtos nacionais
sendo substituídos pelos importados. A abertura comercial implicou o crescimento
econômico, sendo seu maior limitador a necessidade de o país ter saldos positivos
na balança comercial para pagar uma série de compromissos internacionais.

A inflação teve a queda esperada, e o ambiente econômico ficou mais claro
e previsível. Mas o crescimento, que era a peça que faltava para completar os
avanços da economia brasileira, não se concretizou. Devido à falta de
investimentos na estrutura produtiva do país, qualquer surto de crescimento
tinha de ser controlado, sob pena de o país voltar a ter inflação, neste caso, de
demanda. Eram tomadas medidas como: aumento das taxas de juros, elevação
do compulsório e restrição ao crédito. O crescimento, que deveria ser a meta do
governo após ter combatido a inflação, passou a ser o problema. Dessa forma, o
crescimento passou a ser variável de ajuste em uma política com foco na inflação.

 A queda da poupança interna era outro problema, que foi contornado com o
aumento dos investimentos diretos estrangeiros. Isso provocou dependência de
financiamento por meio da poupança interna. O problema se verificaria quando o
mercado mudasse e os Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) não compensassem
mais essa queda da poupança interna, fato que ocorreu com as seguidas crises externas.
Quanto ao sistema cambial, continuava o mesmo, com a âncora que deixava o Real
sobrevalorizado. O governo justificava essa medida como necessária para a
estabilização dos preços, mas esse fato, aliado à abertura comercial, levava a perdas
na balança comercial, favorecendo as importações e tornando as exportações um
mau negócio. As crises asiática e russa, além do elevado gasto do governo face às
suas receitas, fizeram com que os fundamentos da economia piorassem. Houve,
portanto, um aumento no temor de um default brasileiro, o que, aliado à piora do
cenário externo, fez com que os IED se reduzissem consideravelmente. A perda de
reservas nesse período chegava a US$ 1 bilhão por dia. Essa queda, acentuada entre
o fim de 1998 e começo de 1999, ocorreu devido à insistência do governo em
manter o regime cambial. A proximidade das eleições mais uma vez influenciou o
andamento da economia brasileira.

Porém, alguns problemas eram urgentes, tais como os efeitos de uma
inevitável desvalorização do câmbio. O governo manteve-o sobrevalorizado
até que terminasse a eleição. Assim que assumiu o segundo mandato, em
janeiro de 1999, mudou o sistema cambial. Tentou primeiro uma banda
diagonal endógena, logo substituída pelo regime de câmbio livre ou flutuante.
Outro problema enfrentado foi o de que, apesar da elevação da carga tributária
para 30% do PIB, o endividamento não interrompeu sua tendência crescente.
Esse fato, aliado à necessidade de mudança no sistema cambial e à perda de
reservas, levaram o país a recorrer ao FMI. Faziam parte das medidas: alta na
taxa de juros, câmbio flutuante e superávits primários. Mas com a
desvalorização do real e a elevação da dívida, os superávits eram incapazes de
resolver o problema, com a agravante do baixo crescimento da economia.
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Conclusão

O Brasil vem diminuindo sua taxa média de crescimento. Na década de
1950, a taxa anual média foi de 7,15%; na de 1960, 6,12%; na de 1970, 8,78%;
na de 1980, 3,02%; e na de 1990, 1,79%. Nos primeiros 4 anos desta década o
crescimento médio anual está em 1,84%12.

É uma queda considerável a partir de 1980, e que se repetiu até o fim dos
anos 90. Estamos quase no meio de uma nova década e a trajetória dá sinais de
que se estabilizou, mas em um nível bem abaixo do razoável. A projeção de
crescimento do mercado financeiro, para os próximos anos, gira em torno de
3% a 4%. Talvez isso se torne realidade num ou noutro ano, mas se o Brasil não
mudar o planejamento econômico, a estrutura política e a política de ensino, e
aumentar a geração de empregos, provavelmente continuará com as taxas muito
próximas da média anual de crescimento da década de 1990.

Com efeito, o que se verifica é que quando houve planejamento sólido e
bem estruturado, com participação ativa do Estado, o país conseguiu crescer anos
seguidos. Para isso, o contexto internacional foi fundamental, mas o país deve
estar preparado para que possa tirar proveito das conjunturas externas favoráveis.

Quando o Brasil teve de lutar contra a inflação, deixando o crescimento de
lado, nas décadas de 1980 e 1990, o resultado, ao fim de mais de cinco planos
fracassados, foi o de apenas um que deu certo. Nesse novo momento, o país precisa
dar um passo à frente. Para isso, o aumento das exportações tem ajudado, mesmo
com a recessão interna. Mas o governo precisa dar incentivos para que o empresário
invista com o objetivo de atender tanto ao mercado externo como ao interno.

Outro empecilho para o crescimento é a taxa de juros elevada. Além de combater
o aquecimento da demanda e reprimir a volta da inflação, o governo necessita rolar
sua dívida. Para que isso aconteça, o mercado exige taxas de juros altas para compensar
o risco do país. Assim, o governo se vê obrigado a manter a taxa de juros alta
principalmente por dois motivos: combate à inflação e rolagem da dívida. O problema
é que, nesse nível, a taxa de juros transfere para o setor financeiro o capital necessário
para investimentos no setor produtivo. Assim, o país diminuiu os investimentos na
economia, dificultando ainda mais o crescimento, reduzindo também o volume
total de empregos e a capacidade de consumir do mercado interno.

A história se repete. Com o foco na inflação, o país já perdeu as décadas
de 1980 e 1990. Apesar de ter obtido relativo sucesso no combate à inflação,
o Brasil caminha para mais uma década perdida, pois continua vulnerável,
sem reser vas internacionais, com uma política econômica que vê o
crescimento como variável de ajuste e o desemprego atingir níveis recordes.
Precisamos de uma estratégia para a nação, um programa com investimentos
maiores em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, que possam diminuir
a dependência externa. A falta dessa estratégia faz com que o país não
participe significativamente dos avanços do comércio mundial, ficando
restrito, salvo algumas exceções, a exportações de produtos agrícolas ou
de baixo valor agregado.

12 Fonte: <http://www.ipeadata.gov.br>, acesso em: 25 mai 2004.

Sobre a questão do planejamento econômico..., Rodrigo Del Lucchese Conz e Maria Gusmão de Mendonça, p. 20-37.
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Para que isso aconteça, o Estado deve mudar sua postura face à economia.
Deve ser um Estado mais atuante, fazendo investimentos, realizando políticas
monetárias e fiscais menos restritivas e, se possível, até expansionistas. Além
disso, deve regular melhor os setores da economia e interferir no mercado quando
for necessário. Mas, para que se aumente a participação do Estado na economia,
são necessários recursos. Uma forma de obtê-los seria realocar os gastos do
governo. Esse é o principal problema, já que a arrecadação atinge mais de 35%
do PIB. Uma possibilidade seria renegociar o pagamento dos juros da dívida.
Dado que essa negociação é extremamente complexa, talvez fosse o momento
de o país endurecer com ameaças de não honrar seus compromissos, para que
possa conseguir prazos mais longos de pagamento da dívida.

Portanto, para o Brasil crescer e se desenvolver, precisa ajustar sua política
e elaborar um projeto de nação que permita acompanhar os avanços das
economias desenvolvidas, diminuir sua vulnerabilidade externa, desenvolver
tecnologia nacional, ajustar seu sistema tributário, enfim aumentar a participação
do Estado na economia. É uma árdua tarefa, para este e para os próximos
governos, mas se o Brasil quiser crescer sustentavelmente nos próximos anos
deverá realizar essas mudanças.
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O debate sobre dolarização
revisitado: realidades,

mitos e ilusões1

Sergio Abreu e Lima Florêncio e Marcelo Della Nina*

Resumo: O artigo retraça o debate teórico sobre dolarização e faz um
balanço, a partir de uma perspectiva econômica, de seu impacto no contexto
latino-americano. Em particular, examina a experiência das três economias
dolarizadas da região: Equador, Panamá e El Salvador. Avalia igualmente
o efeito da dolarização sobre os fluxos de comércio entre os países dolarizados
da região e os mercados da América do Sul (Comunidade Andina de
Nações e Mercosul). Conclui-se que as experiências de dolarização no
Panamá e em El Salvador poderiam ter efeito demonstração sobre outras
economias da América Central, região altamente vinculada aos EUA nos
planos comercial e financeiro. Em contraste, parece bastante remota a
possibilidade de que o exemplo equatoriano venha a ser replicado em
outras economias sul-americanas, à luz de suas dimensões, complexidade e
padrão mais diversificado de inserção internacional.

Palavras-chave: dolarização, política monetária, integração, comércio,
América do Sul.

Os homens objetivos que se julgam livres de qualquer influência intelectual são,
em geral, escravos de algum economista defunto. (…) Estou convencido de que a
força dos interesses escusos se exagera muito em comparação com a firme penetração
das idéias.”

John Maynard Keynes. Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro,
capítulo 24.

Introdução

Os regimes cambiais são um bom exemplo de tema eminentemente econômico
com marcante dimensão política. Quando o câmbio escolhido implica o abandono da
moeda nacional e a utilização plena e legal de moeda estrangeira, o debate ganha ainda
mais coloração política e ideológica. Esse é o caso da dolarização.

O reconhecimento desse traço multidimensional da dolarização é inevitável por
ser inerente a um tema que toca em símbolos e referências culturais, como a moeda
nacional e a soberania da política econômica.

 As distorções maiores no debate ocorrem sobretudo quando, em nome da boa
teoria econômica, a dimensão política é vista como um estorvo ou, em nome de uma
visão política lúcida, os fenômenos econômicos são alterados e manipulados.

* Sergio Abreu e Lima Florêncio é diplomata de carreira e Embaixador do Brasil no Equador. Marcelo Della
Nina é diplomata de carreira e Mestre em Política Internacional pela Université Libre de Bruxelles, com
dissertação sobre as negociações do Acordo de Associação Inter-regional Mercosul-União Européia.
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Este artigo procura efetuar um balanço econômico dos diferentes impactos da
dolarização no contexto latino-americano. Uma primeira preocupação é que o uso do
dólar como moeda legal possa introduzir um “trade off” entre estabilização e integração
regional sul-americana.

A primeira parte busca identificar as razões do surgimento do debate sobre
dolarização na América Latina nos anos 90 e avaliar o estágio atual do debate teórico
sobre dolarização. A segunda parte tenta examinar seu impacto sobre as três economias
dolarizadas da região: Equador (2000), Panamá (1904) e El Salvador (2001).

A terceira parte do artigo volta-se para a avaliação das influências da dolarização
no direcionamento dos fluxos de comércio dos países dolarizados para os mercados
da América do Sul (Comunidade Andina de Nações – CAN – e Mercosul) ou para a
América do Norte (EUA). Examina até que ponto a crescente aproximação entre
países centro-americanos e andinos e a economia norte-americana, por meio da
negociação ou assinatura de Tratado de Livre-Comércio (TLC), poderá reintroduzir
a importância do debate sobre dolarização.

Surgimento do debate sobre dolarização na América Latina dos anos 90

O tema da dolarização passou a merecer maior atenção nos anos 90. A acentuada
mobilidade de capitais internacionais associada à globalização financeira criou um
quadro de marcante volatilidade de fluxos financeiros nos países emergentes. Esse
novo fenômeno teve como corolário graves crises financeiras internacionais: México
(94), Ásia (97), Rússia (98) e Brasil (99).

Passou então a prevalecer em influentes círculos acadêmicos e em organismos
financeiros internacionais a percepção de que regimes cambiais intermediários –
relativamente flexíveis ou relativamente fixos – tendiam a agravar aquelas crises.
Contribuíam para provocar ataques especulativos e crises cambiais, e produzir
desestabilização em economias emergentes.

A recomendação de política cambial que passou a prevalecer foi a de privilegiar
regimes cambiais bipolares, ou seja, de um lado, “currency board”, dolarização e, de
outro, câmbio flutuante2.

2 “Each of the major international capital market-related crises since 1994 – Mexico, in 1994, Thailand,
Indonesia and Korea in 1997, Russia and Brazil in 1998, and Argentina and Turkey in 2000 – has in some way
involved a fixed or pegged exchange rate regime. At the same time, countries that did not have pegged rates –
among them South Africa, Israel in 1998, and Turkey in 1998 – avoided crises of the type that afflicted emerging
market countries with pegged rates. Little wonder, then, that policymakers involved in dealing with these crises
have warned strongly against the use of pegged rates for countries open to international capital flows. That
warning has tended to take the form of advice that intermediate policy regimes between hard pegs and floating
are not sustainable. This is the bipolar or two-corner solution view, which is the subject of this lecture”. In
FISCHER, Stanley.advise emerging markets (Ems) to allow their currency to float. in Fear of Floating. National
Bureau of Economic Research (NBER), NBER Working Paper Series, November 2000, p.1.

 Exchange Rate Regimes: Is the Bipolar View Correct? 2001, p. 1-2.

“During the past few years, many countries have suffered severe currency and banking crises, producing a
staggering toll on their economics, particularly in emerging market countries. In many cases, the cost of
restructuring the banking sector has been as large as 14 percent. An increasingly popular view blames fixed
exchange rates, specifically ‘soft pegs’, for these financial meltdowns. Not surprisingly, adherents to that view
advise emerging markets (Ems) to allow their currency to float”. in Fear of Floating. National Bureau of
Economic Research (NBER), NBER Working Paper Series, November 2000, p.1.

O debate sobre dolarização..., Sergio Abreu e Lima Florêncio e Marcelo Della Nina, p. 38-67.

1 Este artigo não deve ser considerado representativo de posições do Ministério das Relações Exteriores. As opiniões
manifestadas são da responsabilidade dos autores e não necessariamente refletem posições do governo brasileiro.
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No contexto latino-americano, esse debate teórico foi influenciado pela
trajetória de crescimento econômico acelerado da Argentina ao longo dos anos
90, tributada por muitos à previsibilidade do sistema de convertibilidade
(“currency board”). Entretanto, a percepção de êxitos econômicos associados a
esse regime cambial – redução do risco cambial, controle de inflação, maior
estabilidade, estímulos ao aporte de investimentos estrangeiros – sofreu reversão
radical com a gravíssima crise econômica argentina a partir do ano 2000.

Tornaram-se mais vocais os críticos do “currency board”, ao mesmo tempo
em que cresciam os defensores da dolarização como a alternativa mais adequada
para evitar ataques especulativos e crises cambiais. Os exemplos da Argentina e de
Hong Kong, vítimas de contágio de crises financeiras e onde prevaleceram aumentos
substanciais das taxas de juros e fortes recessões, cristalizavam essa visão crítica.

Dolarização versus câmbio flutuante. O medo de flutuar

Diante dessa fragilidade do “currency board” e da ameaça de novas crises
financeiras internacionais, ganhou vigor a percepção de que a polarização (e não
mais os regimes de “currency board”) estaria entre alternativas bicolores mais
recomendáveis. A outra, no extremo oposto, seria o câmbio flutuante.

As críticas ao regime de câmbio flutuante residiam no argumento de que
sua adoção não seria recomendável para países emergentes, uma vez que,
dependentes das fortes flutuações dos preços de commodities, esses mercados
ficariam ainda mais vulneráveis com um sistema de câmbio flutuante, cuja
característica é a excessiva volatilidade da taxa de câmbio.

Guillermo Calvo (2000) aceita o argumento de que, em conseqüência da
sucessão de crises internacionais dos anos 90, muitos países se afastaram dos
regimes cambiais intermediários e caminharam na direção de soluções extremas.
De um lado, 11 países europeus abandonaram suas moedas nacionais e o Equador
dolarizou sua economia. No pólo oposto, estavam Coréia do Sul, Tailândia,
Rússia, Polônia, Brasil, Chile e Colômbia, que anunciaram a adoção de regimes
de câmbio flutuante. Entretanto, Calvo ressalta que, apesar do anúncio, na
realidade prevaleceu uma “epidemia do medo de flutuar”, impedindo na prática
câmbios flutuantes e viabilizando regimes cambiais intermediários, “soft pegs”,
em que as autoridades limitavam a liberdade de flutuação cambial3.

O argumento central de Calvo é o de que logo após as crises da Rússia e do
Brasil, diversos países emergentes anunciaram a adoção de um regime de câmbio
flutuante que se revelou ilusório justamente pelo “medo de flutuar”. Calvo

3  “We present an analytical model that suggests that, even in the best of times when countries retain voluntary
access to international capital markets, lack of credibility will lead to fear of floating, high interest rate
volatility, and procyclical interest rate policies.”

“Some of the key empirical findings are as follows: Countries that say they allow their exchange rate to float
mostly do not – there seems to be an epidemic case of ‘fear of floating’. Relative to more committed floaters
– such as the United States, Australia, and Japan – observed exchange rate variability is quite low. The low
variability of the nominal exchange rate does not owe to the absence of real or nominal shocks in these
economies – indeed, relative to the United States and Japan most of these countries are subject to larger and
more frequent shocks to their terms of trade. This is hardly surprising, given the high primary commodity
content of their exports in many cases”. in Fear of Floating. National Bureau of Economic Research (NBER),
NBER Working Paper Series, November 2000, p. 2-3.
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demonstra, com diversos exemplos, que, na prática, esses países adotam o mesmo
regime cambial que vigorava antes daquelas crises. Conclui que os regimes
cambiais intermediários, ao contrário das aparências, não estão desaparecendo4.

A mudança real e relevante é que as políticas de taxas de juros estão
substituindo as intervenções nos mercados de câmbio como mecanismo
prioritário, o que suaviza as oscilações cambiais, como é visível no México, no
Peru e no Brasil. Seria essa mudança capaz de diminuir a vulnerabilidade dos
países a crises cambiais? Calvo conclui que isto parece pouco provável, uma vez
que “o medo de flutuar” (independentemente de como se suavizem as oscilações
das taxas de juros) leva a riscos de perda de ativos, com o corolário desestabilizador
de fuga da moeda local, dolarização informal e crise cambial.

A respeito dos resultados práticos da adoção de câmbios flutuantes no fim
dos anos 90, Andrew Berg e Eduardo Borensztein concluem que as trajetórias
da Coréia do Sul, Brasil e México indicam que “esses experimentos funcionaram
até agora sem grande ruptura”5.

Uma tentativa de síntese da literatura recente sobre a tendência à
bipolaridade dos regimes cambiais parece indicar que, de um lado, estão teóricos
como Guillermo Calvo, Carmen Reinhart e Jeffrey Frankel, e de outro, Stanley
Fischer e Lawrence Summers. Os primeiros tendem a sustentar, de forma mais
clara como Jeffrey Frankel, ou de maneira mais qualificada (“medo de flutuar”)
como Calvo e Reinhart, que a evidência empírica recente não aponta na direção
do abandono de regimes cambiais intermediários e na adoção de modalidades
extremas. Em contraste, Fischer e Summers sustentam que a tendência
prevalecente são os modelos extremos.

A realidade dos sistemas cambiais em vigor nas economias emergentes parece
dar razão aos argumentos de Calvo e Reinhart, com a importante qualificação
de que a mudança mais significativa nos últimos anos tem sido a prioridade para
políticas ativas de taxas de juros, com a conseqüente redução do grau de
intervencionismo nas taxas de câmbio.

4 “Indeed, once financial markets settled and capital flowed back to Asia, their currencies are fluctuating much the
way they did prior to the crisis – that is to say, they  are not fluctuating at all. Is the middle disappearing? We don’t
think so, Fear of floating – or more generally, of large currency swings – is pervasive, particularly among Ems. The
supposedly disappearing middle accounts for the lion’s share of country practices”. in  Fear of Floating. National
Bureau of Economic Research (NBER), NBER Working Paper Series, November 2000, p. 27.
5 “Advocates of full dollarization attack both of these choices. Free floats, they argue, are not viable for many
developing countries because they risk excessive exchange rate volatility. So far, only the largest developing economies,
with relatively advanced financial systems, such as Korea, Brazil, and Mexico, have attempted floating. While experience
is limited, these experiments have worked thus far without major disruption. Meanwhile, currency boards have fallen
prey to costly speculative attacks. Argentina and Hong Kong SAR, using currency boards successfully, nonetheless
suffered sharp increases in interest rates and recessions in recent years as speculative attacks spread to them from
other countries”. Andrew Berg, Eduardo Borensztein. International Monetary Fund. December 2000, p. 2.

“I basically can fully understand Guillermo’s position about the success of the floating rate in Mexico and, in fact,
people in Brazil are very happy with the floating rate at the moment. People in Canada have been having the floating
rate for many years”. Dollarization: Fad or Future for Latin America. Thursday, June 24, 1999. International
Monetary Fund, p. 16.

“My view is that full official dollarization probably is a good idea for some countries in Latin America particularly
countries that are quite small and open, let’s say, some in Central America”[…] “A wholesale movement of all or
most of Latin America onto the dollar, in my view, is not likely and would probably be not well-advised at this point
in history”. IMF Economic Forum. Dollarization: Fad or Future for Latin America. Thursday, June 24, 1999, p. 3.

O debate sobre dolarização..., Sergio Abreu e Lima Florêncio e Marcelo Della Nina, p. 38-67.
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Essa percepção nos levaria a concluir que não são marcantes as possibilidades
de movimentos no sentido da adoção da dolarização em outros países latino-
americanos, além dos já dolarizados, Panamá, Equador e El Salvador. Tal
conclusão seria coerente com o diagnóstico de Andrew Berg e Eduardo
Borensztein de que “a maioria dos países da América Latina são muito diferentes
dos Estados Unidos na sua estrutura econômica e provavelmente não se
beneficiariam muito da dolarização.”

Entretanto, diversos economistas (Fischer, Calvo e Reinhart, Frankel e os
próprios Berg e Borensztein) sustentam que os primeiros candidatos à dolarização
são países que estão altamente integrados com os Estados Unidos em intercâmbio
comercial e financeiro. Ora, a intensa mobilização dos países da América Central
e da Região Andina (excluídos Venezuela e Bolívia) conduziu à conclusão de
Tratado de Livre Comércio dos centro-americanos com os EUA, bem como ao
acelerado processo negociador em curso de um TLC entre Colômbia, Peru e
Equador com os EUA. Trata-se de acordos de amplo escopo, que, para além de
questões tarifárias e de acesso a mercados, abrangem a regulação de temas como
investimentos, serviços, compras governamentais, propriedade intelectual,
política de concorrência, entre outros, que tendem a favorecer a harmonização
e a integração entre as economias daqueles países com a dos EUA. Esse quadro
não exclui a possibilidade de que a dependência dessas duas regiões em relação
ao comércio e ao setor financeiro norte-americano venha a ganhar peso e
profundidade. Nessa eventualidade, estariam dadas as condições para que os
países centro-americanos e andinos se transformassem em potenciais candidatos
à dolarização de suas economias6.

Riscos e oportunidades da dolarização

A. Desaparecimento do risco cambial e resistência a ataques especulativos.
As vantagens da dolarização

Da perspectiva econômica, a primeira vantagem associada à dolarização
é a criação de um clima de maior confiança entre investidores internacionais.
Economias dolarizadas tendem a exibir nível mais elevado de confiança, em
função da eliminação do risco cambial, da inexistência de política monetária
e da primazia assumida pela política fiscal, o que tende a estimular práticas

6 Berg, Borensztein e Mauro (2003) apontam para um cenário mais restrito quanto à probabilidade de
outros países da região optarem pela dolarização: “Latin American countries choosing to dollarize unilaterally
could obtain other significant side benefits, notably expanded relations with the United States in the areas of
trade, foreign direct investment, and financial market integration. But, on the whole, dollarization may be
appealing only to small countries with close links to the United States, a high degree of spontaneous
dollarization, and low central bank credibility. The most likely candidates tend to be in Central America.”
Finance and Development, setembro de 2003, p. 26. “QUESTION: We have been hearing a lot about
Argentina and Mexico but the title of his forum is Fad or Future for Latin America. So, I would like to ask
Jeff Frankel and Eduardo Borensztein, what other countries you think should be giving serious consideration
to the possibility of dollarizing? […] Elsewhere in Latin America, it is hard to say. I would think Brazil would
probably be one of the least likely to qualify given its size and its ratio of trade to GDP which is one of the
reasons why I think that the regional solution for MERCOSUR doesn’t work”. Dollarization: Fad or Future
for Latin America. Thursday, June 24, 1999. International Monetary Fund, p. 31.
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de austeridade e equilíbrio do gasto público. Em função dessas características
é usual a percepção de que a dolarização tende a contribuir para taxas de
juros mais baixas e redução dos “spreads” nos empréstimos internacionais.

É importante indagar se o círculo virtuoso acima indicado compensa o
ônus do abandono da moeda nacional e o desaparecimento da política monetária
e da política cambial. Uma resposta a essa pergunta exigiria uma avaliação
comparativa do comportamento de economias dolarizadas e não-dolarizadas
diante de crises cambiais ou ataques especulativos.

Prevalece ente alguns analistas a visão de que países com taxas de câmbio
indexadas (“pegs”), num contexto de crise cambial e de alta mobilidade de
capitais, tendem a atrair ataques especulativos. A expectativa de fortes
desvalorizações e de conseqüente perda de valor de ativos tende a estimular a
dolarização informal, a fuga da moeda nacional e o êxodo de capitais em busca
de maior segurança.

Mesmo economias que adotaram “currency board” (Argentina e Hong
Kong) são vulneráveis às crises cambiais, uma vez que existe sempre a expectativa
de uma desvalorização, apesar dos impedimentos constitucionais existentes.

Em contraste com os dois cenários de marcante vulnerabilidade acima
mencionados, as economias dolarizadas tenderiam a exibir maior capacidade de
resistência a crises cambiais. Razão mais óbvia para isso é o desaparecimento do
risco cambial, em função da própria dolarização e de seu caráter de virtual
irreversibilidade. Esses dois últimos traços constituem vantagens da dolarização
sobre o sistema de “currency board”.

A dolarização faz desaparecer o risco de desvalorização, mas não elimina o
risco-país. Isso se deve ao fato de que o risco “default” está condicionado por
outros fatores além da desvalorização, tais como crise política de amplas
proporções, incapacidade de honrar compromissos internacionais e dívida pública
fora de controle. Assim, nem todas as ameaças de “default” surgem de riscos
derivados de crises cambiais. Em muitos casos há correlação entre risco soberano
e risco de desvalorização, embora não se possa estabelecer um vínculo causal
entre um fenômeno e outro.

O exemplo do Panamá é revelador, pois a dolarização não isolou o país de
turbulências nos mercados financeiros. O Panamá sofreu ao longo dos anos
diversas crises e firmou numerosos acordos com o FMI. Sempre subsiste o
argumento de que sem a dolarização a freqüência, magnitude e contágio das
crises seriam maiores. A conclusão parece ser que a dolarização reduz o prêmio
de risco, mas de forma limitada.

B. Perda de senhoriagem e do prestamista de última instância. Desvantagens
da dolarização

Em contraste com esse elenco de efeitos marcadamente positivos da
dolarização, é importante ter presente os riscos e desvantagens a ela inerentes.
O primeiro diz respeito à perda da “senhoriagem”, que consiste na perda pelo
governo de recursos financeiros derivados da diferença entre o poder de compra
da moeda nacional e o baixo custo de sua emissão. A “senhoriagem” pode

O debate sobre dolarização..., Sergio Abreu e Lima Florêncio e Marcelo Della Nina, p. 38-67.
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representar, em alguns casos, alguns pontos percentuais do PIB. No caso da
Argentina, o volume de moeda em circulação no ano 2000 equivalia a
aproximadamente US$ 15 bilhões, correspondente a 5% do PIB, e o aumento
anual da demanda de moeda correspondia a 0,3% do PIB7.

Os custos associados à perda de “senhoriagem” são de dois tipos. O primeiro
é o custo de estoque, quando da introdução da dolarização; o segundo derivado
da demanda adicional por moeda. No caso citado, os custos seriam de US$ 15
bilhões acrescidos de US$ 1 bilhão por ano. Nesta hipótese, a perda argentina
corresponderia a ganho norte-americano, razão pela qual economias dolarizadas
sugeriram aos EUA compartir esses ganhos, a exemplo do que ocorre na zona
do euro ou na união monetária da África do Sul. Nos casos de economias com
alto grau de dolarização informal, como era o caso do Equador às vésperas da
dolarização, os prejuízos derivados da perda de “senhoriagem” são relativamente
muito reduzidos, dado o alto grau de desmonetização da economia8.

As desvantagens inerentes aos custos da perda de “senhoriagem” de uma
economia dolarizada devem ser comparadas com os custos da manutenção de
reservas internacionais em economias não-dolarizadas. As perdas no primeiro caso
são diminuídas por não necessitar essa economia manter reservas internacionais.

Outra desvantagem associada à dolarização é o desaparecimento da função
de prestamista de última instância por parte do Banco Central. Essa entidade
perde a capacidade de emitir moeda e, em conseqüência, os bancos e os órgãos
governamentais não podem a ele recorrer para solicitar crédito. É preciso
distinguir dois papéis do Banco Central: operações de desconto para oferta de
liquidez a curto prazo; e garantidor de última instância da estabilidade do sistema
financeiro e do sistema de pagamentos na eventualidade de crise sistêmica ou de
corrida aos bancos. A dolarização não impede o desempenho do primeiro papel,
mas impossibilita a segunda função do Banco Central9.

Vale notar que regimes de “currency board” tampouco dispõem de Bancos Centrais
com capacidade para desempenhar o papel de prestamista de última instância. Isto ocorre
porque só podem criar base monetária (em moeda nacional) na medida em que acumulam
reservas internacionais (em dólar), o que significa dizer que as restrições das autoridades
monetárias seriam quase equivalentes às vigentes numa economia dolarizada.

Numa economia dolarizada, as desvantagens inerentes ao desaparecimento
da função de prestamista de última instância por parte do Banco Central tendem
a ser compensadas parcialmente pela redução da probabilidade de ocorrência de

7 BERG, Andrew; BORENSZTEIN, Eduardo. The Dollarization Debate. Finance and Development. March 2000, p. 40.

BERG, Andrew; BORENSZTEIN, Eduardo. The Pros and Cons of Full Dollarization. IMF Working Paper. Research
Department. March 2000. p. 15.
8 SOLIMANO, Andrés. Crisis y Dolarización: Visión General. In: BECKERMAN, Paul; SOLIMANO, Andrés. Crisis y
Dolarización en el Ecuador. Banco Mundial e Observatorio Social del Ecuador, p. 24.
9 Idem, p. 21.
10 “While full dollarization will not eliminate banking sector problems, it may ameliorate them if it reduces the
problems that stem from currency and maturity mismatches, and it will do away with speculative attacks on the
currency”. CALVO, Guillermo; REINHART, Carmen. Capital Flow Reversals, the Exchange Rate Debate,
and Dollarization. Finance Development. Volume 36, Number 3, September 1999, p. 7.
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corrida aos bancos10. Nas economias dolarizadas, onde todos os ativos estão
referenciados nesta moeda, os depositantes tendem a demonstrar maior confiança
no sistema bancário local.

Além disso, o sistema bancário interno, num ambiente dolarizado, teria
melhores condições de captar recursos em bancos estrangeiros, uma vez que o
grau de confiança nas instituições financeiras internas seria maior. Essa capacidade
de levantar recursos externos é em grande medida ilusória, uma vez que a
experiência indica que bancos estrangeiros não demonstram disposição de elevar
créditos a bancos nacionais numa conjuntura de grave crise bancária. Um
argumento favorável à dolarização nesse contexto de crise bancária seria que,
numa economia dolarizada, os bancos estrangeiros tendem a ter papel dominante
no conjunto do sistema bancário, o que, por conseguinte, favoreceria a
mobilização de recursos externos.

C. A dolarização é irreversível? Exemplos históricos de opções de saída

Uma desvantagem da dolarização seria seu caráter de irreversibilidade. Se a
dolarização tende a afastar a probabilidade de crise sistêmica, caso esta venha a
ocorrer e fique caracterizada a incapacidade da economia dolarizada de enfrentá-
la, o caráter irreversível da dolarização magnificaria o quadro de crise.

Alguns exemplos históricos apontam para a importância de, em crises
extremas, contar-se com uma “opção de saída”. Como indicam Berg e
Borensztein, “as rupturas do Padrão Ouro no período do entre-guerras e a
desvalorização do franco CFA em 1994 sugerem que uma ‘opção de saída’
pode de fato ter real valor na ocorrência de choques extremos. Durante a Grande
Depressão, diversos países abandonaram o Padrão Ouro – o regime de câmbio
fixo da época.”11

O exercício da “opção de saída” por parte da Argentina, que suspendeu a
convertibilidade em 1929 e seguiu uma ativa política monetária, ajudou-a a
minimizar o impacto da Grande Depressão. Igualmente, os países da África Central
e Ocidental, integrantes da zona do franco da CFA, enfrentaram, em 1994,
prolongada deterioração dos termos de troca, forte elevação nos custos trabalhistas
e valorização do franco francês em relação ao dólar. Diante desse quadro adverso,
decidiram romper com a convertibilidade e desvalorizar o franco CFA, alternativa
que se revelou fundamental para a recuperação econômica no período de 1994-
1997, com reduzido impacto inflacionário. Caso tivessem decidido “francoizar”
suas economias, seguramente o ajuste teria sido mais penoso.

O exercício dessa “opção de saída” da dolarização/francoização resultou
da percepção de que a dolarização exibia marcante desvantagem em relação às
formas intermediárias de câmbio e ao câmbio flutuante: a inexistência de
capacidade amortizadora de fortes flutuações nos termos de intercâmbio e, em
conseqüência, potencial elevação vigorosa do déficit comercial.

Choques externos traumáticos tendem a exigir ajustes de monta na taxa de
câmbio real. Num contexto de dolarização, em que não há flexibilidade cambial,

11 BERG, Andrew; BORENSZTEIN, Eduardo. The Dollarization Debate. Finance and Development.
March 2000, p. 40.

O debate sobre dolarização..., Sergio Abreu e Lima Florêncio e Marcelo Della Nina, p. 38-67.
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o ajuste a choques se processa por meio de redução dos salários nominais e queda no nível
de preços, conduzindo a um quadro de profunda recessão/deflação com efeitos
profundamente desestabilizadores, sobretudo em economias com mercado de trabalho
pouco flexível. Esse quadro de deflação limitaria a possibilidade de queda das taxas de
juros, dificultando ainda mais a capacidade de recuperação do nível de produção. “Esse
conjunto de circunstâncias poderia ser tão estressante para o sistema financeiro como uma
forte desvalorização.”12

A experiência latino-americana de dolarização: Panamá, Equador e El Salvador

Panamá, Equador e El Salvador, os três países latino-americanos independentes que
optaram pela dolarização oficial13 como regime monetário, exibem características bastante
diferentes no que diz respeito às motivações para adoção do dólar e aos efeitos econômicos
resultantes. Em que pese tratar-se de três economias pequenas, há diferenças importantes
quanto às estruturas econômicas e padrões de inserção internacional. Naturalmente, há
também importantes semelhanças, a principal sendo o elevado nível de vinculação que, de
diferentes formas, os três países apresentam em relação à economia norte-americana.

O Panamá, cuja dolarização remonta a 1904, pode ser considerado um caso histórico,
amplamente referido na literatura sobre o assunto, mas caracterizado por particularidades
político-econômicas especiais, que não se reproduzem nos dois outros casos analisados.
Equador e El Salvador dolarizaram suas economias respectivamente em janeiro de 2000 e
2001 e podem ser considerados test cases mais relevantes no contexto do debate atual
sobre a dolarização. Da perspectiva deste artigo, a experiência equatoriana é de especial
importância, em função do impacto que a dolarização pode ter sobre o processo de
integração regional na América do Sul.

A experiência de dolarização no Equador

A. Deterioração econômica na fase pré-dolarização

Em janeiro de 2000, o Equador introduziu a dolarização, quando o país vivia uma
profunda crise econômica e política. A dolarização é vista por diversos economistas
equatorianos como uma solução inevitável diante de uma situação caracterizada por
dolarização de facto, fuga da moeda local e indicadores econômicos que apontavam para
uma inevitável hiperinflação, taxas de juros que atingiam 300%, quebra de 72% dos bancos
e deterioração de indicadores sociais – particularmente do índice de pobreza, que se elevou
de 35% a 68% no período de março de 1998 a maio de 2000 –, queda dos salários reais de
aproximadamente 40% e elevação do desemprego aberto de 8% a 17%14. Segundo o
Unicef, 50% da população equatoriana vivia em condições de miséria no ano 2000.

12 BERG, Andrew; BORENSZTEIN, Eduardo. The Pros and Cons of Full Dollarization. IMF Working
Paper. Research Department. March 2000, p. 19.
13 Para os fins deste trabalho, serão considerados apenas os casos de adoção oficial, por países independentes
da região, do dólar norte-americano como moeda corrente legal. Não serão tratados, portanto, casos de
dolarização de facto ou informal, em que uma moeda estrangeira circula simultaneamente com a moeda
nacional, podendo ser usada inclusive para denominar contas bancárias e ativos financeiros.
14 LARREA M., Carlos. Dolarización y Desarollo Humano en Ecuador. Iconos. Revista de Ciencias Sociales.
FLACSO Sede Ecuador. Maio 2004 , nº 19, p. 48.
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Embora o Equador não tenha atingido um quadro de hiperinflação, era
visível o crescimento extraordinário das taxas de inflação. Numa comparação de
1980 a 1999, a taxa acumulada de inflação foi de 44.000%. Para alguns produtos
básicos como o pão, a inflação acumulada no período foi de 73.823%. Mais
dramático seria o caso da gasolina, com elevação de 299.567%. A comparação
com o crescimento do salário mínimo nominal, da ordem de 25.375%, revela a
dramática perda de poder aquisitivo da população no fim dos anos 90. “O
produto per capita dos equatorianos em 1999 foi inferior ao de 1980 em mais
de US$ 100 e em cerca de US$ 700 em relação ao vigente em 1997.”15

A desvalorização cambial refletiu esse quadro de desequilíbrios, agravado
de forma dramática no ano de 1999, quando a desvalorização cambial atingiu
274%, o que caracterizava o sucre equatoriano como a moeda mais desvalorizada
no continente naquele ano e o Equador como o país que ostentava a mais alta
taxa de inflação latino-americana.

O desemprego era de 18,2% e os salários reais estavam marcadamente
deprimidos. Em janeiro de 1999 o salário mínimo era de US$ 134,18, em outubro
caía para US$ 64,12 e em dezembro equivalia a apenas US$ 50. Os salários médios
também tiveram dramática queda, caindo de US$ 2.102,90 em janeiro de 1999
para US$ 867,25 em outubro do mesmo ano.

A crise bancária não foi menos alarmante: 15 bancos, duas financeiras e
uma entidade de crédito quebraram e passaram ao poder do Estado. O total de
ativos estatizados atingiu 59,08% do sistema financeiro, com elevadíssimo custo
para o orçamento do Estado, que apresentou déficit de 5,95% do PIB em 199916.

A dívida externa atingia 95% do PIB em 1999. O serviço da dívida nesse
ano foi equivalente a cerca de 1/3 do PIB, nível evidentemente insustentável. A
dívida pública interna em agosto de 1999 atingia US$ 2,5 bilhões, sendo que a
maior parte se encontrava dolarizada. A dívida privada em fins de 1999 já era da
ordem de US$ 3,1 bilhões, agravada pela queda de 35,5% nos investimentos
privados. No mesmo ano, os investimentos estrangeiros caíram em 16%.

Dois comportamentos particularmente negativos no setor externo marcaram
o ano de 1999. A fuga de capitais foi estimada em mais de US$ 1,3 bilhões,
correspondendo a 10% do PIB. Outro dado alarmante foi a queda de importações
em cerca de 45%, associada à redução da atividade produtiva, já que 90% dessas
importações eram insumos ou bens de capitais. Quase 70% das exportações
equatorianas no ano de 1998 correspondiam a apenas três produtos, marcados
por alta volatilidade de preços (sobretudo petróleo) ou sujeitos a
contingenciamento por parte da União Européia (como banana). Do total das
exportações, 22,3% eram petróleo, 25,8%, banana e 20,6%, camarão.

Esse quadro econômico alarmante resultou numa elevadíssima dolarização
informal da economia. O percentual de depósitos em moeda estrangeira sobre
o total de depósitos era de 13,3% em 1990 e atingia 53,7% em 1999. A dolarização
significava não só substituição monetária como substituição de ativos e depósitos.

15 NARANJO CHIRIBOGA, Marco P. Del Patrón Oro a la Dolarización en el Ecuador. Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, p. 202-203.
16 Idem, p. 204, 206,  208, 209 e 210.

O debate sobre dolarização..., Sergio Abreu e Lima Florêncio e Marcelo Della Nina, p. 38-67.
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A cifra antes indicada não incluía a circulação de bilhetes em dólar nem depósitos
em bancos equatorianos off-shore. Se contabilizados estes, as estimativas dos
depósitos em dólar do sistema financeiro equatoriano chegavam a 60% do total
de passivos existentes no país17.

B. Recuperação econômica pós-dolarização

Esse quadro econômico marcadamente crítico determinou a decisão de adotar
a dolarização formal da economia em janeiro de 2000. Esta decisão foi também
condicionada em grande medida à profunda deterioração política que implicou a
destituição do então presidente Jamil Mahuad, a ascensão de uma junta ao poder
e a posterior posse presidencial do então vice-presidente Gustavo Noboa.

Cerca de quatro anos e meio depois da dolarização da economia equatoriana,
os indicadores econômicos revelam um quadro marcadamente mais favorável.
As taxas de crescimento econômico têm revelado comportamento bastante
favorável, particularmente se comparadas aos anos imediatamente anteriores à
dolarização. No período 2000-2003, o crescimento do PIB revelou taxas de,
respectivamente, 2,8%, 5,1%, 3,5% e 3%. Em termos absolutos o PIB evoluiu de
US$ 15,9 bilhões para US$ 23,8 bilhões. O PIB per capita também teve
comportamento positivo, evoluindo de US$ 1.338 para US$ 2.120.

Outro indicador com comportamento positivo foi a Formação Bruta de
Capital Fixo, com exceção da queda acentuada no ano de 2003. A evolução no
período foi de 12,9%, 39,1%, 25,5% e 7,5%. A evolução da taxa de inflação vem
apresentando desaceleração constante: 91,0%, 22,4%, 9,4% e 6,1%. As taxas de
juros, que atingiram em fins da década de 90 três dígitos, situavam-se, quatro
anos e meio após a dolarização, em níveis superiores a 10%.

Os indicadores relativos a desemprego e salário mínimo também revelam
evolução satisfatória. No período analisado, a taxa de desemprego, como
percentual da População Economicamente Ativa, reduziu-se de um patamar
inicial de 16,8% para 9,3%, embora este último dado, relativo a 2003, revele
uma elevação em relação ao ano anterior, quando atingiu 7,7%. O salário mínimo
apresentou crescimento constante de uma base inicial de US$ 67,70 para US$
158,10 em 2003. A arrecadação tributária vem apresentando igualmente
crescimento expressivo, sobretudo no ano de 2001, quando se elevou em 35%.

O setor externo não teve comportamento tão positivo quanto os demais
indicadores macroeconômicos, embora tenha se beneficiado dos elevados preços
de petróleo no período 2000-2003. Houve também elevações das exportações
de produtos não tradicionais e de produtos tradicionais não-petrolíferos. Se
compararmos as exportações de petróleo ao longo do período identificamos
uma queda expressiva em 2001, seguida de forte recuperação nos dois anos
subseqüentes. Para 2004, apesar da queda de produção da estatal Petroecuador,
o aumento de produção das empresas privadas deverá implicar forte recuperação
das exportações petrolíferas, embora o benefício para o Equador (exportador
de petróleo bruto) das elevadíssimas cotações seja menor do que o de outros
países produtores de combustível leve.

17 Idem, p. 215.
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O nível das importações seguiu a trajetória de constante elevação, refletindo
o crescimento do PIB e sobretudo um verdadeiro salto de consumo de bens
importados, que passou do baixo patamar de US$ 762,4 milhões em 2000 para
US$ 1,7 bilhão em 2003. É bem verdade que crescimento comparável ocorreu
com importações de bem de capital de US$ 889 milhões para US$ 1,69 bilhão,
refletindo a elevação da taxa de investimentos da economia. O saldo da balança
comercial no período em análise apresentou superávit elevado de US$ 1,5 bilhão
no primeiro ano, como reflexo de uma economia ainda desaquecida e de uma
taxa de inflação que atingiu 91% no ano de 2000. Nos anos subseqüentes esse
comportamento inverteu-se, com crescimento do déficit comercial em 2001
(US$ 258 milhões) e elevação substancial do déficit em 2002 (US$ 917 milhões).

C. Dolarização e desenvolvimento social no Equador: uma incógnita

Os efeitos sociais da dolarização no Equador ainda são objeto de debates
inconclusivos. Ao criar um ambiente mais favorável ao crescimento econômico,
por meio de maior estabilização macroeconômica, a dolarização tenderia a
contribuir para o desenvolvimento social.

Alguns indicadores apontam nessa direção: a redução do índice de pobreza
de 68%, em maio de 2000, para 49% em dezembro de 2001; a redução do
desemprego aberto de 17% para 8%; e a forte recuperação nos salários reais. É
verdade que a partir de 2002 essa recuperação de indicadores sociais começa a
esgotar-se, com o nível de pobreza atingindo 45% em 200318.

Pesquisadores de políticas sociais no Equador não vêem de forma positiva
os efeitos da dolarização sobre as condições de vida da população. Carlos Larrea
indica que “apesar da riqueza e diversidade de seus recursos naturais, o Equador
está entre os países com maior pobreza e desigualdade social na América do Sul.
As perspectivas favoráveis no início da dolarização não puderam aproveitar-se.
O contexto atual é menos favorável. A vulnerabilidade externa do país aumenta
pela rigidez da taxa de câmbio. Os problemas de competitividade do país
requerem uma sólida institucionalidade pública para sua superação. Entretanto,
a crise aumenta a conflitividade social e reduz a governabilidade.” Larrea sustenta
que no médio prazo continuará alta a vulnerabilidade do país a crises financeiras
internacionais, a oscilações no mercado de produtos primários (em particular
petróleo) e às conseqüências econômicas de desastres naturais e climáticos. “Nesse
contexto, é difícil vislumbrar uma contribuição positiva da taxa de câmbio fixo
ao desenvolvimento humano no longo prazo.”19

D. Dolarização: inegável geradora de estabilização, duvidosa promotora de
crescimento

É inegável que a dolarização foi instrumental na estabilização da economia
equatoriana, sobretudo nos últimos dois anos. Assim, a taxa de inflação caiu a
níveis internacionais, sendo estimada em cerca de 5% em 2004, após atingir o

18 LARREA M., Carlos. Dolarización y desarrollo humano en Ecuador. Íconos. Revista de Ciencias Sociales.
FLACSO. Sede Ecuador. n.º 19. Maio 2004, p. 48.
19 Idem, p. 51.
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elevado patamar de 91% no primeiro ano da dolarização (2000), em virtude
sobretudo do “overshooting” da taxa de câmbio pré-dolarização20. Foi também
a dolarização poderoso instrumento para a redução das taxas de juros reais e
para os expressivos superávits nominais dos últimos dois anos.

Embora tenha sido decisiva na consolidação da estabilização, não há
consenso quanto aos seus efeitos na promoção do crescimento. Os teóricos
defensores da dolarização advogam a existência de clara correlação positiva entre
as duas variáveis21. Os críticos não identificam relação causal e, antes, vêem os
elevados preços do petróleo e as expressivas remessas de emigrantes como as
variáveis determinantes das altas taxas de crescimento econômico do Equador
nos últimos anos22. Já os críticos radicais da dolarização a vêem como uma espécie
de “terrorismo econômico”, não identificando nela qualquer papel como
garantidora de equilíbrio fiscal nem como promotora do crescimento23.

Uma avaliação mais equilibrada dos efeitos macroeconômicos da dolarização
tenderia a revelar sua eficácia como instrumento de estabilização, embora não
sejam evidentes seus efeitos sobre o crescimento. O novo sistema, ao criar maior
equilíbrio macroeconômico, cria um clima mais favorável às inversões e ao
crescimento. Entretanto, esse benefício potencial pode ser mais que compensado
pelo desaparecimento da política monetária e cambial, que podem ser
estimuladoras do crescimento.

E. Dolarização como blindagem da economia às crises políticas no
Equador

A respeito desse último registro, é preciso ter presente que, no caso muito
específico do Equador, nos últimos dois anos a dolarização se fez acompanhar
de um quadro de marcante instabilidade política, com crises muito freqüentes.
Ora, diante dessa circunstância, a dolarização funcionou como um mecanismo
protetor capaz de impedir que as freqüentes desestabilizações políticas tivessem

20 FALCONI MORALES, Juan. Competitividad externa y dolarización: viejos problemas, nuevas ideas? In:
MARCONI R, Salvador (ed.). Macroeconomía y economia política en dolarización.
21 “El Ecuador, desde la aplicación del nuevo Sistema, ha alcanzado estabilidad y crecimiento constante, elementos
no conocidos por el país en los veinte años anteriores”. NARANJO CHIRIBOGA, Marco. La dolarización oficial
de la economia ecuatoriana cuatro años después. Mimeo, p. l.

“Esta recuperación de la economia es fruto de la estabilidad derivada del nuevo sistema económico. Dicha estabilidad
ha incidido en una variable clave de la economia, como es la inversión real (FBKF), la cual presenta incrementos muy
importantes”. Idem, p. 3.
22 “Las cuentas fiscales y externas van a seguir siendo tan dependientes como siempre del volátil precio mundial de
petróleo. La estabilidad de precios debería incentivar la inversión, pero de ninguna manera debe ser considerada
suficiente para eso”. BECKERMAN, Paul; CORTÉS DOUGLAS, Hernán. Ecuador bajo dolarización: oportunidades
y riesgos. In: BECKERMAN, Paul; SOLIMANO, Andrés (ed.). Crisis y Dolarización en Ecuador. p. 141.
23 ACOSTA, Alberto. Dolarización o desdolarización: esa no es la cuestión. Iconos. Revista de Ciencias Sociales.
FLACSO Sede Ecuador. Mayo 2004, p. 55.

“Hay que anotar el pobre desempeño de esta economía dolarizada que en el 2003 creció apenas en 3%, a pesar de
tener tantos elementos externos a favor: los precios de petróleo más altos de los 17 últimos años, el mayor monto
histórico de remesas de los y las emigrantes, las bajas tasas de interés en el mercado internacional, la recuperación de
la economía de los EEUU, la devaluación del dólar, la construcción del nuevo oleoducto, los narcodólares... Ese
magro crecimiento, apenas superior al crecimiento de la población y logrado exclusivamente por el repunte de la
actividad petrolera, representa una tendencia declínate luego del 5,1% alcanzado en el 2001, que fue seguido de un
crecimiento del 3,5% en el 2002. Además, debería preocupar el déficit comercial registrado en los últimos tres años”.



51

impacto sobre o mercado de câmbio, evitando o agravamento do clima de incerteza
econômica e a pressão sobre a taxa da inflação, decorrente das desvalorizações
cambiais expressivas e freqüentes. A dolarização contribuiu, nesse contexto singular,
para “imunizar” a economia das flutuações políticas, uma vez que o mecanismo
transmissor – desvalorização cambial e pressão inflacionária – está ausente.

Esse reconhecimento da utilidade/funcionalidade da dolarização no
Equador merece importante qualificação. Em outros contextos, onde o quadro
político é mais estável, as políticas monetária e cambial podem ser vigorosos
instrumentos de promoção de crescimento em bases sustentáveis. Em tais casos,
a dolarização não funciona como instrumento imunizador da economia às
turbulências da política (como no Equador dos últimos anos), mas sim como
mecanismo inibidor do crescimento.

É evidente que uma combinação (“mix”) de medidas de políticas monetária
e fiscal pode ter eficiência muito maior na promoção do crescimento do que a
utilização única da política fiscal, como ocorre num contexto dolarizado. Ao
mesmo tempo, a desvalorização cambial pode ser instrumento eficaz (e não
inflacionário) para promover o crescimento24.

O debate sobre dolarização ganha matiz ideológico mais forte quando,
na defesa de seus benefícios, se avalia a política cambial como capaz de provocar
apenas desvalorizações inflacionárias e promotoras de desequilíbrio e não como
útil instrumento anti-cíclico. A teoria econômica demonstra a falta de solidez
desse argumento25. Distorção semelhante ocorre quando se retira da política
cambial e da utilização de taxas de câmbio flexível o papel da promoção do
equilíbrio, graças a uma adaptação mais dinâmica aos diferenciais internacionais
de produtividade e preços, fazendo com que os desequilíbrios econômicos
sejam mais rapidamente eliminados do que quando vigoram taxas de câmbio
fixo (ou sistemas de dolarização)26.

24 STERN, Robert M. The Balance of Payments. Theory and Economic Policy. Chicago: Aldine Publishing Company,
1973, p. 93. “The point is that domestic expansionary measures and exchange-rate depreciation can work in
combination to achieve the desired objectives. One is not a substitute for the other necessarily. When it comes to
increasing the rate of economic growth, a country can adopt whatever monetary-fiscal mix  it believes appropriate
and the exchange rate can be left free to equilibrate as the international trade and investment implications of the
policies are manifested through the foreign exchange market. Exchange-rate depreciation can of course be a stimulant
to growth, but, as just mentioned, it should not be looked upon separately from domestic policies”.
25 Idem, p.94 “Inflation will thus offset the relative price changes produced by the initial depreciation in the exchange
rate. There may as a consequence be a further depreciation that will have the effect of causing the wage-price spiral
to continue its upward movement. We will have, in other words, a continuing situation of “cost-push”inflation”.

“While we may grant the possible occurrence of cost-push inflation via exchange depreciation, it does not follow
necessarily that fluctuating exchange rates per se are to be held responsible for this state of affairs”.
26 DERNBURG, Thomas F.; McDOUGALL, Duncan M. Macroeconomics. The Measurement, Analysis and Control
of Aggregate Economic Activity. Mc Graw-Hill, 1972, p. 293. “Flexible exchange rates have an overriding virtue.
Because the exchange rate would fluctuate in response to differential international trends in productivity, tastes, and
prices, flexible rates would prevent the chronic imbalances that tend to cumulate over time under fixed exchange
rates. They would, moreover, eliminate balance of payments equilibrium as a target of economic policy and in this
way perhaps release some instruments of policy for other uses. Hopefully, this would permit trade liberalization to go
forward. Under our present system the temptation to resort to restrictions on trade and foreign investment are
overwhelming whenever a country is saddled with the combination of a balance of payments deficit and a recession.
Perhaps the greatest source of uneasiness that some economists have about flexible exchange rates is their fear that
the foreign exchange market may be dynamically unstable. Some of this fear arises from the ‘elasticity pessimism’ to
which we referred earlier”.

O debate sobre dolarização..., Sergio Abreu e Lima Florêncio e Marcelo Della Nina, p. 38-67.
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Outro visível equívoco teórico ocorre quando, em defesa das virtudes da
dolarização, alguns economistas equatorianos chegam ao extremo de “colocar
em discussão – embora involuntariamente – a existência mesma de um dos
paradigmas da economia contemporânea, e derrubar essa espécie de totem da
macroeconomia, o esquema IS-LM, objeto de análise de vários textos de
macroeconomia utilizados nas principais universidades do mundo.”27

O engano acima apontado não deve ser confundido com a advertência útil e
correta de que, em economias com sistema bancário altamente vulnerável e avançada
dolarização informal, em que o dólar se transforma em unidade de conta (além de
reserva de valor), “uma desvalorização nominal pode conduzir rapidamente a
elevada inflação, de forma a desfazer os efeitos benéficos da desvalorização.”28

Nesse contexto, como apontam Berg e Borensztein, desvalorizações podem agravar
ainda mais a saúde financeira dos bancos e das empresas.

Essa circunstância extrema de total ineficácia da política cambial não deve
servir de argumento em defesa da adoção generalizada da dolarização. Alguns
economistas defensores radicais da dolarização acabam incorrendo neste equívoco.
Cavallo, por exemplo, recomendava o “currency board” como um primeiro estágio
para a introdução de um sistema monetário sólido, para o abandono de políticas
cambiais nos países latino-americanos, sob o argumento de que a dolarização não
significava a perda de um instrumento importante de política econômica29.

Outros advogados da dolarização tendem a defender sua adoção sob o
argumento de que, diante dos fenômenos da globalização e dos grandes blocos
econômicos, “o planeta caminha em direção à utilização de duas ou três moedas.
O euro na Europa e sua zona de influência, o dólar no continente americano e
provavelmente o yen no extremo oriente. As moedas assinaladas são aceitas
universalmente graças à credibilidade e confiança adquiridas pelos países que a
emitem ao longo de décadas de desempenho econômico eficiente.”30

A esse argumento genérico, Chiriboga acrescenta os efeitos positivos da
dolarização sobre o processo de integração. Naturalmente o horizonte
contemplado é hemisférico (Alca) e não sub-regional (CAN) ou regional (CAN-

27 MARCONI R., Salvador. Políticas monetárias virtuales? No, gracias! In: MARCONI R., Salvador (ed.).
Macroeconomía y economía política en dolarización. Abya-Yala/UPS – ILDIS – UASB, 2001, p. 195. “Los
partidarios de la dolarización en Ecuador habrían puesto en discusión la existencia misma de uno de los
paradigmas de la economía contemporánea y derrumbado esa suerte de tótem de la macroeconomía
representado en el gráfico 1, pues el esquema IS-LM es objeto de análisis en varios capítulos de los textos de
macroeconomía utilizados actualmente en las principales universidades del mundo”.

Idem, p. 194. “Para comprender mejor la problemática teórica y técnica que impone la dolarización en la
gestión de la política monetaria, parece pertinente recurrir al esquema IS-LM. En su versión más simple, la
integración entre las esferas real y financiera se realiza a través de la tasa de interés; ésta se establece en el
mercado monetario y, a su vez, es uno de los elementos que determina el nivel de inversión”.
28 BERG, Andrew; BORENSZTEIN, Eduardo. The Dollarization Debate. Finance & Development. March
2000, p. 41.
29 CAVALLO, Domingo F. The Quality of Money. Paper presented at the occasion of the Award Ceremony
of the Doctorate Honoris Causa presented by the University 1 – Pantheon Sorbonne, citado em BERG,
Andrew; BORENSZTEIN, Eduardo. The Pros and Cons of Full Dollarization. IMF Working Paper, March
2000, p. 20.
30 NARANJO CHIRIBOGA, Marco P. Costos del abandono de la dolarización en Ecuador. Íconos. Revista
de Ciencias Sociales. FLACSO. Sede Ecuador. Nº 19. Maio 2004, p. 70.
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Mercosul ou Comunidade Sul-Americana de Nações). Tal conclusão contrasta
com a avaliação de Berg e Borensztein no sentido de que os países latino-
americanos “provavelmente não teriam grandes benefícios com a dolarização, a
não ser que ocorresse num contexto de profunda integração de mercado
(realizada no estilo da União Européia).”31

Igualmente recomenda cautela na escolha do regime cambial Stanley Fischer,
para quem “a escolha entre um câmbio fixo ou um câmbio flutuante depende tanto
das características da economia como de sua história inflacionária. A escolha de um
câmbio fixo faz sentido para países com uma longa história de instabilidade monetária,
e/ou para países intimamente integrados tanto nos movimentos de capital como
nas transações de sua conta corrente com outro país ou com um grupo de outras
economias. Entretanto, mesmo neste último caso, é preciso considerar a natureza
dos choques que afetam a economia, como revela o exemplo do Canadá”32.

F. Dolarização no Equador: problema ou solução?

Uma tentativa de avaliação inicial dos efeitos da dolarização no plano
macroeconômico parece indicar resultados positivos. Entretanto, o período de
quatro anos e meio de dolarização no Equador coincidiu com dois fatores
altamente positivos: as elevações substanciais nos preços do petróleo e o
crescimento expressivo nas remessas dos imigrantes.

A maioria dos analistas críticos ao processo de dolarização nesse país tende
a magnificar apenas esses dois últimos fatores e a eles atribuir o que consideram
ser os poucos resultados positivos. Em contraste, os adeptos da dolarização
enfatizam suas virtudes como instrumento fundamental na reversão de um
quadro de depressão e desestruturação econômica para um círculo virtuoso de
crescimento e de inserção positiva do Equador na economia internacional.

A verdade não parece residir nesses extremos, mas em uma situação
intermediária em que as virtudes de mecanismo de estabilização são compensadas
por ineficiências em termos de competitividade e de capacidade de absorção de
choques externos. Quatro anos e meio constituem um período ainda escasso
para avaliações mais definitivas da dolarização, mas algumas tendências são
indicadas a seguir como tentativa de compreensão desse importante fenômeno.

A experiência histórica de dolarização: o Panamá33

As motivações para a dolarização da economia panamenha em 1904 – ano
seguinte ao da independência do país da Colômbia –, por meio de um acordo
monetário com os EUA, explicam-se muito mais por razões históricas e político-
estratégicas do que econômicas. A localização estratégica de seu território, a
construção do Canal do Panamá no início do século XX e a criação da Zona

31 BERG, Andrew; BORENSZTEIN, Eduardo. The Dollarization Debate. Finance & Development.
Março 2000, p. 39.
32 FISCHER, Stanley. Exchange Rate Regimes: Is the Bipolar View Correct? International Monetary Fund.,
January 2001, p. 22.
33 Tomamos por base, para um resumo da experiência de dolarização do Panamá, os seguintes estudos: Aladi
[2003], Anexo II Experiencias de dolarización en otros países; Goldfajn e Olivares (2001) e Cepal.

O debate sobre dolarização..., Sergio Abreu e Lima Florêncio e Marcelo Della Nina, p. 38-67.
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Franca de Colón em 1948 contribuíram para a elevada influência internacional,
especialmente norte-americana, que caracteriza a história do país. De fato, o
Panamá singulariza-se por uma profunda integração política e econômica com
os EUA ao longo de toda sua história. O dólar desempenha, no Panamá, as
funções básicas da moeda (unidade de conta, meio de pagamento e reserva de
valor), convivendo com o Balboa como unidade de conta e moeda fracionária.

Como os demais países selecionados neste artigo, o Panamá é um país
pequeno, com cerca de 3 milhões de habitantes e PIB de cerca de US$ 12 bilhões
em 200334. É uma típica economia de reduzidas dimensões, com elevado grau de
abertura, estimado em 150% no período 2000-200135. No entanto, de forma
algo singular, o setor de serviços tem participação majoritária na composição do
PIB (80%; sendo 20,8% comércio e restaurantes; 12,3% transportes e comunicações,
incluindo a Comissão do Canal do Panamá; 13,4% intermediação financeira; 13,4%
habitação e 15,3% serviços públicos e administração), o que se reflete na composição
setorial das exportações, igualmente dominada por serviços. Apenas 13,6% do
PIB são formados pelo setor secundário (dos quais 9,7% correspondem à
manufatura e 3,9% à construção)36.

O setor financeiro panamenho caracteriza-se pela total abertura do mercado
e da conta de capital. Trata-se de um sistema desenvolvido e altamente integrado
ao sistema financeiro internacional, construído com base na Lei Financeira do
início dos anos 70, que estimulou a instalação de bancos off shore no Panamá,
permitindo a alocação de fundos pelos bancos tanto no mercado doméstico
quanto externo. Há atualmente cerca de 30 bancos estrangeiros e 10 off shore
estabelecidos no Panamá37, que operam no contexto de um sistema monetário
caracterizado pela ausência de um Banco Central propriamente dito38. Na prática,
graças à liberdade para alocação de fundos e à relativa eficiência do sistema
financeiro, os bancos desempenham no Panamá o papel de prestamista de última
instância e de “estabilizador automático” da economia39.

A experiência histórica de dolarização no Panamá, em que pesem as
particularidades de sua economia, permite tirar algumas conclusões importantes
para o debate teórico40. Em consonância com a teoria, o Panamá exibe
historicamente baixas taxas de inflação, tanto em termos de média quanto de
volatilidade, uma exceção no contexto das economias latino-americanas.  Na

34 Dados da Cepal.
35 Aladi (2003). Grau de abertura = (X+M)/PIB.
36 Dados de 1998. In Goldfajn e Olivares (2001).
37 Apud Aladi (2003).
38 Segundo Moreno-Villalaz (1999), “four characteristics [...] jointly define the Panama’s monetary system:
first, the use of U.S. dollar as a legal tender/ second, free cpital markets; third, an internationalized banking
system and fourth, the absence of a central bank”. Citado em Goldfajn e Olivares (2001).
39 “Una descripción de cómo opera el sistema sería que, ante un déficit de balanza de pagos ocurre una
disminuición en la oferta de dinero, por lo que los bancos deberán recurrir a una recomposición de sus
pasivos mediante endeudamiento externo, lo que conlleva a políticas de ‘cartera’ más restrictivas y, por ende,
a una disminución del gasto, con lo cual el sistema se ajustaría automáticamente. Este mecanismo de ajuste
lleva a que el dinero sea una variable endógena, que depende del movimiento en las carteras activas y pasivas
del sistema financiero.” Aladi (2003).
40 Seguimos aqui algumas conclusões de Goldfajn e Olivares (2001).
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verdade, a taxa de inflação naquele país ao longo dos últimos 30 anos tem
se mantido, na média, inferior à taxa de inflação dos EUA, o que implica
que a taxa de câmbio real do Panamá se vem depreciando. No entanto, em
função, em parte, da peculiar concentração da economia panamenha no
setor de serviços, a performance da inflação e a depreciação da taxa de
câmbio real não têm afetado, na média, o crescimento do PIB. Igualmente
em linha com as expectativas, a taxa de juros doméstica mostra-se, ao longo
do tempo, uma das mais baixas entre os países da América Latina, embora
esse fenômeno não se explique exclusivamente pela dolarização da economia,
cabendo também crédito ao alto nível de desenvolvimento e integração
internacional do sistema financeiro panamenho41.

Por outro lado, ainda de acordo com Goldfajn e Olivares (2001), se a
dolarização contribui para maior credibilidade do sistema financeiro ao
eliminar o risco cambial, isso não implica necessariamente o desaparecimento
do risco de default em relação à dívida externa. Embora o Panamá exiba
taxas de spread sobre papéis da dívida externa mais baixos que a média
latino-americana, a dolarização não garante acesso automático ao mercado
internacional. Em claro contraste com as expectativas teóricas, o Panamá é
uma economia dolarizada que exibe fraco desempenho fiscal, com elevado
nível de endividamento público, casos de default de obrigações externas e
recurso recorrente a programas do FMI (16 acordos contingentes em 19
anos). Essa circunstância demonstra que a dolarização não constitui por si
só garantia de disciplina fiscal. Finalmente, a experiência panamenha não
parece conduzir a conclusões definitivas sobre o efeito da dolarização em
termos de crescimento econômico42.

Dadas as características peculiares da economia panamenha, altamente
concentrada no setor de serviços e com pouco dinamismo em termos de
exportações de bens, a experiência de dolarização no Panamá é relativamente
menos informativa em termos de seus efeitos sobre o comércio. Naturalmente,
o comércio exterior panamenho é altamente concentrado no mercado norte-
americano, que absorve mais de 40% de suas exportações43. De modo geral,
o Panamá defende posições liberalizantes em matéria de comércio
internacional, o que se refletiu em ativo engajamento nas negociações para
formação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca).

41 [La] libertad que rige el sistema financiero y, por tanto, la indiferencia que existiría ‘en el equilibrio’ entre
invertir en Panamá o en el extranjero, lleva a que exista un arbitraje importante de tasas de interés, los datos
históricos muestran un movimiento bastante correlativo entre las tasas de interés internas y la Libor, siendo
el diferencial entre ambas tasas inferior a 100 puntos básicos. Respecto a la tasa Prime los diferenciales han
estado entre 300 y 400 puntos básicos.” Aladi (2003).
42 “[...] Panama has experienced a high volatility of GDP. This conclusion is reversed somewhat if one
considers as outliers the extreme cases as the debt crisis in 1982-83 and Noriega’s political crisis in 1987-88
[...]. However, one could argue that the suspension of the lines of credit and the obstruction of the clearing
of Panama’s payments by the U.S. during the political crisis that led to a severe recession must be accounted
as part of the costs of full dollarization.” Goldfajn e Olivares (2001), p. 34.
43As exportações do Panamá para o Mercosul são insignificantes, situando-se historicamente em menos de
1% do total das exportações panamenhas, de acordo com dados do FMI (Direction of Trade Statistics,
Yearbook 1995, 2000 e Quarterly December 2001).

O debate sobre dolarização..., Sergio Abreu e Lima Florêncio e Marcelo Della Nina, p. 38-67.
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El Salvador: dolarização no contexto de reformas econômicas

A experiência salvadorenha constitui caso interessante do ponto de vista do
debate teórico sobre dolarização. A Lei de Integração Monetária de 22 de dezembro
de 2000, que entrou em vigor em 1.º de janeiro de 2001 e deu curso legal ao dólar
no país juntamente com o colón, pode ser considerada um desdobramento das
políticas econômicas que El Salvador vinha seguindo ao longo da década de 90,
após o período de conflito interno por que passou o país  durante os anos 80. De
fato, entre 1993 e 2000, o Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) conduziu
a política monetária visando prioritariamente ao controle inflacionário, utilizando o
câmbio como âncora anti-inflacionária. Paralelamente, os governos da Aliança
Republicana Nacionalista (Arena) seguiram uma agenda de política econômica que
incluiu privatizações, liberalização comercial, reforma do serviço público e do sistema
de pensões, bem como compromisso com a manutenção da austeridade fiscal. O
período caracterizou-se pela estabilidade institucional, consistência do crescimento
econômico (ainda que a uma taxa média relativamente moderada de 2,8% entre
1996 e 200144) e redução da dívida pública, que caiu de cerca de 50% do PIB em
1992 para cerca de 30% em 200045.

Ressaltem-se, de outro lado, os efeitos inflacionários das remessas de dólares
de trabalhadores salvadorenhos no exterior, em particular nos EUA (que, em 2001,
somaram 14% do PIB), bem como as elevadas taxas de juros domésticas, em linha
com uma percepção negativa do risco-país que a política de âncora cambial por si só
não fora capaz de reverter. Nesse contexto, a decisão de dolarizar a economia, ao
visar em particular a contribuir para a redução das taxas de juros, do risco cambial e
dos custos de transações, pode ser considerada como medida complementar às
reformas implementadas ao longo dos anos 9046.

Com uma população pouco superior a 6 milhões de habitantes, além dos 2
milhões de salvadorenhos que vivem nos EUA, e PIB de cerca de US$ 14 bilhões,

44 Em relação ao período mais recente, é preciso levar em consideração, na avaliação do crescimento do PIB, os
efeitos negativos causados pelos fortes terremotos de 2001, pela deterioração dos termos de comércio em
produtos sensíveis para o país (café e petróleo), e, evidentemente, pelo desaquecimento econômico subseqüente
aos ataques terroristas de 11 de setembro. Cf. IMF (2003).
45 Cf. WTO (2003) e IMF (2003). Em função dos gastos de reconstrução decorrentes dos terremotos de 2001,
registrou-se aumento no déficit fiscal, que alcançou 4,6% do PIB em 2002, e da dívida pública, que chegou a
quase 40% do PIB em fins de 2002 (IMF 2003). Em 2003, no entanto, o déficit do setor público reduziu-se
significativamente, totalizando 1,4% do PIB.
46 IMF (2003) enfatiza o aspecto estratégico e complementar da dolarização em El Salvador: “Over the past
decade, El Salvador has built a good macroeconomic policy track record and demonstrated considerable reform
ownership. [...] In recent years, the authorities have reinforced their strategy. They introduced official dollarization
in January 2001to reduce domestic interest rates, exchange rate risk, and transaction costs and, thus to reinvigorate
private investmente and exports. Structural reforms have strengthened public banks and financial supervision,
expanded the role of the private sector, and further progress has been made regarding trade integration.” Em
setembro de 2002, matéria do The Economist considerava um sucesso a dolarização em El Salvador e também
ressaltava o sentido de complementaridade da medida com as políticas econômicas desenvolvidas durante os
anos 90: “El Salvador’s economic policies have been geared to the change of currency. Since 1992, successive
governments from the conservative Nationalist Republican Alliance party have pursued free-market reforms,
privatising much of the economy. El Salvador has combined relatively high growth with low inflation. Last
yaear, after two devastating earthquakes, growth slowed to 1.8%. But that was still pretty good by most Latin
American standards.” El Salvador learns to love the greenback. The Economist, setembro de 2001.
47 A tarifa média NMF aplicada é de 7,4%, sendo 6,7% para produtos não agrícolas e 12% para agrícolas, em
estrutura tarifária caracterizada por escaladas significativas. Cf. WTO 2003
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El Salvador é uma economia pequena e relativamente aberta47, com substancial
concentração de seu comércio com os EUA (mais de 50% nos últimos anos,
tendo alcançado 59,7% em 200048). Dentre as economias latino-americanas,
seu nível de integração ao mercado norte-americano é inferior apenas ao do
México49. Antes da dolarização oficial, já se observava elevado grau de
dolarização informal da economia salvadorenha.

A economia salvadorenha parece reunir a maioria das condições necessárias
para que o processo de dolarização resulte em benefícios líquidos para o país50.
Contando com um sistema bancário sólido (comparáveis aos níveis de solidez
do Brasil, México, Chile e Peru), dívida externa não problemática (uma das
menores relações dívida externa/PIB entre os países latino-americanos) e níveis
de risco-país baixos (comparáveis aos do México e Panamá), El Salvador
cumpriria com alguns requisitos financeiros fundamentais para o êxito da
dolarização.

O país também parece mostrar-se relativamente menos exposto a choques
externos do que outras economias da região. De fato, verifica-se uma
decrescente dependência das exportações de commodities na pauta de
exportações salvadorenha51, o que tende a diminuir a exposição da economia
aos choques comerciais externos que caracteristicamente afetam os países da
região (flutuações dos preços das commodities). A pauta de exportações exibe
uma participação importante de produtos de maior valor agregado e de
demanda dinâmica nos mercados internacionais, em função, basicamente, da
crescente importância das maquiladoras no contexto das exportações
salvadorenhas.

Em consonância com os propósitos das autoridades, a dolarização oficial
da economia partiu de um sistema de câmbio fixo que vigorou de 1993 a
2000, que reduziu a inflação a 1,4% no fim do período, contribuiu para
interromper a apreciação da taxa de câmbio real e para reduzir as taxas de
juros52. De acordo com WTO (2003), “desde que a Lei de Integração Monetária
entrou em vigor em janeiro de 2001, os juros médios dos empréstimos caíram
de 11,5 a 7 por cento em julho de 2002, enquanto que os  juros dos depósitos
baixaram de 6,5 a 3,5 por cento.”

Na esteira de um processo de reformas iniciado cerca de uma década
antes, o novo regime monetário parece ter sido domesticamente aceito. Nas
eleições presidenciais de março de 2004, a Arena, partido que desde 1992
vem cumprindo com agenda de reformas econômicas, manteve-se no poder,
impondo à Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN)

48 Dados do FMI, Direction of Trade Statistics, Yearbook 2000.
49 Aladi (2003).
50Aqui resumimos as conclusões constantes do Anexo II sobre El Salvador de Aladi (2003) e a apresentação
de Rojas-Suárez (2002) que também serviu de base para Aladi (2003).
51 “En el año 2000, aproximadamente el 50% de las exportaciones de el Salvador correspondían a commodities,
en comparación a más de 60% en el año 1990; este dato lo coloca solamente detrás de México, Costa Rica y
Brasil”, de acordo com dados do Banco Mundial citados em Aladi (2003) e referentes a Argentina, Brasil,
Chile, Colômbia, costa Rica, Equador, Honduras, México, Peru e Venezuela.
52 IMF (2003).
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esmagadora derrota, em quadro eleitoral em que o candidato oposicionista
defendeu a reversão da dolarização e a bi-monetarização da economia, mediante
a recolocação em circulação do colón.

Nesse contexto, parecem permanecer válidas as observações de Aladi (2003)
e Rojas-Suárez (2002) quanto aos desafios que a economia dolarizada salvadorenha
precisa enfrentar, em particular no que diz respeito a evitar que a dívida se torne
insustentável (o que ressalta a importância das reformas na área fiscal) e a criar
condições favoráveis para o crescimento do investimento e da poupança privada.

É interessante notar que a dolarização da economia salvadorenha, concebida
num quadro de processo de reformas iniciado quase uma década antes, parece
contribuir para o prosseguimento da agenda de reformas. Nesse sentido, constitui
experiência singular, distinta do caso de dolarização histórica de uma economia
peculiar (Panamá) e de dolarização como possivelmente única saída para uma
crise econômica e política de grandes proporções (Equador).

O desenvolvimento da economia dolarizada de El Salvador continuará a ser
de grande interesse para o debate teórico sobre a dolarização, na medida em que
permite avaliar a opção pelo abandono da moeda nacional e renúncia ao pleno
exercício da política monetária como contrapartida de um esforço para dar maior
eficiência e credibilidade a um processo de reformas econômicas que se desenvolve
com relativo êxito53. Será igualmente útil acompanhar até que ponto a experiência
salvadorenha terá algum tipo de influência sobre as decisões de política econômica
dos demais países centro-americanos, em especial no contexto do aprofundamento
da já importante integração econômico-comercial em curso entre aqueles países e
os EUA que se consolida com a recente assinatura dos acordos de livre comércio
dos EUA com a Central America Free Trade Area (Cafta).

Dolarização e inserção comercial internacional: impactos sobre a
integração sul-americana

Uma das poucas inferências teóricas a respeito da relação entre dolarização e
comércio costuma apontar para o impacto positivo que a adoção da moeda
estrangeira tende a provocar sobre a corrente de comércio entre a economia
dolarizada e aquela cuja moeda é adotada. Isso porque a dolarização tende a criar
maior facilidade e transparência nas transações e fortalecer a credibilidade da moeda
aos olhos dos operadores (em razão da eliminação do risco cambial), bem como,
é claro, para além de aspectos propriamente comerciais, reforçar ainda mais o
vínculo em geral já bastante estreito existente entre as economias envolvidas.

No entanto, tendo em conta a longa história e relevância dos processos de
integração subregional no âmbito latino-americano na construção de preferências
comerciais e, em particular, o interesse atual no aprofundamento da integração
sul-americana, torna-se importante examinar o impacto da dolarização sobre as relações

53 “En el caso de El Salvador, el proceso de dolarización tuvo un componente de gradualidad superior al del
Ecuador, en una situación de estabilidad política y monetaria (el Colón estaba ‘pegado’ al Dólar desde
mucho tiempo atrás) y crecimiento económico, y con un elevado número de transacciones comerciales y
financieras en dólares donde, tal como fue visto, las condiciones de sostenibilidad del proceso estaban,
aunque sea parcialmente, dadas.” Aladi (2003), p. 88.
54 Aqui tomamos por base Aladi (2003).
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comerciais dos países dolarizados da região – em particular o Equador – e as demais
economias sul-americanas54. Pelo menos dois aspectos parecem merecer atenção: i) até
que ponto eventuais desvalorizações dos parceiros subregionais impactam a competitividade
dos produtos da economia dolarizada, tanto em termos de exportações quanto no mercado
doméstico; e ii) de modo mais geral, quais os determinantes principais do comércio para
a economia dolarizada e quais as características da estrutura de suas exportações para os
parceiros subregionais.

No caso específico da economia panamenha, em função da concentração da
composição do PIB e das exportações no setor de serviços financeiros, pode-se dizer que
o impacto da dolarização se reflete no alto grau de integração da economia ao sistema
financeiro internacional, com menor incidência sobre os fluxos comerciais de bens. O
valor das exportações situa-se historicamente em torno de 1/5 das importações55, num
quadro de déficit comercial consistente. Em termos de direção do comércio, a concentração
dos fluxos com o mercado dos EUA apenas reforça o quadro de menor importância
relativa da dimensão comercial no contexto da inserção internacional da economia
panamenha. Note-se, ademais, a diminuta participação do Mercosul no comércio exterior
do Panamá.

El Salvador exibe igualmente grau elevado de concentração de seu comércio com o
mercado dos EUA e reduzida participação do Mercosul. De acordo com dados do FMI
(Direction of Trade Statistics), as exportações salvadorenhas para o bloco ao longo dos
anos 90 têm se mantido no patamar zero estatístico56. Assim como no caso do Panamá, a
ausência de dinamismo e a insignificância dos fluxos comerciais com o Brasil e o Mercosul
tornam irrelevantes os eventuais impactos da dolarização sobre o comércio de El Salvador
com o bloco. A experiência equatoriana é bem distinta dos casos panamenho e salvadorenho.
Em que pese o fato de os EUA constituírem o principal parceiro comercial do Equador, a
inserção sub-regional da economia equatoriana é significativa. O mercado dos EUA é o
principal destino das exportações equatorianas, absorvendo historicamente cerca de 40%
do total57. No entanto, tomados em conjunto, os países membros da Aladi são os principais
exportadores para o mercado equatoriano, somando, em 2002, 39% das importações
globais do Equador, contra 23% de importações dos EUA. Naquele ano, as importações
da Aladi totalizaram US$ 2,5 bilhões, praticamente o dobro do valor registrado em 1995.
Também pelo lado das exportações o mercado da Aladi é importante, tendo absorvido,
em 2002, 18% do total exportado pelo Equador58.

Nesse contexto, a dolarização da economia suscita necessariamente maior atenção
quanto a eventuais desvalorizações das moedas dos parceiros sub-regionais, o que pode
afetar negativamente a competitividade da produção equatoriana. De fato, com a dolarização
torna-se ainda mais premente incrementar a produtividade da economia e a competitividade
dos produtos equatorianos, tanto mais quando se observa que, após 2000, ocorre a
reversão do quadro de superávit comercial global que caracterizou a balança comercial do
país durante quase toda a década de 90.

55 Aproximação feita com base em dados do FMI (Direction of Trade Statistics) relativos ao período 1990-2000.
56 Em 2003, as exportações salvadorenhas para o Brasil totalizaram US$ 83 mil e as importações cerca de US$ 87
milhões, de acordo com dados da SECEX/MDIC.
57 Dados do FMI (Direction of Trade Statistics) relativos ao período 1990-2000.
58 Aladi (2003), p. 10.
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A dolarização no Equador é vista como parte de uma estratégia de reformas
econômicas. Os primeiros resultados, que já se fazem sentir, são a estabilização, o
aumento de credibilidade externa e a redução do risco país. Outras reformas, mais
difíceis de alcançar, são essenciais ao êxito da dolarização, tais como as reformas fiscal,
tributária e trabalhista. Sem elas, o processo corre risco, pois a economia perde
produtividade e os produtos tornam-se menos competitivos. Nesse cenário, os
“garantes” da dolarização seriam os altos preços do petróleo e as elevadas remessas
dos emigrantes equatorianos59.

Em termos globais, as exportações equatorianas vêm crescendo desde a dolarização
da economia, tendo passado de cerca de US$ 4,2 bilhões em 2000 a cerca de US$ 5,9
bilhões em 200360. O aumento das exportações foi acompanhado de um significativo
aumento das importações, que passaram de cerca de US$ 3,6 bilhões em 2000 a cerca
de US$ 6,5 bilhões em 2003. Note-se, no entanto, que, após a reversão do superávit
comercial de US$ 1,25 bilhão em 2000 para um déficit de US$ 875 milhões em
2001 – que se acentuou em 2002, alcançando US$ 1,6 bilhão –, a trajetória da
balança comercial se tem mostrado declinante em 2003 e 200461.

A pauta de exportações do Equador caracteriza-se pelo peso relativo das vendas
de petróleo, que se situaram em uma média de 35% do total das exportações
equatorianas no período 1995-200262. Conforme mencionado anteriormente, a alta
do preço do petróleo no mercado internacional vem contribuindo significativamente,
no período mais recente, para o incremento global das exportações, tendo as vendas
externas de petróleo representado 72,4% do aumento das exportações na comparação
entre os nove primeiros meses de 2004 com o mesmo período de 200363. Quanto às
exportações não-petroleiras, em 2000, ano da dolarização, verificou-se a continuidade
do movimento de retração. Essa tendência foi, no entanto, revertida nos anos seguintes,
em que se vem registrando expansão das exportações, em função sobretudo do
incremento das exportações de produtos primários (banana, cacau, madeira, peixes e,
em particular, flores naturais). As exportações de produtos industrializados (excluídos
os derivados de petróleo) apresentam tendência crescente nos anos 2000 e 2001, em
função do aumento das vendas de manufaturas de metais, inclusive exportação de
veículos64.

59 “En un terreno más concreto y más de corto plazo, mientras no se realicen las reformas y se aprecien sus
consecuencias positivas, el gobierno parece apostar a la fuerte inversión en el sector petrolero y a su efecto
multiplicador en la economía, a los precios altos del barril del crudo, al aumento en el consumo interno y a
las importantes remesas de los emigrantes ecuatorianos radicados en el exterior”. Aladi (2003), p. 21.
60 Dados da Secretaria Geral da Comunidade Andina. Cf. Indicadores Económicos de la Comunidad Andina
1999-2003, de 8 de junho de 2004.
61 Em 2003 o déficit, de acordo com dados da Secretaria Geral da Comunidade Andina, totalizou US$ 661
milhões (cifras preliminares). Dados da Aladi comparativos do comportamento do comércio exterior
equatoriano nos nove primeiros meses de 2004 em relação ao mesmo período de 2003 também indicam que,
em função do crescimento das exportações, o déficit comercial se reduziu, passando de US$ 394 milhões
para US$ 82 milhões. Cf. Aladi (2004).
62 Aladi (2003).
63 Aladi (2004).
64 Dados Aladi (2003). Note-se que, na comparação entre os nove primeiros meses de 2004 em relação ao
mesmo período de 2003, as exportações não petroleiras “experimentaron una reducción global (-7,6%). Al
interior de esta [...] categoría se destaca: la caída en las ventas de banano (-8,5%) y el incremento de café en
bruto y elaborado (19,2%) y de las flores naturales.” Aladi (2004), p. 1.
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Nesse contexto, a relação do comportamento da taxa de câmbio real (TCR)
e as exportações constitui elemento importante para avaliar o impacto da dolarização
sobre as condições da inserção comercial do Equador, em especial no âmbito
regional e sul-americano. É difícil estabelecer relação entre exportações globais e
TCR em função da variedade de determinantes das exportações que se teria de
tomar em conta: preços internacionais, condições de acesso a mercados, barreiras
fitossanitárias, condicionantes relativas a negociações internacionais, entre outras.
No entanto, a relação entre a TCR e determinados grupos de produtos, conforme
indicado em Aladi (2003), oferece elementos analíticos de interesse.

No caso do petróleo, dadas as especificidades da formação de preços do
produto e de outras condicionantes do mercado internacional, o comportamento
da TCR não tende a ser fator preponderante no desempenho das exportações.
Tampouco no caso dos produtos primários parece possível estabelecer relação
preponderante entre a TCR e o comportamento das exportações, em função da
grande importância relativa de outros fatores (preços internacionais, condições
de acesso a mercados, barreiras fitossanitárias).

Já no caso dos produtos industrializados (excetuando-se os derivados do
petróleo), a relação TCR/exportações parece reveladora: “Las exportaciones de
productos industrializados poseen una sensibilidad mayor al TCR, al menos en la
etapa previa a la dolarización. Como se observa en el Gráfico [abaixo], en los años
de dolarización, esta relación no es clara, lo cual podría indicar que, en este grupo

65 Aladi (2003), p. 34 e 35.

de productos, la dolarización ha generado un contexto más complejo, en el cual el
TCR aparece com un factor más en la explicación de su evolución y no en un
determinante tan claro como en los años anteriores.”65

Aqui é preciso ter presente que Aladi (2003) trabalha com um intervalo
temporal ainda muito restrito em termos de anos de experiência de dolarização.

O debate sobre dolarização..., Sergio Abreu e Lima Florêncio e Marcelo Della Nina, p. 38-67.



62 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.3(6), jan.2005

Não obstante essa qualificação importante, a conclusão de que, no caso das
exportações de produtos industrializados, a relação TCR/exportações pode ter
sido mais determinante no período pré-dolarização é de particular interesse da
perspectiva da inserção da economia equatoriana na região sul-americana. Nesse
sentido, um primeiro aspecto a reter é o já mencionado crescimento global
dessas exportações no período 2000-2001.

Outro aspecto a destacar diz respeito ao fato de que as exportações equatorianas
para o mercado regional da Aladi, em particular os países da Comunidade Andina
de Nações (CAN), caracterizam-se pela importante participação de produtos
industrializados (especialmente nas exportações para a Colômbia), o que contrasta
com o padrão das exportações para mercados extra-regionais, marcadamente
concentradas em petróleo e produtos primários66. Trata-se de dado significativo,
uma vez que a região absorve parcela importante (cerca de 18% em 2002) das
exportações globais equatorianas. A respeito, é interessante notar que Aladi (2003)
assinala que, no caso específico das exportações para a região, a desvalorização cambial
introduzida com a dolarização parece ter desempenhado papel preponderante no
comportamento das exportações de produtos industrializados67.

No caso das exportações equatorianas para o mercado do Mercosul, observa-se
um comportamento cíclico decrescente ao longo do período 1994-200368, tendência
que se acentua a partir de 2001. Em 2002, em função sobretudo da drástica queda
das exportações para a Argentina, principal mercado de destino do Equador na sub-
região, as vendas para o mercado do Mercosul somaram aproximadamente 20% do
que se exportava em 1995 e representaram uma queda de 80% em relação a 2001. No
período 2001-2002, as exportações equatorianas ao mercado argentino compõem-
se exclusivamente de produtos não-petroleiros, em contraste com o padrão tradicional
em que predominam amplamente as exportações de petróleo69.

Note-se que, apesar da importância do mercado regional em razão da
significativa participação das exportações de produtos industrializados, as vendas
de petróleo constituem parcela preponderante e crescente das exportações
equatorianas para o mercado dos países da Aladi (particularmente para o Peru),
tendo correspondido a 33% do total exportado pelo Equador à região em 2002.
Nesse contexto, tendo em conta as peculiaridades que caracterizam o mercado
internacional de petróleo, é preciso pôr em perspectiva os desafios que enfrenta
a economia dolarizada equatoriana em relação à competitividade de suas
exportações para o mercado regional. Sem dúvida, trata-se de questão importante,
sobretudo no que diz respeito às exportações equatorianas para o mercado da
CAN, que é consideravelmente significativo no conjunto das exportações

66 Não obstante a maior importância relativa das exportações de produtos industrializados, a participação do
petróleo nas exportações para o mercado da Aladi também é muito significativa, correspondendo a 33% do total.
67 “Al iniciarse la dolarización, el efecto competitividad positivo debido a la fuerte devaluación com la cual
comenzó el proceso, en enero del 2000, pudo haber beneficiado a los exportadores, aunque paulatinamente los
costos de producción en dólares se incrementaron. En dicho año, las exportaciones no petroleras a la región
aumentaron. [...] [E]n el año 2002, las exportaciones no petroleras disminuyeron, lo cual otorga relevancia a las
consideraciones sobre la urgencia de las mejoras en el terreno de la productividad.” Aladi (2003), p. 38-39.
68 Cf. Comunidade Andina (2004).
69 Aladi (2003).
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equatorianas e que têm em sua composição parcela importante de bens
industrializados, grupo de produtos em relação ao qual a relação TCR/exportações
tem papel diferenciado em comparação aos demais grupos de produtos típicos da
pauta exportadora equatoriana. Entretanto, também no mercado regional o
desempenho dos principais produtos da pauta global de exportações equatorianas,
em relação aos quais a relação TCR/exportações é menos significativa, revela-se
preponderante. Assim, a importação de petróleo pelo Brasil explica o excepcional
incremento das exportações equatorianas para o mercado brasileiro observado
em 2004 em relação ao ano anterior, inferior somente aos incrementos registrados
nas exportações para o Panamá e a China70.

Conclusões

O debate teórico sobre dolarização na América Latina assumiu maior relevo
em função da crescente volatilidade dos fluxos financeiros nos anos 90 e de seus
efeitos desestabilizadores sobre as economias da região.

Os estudos mais aprofundados que começaram a surgir inicialmente
advogavam a inadequação dos sistemas cambiais intermediários (câmbio flexível)
diante da nova circunstância de alta volatilidade de capitais. Sustentavam que
sistemas de “currency board” (convertibilidade argentina) ou de dolarização
(Panamá) estavam mais habilitados a evitar crises financeiras internacionais e ataques
especulativos.

Estudos mais recentes e autocríticas dos mesmos pesquisadores começaram
a rever essa recomendação e a sustentar a capacidade de sistemas de câmbio
flutuantes qualificados (“medo de flutuar”) para fazer frente às oscilações externas.
Retomou-se a visão de que, tendo a taxa de juros (e não tanto a taxa de câmbio)
como a variável mais operacional, esses regimes cambiais seriam mais recomendáveis
que a convertibilidade ou a dolarização. A crise argentina desempenhou papel
decisivo nessa revisão de conceitos.

O debate teórico sobre a dolarização concentra-se, como é de se esperar, na
análise de seus impactos macroeconômicos, em particular no que diz respeito à
manutenção ou resgate da estabilidade da economia, comportamento da taxa de
juros, controle da inflação e desempenho da política fiscal. No exame das motivações
para adoção da dolarização, a questão da inserção comercial internacional não
ocupa lugar de destaque.

Ao conjugarmos a evolução do debate teórico sobre dolarização com o
contexto econômico atual da América Latina e sua inserção no comércio
internacional, algumas conclusões preliminares parecem emergir:

- Economias já dotadas de alto grau de dolarização de facto tendem a ser
candidatas mais prováveis à dolarização. A principal razão é o fato de que, em
contextos desse tipo, uma instabilidade cambial mais grave tende a produzir corrida
ao dólar, abandono da moeda local, fuga de capitais, corrida aos bancos,

70 O incremento das exportações para o Brasil nos nove primeiros meses de 2004 em relação ao mesmo
período do ano anterior, da ordem de 219%, foi o maior registrado entre os países da Aladi. Outros destinos
regionais por ordem decrescente do incremento das exportações foram: Paraguai (200%), Cuba (190,2%) e
Venezuela (75,2%). Em termos globais, o incremento das exportações para o Brasil naquele período foi o
terceiro maior, depois do registrado com o Panamá (860,7%) e China (325,4%). Dados Aladi (2004).
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desestruturação do processo produtivo e hiper-inflação. Embora não seja a
única alternativa, em muitos desses casos a saída é a dolarização, como ocorreu
no Equador em janeiro de 2000;

- Países de menores dimensões econômicas e muito vulneráveis à
volatilidade das cotações internacionais de commodities, com dificuldades
marcantes de gestão macroeconômica equilibrada, tendem a ser candidatos
mais fortes à dolarização;

- Economias com elevado grau de dependência do mercado importador
norte-americano, com as características indicadas no item anterior (em
particular desequilíbrios macroeconômicos) e engajadas em negociações de
Tratados de Livre Comércio com os EUA apresentam maior inclinação a
cenários de dolarização;

- Países que participam de processos de integração sub-regional com
expressivo percentual de comércio intra-zonal e com investimentos inter-
industriais significativos tendem a ser refratários à dolarização. Este seria o
caso dos países do Mercosul e da Bolívia;

- Países integrantes de processo de integração sub-regional, dotados
de reduzido comércio intra-zonal, mas que exibem vantagens competitivas
claras em relação aos demais parceiros e que têm razoáveis dimensões
econômicas, também tendem a desconsiderar o caminho da dolarização. A
Colômbia poderia estar nesse grupo;

- Países com trajetória bem heterodoxa de política monetária, fiscal e
cambial, com elevada capacidade de geração de divisas, tendem a ser refratários
à dolarização. Este poderia ser o caso da Venezuela.

Este artigo procurou lançar algumas reflexões sobre processos de
dolarização no continente. A primeira constatação é a de que as três experiências
disponíveis – Panamá, El Salvador e Equador – obedeceram a processos internos
bem distintos.

A dolarização panamenha em 1904 obedeceu essencialmente a razões
políticas. Coincidiu com uma independência que tinha na soberania norte-
americana sobre a Zona do Canal o alicerce geopolítico para sua consolidação.
A especificidade do Panamá reside em uma economia com dinâmica estruturada,
sobretudo no setor de serviços financeiros, com ampla abertura aos movimentos
de capitais e elevada internacionalização financeira. É uma experiência singular
e de difícil reedição.

El Salvador optou pela dolarização em uma fase de êxitos econômicos,
crescente competitividade e amplas reformas modernizadoras. O país tem como
importante projeto econômico maximizar seu potencial exportador para o
mercado norte-americano. No cerne do TLC firmado com os EUA está o
tema do acesso a mercado, incluindo melhor tratamento para a venda de
produtos típicos do país para um mercado consumidor de 2 milhões de
salvadorenhos que emigraram para os EUA em conseqüência do violento
conflito político que desagregou o país nos anos 80.

A experiência equatoriana surgiu no pólo oposto ao salvadorenho, num
momento em que a economia estava em processo de desagregação, em meio a
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uma gravíssima crise bancária, muito próxima de uma hiperinflação e
experimentando queda substancial do PIB. Tudo isso somado a uma crise
político-institucional que levou à destituição do presidente e um golpe de Estado.

 No contexto equatoriano, é inegável que a dolarização contribuiu para
a estabilização, a recuperação do sistema bancário e indicadores
macroeconômicos muito positivos. Bem menos evidentes são seus efeitos
sobre o crescimento. Houve razoável expansão do PIB, mas suas raízes mais
profundas residem nas inéditas cotações do petróleo e nas substanciais
remessas de emigrantes equatorianos residentes na Espanha e, em menor
número, nos EUA.

A dolarização equatoriana provocou visível perda de competitividade
da economia, que se manifesta nos elevados déficits comerciais com seus
parceiros andinos – sobretudo a Colômbia – e do Mercosul – Brasil71. Também
se reflete no diferencial entre o crescimento do país no período 1994-1998
e na fase 2000-2004. No primeiro momento, a expansão da economia residiu
no setor não-petrolífero, que exibia crescente competitividade. Na segunda
fase o crescimento foi sobretudo tributado ao setor petrolífero.

Essas constatações parecem contribuir para a conclusão de que as
experiências de dolarização centro-americanas são muito específicas, mas
poderão ter efeito demonstração sobre uma região altamente vinculada aos
EUA nos planos comercial e financeiro. Outros países poderão seguir os
exemplos vizinhos de Panamá e El Salvador, particularmente após a assinatura
do TLC com os EUA.

Em contraste com esse quadro de eventual sub-regionalização da
dolarização centro-americana, as possibilidades de países sul-americanos virem
a replicar o exemplo equatoriano parecem bastante remotas. Em comparação
com os países centro-americanos, são economias de dimensões superiores,
dotadas de maior complexidade, com inserção internacional mais diversificada
e sistemas políticos mais resistentes a uma dependência maior dos EUA. Por
último, não se pode excluir a possibilidade de que, com a vinculação maior
entre a CAN e o Mercosul, os fluxos comerciais e de investimentos entre
esses blocos venham a ganhar mais densidade, inclusive por meio de projetos
de integração física.

Referências Bibliográficas

ALVA, A. Consenso de Washington o Consenso de Ecuador? Foreign Affairs en Español,
v. 4, n.º 3, Julio-Septiembre 2004.

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI). Ecuador –
Comercio Exterior Global: Enero-Setiembre 2003-2004. Secretaría General, 26 nov. 2004.
ALADI/SEC/di 1881.2.

71 No caso da Argentina, verifica-se diminuição das exportações equatorianas para aquele mercado, mas o
movimento se explica menos por perda de competitividade do que pela interrupção da importação de petróleo
equatoriano na seqüência da crise argentina.

O debate sobre dolarização..., Sergio Abreu e Lima Florêncio e Marcelo Della Nina, p. 38-67.



66 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.3(6), jan.2005

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI). Análisis del
impacto de la dolarización en la insércion externa del Ecuador. Departamento de
Promoción Económica. Publicação 02/03, mar 2003.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Dolarización. Disponível em:
<http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Dolarizacion/
dolarizar.html>. Acesso em: 29 nov. 2004.

BECKERMAN, P. Dolarization and Semi-Dollarization in Ecuador.

BECKERMAN, P.; SOLIMANO, A. Crisis and Dollarization in Ecuador. Stability, Growth
and Social Equity. Washington, DC: The World Bank, first printing June 2002, p.iii-xi.
BERG, A.; BORENZTEIN, E. The Dollarization Debate. Finance and Development.
IMF Magazine, v. 37, n.º 1, p. 38-41, mar 2000.

BERG, A.; BORENZTEIN, E. Economic Issues no. 24. Full Dollarization, The Pros
and Cons. C 2000 International Monetary Fund, March 2000, WP/0050.

BERG, A.; BORENSZTEIN, E.; MAURO, P. Monetary Regime options for Latin
America. Finance and Development, p. 24-27, sep. 2003.

COMUNIDAD ANDINA. La Dolarización en Ecuador. Efectos sobre el Comércio
Andino. Catálogo de publicaciones – Comunidad Andina. Lima, mar. 2001. Disponível
em: <http://www.comunidadandina.org/public/libro_2.htm>. Acesso em: 29 set 2004.

COMUNIDAD ANDINA. Intercambio Comercial Entre La Comunidad Andina y
Mercosur, 1994-2003. Secretaría General. 27 mai 2004. SG/de 086.

EDWARDS, S.; MAGDENZO, I. I. Strict Dollarization And Economic Performance:
An Empirical Investigation. NBER Working Paper no. 9820, July 2003, p. 1-27.

FRITZ-KROCHOW, B.; JURZYK, E. M. Will You Buy My Peg? The Credibility of a
Fixed Exchange Rate Regime As a Determinat of Bilateral Trade. International Monetary
Fund Working Paper 04/165. September 2004, p.1-24.

GOLDFAJN, I.; OLIVARES, G. Full Dolarization: The Case of Panamá. The Choice
of Currency Arangements in Latin America and the Caribbean. LCSPR, Economic
Managment Group. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, p.1-46.

HOFMAN, A.; BUITELLAR, R. Ventajas Comparativas Extraordinarias y Crecimiento
a Largo Plazo: El Caso de Ecuador. Revista de la CEPAL 54. Deciembre 1994. p. 150-
166.

INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF). Statement by an IMF Article IV
Staff Mission to Panama. Press Release, Washington, 24 nov. 2004. Disponível em:<http:/
/www.imf.org/externalnp/sec/pr/2004/pr04249.htm>. Acesso em: 24 nov 2004.
INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF). IMF Concludes 2003 Article IV
Consultation with El Salvador. Public Information Notice, Washington, 22 dec. 2003.
Disponível em: <http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2003/pn03149.htm>. Acesso



67

em: 21 out 2004.

INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF). Panama Table B. Categories and
Indicators. Ciudad de Panama, jul. 2003. Disponível em: <http://dsbb.imf.org/
A p p l i c a t i o n s / w e b / g d d s / g d d s c o u n t r y c a t e g o r y d c r e p o r t /
?strcode=PAN&strcat=FRVM0>. Acesso em: 26 out 2004.

JACOME, L. I. H. The Late 1990s Financial Crisis in Ecuador: Institucional Weaknesses,
Fiscal Regidities, and Financial Dollarization at Work. C 2004 International Monetary
Fund, January 2004. Wp/04/12, p.1-45.

RREA, C.; SÁNCHEZ, J. Publicação eletrônica em DEBATE: não é somente jornalismo
online. DEBATE nr.60, Conyuntura Economica, Ecuador. Disponível em:
<http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate905.htm>. Acesso em: 14 out
2004.

NILSSON, K.; NILSSON, L. Exchange Rate Regimes and Export Perofrmance od
Developing Countries. Blackwell Publishers Ltd, 2000, p. 331-349.

PAREDES, P.L. La Dolarización, Un amor eterno? Ed. Taurus, 2004.

ROJAS-SUAREZ, L. La Dolarizacion en El Salvador: Logros y desafios para el desarrollo
econômico. El Salvador, 2002.

STIFTUNG, F.E.; GUEVARA, M.D. La Dolarizacion en Ecuador. Ensayo y Crisis.
FLACSO: Abya Yala, 2004.

TAVLAS, G. The International Use of the US Dollar: An Optimum Currency Area
Perspective. Blackwell Publishers Ltd, 1997, p. 709-747.

THE ECONOMIST. El Salvador learns to love the greenback. San Salvador, 26 set 2002.
Disponível em: <http://www.economist.com>. Acesso em: 18 out 2004.

WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Trade Policy Review: El Salvador. Report
By the Secretariat. WT/TPR/S/111. 06 jan 2003.

VOS, R.; LEÓN, M. Ecuador: Dollarization, Trade Liberalization and Poverty.

O debate sobre dolarização..., Sergio Abreu e Lima Florêncio e Marcelo Della Nina, p. 38-67.



68 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.3(6), jan.2005

Competition policy and
international treaty

negotiations: what now?
Daniel K. Goldberg*

Abstract: Competition policy is seen as an important complement
to trade liberalization. Gains from trade come from allocative
efficiency which in turn is one of the primary goals of competition
policy. However, before one can fully understand the difficulties
inherent to an international negotiation it is necessary to see that
while competition policy is concerned with welfare effects of private
market power, trade agreements are typically focused on government-
created barriers. This article suggests that within a multilateral setting
– namely Free Trade Area of the Americas (FTAA) and World Trade
Organization (WTO) – the outlook is not very promising. Hence
our view that it may be more effective on the short term to focus on
positive comity, information sharing and international cooperation
in the fight against hard core cartels.

Keywords: trade policy, WTO and competition policy, multilateral
negotiations.

As I write this article the tentative Mercosur proposal for the competition
chapter of the  FTAA has just been submitted. Argentina, Brazil, Uruguay and
Paraguay were only able to reach consensus on core transparency principles,
leaving other key issues to further negotiations in the WTO setting. While such
a timid proposal has created a lot of disappointment among practitioners and
competition experts, it has also enforced the notion that competition still has
an ambiguous status in multilateral negotiations.

General overview

Typically competition policy is seen as an important complement to trade
liberalization. Gains from trade come from allocative efficiency which in turn is
one of the primary goals of competition policy. That means lack of competition
could defeat trade liberalization by allowing private or public undertakings to
impose relevant constraints in domestic resource allocation. By the same token,
trade tariffs protection for domestic industries could become important barriers
to new entry thereby hurting consumer welfare and market efficiency.

* Daniel K. Goldberg is a LL.M./ITP, Harvard University, B.A., University of São Paulo. The author is
currently the head of the Secretariat for Economic Defense and  Consumer Protection (SDE) at the Justice
Ministry and will join FAAP Law School faculty in 2005 teaching Law and Economics.
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Traditionally domestic competition laws and policy are concerned with
welfare effects of market power. On the one hand, competition authorities try
to avoid excessive concentration of market power by market players blocking
(or imposing restrictions on) mergers and acquisitions. This is assumed to prevent
market power exercise and stems from an old (and somewhat debatable) industrial
organization paradigm usually known as “Structure-Conduct-Performance
(SCP)”. According to this view, summarized in Chart 1, market structure (mostly
concentration and barriers to entry) will affect firm behavior (particularly pricing
and other commercial strategies) and thus will determine sector performance
(efficiency, technical progress, innovation, supra-competitive profits)1.

The appeal of the SCP paradigm, of course, is that it is highly operational.
In most cases antitrust agencies can rely on market share data and infer market
power from that data, in order to decide whether they will block a merger or
not. Rules of analysis very similar to the United States (U.S.) Horizontal Merger
Guidelines issued by the Department of Justice/Federal Trade Commission are
now familiar to virtually every competition authority.

Market structure control seems increasingly more difficult in light of the
cross-border nature of many acquisitions and of different criteria used to assess
such mergers. In spite of the fact that most countries rely on the SCP paradigm,
there is still room for substantial differences. The European Union (EU) applies
an “abuse of dominance” test to analyze mergers and acquisitions, as opposed
to a “substantial lessening of competition” (SLC) test applied by the U.S. (new
EU rules add this concept and some are expecting more convergence).

Regardless of the growing convergence of both standards important differences
still subsist. For instance, an “efficiency defense” might not be available (or effective)
under an “abuse of dominance” test whether under a SLC standard substantial
marginal cost reductions may guarantee approval of a highly concentrative merger.

The attempted merger between two major U.S. companies, General
Electric and Honeywell, in 2001 illustrated how problematic (both in
theor y and politically) can become conflicting decisions taken by
competition authorities. While the deal was readily approved in the U.S.,
the European Commission found grounds for concern under the

1 In the chart, R&D=research and development; M&A=mergers and acquisitions.
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perception that “the combination of the leading aircraft engine maker with
the leading avionics/non-avionics manufacturer would create/strengthen a dominant
position in various relevant markets in which the merging companies are active”2.

The unavoidable room for cross-border conflict involving mergers and
acquisitions with extraterritorial effects is thus one major force behind the effort
to develop a coherent framework for antitrust merger review. There are of course
lots of ways to achieve this goal and one of them (probably the least effective) is
to bring antitrust enforcement to multilateral treaties.

On the other hand, competition authorities try to rein in market power by
prosecuting cartels and repressing anticompetitive business practices. This “ex
post” enforcement  – and particularly cartel enforcement – is gaining more and
more importance. The Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) is increasingly stimulating countries to adopt an American
approach to cartel activity, with heavy criminal sanctions and an effective leniency
program. The now famous OECD Competition Committee survey which
estimated harm caused by 16 large cartel cases conducted by its members between
1996 and 2000, has pointed to a stunning figure of USD 55 billion of trade
affected. Mark-ups charged by cartels sometimes exceeded 50%3. Recent
developments in cartel prosecution have shown a lot of those cartels operating
internationally with companies headquartered in different countries. The growing
threat represented by international cartels is considered to be another driving
force behind the inclusion of competition policy in the multilateral agenda.

In  theory, World Trade Organization (WTO) and Free Trade Area of
the Americas (FTAA) negotiations on competition policy seek (or should
seek) to harmonize the scope of competition policy and standards for merger
review. Multilateral negotiations should also give new strength to the
ongoing (insufficient) efforts international cooperation in cartel activity
investigation. But that is clearly not all.

The fact of the matter is that competition policy in trade agreements has a
lot to do with trade. Obviously trade partners can and will use competition
rules to challenge rules which adversely affect commerce and their industry.
Hence disputes within a multilateral setting will probably be very different from
standard antitrust consumer welfare analysis. That is certainly part of the game.
Perhaps a good illustration is the U.S. decision to bring up a case against Japan
in the well known Fuji-Kodak dispute. Even though the issue was framed as a
competition issue it was certainly about market access. The U.S. government
complained Fuji denied Kodak to its wholesale distribution network. Such a
case would probably be seen under extreme skepticism by any domestic
competition authority. Law reviews are riddled with cases in which exclusive
vertical dealings such as this were considered legitimate. Even though the case
was ultimately rejected by the WTO, it shows how easily antitrust problems
could turn into a market access case.

2 GIOTAKOS et al (2001). The example and the quote were taken from Mark LEE and Charles MORAND,
Competition Policy in the WTO and FTAA: A Trojan Horse for International Trade Negotiations?, (August 2003).
3 <http://www.oecd.org/dataoecd/60/7/21552797.pdf>
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What are the alternatives for competition law and policy international convergence?

In spite of the big push towards the inclusion of competition policy in multilateral
negotiations this is not the only option to achieve some degree of convergence or
coherence with trade liberalization. Regional and plurilateral agreements are options
currently in negotiation among countries and competition authorities. However, the
most important option to multilateral negotiations is still bilateral co-operation.

Bilateral co-operation

Part of the current international agenda is certainly focused on what is loosely
called bilateral co-operation. Basically the label encompasses everything from
hypotheticals exchanged in informal phone calls between officials from competition
authorities to enforcement assistance in cracking hard core international cartels.

One form of bilateral co-operation of particular interest for the future of
competition policy is the so-called “positive comity”. By force of positive comity
competition authorities will conduct their own proceedings to halt anti-
competitive behavior in their territories that is producing adverse effects in other
countries. Positive comity has been far less common than we would desire. The
OECD has noted that “positive comity is unlikely to succeed where the problem
at issue relates to a governmental measure, or implicates the vital interests of the
recipient of the request for assistance and co-operation”4. Obviously how one
defines “vital interests” is part of the problem. Let us suppose, for instance, that
a competition agency investigates an unauthorized (some countries do authorize
them) export cartel5. Let us further assume this export cartel does not exert
monopsony power6. That is, the export cartel will only hurt some other countries’
consumer welfare. What are the odds this export cartel will be fully prosecuted?

Another good example would be of a merger that raises substantial concerns
in a neighbor country but not domestically. There are a number of mergers that
could fall into that category. To see one such example, picture a merger in the
consumer goods industry that creates a significant player which has a strong domestic
rival. Let us assume that a neighboring country  relies almost exclusively on imports
for that consumer good and the domestic rival does not intend (or have the channel)
to export. Rivalry analysis could save the merger domestically but it wouldn’t prevent
the merger from adversely impacting neighboring country consumers’ welfare.

Another key issue – probably the most important one – is information.
Sharing information – particularly when dealing with international cartels – is
seldom, if ever, done by the authorities. There are several reasons for this. First,
domestic laws may prevent them from doing so. Second, even in systems where
bargaining is permitted, the local competition authority may decide to grant
non-exchange of information to parties willing to cooperate. It is quite common
for companies part of a leniency program to insist upon full confidentiality
commitments from the local competition agency.

4 See report “Trade and Competition Policy”, p. 18, 2004.
5 From my point of view the assumptions are fairly unrealistic thus underlying the rationale for revoking export cartels exemptions.
6 In case the export cartel also operates as a buyer cartel there are likely to be adverse welfare effects locally since it will try so explore
an upward sloping supply curve of the input market maintaining input prices below the competitive level.

Competition policy and international treaty negotiations..., Daniel K. Goldberg, p. 68-75.
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Multilateral agreements

Before one can understand fully the difficulties inherent to an international
negotiation it is necessary to understand that while competition policy was historically
concerned with the welfare effects of private market power, trade agreements are
typically focused on government-created barriers.

It is not surprising, therefore, to find some conflicts inherent in the marriage
of trade policy and competition policy. For instance, both FTAA and WTO
negotiations will always give special importance to what amounts to, in reality,
market access issues as well as to  provisions that are intended to regulate state
enterprises or designated monopolies.

One simple example is the almost paralyzing discussion on designated
monopolies, state enterprises and a dispute settlement mechanism (DSM) during
FTAA negotiations. Some countries (Brazil was certainly not one of them) insisted
on a DSM applicable only to the provision on designated monopolies. Why? Again,
reining in market power is not a typical concern for multilateral negotiators. More
importantly, a multilateral setting may not be the most practical way to enforce
antitrust laws. Let us examine a few examples in more detail.

A. Merger review standards and multilateral negotiations

Competition policy within FTAA and WTO seek to prevent market power
from undermining welfare gains from trade liberalization. What does that really
mean when we are talking about merger review standards? Let us assume competition
law of a certain country has other goals besides promoting market efficiency and
consumer welfare. For instance, the Russian Ministry for Antimonopoly Practice
(MAP) has mandate to promote and protect local small enterprises. It is not hard to
envision a situation in which this goal might have a welfare cost. A big conglomerate
buying out small agricultural enterprises might have positive and efficient allocative
consequences but dire effects on local producers. How would a merger review be
undertaken under this scenario?  One possible (and maybe legitimate) outcome is
to block the proposed merger. Would that be acceptable under WTO rules? Years
ago the US Supreme Court, in the famous Von’s Grocery case, blocked the merger
of two grocery store chains doing business primarily in the Los Angeles area, largely
because of fears the “mom & pop” corner markets would be overwhelmed. What
would happen if such case was brought up by U.S. competition authorities today?

Most of the proponents of competition policy under WTO and FTAA would
respond affirmatively. Even if some enforcement mechanism for competition rules
is accepted under WTO or FTAA, review tends to be limited to a de jure review.
That means application of core transparency, procedural fairness and non-
discrimination principles should not be extended to actual practice by local
competition authorities but rather to the letter of the law. Theoretically a country
would need to provide explicitly for discriminatory rules in order to be subject to
sanctions within a DSM.

The problem is, as we know, antitrust analysis is very fact-intensive.
Increasingly merger reviews are surpassing SCP analysis and employing more
sophisticated econometrics that involves stunning amounts of data.
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Another issue refers to remedies. Mergers continue to grow in size and complexity.
Reported Hart-Scott-Rodino transactions have tripled between 1991 and 2000. Total
value of these transactions increased eleven-fold during this period, from USD 169
billion to over USD 1.9 trillion7. In spite of the growing complexity of such transactions,
remedies may also become more complex. Although, as Justice Brennan stated in
DuPont, “[plain] divestiture has been called the most important of remedies”8, remedies
will often be the hardest part of antitrust analysis. They also may require cross-border
specific divestiture or monitoring. There is little in multilateral negotiation right now
that will ensure that cross-border remedies can become reality.

B. Cartels

In theory cartels are consensually harmful and thus a multilateral framework
which condemns such practices (or rather requires countries to condemn them)
should be easy to achieve. Nonetheless, if DSM will not review actual enforcement
by countries it is not clear how far can we expect to progress in fighting cartel
behavior. Countries have extremely different cultures with respect to cartels (take
for instance Japan and the U.S.) and emphasis in enforcement will typically vary.

In spite of these obvious limitations, we could benefit from a de jure review of
domestic laws regarding cartels if certain exemptions could be deemed as illegal
under WTO rules. The typical example are the so-called “export cartels” which are
exempted from antitrust laws under some systems, including in the U.S. So far,
however, there is nothing in the multilateral negotiations that suggest the United
States or other countries will reform domestic laws to ban export cartels. This is
certainly one more issue that undermines trust during multilateral negotiations.

Industrial policy

Regardless of all difficulties and conflicts between trade and competition policy, both
are designed to be welfare enhancing in the aggregate. Why then, can negotiations become
so hard both technically and politically?

One reason often stated is the fear from some countries (particularly developing countries)
that they will lose latitude in employing domestic growth strategies and industrial policies.

It has been suggested that trade negotiations could be best understood under a game
theory point of view. Tavares (2000) describes this game in the matrix shown in Table 19:

7 Richard G. PARKER and David A. BALTO. The Evolving Approach to Merger Remedies, Antitrust Report (May 2000).
8 366 U.S. at 330-31.
9 Poder de Mercado e Competitividade Internacional. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 2000, p.38.

Competition policy and international treaty negotiations..., Daniel K. Goldberg, p. 68-75.
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The effort to adjust domestic goals to international conditions could be
described as a game with two participants, the “country” and its “trade partners”,
which can employ two strategies, “free-trade” and “protection”. The payoffs
show that if everyone chooses free-trade, they will only obtain the typical payoff
from the strategy, well known consumer welfare gains and allocative efficiency.
If one player, on the other hand, chooses “protection”, he will reap gains
associated with the net benefits from his industrial policy and the other player
will receive nothing. Now if both players choose protection they will gain some
benefits (B*), in theory smaller than B due to a larger amount of trade distortions.

While this game is played (with alternative Nash equilibria depending upon
values of B and B*), another game is played domestically, and the players are
government, local producers and consumers. The international game starts right
after the domestic game began, with an usual initial equilibrium of protectionist
strategies. In spite of the usefulness of this tool, Tavares misses a crucial aspect
of the domestic game: producers have well represented and concentrated
interests, while consumers, on the other hand, are usually diffusely represented,
with weak political constituencies and lobbying power.

This insight draws from public choice theory and is key to understanding why
competition authorities (who arguably represent consumers) will sometimes play a
small role in international negotiations (even those regarding “competition policy”),
as opposed to trade officials. It also may help to explain why welfare enhancing policies
end up being “captured” by other (sometimes but not often as legitimate) goals.

What now?

I strongly believe free-trade can be beneficial and complementary to domestic
growth strategies. I also see potential benefits from a competition policy multilateral
framework. Prospects for consensus on a multilateral competition framework, however,
are not very promising.  I think there is still hope for including some provisions on
competition policy in multilateral treaties as long as they become part of a broader
(and gradual) strategy for international competition policy that encompasses:

Strong emphasis on positive comity and information sharing: in spite of the OECD
efforts in pushing positive comity and information sharing bilateral agreements, the
most egregious violations to antitrust laws and domestic economies are sometimes
kept secret to the more affected countries. It will be hard to convince any country
about the benefits of a multilateral competition framework until hard information
sharing (including on international cartels) does not become a reality;

Ban on export cartels: countries pushing hard for WTO (or FTAA) rules on
competition should ban export cartels exemptions;

Special and Differential Treatment (S&D): Building an operating competition
authority and a competition culture may be a long and expensive effort. Litigating
interpretation of a competition chapter in WTO panels may be even more expensive
and difficult to small and developing economies. Thus discussions about S&D to
such economies should be taken as crucial and essential to a gradualist strategy
towards international convergence of competition law and policy.
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Integração econômica e
mobilidade de trabalhadores

no Mercosul
Adriano José Pereira*

Resumo: Este artigo trata dos determinantes da mobilidade do
trabalho num mercado comum, procurando identificar as principais
características desse processo, bem como verificar em que medida a
integração econômica em curso no Mercosul tem contribuído para
os movimentos de trabalhadores dentro desse bloco. A abordagem
está baseada em teorias do comércio internacional que enfocam a
mobilidade internacional do trabalho, bem como procura
contextualizar esse movimento num processo de integração
econômica. Conclui-se que o processo de integração econômica,
no estágio em que se encontra, de um modo geral não tem exercido
efeitos motivadores ou inibidores sobre a mobilidade do trabalho
nos países do Mercosul.

Palavras-chave: integração econômica, imigração, mercado de
trabalho, Mercosul.

1. Introdução

Como os processos de integração econômica são diferenciados, torna-se
difícil comparar resultados quando os objetivos integracionistas são distintos.
Entretanto, é possível estabelecer alguns parâmetros para que se possa entender
melhor os resultados de um processo de integração em se tratando de aspectos
específicos, como a mobilidade do trabalho.

A perspectiva da criação de um mercado comum pressupõe a existência de
liberdades fundamentais. Um dos aspectos relevantes desse processo diz respeito
à mobilidade do trabalho. Assim, entender as influências de um mercado comum
sobre a mobilidade de trabalhadores permite também compreender melhor o
próprio processo de integração.

Nessa linha, este artigo tem por objetivo identificar os possíveis efeitos que um
processo de integração econômica que pressupõe a criação de um mercado comum,
mas que ainda não avançou além de uma união aduaneira incompleta, tem sobre a
mobilidade do trabalho numa perspectiva de integração tanto do mercado de trabalho
como do comércio de mercadorias. Mais especificamente, trata-se aqui dos motivos
e conseqüências da mobilidade de trabalhadores desde a criação do Mercosul e de
sua relação com o processo de integração econômica em curso.

*Adriano José Pereira é Mestre em Integração Latino-americana pela Universidade Federal de Santa Maria
e professor assistente do Departamento de Ciências Econômicas da mesma universidade.
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A abordagem se dá a partir de teorias do comércio internacional no que se
referem à mobilidade internacional do trabalho, procurando identificar as
possíveis relações entre a mobilidade de trabalhadores e o aprofundamento das
relações econômicas entre países que fazem parte de um processo de integração.

Além desta seção introdutória, o artigo inclui mais três. A segunda aborda
teoricamente os motivos e conseqüências da mobilidade de trabalhadores num
processo de integração visando à criação de um mercado comum; a seção seguinte
apresenta algumas evidências da mobilidade de trabalhadores no Mercosul; por
fim, é apresentado um resumo das conclusões.

2. Integração econômica e mobilidade do fator produtivo trabalho

Desde que tomou proporções internacionais, o comércio vem se
constituindo num estímulo ao desenvolvimento econômico. Houve muitas
mudanças nas relações comerciais internacionais com o passar dos séculos, e elas
foram mais intensas em alguns períodos da história do que em outros. Em
nenhum momento, entretanto, elas perderam sua importância econômica para
as diversas nações envolvidas.

Além de não levada em consideração em algumas abordagens teóricas, a
mobilidade internacional dos fatores capital e trabalho é vista como tendo um
papel secundário na explicação do comércio entre grupos de países segundo o
seu grau de desenvolvimento1. Conforme Ghose (2002, p.1): The standard model
of trade, based on the idea of comparative advantage arising from differences in
factor endowments between countries, in fact suggests that increased cross-border
flow of goods serve to reduce cross-border labour mobility. There are, of course, other
trade theories which predict a positive correlation between trade and migration,
but these theories are not generally regarded as relevant in explaining trade between
industrialized and developing countries in the current period.

Entretanto, a mobilidade existe, há interesse em explicá-la e também em
saber se num mercado comum os fatores que levam à mobilidade possuem o
mesmo grau de influência, bem como até que ponto a livre mobilidade de
trabalhadores exerce influência na efetivação e no funcionamento de um mercado
comum. Portanto, deve-se questionar se um mercado comum apresenta-se como
um “mercado de trabalho ampliado”. Trata-se de uma questão mais ampla, cuja
resposta passa pelo entendimento de um conjunto de aspectos.

2.1. Mobilidade do fator trabalho e comércio internacional

Um dos aspectos da criação de um mercado comum consiste no propósito de
aumentar o comércio entre os países associados (isto já ocorre na criação de uma
Zona de Livre Comércio). Partindo-se desse objetivo básico, levando em conta algumas
proposições das teorias do comércio internacional, entende-se que o crescimento do
comércio pode atuar como fator de desestímulo à livre mobilidade de trabalhadores.

1 Dado que o objetivo deste artigo não inclui a movimentação do capital, este só ocasionalmente será levado
em consideração.
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De acordo com a CEPAL (1994, p.96): [...] el comercio permite a los países
com abundante mano de obra especializarse en la producción de bienes que hacen
uso intensivo de ese factor, lo cual evita las migraciones y, al mismo tiempo, hace que
las disparidades de remuneraciones entre países tiendan a reducirse. Pelo contrario,
la ausencia de oportunidades de comercio provocaría un aumento de las migraciones,
así como de las posibilidades de tensión social.

O aumento do fluxo comercial, decorrente da liberalização do comércio
entre países associados num processo de integração, tenderia assim a provocar
uma diminuição da imigração de trabalhadores. Entretanto, deve-se ressaltar que
esta regra não compreende todos os casos: Em alguns casos, como no dos serviços
financeiros e produtos de alta tecnologia, o comércio e a migração são complementares
de modo que aquele provoca o crescimento desta. (OIT, 2004, p. 31)

Ainda conforme a OIT (2004), nos últimos dez anos, o crescimento da
imigração tem superado o da população mundial, enquanto o crescimento do
comércio mundial tem sido o dobro do crescimento do PIB mundial; ou seja, o
crescimento do comércio internacional tem se dado num contexto de crescimento
da imigração, mesmo que não se trate de uma relação de causa e efeito.

Como a força de trabalho pode ser considerada uma mercadoria, que é
comprada e vendida no mercado de trabalho, a condição de livre mobilidade
poderia contribuir para o seu deslocamento dentro de um mercado comum,
supostamente não encontrando empecilhos no crescimento do comércio
decorrente da livre circulação de mercadorias. Outros aspectos, como os diferentes
níveis de remuneração e condições de trabalho, exercem influência direta sobre a
mobilidade de trabalhadores, principalmente em um contexto em que as taxas de
desemprego são elevadas em uma região (ou país) e baixas em outra2.

Considerando-se o “teorema da equalização dos preços dos fatores”3, na
ausência de mobilidade dos fatores produtivos, o livre comércio de mercadorias
diminuiria e tenderia a eliminar as diferenças das remunerações dos mesmos fatores.
Para Balassa (1961, p.127): [...] as condições necessárias à equalização dos preços dos
fatores através dos movimentos de mercadorias são tão restritivas que não têm
probabilidades de ser preenchidas, mesmo aproximadamente no mundo real.
Conforme Haberler (1979), o crescimento do comércio provoca um incremento
e não uma diminuição das desigualdades de renda real per capita entre países ricos
e pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos, industrializados e produtores de
produtos primários. Resta saber se, num processo de integração formado por
países de estrutura econômica semelhante, as diferenças de remuneração dos fatores
aumentam ou diminuem com o crescimento do comércio4.

Por sua vez, a plena mobilidade dos fatores produtivos apresenta-se como
uma possibilidade de redução do comércio entre os países integrantes de um

2 Neste caso, obviamente, é desconsiderada a existência do pleno emprego, bem como se entende como hipótese
mais plausível a seguinte: quanto menos desenvolvidos economicamente os países que compõem o mercado comum,
maiores tendem a ser as taxas de desemprego e sub-ocupação.
3 Maiores detalhes ver Gonçalves et al (1998).
4  Salvatore (2000, p. 75-76), ao analisar a convergência de salários reais ocorrida na industria de sete países
industrializados, afirma que: “...torna-se mais realista dizer que o comércio internacional reduziu e não que eliminou
completamente as diferenças internacionais nos rendimentos dos fatores [de produção] homogêneos”.
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mercado comum5. Ainda assim, em seu conjunto, à medida que há um avanço
da mobilidade de capital e trabalho, os países associados tenderiam a sofrer um
impacto negativo em seu comércio mútuo, caso tivessem estrutura produtiva
semelhante. Todavia, existem outros fatores, como o crescimento da renda real
per capita, que poderia contrabalançar os impactos da plena mobilidade dos
fatores produtivos sobre o comércio; mesmo assim, a tendência seria a de que a
mobilidade do capital e do trabalho não favorecesse o crescimento do comércio
entre países com características econômicas semelhantes6.

Nesse contexto, é possível identificar alguns motivos que influenciam diretamente,
de forma positiva e também negativa, a mobilidade de trabalhadores entre economias
que formam um mercado comum, bem como possíveis reflexos dessa mobilidade.

2.2. Mobilidade do fator produtivo trabalho e determinação dos salários

Um outro aspecto relacionado à livre mobilidade de trabalhadores em um
mercado comum diz respeito à pressão exercida sobre os salários. O fato de a imigração
contribuir para a redução dos diferenciais de salários está também condicionado pela
segmentação do mercado de trabalho, com uma agravante: o tratamento
discriminatório dado ao trabalhador imigrante, principalmente o de baixa qualificação.
Neste sentido, dependendo das características da imigração, a pressão se dará exatamente
naquelas atividades em que os salários já são os mais baixos. Sobre esta questão,
Kindleberger (1974, p. 269) afirma que: Se não houvesse inibições políticas e sociais em
relação ao movimento, os países de imigração entre si experimentariam um declínio de
salários, enquanto estes subiriam nos países de emigração.

Para Dobb (1977), os efeitos do movimento internacional de trabalhadores
sobre os salários estão condicionados também a outros fatores, tais como a qualificação
dos trabalhadores, a movimentação internacional do capital produtivo e a capacidade
de organização coletiva. De qualquer forma, entende o autor que, no exercício de
atividades semelhantes, que exigem semelhante qualificação, a livre mobilidade do
trabalho provocaria uma tendência ao nivelamento dos salários em nível internacional
somente em atividades específicas.

Se o movimento do capital produtivo fosse ilimitado, ele tenderia a nivelar
muitas disparidades de eficiência entre os diferentes países, o que, aliado à
livre mobilidade de trabalhadores, provocaria um efeito de equalização entre
os salários dos operários. Neste caso, o autor admite que o capital produtivo
age como um importante determinante da mobilidade do trabalho; entretanto,
entende que o capital não tem movimento tão ilimitado a ponto de nivelar as
disparidades mencionadas anteriormente7 (Dobb, 1977).

As diferenciações salariais e de condições de trabalho são inerentes à divisão
internacional do trabalho, assim como ocorre dentro de um país; por mais

5 Como a terra não é móvel, é óbvio que produtos primários, cuja produção é altamente dependente de
recursos naturais, continuarão com as suas tendências de comércio, sofrendo pouca influência da mobilidade
dos demais fatores produtivos, se comparados a produtos industrializados.
6 Este argumento é exatamente o oposto daquele apresentado anteriormente, em que a livre circulação de
mercadorias agiria como substituto perfeito da mobilidade de fatores produtivos.
7 Para Zelinsky apud Peixoto (2001), a mobilidade internacional do capital produtivo condiciona a mobilidade
de trabalhadores, principalmente daqueles que possuem uma maior propensão para emigrar.

Integração econômica e mobilidade de trabalhadores no Mercosul, Adriano José Pereira, p. 76-87.
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que essas diferenças sejam reduzidas, um conjunto de fatores relacionados ao mercado
de trabalho, bem como ao padrão de vida da classe trabalhadora em diferentes
países, se apresenta como obstáculo ao pleno nivelamento.

A livre mobilidade de trabalhadores entre países com economias semelhantes
tenderia a contribuir para um aumento na flexibilização das relações de trabalho, na
medida em que haveria a necessidade de adaptar as regras e normas de trabalho ao
fluxo de imigrantes; caso haja um maior rigor nas normas trabalhistas, isto afetará
diretamente o fluxo migratório, enquanto a maior flexibilização facilita as contratações
por parte das empresas, bem como os desligamentos, caso sejam necessários.

Assim, é provável que, em economias em desenvolvimento, a livre mobilidade
de trabalhadores, estimulada por incentivos à imigração e pela flexibilização das
relações de trabalho, exerça pressão para baixo nos salários, principalmente naqueles
ramos de atividade em que é exigida pouca qualificação. Por outro lado, naquelas
atividades em que se exige maior qualificação, a tendência é de que não haja excesso
de oferta de trabalhadores, bem como pelos motivos vistos anteriormente a
mobilidade se dê com maior facilidade em virtude das características desse tipo de
trabalhador e dos segmentos de mercado em que o mesmo está inserido.

2.3. Imigrantes qualificados e não-qualificados

Uma questão que se impõe é: na existência de um mercado comum, que
tipo de trabalhador estaria mais propenso a emigrar? Para Balassa (1961), em
função de um conjunto de fatores, que vão desde o nível de escolaridade até
fatores psicológicos, a tendência é de que, quanto mais qualificado o trabalhador,
maior será sua propensão a emigrar.

Entretanto, existem alguns aspectos que atuam em sentido contrário. A
dificuldade de obtenção de emprego, por exemplo, afeta mais as camadas de
menor qualificação, que tendem a deslocar-se à procura de oportunidades de
trabalho, mesmo que os salários sejam baixos8.

Mesmo que exista a possibilidade legal da imigração, fatores como a língua,
a cultura e hábitos sociais exercem influência negativa sobre os movimentos de
trabalhadores. Ainda mais importantes tendem a ser os fatores econômicos como
diferenciação salarial, insegurança quanto à estabilidade no emprego e
discriminação no mercado de trabalho. Deve-se levar em consideração que as
exigências em relação à qualificação do imigrante eram poucas no passado, e
passaram a aumentar na medida em que os movimentos passaram a ser
direcionados principalmente para grandes centros urbanos9.

Por outro lado, entre países com diferentes níveis de desenvolvimento, a
diferenciação salarial e as oportunidades de trabalho influenciariam a imigração
de trabalhadores de mais baixa escolaridade, dos países pobres em direção aos
ricos. Aparentemente contraditória, a lógica desse movimento é bastante simples:
nos países pobres, onde as taxas de desemprego tendem a ser elevadas, aqueles

8 Este fenômeno é bastante visível nas migrações clandestinas da América Latina para os EUA, como também
no movimento de trabalhadores de países pobres em direção a países ricos na Europa.
9 Este fenômeno encontra exceções, como no caso dos imigrantes que foram do Brasil para o Paraguai nas
duas últimas décadas,  predominantemente para o meio rural.
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que têm maior nível de escolaridade dificilmente têm problemas para encontrar
emprego, o contrário ocorrendo com os trabalhadores de baixo nível
educacional; além disso, nos países ricos, onde a maioria dos trabalhadores
tem bom nível educacional, a maior parte dos empregos para imigrantes estaria
entre os que exigem pouca qualificação e oferecem baixa remuneração.

Num contexto de integração econômica, o capital produtivo tende a se deslocar
para onde a produção possa ser exercida com maior eficiência (incluindo custos
com mão-de-obra), ao passo que o movimento dos trabalhadores se dá em busca
de melhores salários e/ou condições e perspectivas de trabalho, principalmente
aqueles que possuem uma maior propensão para emigrar10. Caberia avaliar se, em
termos gerais, os ganhos com a livre mobilidade de trabalhadores, em economias
em desenvolvimento, associadas a um processo de integração, superam as perdas.

Para Kindleberger (1974), a emigração de pessoas qualificadas representa,
historicamente, uma perda para o país de origem e um ganho para o país de
destino. Entretanto, os benefícios que terá o país recebedor dependem da
capacidade deste de utilizar esses trabalhadores de acordo com suas aptidões11.
Naqueles casos em que predominam os imigrantes de baixa qualificação, pode
ocorrer um efeito oposto, ou seja, o maior beneficiado será o país de origem,
onde haveria altas taxas de desemprego e subemprego12.

Assim, a mobilidade voluntária e permanente dos trabalhadores estaria
condicionada pelos benefícios líquidos que podem ser obtidos com o
deslocamento, o que representaria um investimento em capital humano. Ou
seja, as pessoas tendem a mudar de áreas onde as possibilidades de ganhos são
baixas para aquelas em que as oportunidades seriam melhores13.

À luz da “teoria do capital humano”, para que o indivíduo opte pela imigração, faz-
se necessário que o novo emprego – ou a sua expectativa – e a nova condição de vida14

sejam melhores do que aquelas existentes no local de origem. Assim, o desemprego e as
más condições de vida também podem ser considerados fatores determinantes da imigração.

Portanto, seguindo os postulados da “teoria do capital humano”, a tendência
seria de que os trabalhadores mais qualificados migrariam em busca de melhores
oportunidades, e com alguma garantia de emprego; enquanto os menos qualificados,
que se deslocam sem nenhuma garantia, teriam dificuldade de calcular os benefícios
líquidos da mudança15.

10 No caso do movimento de trabalhadores provisórios (imigração provisória), isto pode se refletir nas contratações
das empresas transnacionais (Peixoto, 2001).
11 Neste caso, fica caracterizada a perda de capital humano por parte do país de origem.
12 Além disto, os gastos com benefícios sociais (pagamentos e transferência de renda) poderiam ser menores. Para a OIT
(2004), os países de destino também podem ser beneficiados com a imigração, mesmo que de mão-de-obra não-qualificada.
13 Este movimento é característico da “fuga de cérebros” de países não-desenvolvidos em direção aos desenvolvidos.
Entretanto, conforme a OIT (2004), 75% dos imigrantes qualificados se deslocam entre os países desenvolvidos.
14 Inclui fatores sociais e psicológicos, os quais não serão levados em consideração por dois motivos: não são considerados
como determinantes principais do deslocamento; e são fatores de difícil mensuração numa análise econômica.
15 Para os movimentos voluntários, sem garantias prévias de emprego, tanto as taxas de desemprego quanto o
comportamento do PIB deveriam ser levados em consideração, entre outros fatores. Entretanto, tratando-se de
trabalhadores não-qualificados, é pouco provável que estas variáveis sejam consideradas determinantes de seu
deslocamento. Neste caso, pressupõe-se que enquanto para os trabalhadores qualificados os principais determinantes
da imigração estão relacionados ao local de destino, para os não-qualificados estariam relacionados também à ausência
de oportunidades no local de origem.
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3. Mobilidade do fator produtivo trabalho no Mercosul

O processo de integração econômica tem se apresentado como uma
importante alternativa de crescimento econômico desde o início da segunda
metade do século XX. Buscando proporcionar uma melhor utilização dos fatores
produtivos, em decorrência do crescimento do comércio entre os países
associados, esse processo tem sido bem sucedido em alguns casos, o que tem
contribuído para aumentar as expectativas em relação ao Mercosul16.

Apesar de ainda não terem atingido a condição de mercado comum e, por
conseguinte, não terem sido implantadas as liberdades fundamentais, os países
componentes do Mercosul têm um histórico de imigração entre si17. Tais movimentos,
que não são apenas de trabalhadores, estão relacionados tanto à proximidade física
quanto a algumas características em comum, de natureza histórico-estrutural.

Neste sentido, a questão migratória entre países que compõem o Mercosul
não é um fato novo. A perspectiva de que algumas características da imigração
intra-bloco possam ser alteradas em função do processo de integração econômica
é que traz à tona a necessidade de análise dos movimentos migratórios,
principalmente os do fator trabalho que constituem a predominância de casos.
Esta seção tem por objetivo apresentar alguns aspectos da mobilidade de
trabalhadores entre os países que compõem o Mercosul, ou seja, procura
apresentar algumas características da imigração intrabloco18.

Dadas as dificuldades sócio-econômicas por que tem passado a região desde a
década de 1980, os movimentos migratórios têm se caracterizado por particularidades
como, por exemplo, a “fuga de cérebros”, com origem nos países do Mercosul e
destino nos países desenvolvidos (Pellegrino, 2002). Por sua vez, a migração intra-
Mercosul tem estado condicionada a fatores estruturais e conjunturais, predominando
uns ou outros dependendo do contexto mais ou menos favorável em que cada país
se encontra para atrair ou enviar trabalhadores migrantes.

Na década de 1990, os movimentos migratórios no Mercosul estiveram
condicionados pelas dificuldades enfrentadas pelos imigrantes, tanto no local de
origem quanto no de destino, ou seja, os deslocamentos entre os países da
região têm se caracterizado por expectativas de melhoria nas condições de vida,
a qual não necessariamente tem se concretizado. Além disso, tem predominado

16 “O comércio Brasil-Mercosul passou por momentos distintos durante a década de 90, até o ano de 2001. No
período de 1990-1999, o fluxo comercial do Brasil no mercado intra-regional alcançou 14% do total. É importante
ressaltar que, durante este período comparativo, as exportações intra-regionais cresceram 413%, passando de US$
1,3 bilhão para US$ 6,8 bilhões, e as importações somaram US$ 2,3 bilhões e US$ 6,7 bilhões, respectivamente,
concorrendo para uma ampliação de 190%, e ratificando o sucesso da integração das quatro economias, em
comparação com o fluxo extra-regional que registrou crescimento de 37% para as exportações e 132% para as
importações, no mesmo período em análise” (Mercosul, 2004). Deve-se ressaltar que, a partir de 1999, o comércio
intra-Mercosul vem diminuindo; em grande parte esta situação é explicada pelas dificuldades que os países vêm
enfrentando, principalmente a Argentina.
17 Deve-se ressaltar que a maior parte dos trabalhadores qualificados dos países da região tem emigrado em
direção a países desenvolvidos, principalmente os que partem da Argentina e do Uruguai, o que tem contribuído
para um fluxo de trabalhadores menos qualificados entre os países do Mercosul e seus vizinhos (Pellegrino, 2002).
18 A maior dificuldade para tratar deste tema está na pouca disponibilidade de dados quantitativos, bem como no
grande fluxo de imigrantes irregulares que, na maior parte das vezes, não constam das estatísticas. À exceção da
Argentina, os levantamentos de dados sobre imigração nos países do Mercosul são bastante precários. De qualquer
forma, é possível fazer uma abordagem geral do tema, o que é compatível com o objetivo deste artigo.
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a imigração de trabalhadores não-qualificados entre os países do Mercosul. É
importante ressaltar que a história dos movimentos migratórios no Cone Sul19

tem sido eminentemente do fator trabalho, bem como eles têm tido na Argentina
seu principal destino (Texidó et al,2003).

Para a Cepal (2002), fatores como legislações restritivas, controles rigorosos
de entrada e permanência e atitudes xenófobas por parte das pessoas nos países de
destino têm afetado negativamente os movimentos migratórios internacionais.
Situação que estaria contribuindo para as imigrações irregulares e, por conseguinte,
para uma degradação das condições de trabalho e de vida destes imigrantes20.

Portanto, pressupõe-se que as condições em que tem ocorrido a imigração
de trabalhadores no interior do Mercosul estão relacionadas a múltiplos fatores,
que vão muito além do processo de integração21. Entretanto, é inegável que o
contexto regional sofreu modificações de diferentes naturezas desde a assinatura
do Tratado de Assunção e da perspectiva de criação de um mercado comum.

Para Texidó et al (2003), as migrações nos países do Cone Sul têm sido
motivadas principalmente pelas dificuldades com que os trabalhadores se defrontam
em seus países de origem; quadro que vem se agravando há pelo menos duas
décadas. Assim, as características da migração do trabalho no Mercosul são
peculiares, assim como a relação desses movimentos com o funcionamento do
mercado de trabalho. Exemplo disto é a ampliação do setor terciário como
absorvedor de trabalhadores imigrantes, conjuntamente com o crescimento da
participação feminina nos movimentos migratórios. Nesse contexto, a maior parte
da imigração no Cone Sul nas duas últimas décadas tem se caracterizado pela
baixa qualificação dos imigrantes, pela feminização da imigração e, por conseguinte,
pelo crescimento da ocupação de imigrantes no setor terciário, mais especificamente
trabalho doméstico e comércio de mercadorias.

No caso da Argentina, principal destino da imigração no Cone Sul, 3%
da população urbana, em 2001, originavam-se dos países do Mercosul, e
estavam assim distribuídos: 66% de origem paraguaia, 27% do Uruguai e 7%
do Brasil. A maioria desses trabalhadores (mais de 70%) concentrava-se na
região da Grande Buenos Aires22 (Indec, 2004). Ainda na Argentina, a
imigração com origem nos países limítrofes (Cone Sul) sofreu algumas
alterações durante a última década. Em 1990, os bolivianos representavam
17,8% dos imigrantes oriundos dos países limítrofes, passando para 27,5%
em 2001, enquanto os brasileiros passam de 4,2% para 3,4% no mesmo
período; os chilenos passam de 30,3% para 23,8%; paraguaios de 31,1% para
32,2% e os uruguaios de 16,6% para 13,2% (Indec, 2004).

19 O Cone Sul compreende os países do Mercosul mais o Chile e a Bolívia.
20 Foi firmado, em dezembro de 2002, um Acordo de Livre Residência para os nacionais dos países do
Merscoul (mais Chile e Bolívia), que deve contribuir para minorar os problemas decorrentes da condição de
irregularidade dos migrantes com origem e destino nestes países.
21 Sobre o impacto sócio-laboral dos tratados de livre comércio e do processo de integração nos países latino-
americanos, a OIT (2003, p. 64) afirma que “[...] hasta donde es posible medirlo, el desempeño de estas
iniciativas en el empleo, salario y grupos vulnerables há sido magro, aunque se registram avances importantes
en la dimensión normativa del reconocimiento de los derechos de los trabajadores[...]”.
22 Há evidências de que a recente crise que a Argentina vem atravessando tem contribuído para que o fluxo
de saída, de nacionais e estrangeiros, supere o fluxo de entrada de trabalhadores.
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Como se pode observar, Chile e Bolívia, mesmo não fazendo parte do
Mercosul desde sua origem, respondem por cerca da metade dos imigrantes
oriundos em países limítrofes que se encontram na Argentina. Por outro lado,
um pequeno crescimento da participação dos paraguaios contrasta com a redução
da imigração proveniente do Brasil e do Uruguai. É importante ressaltar que,
mesmo sendo a Argentina o principal destino dos imigrantes dentro do Cone
Sul, isto não tem sido suficiente para o aumento do fluxo na última década, à
exceção dos trabalhadores pouco qualificados, principalmente bolivianos e
paraguaios. En el caso de la población inmigrante llegada recientemente al país
(últimos 5 años)[...]: casi dos tercios de este grupo se dedica a las actividades
domésticas (44,4%) y de la construcción (16,2%) (Texidó et al, 2003, p.49).

Fica evidente que tem havido essa precarização das ocupações dos imigrantes,
resultado da combinação do fluxo de trabalhadores pouco qualificados somado
às dificuldades por que tem passado a Argentina. O reflexo dessa situação também
se verifica nos salários: enquanto que o rendimento médio do total da população
imigrante na Argentina, em 2001, era de cerca de 483 pesos, para os imigrantes
recentes esta média cai para 419 pesos, ao passo que para os assalariados nascidos
no país era de 595 pesos (Texidó et al, 2003, p. 53).

Outro aspecto relevante é que, num total de 923.215 imigrantes originários
dos países limítrofes que viviam na Argentina em 2001, 46% eram homens e 54%
mulheres. Para os países do Mercosul esta relação se apresenta da seguinte forma:
para o Brasil e o Paraguai, 42% eram homens e 58% mulheres; para o Uruguai, a
relação era mais equilibrada, sendo que 48% eram homens e 52% mulheres (Indec,
2004). É importante acrescentar que os movimentos migratórios dos países do
Mercosul em direção à Argentina têm se caracterizado pelo predomínio de pessoas
em idade ativa, tanto do sexo masculino quanto do feminino.

Em se tratando do Paraguai, dados de 1992 demonstram que Brasil (57%) e
Argentina (25%) constituíam-se nos países de origem de mais de 80% dos imigrantes
que viviam naquele país. Enquanto cerca de 80% dos brasileiros que viviam no
Paraguai encontravam-se no meio rural e 20% nos centros urbanos, com os da
Argentina ocorria exatamente o inverso; o que caracteriza movimentos migratórios
de natureza diferenciada23 (DGEEC, 2004). Em linhas gerias, a imigração com
destino no Paraguai também é caracterizada pela baixa qualificação dos imigrantes,
o que não constitui um problema quando se trata do meio rural, se comparado
aos centros urbanos. Deve-se também ressaltar que tanto os imigrantes argentinos
como brasileiros que se encontravam no Paraguai eram predominantemente do
sexo masculino, principalmente no meio rural, bem como na sua maioria jovens.

No Uruguai, conforme dados da Encuesta Continua de Hogares (2000),
no ano de 2000 a população imigrante com origem no Cone Sul representava
3% da população economicamente ativa, sendo que cerca de 56% eram de origem
argentina e 34% brasileira (INE, 2004). Da mesma forma que nos demais países
do Mercosul, os imigrantes no Uruguai, oriundos da região, são

23 Como os dados disponíveis são para 1992, não é possível saber como tem sido o comportamento da imigração
no Paraguai no contexto do Mercosul, em termos numéricos; entretanto, é pouco provável que tenham ocorrido
mudanças significativas nos fluxos migratórios do Mercosul para o Paraguai na última década.
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predominantemente pouco qualificados, inclusive se comparados à população
economicamente ativa local. De acordo com Texidó et al (2003, p. 79): Dentro del
bloque Cono Sur, los argentinos se concentran principalmente en las áreas de comercio (24,4%),
servicios (23,8%) e industria (16,2%); los brasileños, se distribuyen en los sectores de servicios
(23,7%), agricultura (21,7%), comercio (17, 4%) e industria (9,9%); [...] por último, los
paraguayos tienem una fuerte concentración en la rama de servicios (40%), seguida de las
actividades industriales (16,9%) y comerciales (16,8%).

No caso do Brasil, o papel recente da imigração tem sido pouco significativo, em
termos de fluxo de trabalhadores. Enquanto que em 1900 os imigrantes somavam mais
de 6% da população, no ano 2000 não passavam de 0,4%. (IBGE, censos de 1900 e
2000). Apesar de o número de estrangeiros que vivem no Brasil ter aumentado de cerca
de 606 mil em 1990 para cerca de 733 mil em 2000, sua relação com a população total
permaneceu em 0,4% neste período.

O fluxo histórico de imigrantes brasileiros com destino nos países do Mercosul
tem sido pouco significativo, a exemplo dos movimentos migratórios destes países em
direção ao Brasil. Este tem se caracterizado pelo recebimento de imigrantes vindos de
vários países do mundo, bem como pelo envio de pessoas para diferentes nações.
Entretanto, o Cone Sul não tem sido uma região atrativa para imigrantes brasileiros,
bem como o Brasil não tem recebido grandes volumes de imigrantes da região, em se
tratando de movimentos migratórios regulares (legais).

A exemplo da Argentina, o Brasil também tem se caracterizado por uma emigração
superior à imigração, principalmente no que se refere a trabalhadores qualificados, em
direção aos países desenvolvidos.

4. Conclusões

As condições que regem a oferta e a demanda do fator trabalho num processo de
integração não são necessariamente determinadas pela livre circulação de pessoas, mas
antecipam-se ao pleno exercício desta liberdade fundamental, independentemente de a
mesma ser um objetivo a ser atingido pela integração. De qualquer forma, há a expectativa
de que um processo de integração econômica contribua para ampliar o fluxo de
trabalhadores e para determinar novas características dos movimentos migratórios entre
os países associados.

No caso dos países do Mercosul, não se encontraram suficientes evidências que
permitam associar os movimentos migratórios como um todo ao processo de integração.
Talvez análises específicas por ramos de atividades possam revelar outras situações.

Entende-se que o fato de o processo de integração econômica no Mercosul estar
muito distante de atingir a condição de mercado comum, com livre circulação de pessoas,
tem contribuído para que não haja um aumento dos fluxos atuais no que diz respeito
principalmente à quantidade de trabalhadores. Em relação à qualificação dos trabalhadores,
os movimentos migratórios também dependeriam, entre outros fatores, do crescimento
sustentado das economias da região, para que os países desenvolvidos se tornassem
menos atrativos para os trabalhadores mais qualificados.

Algumas características da mobilidade de trabalhadores intrabloco têm
permanecido por décadas, compreendendo um período que precede e avança
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no contexto da integração. Assim, entende-se que as dificuldades econômicas
pelas quais vêm passando os países da região têm contribuído para que o fluxo
de imigrantes regionais tenha mantido suas características no decorrer dos anos,
predominando os deslocamentos de trabalhadores de pouca qualificação entre
os países do Mercosul.

Em síntese, a predominância da imigração de trabalhadores não-qualificados
intra-Mercosul leva a crer que ela tem sido motivada mais pelas condições de
origem dos imigrantes do que pelo conhecimento das condições econômicas e
do mercado de trabalho no local de destino.
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A questão energética: da
exaustão do modelo fóssil

ao desafio da
sustentabilidade

Luis Gustavo Pascual Rizzo e Marcos Cordeiro Pires*

Resumo: Este artigo tem por objetivo suscitar o debate acerca de novas
fontes energéticas que possam suplantar o modelo fóssil. Nesse sentido,
o texto está dividido em quatro seções. Num primeiro momento procura-
se relacionar o processo de Revolução Industrial ao domínio da energia
carbonífera e o decorrente surgimento do motor a vapor. Posteriormente
analisa-se a relação entre o desenvolvimento capitalista no século XX e o
binômio petróleo-automóvel. Numa terceira seção chama-se atenção para
o problema da sustentabilidade do modelo quando eclodem os choques
petrolíferos dos anos 70. Por fim, discutir-se-á o problema do
desenvolvimento ambientalmente sustentável e as possíveis alternativas
energéticas renováveis. Nesse aspecto particular, levar-se-á em consideração
a hipótese do aquecimento global e a viabilidade de novas fontes
energéticas ditas “limpas” que poderiam ser adotadas.

Palavras-chave: energia fóssil, choques do petróleo, efeito estufa,
sustentabilidade, biomassa.

1. Introdução

Historicamente, o padrão de civilização vem sendo determinado pelos meios
com os quais o ser humano consegue dominar a natureza e garantir a sua
sobrevivência. Dentre esses meios, as fontes energéticas assumiram um papel
preponderante na determinação dos níveis de vida em todas as etapas da História,
ou seja, em grande medida, a base energética determina a estrutura econômica
em que a sociedade se sustenta1. Quanto mais sofisticados os processos de extração
de energia e quanto maior o poder calorífero das fontes energéticas, maiores os
padrões de vida vigentes. Quando determinada fonte se torna escassa ou quando
é suplantada por uma fonte mais eficiente, toda a estrutura produtiva ou é
adaptada ou simplesmente liquidada, como já nos ensinou Schumpeter quando
desenvolveu o conceito de “destruição criativa”.

 *Luis Gustavo Pascual Rizzo é bacharel em ciências econômicas pela FAAP. Marcos Cordeiro Pires é Doutor
em História Econômica pela FFLCH-USP, professor dos cursos de Economia da FAAP e das Faculdades Integradas
Campos Salles e de Administração de Empresas da Faesp.
1 A esse respeito é interessante consultar o livro de Rita Mendonça, Como cuidar do seu meio ambiente. São Paulo:
Editora BEI, 2002. A autora chama a atenção para os conflitos decorrentes da exaustão de um padrão energético.
É bastante original a relação entre a luta pela energia (no caso a madeira) e o mito da Guerra de Tróia.
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Partindo-se dessa premissa, o atual estágio de desenvolvimento está diante
de uma encruzilhada: pode o atual modelo energético fóssil-dependente subsistir
indefinidamente, levando-se em consideração os atuais níveis de poluição e o
aquecimento global dele decorrentes? Ou se desconsideradas essas questões,
por mais quanto tempo as reservas de petróleo e gás natural perdurarão? Por
outro lado, caso esta resposta seja negativa, quais fontes energéticas renováveis
poderiam ser utilizadas de forma economicamente viável para substituir o atual
modelo? As respostas a estas questões não são simples. A ciência e a economia
ainda não encontraram um novo paradigma. O objetivo deste trabalho, no
entanto, não é o de resolver uma equação tão complexa como essa, mas o de
refletir sobre esses problemas de forma a ampliar o debate sobre os mesmos.

Nesse sentido, o presente texto está dividido em quatro seções. Num
primeiro momento procura-se relacionar o processo de Revolução Industrial ao
domínio da energia carbonífera e o decorrente surgimento do motor a vapor.
Posteriormente, analisa-se a relação entre o desenvolvimento capitalista no século
XX e o binômio petróleo-automóvel. Numa terceira seção chama-se atenção
para o primeiro sinal de alerta acerca da sustentabilidade quando eclodem os
choques petrolíferos dos anos 70. Por fim, discutir-se-á o problema do
desenvolvimento auto-sustentado e as possíveis alternativas energéticas
renováveis. Nesse aspecto particular, levar-se-á em consideração a hipótese do
aquecimento global e a viabilidade de novas fontes energéticas ditas “limpas” que
poderiam ser adotadas.

2. O carvão e a Revolução Industrial

O crescimento do consumo mundial de energia esteve ligado ao impulso do
consumo de carvão mineral desde o fim do século XVIII. A destruição das florestas
para a criação de carneiros levou a Inglaterra a enfrentar uma primeira crise
“energética” com a ausência de lenha para as mais variadas utilizações. Com isso,
verificou-se a elevação do preço da lenha, na Inglaterra, desde o século XVI,
viabilizando assim a sua substituição por carvão mineral, matéria-prima abundante
naquele país. No começo, o carvão foi utilizado apenas como fonte de calor. Depois
do advento do motor a vapor, passou a ser utilizado também no aquecimento de
caldeiras e como matéria-prima para a produção de aço. A utilização em massa do
carvão mineral possibilitou o pioneirismo inglês no processo de Revolução Industrial.

Com a difusão da máquina a vapor, as extrações de carvão aumentaram e seus
custos de produção diminuíram. A escavação cada vez mais profunda foi
contrabalançada pelos processos de bombeamento, de evacuação e de transporte.
O abastecimento de carvão, abundante e barato, liberou a indústria das restrições
energéticas e estimulou um processo de eliminação das antigas fontes de energia2.
Cabe esclarecer que ao proporcionar uma nova fonte de energia mecânica, o motor
a vapor liberou o processo produtivo das vicissitudes da natureza, ou seja, unidades
produtivas que antes se localizavam à beira de quedas d’água ou que dependiam da
força do vento foram liberadas para serem montadas de acordo com as necessidades do

2 MARTIN, Jean-Marie. A economia mundial da energia. São Paulo: Editora Unesp, 1990. p. 49.
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capitalista empreendedor. Não por acaso se verificou a acumulação de grandes massas
humanas em período de tempo bastante curto. Em 50 anos, a população de cidades
como Londres, Manchester e Liverpool se multiplicou. De acordo com Marx: Exceto
Londres, no começo do século XIX não havia uma única cidade na Inglaterra com mais de
100 mil habitantes. Apenas 5 cidades tinham mais de 50 mil. Agora [1867] existem 28
cidades com mais de 50 mil habitantes3.

O aparecimento do motor a vapor possibilitou o desenvolvimento tecnológico no
processo produtivo. O trabalho de especialização, iniciado pela produção manufatureira4,
foi intensificado pela introdução de máquinas-ferramenta. Como a nova fonte energética
exigia equipamentos mais resistentes, a indústria siderúrgica se desenvolveu rapidamente
e simultaneamente à indústria metal-mecânica. A respeito dessa combinação entre força-
motriz e máquinas, novamente pedimos auxílio a Marx:

Toda maquinaria desenvolvida constitui-se de três partes essencialmente distintas: a
máquina-motriz, o mecanismo de transmissão, finalmente a máquina-ferramenta ou
máquina de trabalho. A máquina-motriz atua como força motora de todo o mecanismo.
Ela produz a sua própria força motriz, como a máquina a vapor, a máquina calórica, a
máquina eletromagnética, etc; ou recebe o impulso de uma força natural já pronta fora
dela, como a roda d’água, o da queda d’água, as pás do moinho, o vento, etc. O mecanismo
de transmissão, composto de volantes, eixos, rodas dentadas, rodas-piões, barras, cabos, correias,
dispositivos intermediários e caixas de mudanças das mais variadas espécies, regula o
movimento, modifica, onde necessário, sua forma, por exemplo, de perpendicular em circular,
o distribui e transmite para a máquina ferramenta. Essas duas partes do mecanismo só
existem para transmitir o movimento à máquina-ferramenta, por meio da qual ela se
apodera do objeto do trabalho e modifica-o de acordo com a finalidade. É dessa parte da
maquinaria, a máquina-ferramenta, que se origina a revolução industrial no século XVIII.
Ela constitui ainda todo o ponto de partida, sempre que artesanato ou manufatura passam
à produção mecanizada5.

Desde a primeira Revolução Industrial até este início do século XXI, o processo de
produção de mercadorias é determinado pela evolução tecnológica decorrente de cada
padrão energético hegemônico6. Coube ao carvão determinar o paradigma que seria
repetido posteriormente pelo petróleo. De acordo com Maurice Dumas:

3 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. v. II. São Paulo: Nova Cultural, 1985, p. 222.
4 Acerca da especialização manufatureira é célebre o exemplo de Adam Smith sobre a produção de alfinetes.
Ver. SMITH, Adam. A riqueza das nações. v. I. São Paulo: Nova Cultural, 1996.
5 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. v. I. São Paulo: Nova Cultural, 1985, p. 8.
6 Apesar de considerarmos preponderante tal afirmação, não se pode negligenciar a opinião de Schumpeter,
uma vez que tecnologias relativamente atrasadas podem conviver simultaneamente com as mais avançadas,
de acordo com o perfil de cada mercado. Senão vejamos: “O objetivo da produção tecnológica é na verdade
determinado pelo sistema econômico; a tecnologia só desenvolve métodos produtivos para bens procurados. A
realidade econômica não executa necessariamente os métodos até que cheguem à sua conclusão lógica com
inteireza tecnológica, mas subordina sua execução a pontos de vista econômicos. O ideal tecnológico, que não
leva em conta as condições econômicas, é modificado. A lógica econômica prevalece sobre a tecnológica. E em
conseqüência vemos na vida real por toda a parte à nossa volta cordas rotas em vez de cabos de aço, animais de
tração defeituosos ao invés de linhagens de exposição, o trabalho manual mais primitivo ao invés de máquinas
perfeitas, uma desajeitada economia baseada no dinheiro em vez de na circulação de cheques, e assim por
diante. O ótimo econômico e o perfeito tecnologicamente não precisam divergir, no entanto o fazem com
freqüência, não apenas por causa da ignorância e da indolência, mas porque métodos que são tecnologicamente
inferiores ainda podem ser os que melhor se ajustam às condições econômicas dadas”. SCHUMPETER, Joseph.
A teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: Ed. Nova Cultural, 1988, p. 16.
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 A conjunção e complementariedade dos quatro fatores técnicos desenvolvidos
desde o final do século XVII até o final do século XVIII – maquinismo têxtil, motor
a vapor, técnica siderúrgica e construção mecânica – asseguraram a transformação
da Grã-Bretanha e seu encaminhamento até uma nova época industrial.
Naturalmente, esta inovação técnica esteve marcada por fatores de caráter político,
econômico e financeiro dos quais não podem ser dela dissociados, mas que não vai
ser tratado aqui. O fenômeno constitui um todo, sem solução de continuidade, e
assim vai se manifestar até a nossa época7.

O avanço do binômio energia carbonífera/motor a vapor permitiu que a
Inglaterra, seguida por outras potências ocidentais, conseguisse alcançar a
hegemonia econômica e militar no mundo. A construção de gigantescas
indústrias, ferrovias, navios a vapor, armamentos em larga escala etc. viabilizou
o avanço da sociedade capitalista e a submissão de estruturas econômicas até
então eficientes como as da China e da Índia. O imperialismo, iniciado no último
quartel do século XIX e que submeteu essas duas milenares civilizações, não
seria possível sem as bases materiais viabilizadas por aquele paradigma energético.

Naquele mesmo período histórico, em que as possibilidades abertas pela
energia carbonífera estavam em plena realização, foram desenvolvidos os modelos
energéticos que a suplantariam: o petróleo e a eletricidade. Para os objetivos deste
trabalho, voltaremos nossas atenções para a utilização do petróleo, mesmo porque
grande parte da energia elétrica consumida nos países desenvolvidos provém de
usinas termelétricas, impulsionadas com a queima de derivados de petróleo.

O desenvolvimento da moderna indústria petrolífera teve origem na descoberta
de campos de petróleo no estado norte-americano da Pensilvânia. Lá, em 1859, o
Coronel Drake perfurou o primeiro poço de petróleo e, posteriormente, John D.
Rockfeller desenvolveu a indústria de refino, particularmente a destilação de
querosene. A Standard Oil Company, primeiro “truste” econômico, determinou o
padrão para toda indústria petrolífera, ao controlar e integrar verticalmente a
produção, o refino e a distribuição de derivados de petróleo. O objetivo central
daquela estratégia era o de maximizar a produtividade e, conseqüentemente, os
lucros. No começo do século XX a Standard Oil foi seguida pela Royal Dutch-Shell
e British Petroleum (ex-Anglo-Persian). Posteriormente outras “majors” como a
Texaco, Mobil, ELF e Agip entraram no mercado8.

3. O petróleo e o padrão automóvel

Originalmente, o petróleo foi utilizado em larga escala para a produção de
querosene para iluminação, ao substituir de forma mais eficiente outros produtos,
como o óleo de baleia. Posteriormente, no momento em que a energia elétrica
e a lâmpada de Edison eram desenvolvidas, novas utilizações foram dadas ao
petróleo. O “craqueamento” da molécula de petróleo por refino e não mais por
destilação possibilitou a criação de diversos derivados, como a gasolina, o óleo diesel,

7 DUMAS, Maurice. Las grandes etapas del progreso tecnico. México, D.F: Fondo de Cultura Económica,
1983, p. 104. Tradução nossa.
8 A denominação dessas empresas foi alterada ao longo do século. A Standard Oil teve de ser repartida por
determinação judicial (Lei Anti-truste). Outras se fundiram como a ChevronTexaco ou Exxon-Mobil.
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graxas e lubrificantes, óleo combustível etc. A invenção do motor por explosão
interna, por meio da vaporização de gasolina, deu novo impulso ao desenvolvimento
econômico e alento para os novos derivados de petróleo. Primeiramente desenvolvido
para automóveis, o motor por explosão interna foi posteriormente adaptado para
navios, locomotivas, tratores, geradores e máquinas industriais. O petróleo veio
então a suplantar o carvão como a principal fonte energética.

A importância estratégica do petróleo e dos veículos motorizados foi
primeiramente verificada já no começo do século XX. Foi imprescindível para o
deslocamento e o abastecimento das tropas durante a Primeira Guerra Mundial.
A invenção do tanque definiu os combates na França e esse fato, combinado
com um expressivo número de carros e caminhões, definiu os rumos da guerra.
Com relação a isso, o episódio a seguir narrado por Daniel Yergin é bastante
significativo por sua precariedade:

[..]. a situação dos franceses tornou-se na verdade bastante precária (setembro
de 1914). Os reforços desesperadamente necessários estavam nos arredores imediatos
de Paris, mas parecia não haver meio de fazê-los chegar ao front. Certamente o
deslocamento por ferrovia era impossível: o sistema francês estava desmantelado. A
pé, jamais chegariam a tempo. E eram necessários muito mais homens do que os que
podiam ser transportados pelo número insignificante de veículos militares disponíveis.
O que mais poderia ter sido feito? (...) Gallieni era um gênio militar e um mestre
da improvisação, e em face da desanimadora necessidade foi o primeiro a agarrar
a possibilidade do transporte motorizado e o motor de combustão interna às exigências
de operação de guerra (...) pareceu óbvio a Gallieni que a reserva efetiva de táxis
era pequena demais e que todos os táxis disponíveis (3 mil) deviam ser localizados e
recrutados compulsoriamente. Milhares e milhares de soldados foram rapidamente
levados para o ponto crítico do front pelos táxis de Gallieni.9

De fato, o que foi decisivo para o desfecho da guerra foi a utilização de
tanques pelos aliados. Os alemães estavam na dianteira no transporte ferroviário,
mas os aliados tinham a vantagem dos carros e caminhões que viabilizavam o
transporte de tropas e suprimentos com maior mobilidade.

Na Segunda Guerra Mundial, o petróleo tornou-se fator fundamental
para o rumo dos acontecimentos. A sua abundância ou falta selaram os
rumos das batalhas. Devido à abundância de carvão e à escassez de
petróleo, a Alemanha iniciou um programa de fabricação de combustível
sintético a partir do craquemaento da molécula de carvão. Conseguiram
criar uma sólida indústria de combustíveis, no entanto a custos bem
elevados se comparados aos dos derivados de petróleo. A Inglaterra, e
particularmente os Estados Unidos, fabricaram uma gasolina de aviação
de maior octanagem (100 octanas em vez de 87), conseguindo maior
desempenho dos aviões nas batalhas aéreas. No Oriente, o Japão procurou
garantir suprimento de petróleo ao controlar os poços da Royal Dutch
Shell na Indonésia. Na medida em que os norte-americanos os desalojaram
“ilha por ilha”, os japoneses não tiveram meios para continuar o embate
e foram derrotados.

9 YERGIN, Daniel. O petróleo: uma história de ganância, dinheiro e poder. São Paulo: Scritta, 1991, p. 163.
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A utilização do petróleo como fonte energética preponderante em escala mundial
foi possível graças a diversos fatores, como a possibilidade de armazenamento e
transporte por grandes distâncias, a descoberta de novos poços, o aumento da produção,
a queda de preços e um combustível com melhor aproveitamento energético que o
carvão mineral.

Do ponto de vista civil, o petróleo modificou a vida das pessoas a partir do
momento que seu consumo, reservas e produção aumentaram continuamente. No
pós-guerra, o aumento da renda e do nível de vida em todo o mundo levou à criação
de um novo padrão de consumo em que o automóvel passou a figurar como o centro
de tudo. Somado a isso, o desenvolvimento da indústria petroquímica possibilitou a
invenção de milhares de produtos. O nylon e inúmeras outras fibras sintéticas
revolucionaram a indústria. Plásticos, resinas e tintas das mais variadas formas e
resistências foram desenvolvidas. Por outro lado, por conta da energia barata e
aparentemente abundante, as residências passaram a contar com uma série de utensílios
e equipamentos como televisores, lava-roupas, geladeiras, condicionadores de ar etc.,
o que levou o consumo energético a um nível jamais visto.

Foi nos Estados Unidos que essa mudança aconteceu de forma mais acentuada,
com milhões de automóveis em circulação e a possibilidade de as pessoas poderem
escolher onde morar. Até então, a mancha urbana se espalhava do centro para o curso
das estradas-de-ferro. A facilidade de locomoção proporcionada pelo uso de automóveis
levou à ocupação de subúrbios distantes do “downtown”. Para facilitar o deslocamento
individual, grande parte dos orçamentos públicos foi destinada para obras viárias,
rodovias e as chamadas “freeways”, enquanto que investimentos em transporte público
eram negligenciados. Ao longo dessas vias, a paisagem era modificada com postos de
serviços, lanchonetes, motéis e oficinas.

Atualmente, mais pessoas vivem nos subúrbios do que nas cidades. Esse estilo de
vida traz conseqüências negativas para a sociedade em geral. Várias questões foram
levantadas acerca desse problema num artigo de Jerry Adler, publicado na revista
Newsweek norte-americana, do qual destacamos:

a) cidades: aumento do tamanho das cidades com a diminuição da população,
aumento da distância percorrida, diminuição da densidade populacional, falta de espaços
cívicos, comércio e locais de trabalho afastado das residências, aumento da utilização do
solo das cidades para o automóvel (vias e estacionamentos), aumento do trânsito, aumento
da poluição atmosférica, aumento das doenças respiratórias, aumento da poluição sonora,
aumento de resíduos tóxicos nos córregos, rios, lençóis freáticos e oceanos, diminuição de
locomoção de crianças, idosos, deficientes físicos e pobres que não podem dirigir etc.

b) aos custos: aumento dos custos de urbanização das cidades, subutilização dos
investimentos já realizados, custos “escondidos” de manter o sistema viário, subsídios no
preço do petróleo, os gastos com saúde e que toda a sociedade paga por meio de impostos,
aumento de gastos familiares com locomoção, aumento dos custos de operação dos negócios,
perda de produtividade dos trabalhadores etc.10

O poder de sedução do American way of life fez com que o padrão automóvel se
espalhasse pelo mundo. Conseqüentemente, os problemas acima identificados são
similares em cidades como Shangai, Bangkok, Kuala Lumpur, México ou São Paulo.

10 ADLER, Jerry. Bye-Bye Suburban Dream. Newsweek, 15 mai 1995, p. 46. Tradução nossa.
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O automóvel é uma das grandes causas do desequilíbrio ambiental, pois, além de ser
a principal fonte de poluição atmosférica, consome muita energia para ser produzido. Para
cada tonelada do peso de um automóvel de categoria média são gastas 25 toneladas de
matérias-primas, computando-se toda a área atingida para sua produção. O uso irracional
do automóvel, principalmente nas grandes cidades, é um dos fatores diretos mais impactantes
ao meio ambiente.

A frota mundial de carros ultrapassa atualmente os 600 milhões de veículos. Para o
ano de 2010 estima-se que possa atingir a marca dos 900 milhões. Em 1990, ela era de
cerca de 445 milhões, e estimativas indicam que tenham consumido cerca de 14% de toda
a energia primária utilizada no planeta na época. No mesmo período, calculava-se que 20%
dos recursos energéticos utilizados por toda a população humana eram mobilizados para
a produção de alimentos. Ou seja, o que se gastou na produção de automóveis foi quase
o equivalente ao que foi gasto para produzir alimentos para toda a população mundial11.

A utilização do automóvel em larga escala modificou profundamente a maneira
como vivemos, nos relacionamos e interagimos com o meio ambiente e com o mundo à
nossa volta. Essa mudança foi tão avassaladora que nem mesmo as crises energéticas dos
anos 70 conseguiram barrar o crescimento, formas de utilização e dependência do automóvel
e do petróleo.

4. A crise energética dos anos 70 e o problema da sustentabilidade

A questão da homogeneização dos padrões de produção e consumo em escala
planetária vem suscitando diversos debates acerca da sustentabilidade do modelo
econômico vigente. Tal discussão não é recente. Em 1972, foi divulgado um estudo, Os
limites do crescimento, assinado por Dennis Meadows et al.12, encomendado ao MIT
pelo Clube de Roma, entidade de pesquisa ligada à OCDE. Organizado em torno dos
temas população, industrialização, poluição, produção de alimentos e dilapidação dos
recursos naturais, o relatório argumentava a favor da diminuição significativa das atividades
produtivas em todo o mundo, com ênfase no corte da produção industrial, uma vez
que o planeta não suportaria o nível de consumo das principais matérias-primas. Tais
conclusões foram feitas a partir do confronto entre estimativas de reservas e o consumo
dos principais insumos industriais, o petróleo inclusive. A estimativa foi feita pela
extrapolação do consumo de diversas matérias-primas, a partir do então nível de consumo,
confrontada com as reservas então conhecidas13.

Em que pese tanto a redução do nível de crescimento da economia mundial,
desde 1973, como o aumento das reservas conhecidas de petróleo, as conclusões de
Dennis Meadows e seus colegas ainda são pertinentes. Conforme salientamos na
seção anterior, o aumento da frota mundial de automóveis chegou a níveis alarmantes.
Tal situação poderá ser agravada se países populosos como Índia e China continuarem
com as atuais taxas de crescimento. É impossível imaginar esses países com uma
relação automóvel x pessoa similar à verificada nos Estados Unidos.

11 MENDONÇA, op. cit., p. 154.
12 MEADOWS, Dennis et al. The limits to growth: a report for The Club of Rome’s project on the predicament
of mankind. New York: Universe Books, 1972.
13 Vale informar que a divulgação deste relatório estimulou o economista brasileiro Celso Furtado a publicar
o seu O mito do desenvolvimento econômico.
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O debate acerca da sustentabilidade despertou entre os países produtores
de petróleo a consciência sobre o caráter não-renovável de sua riqueza. Por
conta disso a Opep, no início dos anos 70, começou a endurecer o jogo com os
países importadores. Diversas variáveis tiveram importância na crise energética
dos anos 70. O aumento contínuo do consumo de petróleo fez com que pela
primeira vez a demanda estivesse pari passu com a oferta. Os Estados Unidos já
haviam chegado à sua capacidade máxima de extração e não poderiam reagir a
uma contração na oferta mundial de petróleo sem perdas significativas em termos
de crescimento econômico. Em outras ocasiões, os campos do Texas e da
Califórnia haviam suprido as necessidades domésticas.

Os EUA estavam importando cada vez mais petróleo da Arábia Saudita.
Esse aumento da demanda fez com que o preço de mercado do petróleo subisse
acima dos preços fixados nos acordos entre países e companhias. O sistema de
preços a partir de então se modificou. Até então, quem definia os preços eram
as companhias e os países exportadores tinham de aceitá-los.

A correlação de forças havia se modificado e a percepção de que os Estados
Unidos estavam dependentes do petróleo da Arábia Saudita era cada vez mais evidente
nos dois países. Porém, o governo saudita necessitava do apoio militar dos Estados
Unidos para garantir a segurança do governo do Rei Faissal contra grupos extremistas.
Por conta disso, a possibilidade aventada nos meios árabes de utilizar o petróleo
para chantagear o Ocidente era descartada veementemente pelo rei, em que pese já
ter sido feito em outros episódios do longo conflito árabe-israelense. Por mais que
os sauditas não fossem simpáticos ao Estado de Israel, a Arábia Saudita era a voz
moderada frente aos seus parceiros da Liga Árabe.

Essa relação se modificou quando Anuar Sadat, presidente egípcio, assumiu o
poder. Ele tinha como objetivo interromper o ciclo de conflito e acabar com o
impasse diplomático com Israel. Visto que os israelenses não iriam negociar e ele
não poderia discutir um acordo em uma posição desvantajosa sem o controle do
Sinai, concluiu que a única solução para alcançar seus objetivos políticos era a guerra.

A data escolhida para lançar um ataque foi o feriado judaico do Yom Kippur,
um momento em que os israelenses estavam menos preparados. Os oficiais de
Israel pensaram que a guerra seria curta como havia sido a de 1967 (a Guerra
dos Seis Dias), e que os suprimentos norte-americanos seriam suficientes. Não
só o conflito se estendeu, como o fator surpresa fez com que os israelenses
usassem munição mais rapidamente do que eles próprios imaginavam. Como a
União Soviética estava apoiando os árabes, os Estados Unidos resolveram
intensificar o apoio a Israel, mas sem se expor. Os carregamentos de suprimentos
deveriam se realizados à noite; entretanto, devido a condições climáticas adversas,
os aviões norte-americanos desembarcaram em Israel em plena luz do dia.

Como forma de retaliar os países ocidentais que apoiavam Israel, os países
da Opep passaram a cortar a oferta, levando ao primeiro choque do petróleo.
Em dezembro de 1973, os preços do óleo bruto saltaram do patamar de US$ 3
para US$ 12, o que desencadeou  a longa recessão entre os países industrializados.
O choque também serviu para o questionamento do modelo fóssil-dependente,
recolocando em pauta as questões suscitadas pelo estudo do Clube de Roma.
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Por conta do primeiro choque, as economias desenvolvidas passaram a buscar
alternativas ao petróleo do Oriente Médio. De um lado foram explorados campos
de petróleo menos rentáveis, como os do Mar do Norte e do Alasca. Por outro
lado, intensificou-se o uso de fontes alternativas como a energia termo-nuclear, o
gás natural e o metanol14. O ajuste no preço, políticas recessivas e medidas de
racionamento levaram a forte contração do consumo. Entre 1974 e 1978 o
mercado internacional de petróleo parecia entrar em calmaria, pois com a contração
da demanda as pressões sobre os preços diminuíram.

O segundo choque do petróleo esteve mais uma vez associado à instabilidade
política do Oriente Médio, particularmente dos rumos tomados pelo Irã, após a
destituição do xá Reza Pahlevi. Daniel Yergin assim analisa o episódio:

[...] A Segunda Crise do Petróleo, desencadeada com a troca de regime do Xá
Reza Pahlevi por Khomeini; e a conseqüente interrupção da exportação de petróleo
do Irã, fez os preços saltarem de treze para trinta e quatro dólares o barril. Na época
o Irã era o 2º produtor mundial, com 5,5 milhões de barris e a Arábia Saudita com
8,5 milhões.

O drástico aumento nos preços foi ocasionado por cinco fatores:
1.Aparente crescimento do consumo de petróleo e o sinal que esse fato representou

para o mercado.
2.Rompimento de acertos contratuais dentro da indústria petroquímica

resultantes da revolução no Irã.
3.Estratégias contraditórias e conflitantes dos governos consumidores
4.A convulsão presenteou os exportadores de petróleo com a chance de ganhar

rendimentos extras.
5. Finalmente, havia o forte poder da emoção. Incerteza, ansiedade, confusão,

medo, pessimismo – sentimentos que alimentavam e dirigiam as ações durante o
pânico.15

          Somadas a essas dificuldades, outros problemas decorrentes da Revolução
Xiita no Irã contribuíram para a instabilidade do mercado: a ocupação da embaixada
norte-americana em Teerã e a guerra desferida por Saddam Hussein contra o
novo governo iraniano, em 1980. Naquele período o preço do petróleo alcançou
seu recorde histórico: a preços constantes, atingiria em 2004 a cifra de US$
78,00.

J.W. Bautista Vidal, engenheiro e secretário de Tecnologia Industrial no
governo do general Ernesto Geisel, analisou assim os efeitos dos choques do
petróleo:

[...] O desconhecimento da verdadeira natureza e amplitude da crise é a principal
causa dessa desatenção. Nessas circunstâncias, devemos considerar, inicialmente, três
aspectos essenciais:

14 É importante esclarecer que em meio aos choques do petróleo o governo brasileiro também procurou diminuir a
dependência externa por meio das seguintes medidas: aumento da oferta de energia hidroelétrica (Itaipu e Tucuruí);
implantar novas usinas termo-nucleares (Angra II e III); intensificar as pesquisas petrolíferas na Plataforma Continental
(bacia de Campos); e incentivar o uso de álcool como combustível (Proálcool). Algumas foram bem sucedidas,
outras nem tanto.
15 YERGIN, op. cit., p. 718.
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1. O petróleo tem um preponderante papel estratégico no âmbito internacional,
como suporte indispensável à estabilidade das estruturas já montadas nas potências
industriais, localizadas no hemisfério Norte em regiões de climas temperados e frios;

2. A chamada crise do petróleo é muito mais relacionada com a natureza dessas
estruturas econômicas e tecnológicas do que com uma crise exclusivamente energética;

3. O caráter limitado das reservas mundiais de petróleo não foi levado em conta,
de modo adequado, pelas sociedades industrializadas, que continuam realizando grandes
investimentos, tendo por base o uso dessas fontes de energia, como se elas fossem inesgotáveis.16

Em que pese os efeitos dramáticos dos choques do petróleo, a estrutura econômica
baseada em combustíveis fósseis não sofreu profundas modificações. Outros eventos
políticos como as duas Guerras do Iraque (1990 e 2003) mais uma vez colocaram em
evidência a vulnerabilidade energética dos principais países consumidores.

A 1.ª Guerra do Golfo (Iraque), em 1990, teve como estopim a invasão do
Kuwait pelos iraquianos. Como isso destruiria o equilíbrio da região, podendo no
futuro ameaçar o abastecimento de petróleo, os Estados Unidos e uma grande coalizão
de potências ocidentais trataram de retirar as tropas iraquianas daquele país. Com o
objetivo de proteger as reservas de petróleo, grande contingente de tropas norte-
americanas permaneceu estacionado no Oriente Médio.

Sob a administração de George W. Bush teve início a Segunda Guerra do Iraque,
em 2003. Sob o pretexto até agora não justificado de que o Iraque possuía armas de
destruição de massa, o país foi invadido e o seu governo destituído. Na prática,
entretanto, o conflito teve início por conta da política de segurança energética enfatizada
pelo atual governo dos Estados Unidos. O Iraque é fundamental para os interesses
norte-americanos no Oriente Médio tanto do ponto de vista político como econômico.
De acordo com Paul Klebnikov:

[...] o Iraque está sob 120 bilhões de barris de petróleo em reservas provadas, atrás
apenas da Arábia Saudita com 260 bilhões.(...) Grande parte do petróleo iraquiano está
sob gigantescos campos virgens. O petróleo nesses campos tem baixo teor sulfúrico e está
perto da superfície. Não é necessário injetar água ou gás ou produtos químicos para
melhorar a retirada. Em resumo, é barato para extrair. ‘O Iraque tem os menores custos
de extração do mundo’, fala Chalabi. ‘Eu estimo que é de menos de US$ 1 o barril ,
comparado com a Arábia Saudita, que fica ao redor de US$ 2,50 o barril. Isso é algo
completamente diferente como, por exemplo, o Golfo do México ou o Mar do Norte onde
você tem um custo de US$ 3 a US$ 4 o barril para extrair um barril para a superfície’.17

Conforme se pode deduzir, o problema energético está no primeiro plano das
estratégias dos países desenvolvidos e deveria estar também entre as preocupações dos
menos desenvolvidos. A energia abundante e barata amplia o campo de possibilidades
do crescimento econômico. Um corte drástico no fornecimento e o aumento do
custo da energia podem transformar-se em entraves para a expansão econômica.
Nesse caso, seria necessária a mudança no padrão tecnológico18.

16 BAUTISTA VIDAL, J.W. De estado servil a nação soberana: civilização solidária dos trópicos. Brasília: Editora
Universidade de Brasília; Petrópolis: Vozes, 1988, p. 196.
17 KLEBNIKOV, Paul. Hitting OPEC by way of Baghdad. Forbes.com, 28 out 2002. Fadhil Chalabi foi alto funcionário
do Ministério do Petróleo do Iraque entre 1968 e 1975 e presidente do Centre for Global Energy Studies (nota dos
autores). Disponível em <http://forbes.com/global/2002/1028/024_print.html>. Acesso em: 10 ago 2004.
18 MARTIN, op. cit., p. 43.
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Diante deste quadro de incertezas, é fundamental encontrar fontes alternativas
de energia que sejam economicamente viáveis e ecologicamente sustentáveis19, pois,
de acordo com David Fleming:

[...] Quando a produção de petróleo não conseguir ser igual à demanda acontecerá
um choque de petróleo. (...) Esse acontecimento vai ser o começo do fim da economia de
mercado baseada no petróleo; e é para quando esse momento chegar que nós já devíamos
ter construído uma infra-estrutura de energia renovável, apoiada em sistemas de
conservação de energia que reduziriam a demanda de energia para menos de um terço
da que utilizamos no presente. Porém, essa infra-estrutura leva no mínimo 25 anos para
ser construída, e como quase nada começou, a falta de petróleo que pode ser esperada para
os próximos dez anos será catastrófica.20

O debate acerca da sustentabilidade do desenvolvimento econômico já está em
curso. Muitos institutos de pesquisa, públicos e privados (principalmente aqueles
ligados às grandes empresas de energia) estão a estudar fontes energéticas que possam
suplantar o padrão petrolífero. Fontes energéticas renováveis que possam proporcionar
um maior desenvolvimento sócio-econômico é o que debateremos a seguir.

5. Energia renovável e desenvolvimento econômico

Conforme salientamos ao longo deste trabalho, o padrão de desenvolvimento
econômico está intimamente ligado ao padrão energético. A humanidade está diante
daquelas “encruzilhadas da História” em que o modelo energético a seguir pode
determinar a estrutura econômica dos próximos séculos. O modelo a ser adotado
pode limitar ou expandir o nível de vida das pessoas.

A escolha do novo modelo abarca pelo menos três variáveis centrais: o impacto
sobre o meio ambiente, a disponibilidade de recursos e os custos. Acerca da primeira
variável é preciso considerar os impactos do padrão energético sobre a vida no planeta.
Ainda há muita controvérsia, mas o problema do aquecimento global, o chamado
“efeito estufa”, está preocupando um número cada vez mais expressivo de cientistas.
Secas prolongadas, tempestades torrenciais, elevadas temperaturas em zonas
temperadas, degelo das calotas polares etc. vêm sendo associadas ao aumento da
emissão de gás carbônico na atmosfera. Por conta disso, coloca-se em xeque a viabilidade
de modelos baseados em energia fóssil, como carvão, petróleo, gás natural ou mesmo
moléculas de gás metano depositadas no fundo dos oceanos.

Por outro lado, entra em pauta a questão da sustentabilidade dos recursos
energéticos, tal como ressaltaram Meadows e outros. Sendo o planeta um circuito
fechado e desconsiderando a troca interplanetária de matérias-primas, e levando-se
em conta que o consumo cresça ou permaneça estável, o fim dos recursos minerais
seria uma questão de tempo. Logo, a substituição de uma fonte não-renovável por

19 É importante salientar que a energia termo-nuclear desenvolveu-se de forma acentuada entre o fim da Segunda
Guerra Mundial e meados da década de 80. No entanto, acidentes de grandes proporções como os ocorridos em
1979 na usina de Three Mile Island, nos Estados Unidos, e o de Chernobyl, em 1986, na antiga União Soviética,
provocaram forte oposição da opinião pública mundial por conta dos potenciais riscos advindos dessa fonte
energética. Desde então, sob pressão de grupos ambientalistas, os projetos de novas usinas foram abandonados
em países como Alemanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Não obstante, 80% da energia elétrica consumida na
França e 25% da consumida nos Estados Unidos ainda são produzidas em usinas termo-nucleares.
20 FLEMING, David. The reality principle. Ecologist, Vol 31, Issue 9, nov 2001, p. 45. Tradução nossa.
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outra também não-renovável colocaria desde pronto um limite ao modelo subseqüente.
Admitindo-se esta tese, um modelo não-fechado seria baseado em fontes energéticas
renováveis.

Por fim, a questão dos custos é também fundamental. Conforme a opinião de
Schumpeter salientada no início deste trabalho, os agentes econômicos tendem a
escolher os seus recursos (insumos) não baseados na “moda”, mas de acordo com a
relação custo-benefício21. Uma fonte energética pode apresentar uma série de requisitos
desejáveis, seja do ponto de vista da sustentabilidade ou da preservação ambiental,
porém, se não for mais eficiente em termos de custos, ela não será adotada.

Do ponto de vista ambiental e também da sustentabilidade dos recursos, a energia
renovável seria a opção mais racional. Caberia ainda resolver o problema da viabilidade
econômico-financeira. Durante os choques do petróleo dos anos 70, conforme
salientamos, o aumento significativo do preço do óleo cru tornou viável a adoção de
estratégias alternativas que até então eram inviáveis do ponto de vista comercial.
Utilização em larga escala de gás natural, álcool, metanol, energia eólica etc. são exemplos
disso. Um aumento abrupto do preço do barril de petróleo poderia impactar de tal
forma a estrutura econômica que opções aparentemente inviáveis nos dias de hoje
poderiam ser adotadas no futuro.

Comparativamente a outras fontes, como a energia atômica ou a energia fóssil, a
energia renovável apresenta poucos impactos ambientais. Em geral, as usinas nucleares
podem apresentar problemas como o lixo radioativo ou potenciais acidentes
catastróficos. Aos combustíveis fósseis podem ser associados problemas como a
mudança de clima e outros problemas de poluição. Em comparação, os impactos
associados ao uso de energias renováveis são relativamente modestos, conforme o
estudo Limites Ambientais e seus Impactos:

a) Para o vento, os principais problemas são o impacto visual, uma ameaça aos
passarinhos;

b) Grandes projetos de hidrelétricas modificam para sempre o curso dos rios.
Eles podem sofrer quebras de barragens catastróficas, e há evidências que vales alagados
geram grandes quantidades de metano, um gás potente que afeta a camada de ozônio.
Pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) têm um impacto muito menor;

c) Oponentes das usinas de incineração apontam pequenas quantidades de
dioxina e furano de plantas má administradas;

d) Energia das ondas tem impactos modestos. As barragens de ondas sem
dúvida têm um impacto substancial no ecossistema. 22

Ao se analisar o atual padrão de consumo energético do Brasil, verifica-se que a
maior parte da oferta de energia pode ser encaixada no conceito de “renovável”. As
usinas hidrelétricas são responsáveis por mais de 90% da eletricidade gerada no Brasil
e mais de um quarto do combustível utilizado nos transportes é álcool proveniente da
cana-de-açúcar. Além disso, o desenvolvimento de combustíveis como o biodiesel e o

21 FLEMING, David. The reality principle. Ecologist, Vol 31, Issue 9, nov 2001, p. 45. Tradução nossa.
22 Quando se remete ao problema dos custos, é preciso refletir sobre aqueles custos que não entram no cômputo
da energia entregue aos consumidores, qual seja, o dos custos ambientais. Do ponto de vista ambiental, qual o
impacto do alagamento de milhares de hectares? Ou os custos médicos decorrentes de maior poluição atmosférica?
A esse respeito, veja-se: SCHMIDHEINY, Stephan. Mudando o rumo: uma perspectiva empresarial global
sobre desenvolvimento e meio ambiente. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1992, p. 35.
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aumento da oferta de veículos com motores híbridos e/ou a autorização para o uso de motores
a diesel em veículos de passeio (tendo em vista o biodiesel) pode elevar ainda mais a participação
de fontes renováveis na matriz energética nacional.

No entanto, gostaríamos de lembrar a importância da biomassa. Neste conceito
é abarcada toda matéria de origem orgânica não fóssil, animal ou vegetal, que pode ser
aproveitada para gerar calor ou eletricidade. Pode ser melhor definida como a energia
solar armazenada pelas plantas por meio da fotossíntese, quando água e gás carbônico
reagem, transformando-se em açúcar ou celulose, que ficam retidos no tecido vegetal.
A produção de biomassa pode ocorrer também pelo aproveitamento de lixo residencial
e comercial ou resíduos de processos industriais, como serragem, bagaço de cana e
cascas de árvore ou de arroz, o que reduz o desperdício. Mas, para uma produção em
escala maior, pode ser obtida por meio da cana, mandioca, babaçu, macaúba, dendê,
girassol, amendoim, mamona e outras tantas plantas oleaginosas.

Do ponto de vista da geração de emprego e renda, desafios da economia brasileira,
a possibilidade de se produzir energia a partir da biomassa é bastante alvissareira. Isto
porque podem ser dinamizados setores como o da agricultura comercial, em que o
Brasil vem se destacando em qualidade e produtividade, como também a agricultura
familiar. Além disso, conforme salienta a Escola da Biomassa (1988), a biomassa florestal
pode ser retirada de 30% do território impróprio para a agricultura. Plantas como a
mamona e mandioca podem ser produzidas até mesmo no semi-árido nordestino
sem que haja a necessidade do uso intensivo de irrigação. Palmeiras como o babaçu,
a macaúba ou o dendê podem ser manejadas com outras culturas e até mesmo em
áreas pouco afeitas à agricultura como a Amazônia.

Um aspecto importante da energia oriunda de biomassa é o efeito nulo do
ponto de vista atmosférico, ou seja, não contribui para o aumento do “efeito estufa”.
O carbono liberado pela queima de álcool ou de biodiesel é reabsorvido e fixado no
crescimento de novas plantas. Por conta disso, a opção pela biomassa pode se reverter
em ganhos financeiros para o Brasil. Com a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto,
a partir de 2005, surge a oportunidade de se negociar certificados de emissão de CO2.
O comércio de certificados de emissão de poluentes causadores do efeito-estufa deverá
contribuir para a redução das emissões de gás carbônico na atmosfera, conforme
consta daquele protocolo23. O sistema prevê que empresas possam comprar e vender
direitos de poluir a atmosfera. Isso possibilita que empresas que emitam uma quantidade
de CO2 inferior à permitida possam vender para outras seus direitos de emissão. A
meta é estimular a indústria a reduzir suas emissões e ao mesmo tempo garantir uma
certa flexibilidade para as empresas. Para o Brasil, isto pode se reverter em grande
oportunidade de negócio para o setor ligado à produção de biomassa.

23 A Conferência Mundial sobre o Clima, patrocinada pela ONU, foi realizada em Kyoto, no Japão, em dezembro
de 1997, e dela participaram a cerca de 10 mil delegados, observadores e jornalistas. A conferência culminou na
decisão por consenso de adotar-se um Protocolo segundo o qual os países industrializados reduziriam suas
emissões combinadas de gases de efeito estufa em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990 até o período
entre 2008 e 2012. Esse compromisso, com vinculação legal, prometia produzir uma reversão da tendência
histórica de crescimento das emissões iniciadas nesses países há cerca de 150 anos. O acordo somente entraria
em vigor 90 dias após a sua ratificação por pelo menos 55 Partes da Convenção, incluindo os países desenvolvidos
que contabilizaram pelo menos 55% das emissões totais de dióxido de carbono em 1990. Diante da recusa do
governo norte-americano de assinar o protocolo, sua implementação dependia da assinatura da Rússia, o que
aconteceu em novembro de 2004. Consultar: BRASIL. Ministério de Ciência e Tecnologia. Protocolo de
Quioto. Disponível em <http://www.mct.gov.br/clima/quioto/protocol.htm>. Acesso em: 02 nov 2004.



101

Vale destacar que a adoção de combustíveis oriundos de biomassa é uma ação de
curto e médio prazos. A pesquisa energética em outros setores, como a utilização de
hidrogênio em veículos ou o aprimoramento dos painéis solares para a geração de
energia elétrica tendem a ser mais eficientes em longo prazo. Por outro lado, o
desenvolvimento da energia nuclear ainda está em curso. No futuro, o desenvolvimento
tecnológico pode encontrar outro paradigma energético. Entretanto, enquanto persistir
o padrão tecnológico baseado no motor a explosão interna, a produção de energia a
partir da biomassa é uma solução bastante factível. De acordo com Vasconcellos (2001:
103):

Extrapolando-se estes exemplos para o atual contexto internacional, pode-se afirmar
que, com tecnologia já por nós dominada mediante desenvolvimentos perfeitamente
previsíveis, florestas e culturas energéticas do nosso mundo tropical poderiam suprir,
praticamente, todas as necessidades mundiais de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos,
bem como de eletricidade, por um período de tempo ilimitado. Em definitivo, por suas
próprias potencialidades de promoção econômica e social e sua extensão, a biomassa pode
constituir, a médio prazo, o principal pólo de desenvolvimento do mundo tropical e, a
mais longo prazo, poderosa alavanca de mudança da estrutura de poder mundial. 24

As oportunidades com relação à energia vão depender do uso que fizermos da
mesma no futuro e das escolhas que fizermos agora para modificar a situação atual no
mundo. Já em 1990 o cientista brasileiro José Goldemberg já salientava esta questão.

As grandes oportunidades para os países menos desenvolvidos (PMD) estão no futuro.
Porque esses países são menos desenvolvidos, há uma demanda imensa por novas estradas,
novas escolas, novas indústrias, e em muitos casos cidades inteiras e desenvolvimento de
todo o meio rural. Tecnologias modernas e novas poupadoras de energia podem e devem
ser incorporadas nesses projetos. É ao fazer isso que os (PMDs) têm a oportunidade única
de ultrapassar os países industrializados onde já existe uma infra-estrutura obsoleta já
construída requerendo uma  imensa quantidade de mudanças estruturais.25

São em momentos de mudança do paradigma energético e da tecnologia dele
decorrente que países menos desenvolvidos podem dar um salto qualitativo. O apoio
a projetos inovadores na área energética pode possibilitar a restruturação da capacidade
produtiva do país e também a inserção do Brasil no contexto internacional. Tarefa de
tal monta não pode depender exclusivamente do esforço governamental. Requer de
empresários imaginação e investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento para o
aprimoramento dos projetos já em curso.

6. Considerações finais

Conforme discutimos ao longo deste trabalho, há uma estreita ligação entre o
estágio de civilização e o padrão tecnológico. Desde a queima de madeira até a energia
nuclear o ser humano vem se apropriando da natureza e aumentando sua potencialidade.
No entanto, a era da energia fóssil (carvão, petróleo e gás natural), ao mesmo momento
em que possibilitou a Revolução Industrial e a produção massificada de mercadorias,
criou um passivo ambiental de grandes proporções, particularmente no que tange ao

24 VASCONCELLOS, Gilberto Felisberto. Biomassa: a eterna energia do futuro. São Paulo: Editora Senac, 2001, p. 103.
25 GOLDEMBERG, José. Solving Energy Problems in developing countries. Energy Journal. Vol. 11, Issue 1,
jan 1990, p. 19. Tradução nossa.
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“efeito estufa”. Criar um padrão alternativo e ambientalmente sustentável é o grande
desafio de nossa época. Neste contexto destacam-se fontes energéticas ligadas à
biomassa, mas não apenas estas. A energia potencializa o ser humano. Todas essas
potencialidades precisam ser utilizadas não somente para o conforto material e bem-
estar desta geração, mas para assegurar que no futuro nossos filhos e netos possam
desfrutar de padrões de vida dignos e possam usufruir da natureza, além de encontrar
um mundo melhor do que aquele que nós encontramos.
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“Sucumbência recursal”:
uma proposta de fundo

econômico para a
morosidade do Judiciário

Francisco César Pinheiro Rodrigues*

Resumo: Este artigo discute a morosidade do Judiciário e examina
criticamente as suas causas conforme apontadas no debate sobre o
assunto. Dentre elas, destaca como mais importante a lentidão
processual estimulada por um número excessivo de recursos. Mostra
também algumas conseqüências econômicas do problema e examina
várias propostas para a sua solução, enfatizando as limitações de cada
uma delas.  Na seqüência, propõe uma solução de fundo econômico,
a “sucumbência recursal”, que desestimularia os sucessivos recursos
impondo-lhes um ônus hoje inexistente. A proposta inclui uma minuta
de projeto de lei que institucionalizaria essa inovação.

Palavras-chave: Judiciário, morosidade processual, “sucumbência
recursal”.

Introdução

O povo brasileiro – nele incluída a maior parte dos magistrados – está coberto
de razões quando critica a lentidão com que tramitam as ações judiciais.
Superficialmente informado pela mídia – um estudo abrangente e especializado
tomaria um tempo excessivo, incompatível com a velocidade do jornalismo –,
busca encontrar um culpado bem visível, físico, pela demora. No caso, obviamente,
o magistrado. “Afinal” – indaga o homem da rua, e mesmo alguns jornalistas –
“não são os juízes que conduzem os processos?” Como são os magistrados os
encarregados de “conduzir” a justiça, e esta permanece emperrada, a culpa seria,
claro, do “condutor”. É uma conclusão um tanto apressada, mas compreensível,
da grande maioria da população que observa apenas o resultado mais à vista.

Este artigo examina inicialmente a validade dessa e de outras razões
apontadas como explicativas da morosidade do Judiciário. Faz isso na primeira
seção do texto, cuja conclusão é a de que a razão fundamental é a lentidão
processual estimulada por um número excessivo de recursos. Na segunda seção
são apontadas algumas conseqüências econômicas da morosidade do Judiciário,
enquanto a terceira examina várias propostas de solução para o problema,
enfatizando as limitações de cada uma delas. Na quarta seção propõe-se uma

* Francisco César Pinheiro Rodrigues é desembargador (aposentado) do Tribunal de Justiça de São Paulo.
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solução de fundo econômico, a “sucumbência recursal”, que desestimularia os
sucessivos recursos impondo-lhes um ônus hoje inexistente. A proposta inclui
uma minuta de projeto de lei que institucionalizaria essa inovação. A quinta
seção apresenta considerações adicionais.

1. Razões da morosidade do Judiciário

Seriam os juízes os culpados?

Grosseiramente comparando, se um carro, na estrada, viaja com excessiva
lentidão, atrapalhando o tráfego, a primeira reação dos demais motoristas é
buzinar e olhar feio para o chofer do carro moroso. Sem saber, muitas vezes,
que o censurado pode até ser, individualmente, um ás do volante – melhor
piloto que muitos que o criticam – e está, naquele momento, fazendo o possível,
dadas as circunstâncias, com a máquina que conduz. A causa da morosidade
pode estar no motor, no combustível adulterado, no mau estado das rodas, na
própria faixa esburacada da rodovia – que é legalmente obrigado a seguir –, na
enferrujada carroceria ou no conjunto das variadas deficiências. É o que ocorre,
metaforicamente, com a Justiça Brasileira.

Pode a morosidade, claro, vez por outra (uma pequena minoria, como em
todas as profissões), estar no próprio juiz, inerentemente lento, ou preguiçoso,
ou desmotivado. Portador, talvez, de uma deficiência de natureza, digamos,
“quantitativa”, inata, que lhe torna difícil manter um intenso ritmo de trabalho.
Há alguns poucos casos assim: juiz honesto, culto, justo, mas lerdo, “pensador”
ou perfeccionista demais; qualidade (o perfeccionismo) certamente elogiável
em um “Justice” da Suprema Corte Norte-Americana, que julga em torno de
cem processos por ano, mas um defeito no juiz brasileiro obrigado à produção
em massa, por vezes com rapidez forçada, excessiva, despachando e sentenciando
em milhares de processos em varas e tribunais cada vez mais congestionados.

Voltando ao caso de alguns juízes morosos, essa lentidão reflexiva, que
seria virtude se lhe fossem exigidas apenas qualidade e profundidade, é agravada
– um fator de tensão – pela responsabilidade moral da função judicial porque é
inadmissível, eticamente, decidir sem estudar minuciosamente as peculiaridades
de cada caso, acrescentando, à proverbial demora da nossa Justiça, o “chute” da
decisão irresponsável. Na empresa privada, se o trabalho é excessivo, o patrão
remaneja seu pessoal à vontade, conforme suas características pessoais, e contrata
rapidamente novos funcionários, quantos forem necessários. Na Justiça isso é
mais difícil. A contratação não ocorre porque a criação de cargos depende de lei
e é um outro Poder, o Executivo, que determina o quanto se pode gastar. Em
conseqüência, o número de varas e assentos nos tribunais permanece quase o
mesmo por décadas, pouco importando a quantidade de feitos que ingressam
anualmente na primeira instância, ou sobem em grau de recurso. E o mesmo
ocorre com o número de funcionários dos cartórios. O público, desconhecendo
o lado quantitativo da morosidade – quantos processos cabem a cada magistrado
processar e julgar anualmente? –, sabe apenas, singelamente, que os processos
demoram. E demoram, mesmo. Mas a quem cabe a culpa, visto o serviço
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judiciário como um todo? O Judiciário é obrigado a receber todas as petições
iniciais, mesmo não tendo condições materiais razoáveis para isso. Aceitando
mais do que pode digerir, a culpa é dele?

Quanto aos casos – felizmente raros – de autêntica preguiça,
irresponsabilidade ou até mesmo de desonestidade do juiz, cabe dizer que
nenhuma profissão está vacinada contra o ingresso, em seu seio, de algumas
pessoas com tais características. Quando ocorre uma desonestidade, as denúncias
quase sempre são anônimas, o que desmotiva sua apuração, por suspeita a fonte
da denúncia. Lembre-se de que em toda decisão judicial há um lado perdedor
que, com freqüência, vê como desonestidade ou favoritismo qualquer decisão
que contrarie seu ponto de vista. Nenhum tipo de atividade humana (a não ser
a de seu equivalente esportivo, o árbitro de futebol) é tão suscetível de provocar
críticas e ressentimentos. Daí a orientação anterior, dos tribunais, de só abrir
sindicâncias contra magistrados quando a denúncia era assinada – “há que se
exigir um mínimo de responsabilidade no denunciante”, pensavam as
corregedorias –, norma que seria o caso de se rever porque o medo de represálias
inibe a fiscalização por parte da população.

O pecado do silêncio e a necessidade da estridência

Alguém pode argumentar que, no caso brasileiro, se a culpa pela lentidão
não é dos juízes, como agora alegado, mas de outros Poderes – do Executivo,
que nega as verbas necessárias, e do Legislativo, que não elabora leis mais
inteligentes e eficazes –, caberia aos magistrados exigir dos demais Poderes,
incisivamente e até com alarde, que cumprissem seu papel, porque, afinal – diria
esse “alguém”, insistindo na metáfora –, cabe ao motorista informar ao “patrão”
(o povo brasileiro) o que deve ser consertado no veículo que lhe cabe dirigir. Se
o chofer (o juiz), que está em contato diário com os detalhes, não informa ao
dono do carro (o povo, por seus representantes) quais os defeitos da máquina,
como o patrão poderia adivinhá-los?

Nesse ponto, o hipotético crítico teria razão, pelo menos parcial. O Judiciário
brasileiro não foi, no passado (a partir da Constituição Federal de 1988, que
ampliou direitos e conseqüente número de demandas), suficientemente insistente,
ou mesmo estridente, em apontar as falhas de nossa legislação processual no dar
resposta ao desafio de crescimento desmesurado da procura do serviço público
denominado Justiça. Um fator quantitativo influindo negativamente no fator
qualitativo: um Poder crescentemente desrespeitado porque lento demais,
manietado por uma legislação processual anacrônica e até mesmo ingênua.

A raiz do problema: a sistemática dos recursos processuais

Essa legislação processual chega a ser ingênua por presumir que todo recurso
processual é motivado pelo “anseio de justiça”, quando isso não é verdade. O
anseio é pela enorme vantagem econômico-temporal oriunda do simples ato de
redigir uma petição dizendo ter ocorrido um erro no julgamento e pedindo
outro e depois mais outro. A grande maioria dos recursos visa apenas o benefício
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financeiro resultante de se jogar para um futuro incerto o cumprimento de uma
obrigação. O retardamento decorre do gargalo que se forma na distribuição dos
recursos nos tribunais, quando milhares de processos chegam quase ao mesmo tempo
para exame por um limitado número de julgadores. E quanto mais difundida a notícia
do gargalo, maior o número de recursos interpostos porque a demora, no caso, significa
dinheiro não desembolsado. Time is money, também para o devedor em juízo. A
“torneira de saída” da justiça (o encerramento e arquivamento dos processos) é muito
mais apertada que a “torneira de entrada” (o ajuizamento das ações). Urge, portanto,
acelerar o fluxo, corrigindo os defeitos das válvulas que controlam a velocidade da
água processual. E a válvula principal, defeituosa, chama-se recurso judicial. Aliás, são
inúmeras as válvulas disponíveis.

As decisões de primeira instância, por mais sobrecarregadas que estejam as varas,
raramente demoram muito. Vários meses, um ano, raramente dois? A grande tragédia
cronológica começa com os recursos, notadamente na fase de execução. Até no dia da
praça do bem penhorado, quando tudo deveria estar terminado, nosso Código de
Processo Civil dá oportunidade ao devedor para o início de um novo calvário para a
parte credora: os embargos à arrematação, com defesa, instrução, agravos, sentença,
embargos de declaração, apelação, recurso especial e extraordinário. Mesmo o devedor
sabendo que vai perder todos os recursos vale a pena recorrer quando a dívida é muito
alta. O credor pode falecer a qualquer momento, pois não? E falecendo, no pedido de
habilitação do espólio pode-se encontrar um detalhe qualquer que dê margem à
discussão, exigindo decisão e possibilitando uma série de recursos contra essa decisão.

Só bem recentemente é que – premidos pelo gigantesco represamento de
recursos processuais e gritos da mídia –, os magistrados começaram a cobrar
dos demais Poderes as providências que só estes teriam condições de tomar:
elaborar melhores leis – leia-se: mais inteligentes; qualidade, não quantidade – e
mais recursos financeiros para contratação de funcionários, juízes, e ampliação
da máquina judiciária. Obedientes demais à velha teoria da separação dos poderes
(ao Legislativo caberia elaborar as leis e ao Judiciário decidir os conflitos de
interesses), os juízes brasileiros apenas vez por outra, individualmente, escreviam
artigos doutrinários ou faziam curtas observações, em sentenças ou acórdãos,
criticando a falta de praticidade das leis processuais. Achavam que lhes bastava
fazer o que se exigia deles, institucionalmente: julgar as demandas conforme a
legislação em vigor. Mesmo porque mal tinham tempo para dar conta da enorme
massa de trabalho que lhes chegava às mãos diariamente. E legislar bem, não
obstante as aparências em contrário, é tarefa extremamente difícil porque significa
lidar com um material imprevisível: o comportamento humano; hoje não só
local mas mundial, tendo em vista a globalização. Leis bem intencionadas
transformam-se, por vezes, em fiasco, “não pegam”. “Se minha sugestão se
transformar em lei e não der certo”, perguntava-se o juiz, “como ficará minha
reputação intelectual?” E, quando aposentado, já com tempo disponível, presume
que sua opinião perdeu influência, sendo ouvido com respeitoso descaso pelo
legislador, não obstante o elogioso tratamento de “excelência”. O juiz da ativa
não sugeria modificações porque não tinha tempo e pensava que seria pouco
ouvido. O aposentado não sugeria nada porque sentia perda de autoridade.

“Sucumbência recursal”: uma proposta de fundo..., Francisco César Pinheiro Rodrigues, p. 104-123.
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Se o magistrado aposentado passa a advogar, a expectativa – perfeitamente
normal – de lucrar na nova profissão acaba turvando seu ideal de aperfeiçoamento
da Justiça, pois, infelizmente, no Brasil, é extremamente vantajoso,
profissionalmente, utilizar as deficiências processuais legislativas que alimentam
a morosidade. E demora, pura e simples, é o que pretende a maioria dos clientes.
Há, obviamente, mais devedores do que credores no país. Para cada banco credor
há centenas de devedores. Para não perder o bom cliente, espécime cada vez
mais raro porque houve um empobrecimento geral da classe média, o advogado
precisa atender ao seu desejo de morosidade, do contrário o cliente simplesmente
desaparece, muda de advogado. E o novo patrono não terá qualquer escrúpulo
de, por exemplo, embargar a execução de um título de crédito perfeitamente
regular, recorrendo sempre contra qualquer decisão porque, afinal, a obrigação
primordial do advogado é defender os interesses do cliente, utilizando a legislação
em vigor. O profissional sempre poderá se defender da censura moral
perguntando, com certa razão: “O que há de errado em defender o interesse de
meu cliente utilizando a legislação processual disponível? E por que só eu e meu
cliente devemos agir como ‘santinhos’ quando todos os outros, inclusive o poder
público, usam e abusam do direito de recorrer?”

Note-se que a intenção protelatória pode, algumas vezes, ser algo justificada
– em sentido não-processual, claro – pelo devedor e seu advogado, porque há
muitos casos em que o devedor sente-se sinceramente vítima de governos
incompetentes, carga excessiva de tributos, imprevistas e devastadoras ondas
financeiras da globalização, ou cobrança de empréstimos a juros leoninos. Nestes
casos o devedor usa a protelação processual como uma informal “vingança
compensatória” contra (a seu ver) autênticas extorsões legais e contratuais. Se
os juros contratuais são gigantescos, acordados pelo devedor em situação de
desespero, com um banco, por exemplo, o devedor procura acreditar que o
futuro possa lhe ser mais promissor, talvez ganhando na loteria. Pensando assim,
instrui seu advogado a “eternizar” a cobrança judicial. É, como já disse antes,
uma espécie de “moratória” imposta pelo devedor contra seu credor, algo
parecido com uma “justiça (financeira) pelas próprias mãos”, um vigilante em
causa própria, utilizando o Judiciário para punir o “criminoso”. E o Judiciário é
obrigado a processar essa distorção, lendo longas petições cheias de “conversa
mole” ou considerações sociológicas que, mesmo justas, não podem invalidar o
convencionado em contrato. Os recursos são processados porque estão previstos
em lei, devendo ser lidos e julgados.

Também os devedores mal-intencionados usam e abusam no aproveitamento
da inocência da lei processual. O dono de um importante empresa queixava-se,
em entrevista a uma jornalista, algum tempo atrás, que alguns concorrentes
estavam simplesmente deixando de recolher o ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços). Com isso podiam vender seus produtos por menor
preço. E sem grandes riscos, acrescentamos nós, porque não é crime tributário
simplesmente dever ao fisco. Exigindo o grande contribuinte (teoricamente
falando, porque não contribui, ou o faz com doentia lentidão) de seu advogado
que “estique” em juízo, por muitos anos, a cobrança fiscal, a vantagem financeira
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decorrente é compensadora, mesmo considerando a multa que terá de pagar vários
anos depois. Dispensando-se de recolher impostos, vendendo mais que os concorrentes
cumpridores de seu dever, os devedores voluntariamente relapsos podem chegar a uma
posição privilegiada no mercado. Todos esses fatores – multa, correção, juros, despesas
com advogado, etc. – são avaliados, antes de cada recurso processual, ocupando o
manuseio da máquina de calcular um papel muito mais saliente que o folhear dos códigos.

Essa tática do contribuinte de retardar o pagamento de impostos ainda é
estimulada pela perspectiva de que os governos, desesperados, necessitando
urgentemente de dinheiro e sabendo que a cobrança judicial vai demorar, acabe
concedendo um programa de refinanciamento de dívidas fiscais qualquer, com perdão
parcial da dívida. Aí o grande devedor ingressa nesse programa, mas algum tempo
depois talvez decida descumprir o acordo celebrado porque sabe que o descumprimento
dele implica no retorno da cobrança ao emperrado e congestionado processo judicial.
A água volta ao mesmo rio represado. Em suma, é quase sempre lucrativo dever, no
Brasil, desde que o devedor tenha um mínimo de recursos para contratar um advogado.
Já dever aos bancos é mais perigoso porque um dia, embora longínquo, o processo
pode terminar, mostrando um débito impagável.

Os advogados e a morosidade do Judiciário

Friso, aqui, que não se pretende censurar moralmente o advogado brasileiro.
É o sistema que está errado, poluído; não o profissional, que, mesmo não sabendo
disso agora, acabará se tornando uma vítima dessa poluição, quando os credores
desanimarem de os contratar. Somente uma nova e realista mecânica processual é
que pode corrigir a distorção. Por que, pergunta-se o advogado, deve ele ser
censurado por recorrer para ganhar tempo, beneficiando seu cliente – que pode até
ser uma excelente pessoa, moralmente correta, vítima de fatores adversos da economia
–, quando todos os outros demandantes, inclusive o governo, fazem o mesmo?
Mesmo que ele, no íntimo, seja um profissional de elevada conduta profissional,
dificilmente deixará de atender ao pedido de seu cliente em dificuldade financeira,
às vezes um amigo.

Cumpre, assim, doravante, instituir, com nova sistemática recursal, uma
mecânica que induza economicamente o devedor, usando a mesmíssima maquininha
de calcular, a postular com seriedade. Nada de modificações processuais com
introdução de “chicotes” punitivos contra o advogado, ou carrancas moralistas,
como tem sido uma tendência bem recente. A necessidade de sobreviver
profissionalmente, a macroeconomia ingrata, as exigências do “mercado” (leia-se:
clientela) e, por vezes, o reconhecimento de que o cliente está sendo contratualmente,
“legalmente” espoliado, obrigam os profissionais a peticionar usando a legislação
em vigor, inclusive as suas falhas. É fácil para os juízes (que têm um ganho mensal
certo do Estado) exigir dos advogados uma pureza absoluta em termos de recursos
processuais, a renúncia do ganho profissional, quando o procurador sabe que não
adianta agir como anjo quando outros colegas atenderão o pedido do cliente
dispensado por querer protelar. É preciso, insista-se, modificar o sistema, usando
estímulos econômicos dirigidos às partes, não a seus procuradores. Estes, repita-se,
têm de fazer o que pede o cliente, se o pedido está autorizado por lei.

“Sucumbência recursal”: uma proposta de fundo..., Francisco César Pinheiro Rodrigues, p. 104-123.
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Alguém poderá lembrar que todos os advogados certamente estão ansiosos
por essa mudança de sistemática dos recursos, interessados numa justiça rápida,
porque também têm, entre seus clientes, partes credoras. Nesse ponto, cabe
lembrar o que já foi dito antes: é muito maior o número de clientes devedores
do que de credores. E advogados precisam de mais clientes; não são funcionários
públicos, ganhando do Estado. E quando o cliente é credor a demora do seu
processo também não traz grandes prejuízos ao procurador porque os escritórios
cobram, adiantadamente, do cliente credor, um percentual do crédito, antes do
ajuizamento da ação. Não esperam para receber no fim, porque os processos
custam a terminar. E não é rara a cobrança, pelo escritório, de uma espécie de
“taxa de acompanhamento” mensal, porque, afinal, os processos demoram
demais. Assim, não perdem nunca, com o atual sistema. Em suma, pode-se
dizer que, no geral, a morosidade dos processos não afeta, necessariamente,
significativa parcela dos advogados. Daí a desmotivação da OAB nacional para
“endurecer” a sistemática dos recursos processuais.

Uma certa parcela de profissionais, porém, gostaria que a Justiça fosse mais
célere, que os recursos fossem utilizados apenas para sua finalidade normal, a de
corrigir a injustiça da decisão anterior; não como instrumento usual de protelação,
como ocorre no Brasil. Muitos advogados sentem-se constrangidos quando
têm de explicar, aos seus clientes credores, que não têm o mínimo prognóstico
quanto ao término do processo. E há mais: instituições credoras estão
crescentemente optando por dispensar os serviços de advogados, preferindo
fazer um acordo, modesto, diretamente com o devedor, que também acaba
dispensando seu advogado porque a proposta do credor foi muito vantajosa e
não há mais motivo para gasto com o profissional. No longo prazo, a demora
sistemática, ensejada pelos gargalos nos tribunais, acabará se transformando,
profissionalmente, em um tiro pela culatra.

O comportamento processual do Poder Público

Freqüentemente ministros dos Tribunais Superiores argumentam que o
Poder Público é o maior procrastinador de demandas judiciais. Mas o Executivo
pode se defender alegando que, na área fiscal e previdenciária, sofre
tremendamente nas mãos dos devedores, que recorrem interminavelmente. Pode
argumentar que paga na mesma moeda o truque elementar de retardar cobranças
mediando uma simples petição de recurso, seja ele bem redigido ou não, porque
o que interessa é a demora. Às vezes um recurso pessimamente redigido (talvez
voluntariamente) tem maior proveito, em termos de retardamento, do que o
recurso bem redigido porque o relator custa a entender qual é, afinal, a queixa
do recorrente.

Pelo que dizem os jornais, grandes devedores de contribuições
previdenciárias devem, na Justiça, valor bem superior a R$ 30 bilhões. Isso não
aconteceria se a lei fosse mais severa, impondo novos honorários para cada recurso
totalmente vencido. O sofrimento do Poder Público é tanto que perdoa milhares
de pequenas dívidas e concede refinanciamentos fiscais permitindo parcelamentos
com prazos que ultrapassam, por décadas, a vida dos titulares das empresas
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devedoras. Os refinanciamentos fiscais são o maior atestado do caos judiciário em
que se meteu o Brasil por falta de previsão e engenho legislativo no lidar com a
faceta quantitativa do fenômeno de distribuir justiça.

O que só a matemática descobre

Parece que a tradicional “aversão à matemática” dos bacharéis, principalmente
aqueles com assento no Congresso Nacional, dificulta o reconhecimento de que
a atual crise do Judiciário é um fenômeno essencialmente quantitativo, de massa.
Critica-se a lentidão sem atentar para a origem do fenômeno, que não está nas
pessoas, nos magistrados. Está “nos números”, como dizia o professor Delfim
Netto. Esses os verdadeiros culpados da atual crise. Os juízes brasileiros são, na
maioria, competentes, mesmo porque os concursos de ingresso na carreira são
dificílimos. E são também operosos, pelo menos nos grandes centros. O problema
principal está na quantidade de recursos, com perdão pela insistência. Há também,
claro, uma imensa sobrecarga na primeira instância, mas como há uma única
primeira instância, e “n” instâncias recursais, a soma destas explica a quase
“imortalidade” de nossas demandas judiciais.

Já que falamos em matemática, em fatores quantitativos, e o enfoque é
importante – na verdade essencial –, cabe, agora, um parêntese para aprofundar
ligeiramente o assunto, pedindo licença para novamente utilizar uma analogia
que nos parece útil na formação do convencimento. Durante décadas a
humanidade fumou, sem perceber que o hábito causava danos à saúde e aos
cofres públicos. A estes, porque o Estado não pode, simplesmente, recusar ao
cidadão, mesmo pobre, alguma assistência médica quando ele o procura
queixando-se de angina e sintomas de câncer. É preciso aplicar na Saúde e na
Previdência Social verbas imensas para remediar as conseqüências do fumo. O
cigarro tem uma aparência inocente e dá às mãos uma ocupação elegante. Não
havia porque, no passado, suspeitar que no tubinho branco havia um inimigo
oculto, matando em larga escala embora muitos anos depois. Afinal, muita gente
fumava, e ainda fuma, sem morrer canceroso ou de enfarte. E o câncer pulmonar
pode atacar um não-fumante. Não obstante, a estatística veio comprovar um
liame que não estava claramente visível: que o fumo aumenta extraordinariamente
o risco de enfarte e tumores. Os médicos-estatísticos – desconheço quem foi o
“detetive” que descobriu o sutil criminoso –, corroborando pesquisas científicas,
é que perceberam o que não estava facilmente aparente: o grande dano, causado
pelo fumo, aos indivíduos e às finanças da nação. Quem diria que aquela
“fumacinha” era tão perigosa...

Da mesma forma devemos encarar o recurso protelatório. O advogado
redige um recurso para ganhar tempo em favor do cliente, um sujeito honesto,
simpático e que apenas quer “um tempo” para equilibrar suas finanças. Não há
por que ter dramas de consciência porque o recurso está previsto na lei e quando
ele, advogado, atua pelo lado do credor, sofre com igual protelação, arquitetada
pela parte contrária. É só aquele caso, de recorrer para ganhar tempo, ou alguns
poucos outros, no seu escritório. Exagero ficar pensando em conseqüências
macroeconômicas, como se ele fosse um ministro do Planejamento. Ocorre que

“Sucumbência recursal”: uma proposta de fundo..., Francisco César Pinheiro Rodrigues, p. 104-123.



112 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.3(6), jan.2005

igual procedimento é copiado por centenas de milhares de partes devedoras,
grandes e pequenas, produzindo a quase paralisação do serviço de distribuição
de justiça. Aí a simples quantidade de petições quase inocentes adquire um
outro significado. Surge a crise desmoralizadora de todo um Poder. Em
conclusão: o recurso protelatório é o “cigarro” do judiciário. O problema, tal
como nas pesquisas dos males do tabaco, se manifesta numericamente e pode
assim ser aferido.

2. Conseqüências econômicas da morosidade

Qual o dano, para nosso país, de uma justiça involuntariamente morosa,
além do fato óbvio da indignação da parte que tem razão, e da desmoralização
do Poder Judiciário?

Para começar, juros bancários altíssimos. Os bancos, sabendo que o seu
devedor pode, eventualmente, não pagar o empréstimo na data marcada e
esticar a cobrança anos e anos, pagando no decorrer do processo juros
moratórios de 0,5% – ou, se aplicado o novo Código Civil, a taxa Selic –,
exigem, no contrato, juros elevadíssimos. Uma prova desse liame entre o
percentual alto dos juros e a morosidade da justiça está no fato de os bancos,
recentemente, cobrarem juros bem mais baixos quando o pagamento do
empréstimo é descontado no holerite do mutuário, empregado. Sendo o
desconto feito “na fonte”, com alta probabilidade de rápido retorno, os juros
baixam significativamente. E quem não quer juros mais baixos, que estimulam
compras a prazo e o conseqüente aumento da produção, do emprego e da
arrecadação de tributos, sem aumento das alíquotas? Se todos pagassem seus
impostos, se a Justiça fosse mais temida, essa maior arrecadação poderia resultar
em diminuição nas alíquotas de todos os impostos.

Ainda não foi exaustivamente estudada pelos economistas a relação entre
justiça lenta (involuntariamente lenta, insisto) e estagnação econômica. Há
uma estreita ligação entre a riqueza de um país e uma justiça rápida e eficaz.
Os vasos são comunicantes. Só que, no Brasil, essa comunicação está
visivelmente “entupida”, bloqueada psicologicamente pela falsa
“especialização”. A maioria dos economistas acha que não deve “palpitar” na
área da Justiça porque “não é do ramo”. E o jurista, com poucas exceções,
também pensa que não deve invadir a seara alheia. Mas ambos estão errados
na delimitação rígida do terreno em que atuam. É preciso atentar para a forte
motivação econômica que está por baixo, pulsando, em cada petição despachada
no fórum. Como já disse, a máquina de calcular é muito mais consultada que
as normas processuais. O que pesa, na cabeça da parte devedora, é a relação
custo-benefício.

Voltando ao problema dos juros, agora sob o ângulo dos empréstimos
internacionais, é sabido que pagamos juros variáveis, conforme a “nota” que
recebe nosso país nas avaliações de riscos feitas por agências internacionais,
consultadas pelos grandes investidores. Entre os diversos itens, cada um com
um peso específico, que compõem a “nota” final do país avaliado – solidez
institucional, estabilidade econômica, credibilidade do governo etc. – está o
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grau de independência, rapidez e eficácia do poder judiciário local. Tentei
saber, por via eletrônica, de alguns articulistas econômicos da imprensa diária,
qual, exatamente, o “peso” do item “justiça” na composição da “nota” de
avaliação de risco das agências, mas não obtive êxito. Talvez não soubessem, por
isso silenciando. De qualquer forma, o fator “eficácia e rapidez” da justiça tem
indubitavelmente um peso considerável na avaliação do “risco Brasil”.

Os credores internacionais, com base na nota má – ou com o pretexto da
nota baixa –, elevam os juros nos empréstimos feitos ao Brasil, quer para o
governo, quer para os particulares. O resultado é um grande prejuízo à economia
do país, obrigando o governo a pagar juros altos aos credores internacionais,
em lugar de aplicar mais recursos na área social (inclusive na Justiça) ou reduzindo
tributos, o que incentivaria o consumo e diminuiria o número de réus na justiça
cível – e até mesmo na criminal, porque o desemprego é um nutriente da
criminalidade dos pobres. Mas o credor internacional pode defender sua exigência
de juros altos alegando que um vultoso empréstimo feito a um particular, mesmo
com as maiores garantias legais (uma hipoteca, por exemplo) pode demorar
vários anos para ser pago. Fosse a nossa legislação processual menos ingênua no
encarar a motivação dos recursos, nosso endividamento, como país, teria um
custo bem menor. Espero que estas considerações despertem a atenção das
autoridades, inclusive as da área econômica. “Mexam na lei, não nos juízes!”,
seria o caso de se gritar, em termos de reforma do Judiciário.

Ainda explorando a estreita relação da economia com a Justiça vale a pena
lembrar que os Estados Unidos empobreceram consideravelmente com a Guerra
de Secessão. Para estimular, findas as hostilidades, o crescimento da economia, o
que fez a Suprema Corte norte-americana? Sabe-se que ela decidiu “prestigiar os
contratos”, sem o que a economia não cresceria. E como os norte-americanos
prestigiaram os contratos? Imprimindo à justiça deles uma dureza, uma severidade
prática – às vezes até exagerada – que nos causa espanto. Causa espanto, mas
explica, em grande parte, o imenso poder econômico daquele país, pois não se
pode negar que a justiça norte-americana contribuiu enormemente para o progresso
e riqueza do país. E é o caso de nos perguntarmos: o que queremos para o Brasil,
em termos de justiça? Uma sucessão enorme de “laboratórios” (tribunais)
perseguindo, em sucessivos exames minuciosos, a fórmula perfeita da “justiça
absoluta” – o que redunda em injustiça, só pela demora –, ou uma justiça mais
rápida e previsível? Penso que a segunda opção é a preferida pelo povo brasileiro,
que quer mais riqueza, emprego e menos lentidão e “vai e vem” nas decisões.

Dirá o leitor que nossa legislação material também prestigia os contratos,
prevendo sanções para o seu descumprimento. Isso é verdade, mas só no plano
teórico, porque se a parte inocente, no contrato violado, vai aos tribunais, pedindo
reparação, a demora, ensejada pelos sucessivos recursos, acaba enfraquecendo a
garantia dada pelo direito material. E isso causa um dano tremendo ao país. Paralisa
os negócios. Se um cidadão, por exemplo, vende seu imóvel a prazo para comprar
outro, também a prazo, corre o risco de perder o imóvel que compromissou
comprar e as prestações que pagou, porque o comprador de seu imóvel pode
cessar o pagamento das prestações e esticar o processo por vários anos.
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Uma comparação com um sistema mais rígido

Mencionei, atrás, a severidade, às vezes até excessiva, da justiça norte-
americana. Basta ver como ocorrem os despejos por falta de pagamento de
aluguéis. As 50 legislações estaduais são bastante duras e, de modo geral, o
inquilino inadimplente não tem muita chance de esticar a discussão do débito
na Justiça. Marcado o dia para sair, se ele não sai o agente da lei arromba a porta
do imóvel e os móveis são colocados na calçada. Brutalidade? Talvez. Mas, em
compensação, os locadores não temem alugar seus imóveis a estranhos. Sabem
que, se este não pagar, sai logo. Já no Brasil os imóveis ficam vazios por meses,
ou anos, porque o locador é obrigado a exigir fiador do futuro inquilino. E
quem quer ser fiador? Mesmo a lei do inquilinato prevendo o depósito de uma
caução de três aluguéis, como garantia de pagamento, as administradoras do
imóvel não aceitam essa garantia porque sabem que o inquilino inadimplente
pode, querendo, retardar por muitos meses, talvez um ano, o despejo. Com
isso, milhares de apartamentos ficam vazios por longos períodos e desaparece o
incentivo para a construção de imóveis para locação. A “bondade” da lei, dando
chances para meses e meses de demora, acaba provocando a latente “maldade”
de menos emprego na construção civil, venda de material de construção,
arrecadação de tributos etc.

 Maior, ainda, a rigidez da justiça norte-americana no encarar os recursos.
Chega a ser inacreditável para nós. Nas condenações ao pagamento de dinheiro, o
devedor só pode apelar da sentença depositando o valor da condenação. Se não
dispõe dessa verba, pode contratar uma entidade financeira, que fará uma caução,
mas, antes de apresentá-la, a financeira se garante com os bens do devedor apelante.
Se este perde o recurso, ela fica com os bens. De modo geral (são 50 legislações),
parece ser esse o esquema. Resultado: o devedor só apela, nesses casos, quando se
sente injustiçado e conta com uma boa probabilidade de ganhar a demanda na
instância superior. Inconveniente, no caso, apelar só para ganhar tempo.

3. As soluções em discussão

Ampliação dos tribunais?

Já que o número de julgadores, nos Tribunais de Apelação e nos Tribunais
Superiores, é insuficiente, pergunta-se: não seria o caso de ampliá-los
extraordinariamente, acabando com o represamento?

Não. Essa seria uma solução primária e dispendiosa, inadequada a um país
em desenvolvimento. Nem mesmo um país rico como os EUA adota essa solução.
O judiciário brasileiro, como qualquer outro, se racional, deve ser simbolizado,
geometricamente, por uma pirâmide: alguns milhares de juízes na base (primeira
instância), uma ou duas centenas no meio da pirâmide (tribunais de apelação) e
umas poucas dezenas no vértice (STJ e STF). Não pode ser o nosso cilindro, em
que todos os processos podem subir em grau de recurso, até o ápice, como
ocorre atualmente. Se não sobe, por exemplo, como recurso extraordinário,
sobe como agravo de instrumento interposto contra a decisão do tribunal local
que negou seguimento ao recurso especial ou extraordinário. Se os tribunais se
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tornassem gigantescos acabariam, depois de alguns anos, às moscas, porque não
mais havendo represamento, gargalos nos tribunais, os devedores deixariam de
recorrer com a freqüência atual, pois obteriam protelação mínima. Muito trabalho
do recorrente para pouco resultado, em termos de demora. O recurso seria
julgado rapidamente. Aí, qual a vantagem de recorrer? E, vale insistir, não se
pode deixar de mencionar aqui as enormes despesas com gigantescos tribunais,
algo impensável em um país em desenvolvimento. Os tribunais norte-americanos
contam com relativamente reduzido número de julgadores, não obstante o gosto
do norte-americano por julgamentos.

A inadequação da “litigância de má-fé”

Há quem argumente que já temos (“basta aplicar!”) na nossa legislação um
mecanismo suficientemente forte para inibir a protelação, via recursos, não
havendo, portanto, necessidade de inovações. Argumenta-se com a “litigância
de má-fé”, que autoriza a imposição de sanções “pesadíssimas” – muito, 1% do
valor da causa... –, mais os prejuízos (comprovados), do art. 18 do Código de
Processo Civil (CPC), resultantes da protelação. E o advogado público está
agora, graças a alterações do Código, com seu pescoço sob a guilhotina (art.
14), tendo em vista o perigo de arcar pessoalmente com a multa de 20% do
valor da causa, além de possíveis sanções criminais, caso o julgador entenda que
ele, advogado, postulou contra o Direito.

O caminho não é este. Está errado, injusto e pouco prático! Vamos examinar
o que ocorre. Inicialmente, não é da natureza do magistrado brasileiro escrever,
a torto e a direito, em sentenças e acórdãos, que a parte (leia-se o advogado) é
um “litigante de má-fé”. A nomenclatura exigível para a reprimenda judicial é
pesada, grosseira, ofende tanto a parte quanto seu advogado, que, muitas vezes,
apenas atendeu a vontade de um cliente, devedor, que pode estar vivendo um
drama pessoal resultante de uma má conjuntura. Se os tribunais brasileiros
começassem a rotular de “litigante de má-fé” a todos os recorrentes devedores
que obviamente não têm razão, os estudiosos estrangeiros de nossa Justiça
passariam a dizer que no Brasil a maioria dos advogados seria portadora de mau
caráter. Um desprestígio para o país.

Além disso, há um certo subjetivismo nessa rotulação – “má-fé” – porque,
por vezes, o advogado ganha um recurso quando esperava perder, e vice-versa.
A grosseria da expressão legal, como já disse, exerce um forte papel inibidor na
aplicação generalizada da “litigância de má-fé” pelos juízes, e por isso tem sido
pouco utilizada. E se fosse largamente utilizada, envenenando o relacionamento
entre magistrados e advogados, aí estaria uma nova e excelente motivação para
o advogado do devedor esticar ainda mais o processo. O advogado atingido
pela pecha, ferido em seu brio, sentir-se-ia autorizado (“quem cala consente”) a
percorrer todas as instâncias, até o STF, só para tentar cancelar a rotulação. A
finalidade de abreviar a duração dos processos ficaria neutralizada.

E tem mais. Além do ridículo percentual de 1%, do art. 18 do CPC, previsto
como multa, a apuração do “prejuízo” sofrido pela parte prejudicada com a
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demora ensejará infindáveis discussões e recursos. Toda decisão que quantificar
o prejuízo pela demora será objeto de razoável recurso. Enfim, não é nada prática
a legislação atual. Até propicia uma maior demora dos processos.

Por sua vez, o art. 14 do CPC, ameaçando gravemente os advogados
públicos com sanções patrimoniais (até 20% do valor da causa) e até mesmo
acenando com sanções criminais, só vai trazer problemas para a administração.
Será arriscado demais, para qualquer advogado, doravante – se mantida a atual
“guilhotina” – trabalhar no serviço público, porque em um único processo,
defendendo os interesses não seus, mas do governo, pode perder todo o seu
patrimônio pessoal e ainda ser processado criminalmente. Note-se que o
advogado público segue a orientação do governo para o qual trabalha. Se o seu
chefe ordena que recorra, o que pode fazer o advogado? Recusar a ordem e
demitir-se para não correr o risco de ser eventualmente punido pelo juiz, com o
pagamento de até 20% do valor da causa? Esta pode ser de milhões de reais.
Além do mais, em certos casos pode haver uma zona cinzenta na configuração
do direito, o que trará uma dúvida cruel entre a decisão de recorrer, ou não,
contra a decisão. O patrimônio do angustiado e insone advogado público vai
depender dos humores do julgador.

Essa solução legal, atual, é injusta e pouco inteligente; não terá futuro. Por
outro lado, obviamente, não é possível, em um país como o Brasil, com uma
média salarial tão baixa, adotar sistemática semelhante à vigente nos EUA para
todos os casos de condenação em dinheiro (com exigência do depósito para
apelar). Talvez isso seja possível em condenações até 50 ou 60 salários mínimos;
não nas condenações muito altas, de centenas de milhares de reais. Notadamente
nas ações de indenização de dano moral, em que os juízes brasileiros ainda
tateiam procurando um ponto de equilíbrio entre ridículas ou exageradas
indenizações. Nesse item – como um parêntese, a mostrar que nenhuma justiça
é perfeita – o juiz norte-americano exagera nos valores. Obviamente, visando
punir o infrator cível, para que não volte a incidir no erro, mas involuntariamente
incentivando a indústria de altas indenizações, fator que leva o jovem norte-
americano a optar pelo estudo do Direito só para ficar rico. O tema, porém,
foge aos objetivos deste artigo.

Conciliação e arbitragem ainda sem espaço

Pensou-se, no Brasil, na última década, em agilizar a justiça cível estimulando
as formas alternativas de resolução de disputas. Até foi elaborado um diploma a
respeito, a Lei 9.307/96, bem redigida, mas relativamente pouco utilizada.
Isso porque nenhum devedor – quando sabe perfeitamente que o é – vai optar
por uma solução privada, essencialmente rápida, quando dispõe do processo
estatal que assegura o direito a inúmeros recursos, praticamente sem ônus
financeiro. Somente partes que negociam há anos e querem continuar
negociando, estando ambas de boa-fé, é que aceitam a solução da arbitragem.
Esta floresceu nos EUA justamente porque ali a sistemática dos recursos é severa,
com a mencionada exigência do depósito para recorrer. Se nossa legislação
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endurecer com os recursos, aí provavelmente passarão os advogados a serem
procurados, em larga medida, pelos litigantes. Do jeito que está, há pouco espaço
(procura) para as soluções alternativas, as tais Alternative Dispute Resolutions (ADR).

A “súmula vinculante” e suas limitações

Deposita-se muita fé, atualmente, na “súmula vinculante”. Terá utilidade
no que se refere a questões fiscais, previdenciárias e outras relacionadas com a
administração pública. Mas não vai impedir a protelação na dívida entre
particulares, nas cobranças de títulos, indenizações por ato ilícito e por quebra
de contrato. Não dá para “sumular” tais assuntos, a não ser dizendo, vagamente,
que cada um deve pagar o que deve, algo que todos sabem.

Mesmo nas questões tributárias, previdenciárias e outras, entre o particular
e a administração pública, a “súmula vinculante” corre o perigo de ter limitada
eficácia, em termos de coibir o retardamento. A parte interessada em demorar
pode alegar que “naquele caso” a súmula não se aplica porque há um detalhe
novo, x ou y, não mencionado na “súmula”. O Cartório não pode decidir a
respeito. A decisão terá de se proferida pelo juiz. Se o juiz decide contra o
protelador, este recorre. O juiz não pode se recusar a despachar aquela petição
de recurso, ou rasgá-la. Muito menos o cartório. O juiz profere um despacho,
dizendo que a matéria está, sim, sumulada, e nega o envio do recurso ao tribunal.
O protelador agrava de instrumento insistindo que seus argumentos fogem da
matéria sumulada. A secretaria do tribunal recorrido não pode decidir como se
juiz fosse. E o processo vai engordar a longa massa de processos aguardando
distribuição. E nesse ritmo o interessado na demora pode chegar até o STF,
perdendo sempre, mas ganhando nos efeitos econômicos decorrentes da longa
demora, pagando juros baratos.

A súmula vinculante tem também o defeito de cristalizar a interpretação do
Direito. Ela não pode ser alterada, mesmo que o legislador diga que pode. Não
pode ser alterada por impossibilidade física. Isso porque, não sendo admitida
apelação contra sentença que obedeceu à súmula, como a discussão vai poder
chegar ao julgamento no STF? A súmula vinculante foi concebida para impedir
a subida dos recursos discutindo matéria já assentada. Se o recurso não pode
subir, repita-se, como vai poder ser modificada? A solução inteligente seria a
“súmula impeditiva”. A súmula vinculante só será útil como ordem para que a
administração pública não peticione contra algo já assentado. Em termos de
protelação, visada pelo particular, vejo pouco futuro nessa idéia. E choverão
reclamações – uma espécie de recurso – no STF, congestionando o Tribunal,
insistindo que “naquele caso” a matéria não se enquadraria na súmula.

A informática: útil, mas não julga

Fala-se, ainda, em informatizar a nossa Justiça. Ótimo, pois trará alguma
diminuição na demora. Todavia não será a informatização que impedirá o recurso
protelatório. E o computador – por enquanto, no nosso estágio civilizatório –
não vai poder julgar os milhares de recursos aguardando decisão nos tribunais.
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4. A “sucumbência recursal” como inibidora

A melhor solução, a nosso ver, para inibir, no Brasil, a utilização dos recursos
como forma de protelação do feito está em ampliar algo que já temos, processualmente,
mas só previsto para a primeira instância: a sucumbência em honorários advocatícios.

Para quem não sabe: antes de ajuizar qualquer demanda em primeira
instância o possível postulante pesa os prós e os contras de sua decisão. Ele se
pergunta: “Será vantajoso, para mim, ingressar com esta demanda?” Se seu
consultor jurídico for mentalmente honesto – como acontece quase sempre –, a
cogitada ação talvez nem chegue a ser proposta, porque, bem examinado o
assunto, o Direito não o favorece. Ou a prova que poderá apresentar em juízo
não será suficiente para ganhar a causa. O advogado consultado desaconselha o
consulente dizendo que ele não só vai perder a demanda, com gastos diversos,
como também será condenado, como perdedor, a pagar os honorários
advocatícios da parte contrária. Com tais desanimadoras considerações, a ação
deixou de ser proposta. O risco econômico influiu poderosamente para que
aquela ação destinada ao fracasso não fosse sequer ajuizada. O receio de perder
dinheiro poupou o serviço da justiça dos gastos de tempo e despesa.

Todavia, com os recursos, já não há, atualmente, estímulo econômico algum
para o devedor aceitar a sentença, mesmo reconhecendo que ela foi justa e correta.
Ele indaga de seu patrono: “e agora? A sentença está certa, reconheço, mas não
me agrada a idéia de pagar, já, o valor fixado na decisão. Que tal jogar para um
futuro distante essa obrigação? Se eu apelar e novamente perder, como é provável,
o que tenho a perder?” O patrono dirá que não pagará nada, a título de custas
processuais, se estiver se servindo da justiça gratuita. Se não estiver se servindo
dela, pagará apenas as custas da apelação, 2% do valor da causa. Novos honorários
advocatícios ele não terá de pagar, em caso algum, porque a lei não previu isso.
Como o único risco econômico de recorrer está em zero, ou 2% do valor da
causa – bem mais cômodo que pagar 100% do débito –, é óbvio que o devedor
optará pela apelação. Mesmo tendo de pagar seu advogado para retardar. É só
um cálculo de custo-benefício.

Qual a solução para acabar com o indireto estímulo para recorrer
continuamente? Modificar a lei processual, estabelecendo que também nos recursos
haja nova sucumbência em honorários. Perdendo o recurso, a lei obrigaria o
recorrente a pagar novos honorários à parte contrária. Afinal, o patrono do
recorrido perdeu tempo e trabalho oferecendo contra-razões e acompanhando o
andamento do recurso. Esses novos honorários seriam fixados consoante o grau
de irrazoabilidade do recurso. Quanto mais patente a sem-razão, mais altos os
honorários impostos no julgamento coletivo. Mas – veja-se quão justa é a sugestão
– se o tribunal, mesmo negando provimento ao recurso achar que a matéria, de
fato ou de direito, era delicada, discutível, merecendo um reexame, isentaria,
expressamente, de nova verba honorária, o recorrente perdedor. É o que se propõe.

Essa inovação, a sucumbência recursal, seria justa também pelo seguinte
argumento: quando o juiz, na sentença de primeiro grau, fixa o percentual de
honorários devido pelo perdedor ao vencedor, leva em conta, conforme manda
a lei, apenas o trabalho desenvolvido pelo advogado vencedor até o momento
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da sentença. O juiz não sabe, ao sentenciar, se o perdedor vai ou não apelar e
apresentar futuros recursos, dando novo trabalho à parte contrária. Mas é isso o
que geralmente acontece. Assim, a avaliação do juiz, na sentença, fixando em x
os honorários da parte vencedora, acaba se tornando baixa demais porque o
advogado dessa parte termina defendendo seu cliente nos variados recursos,
trabalhando talvez até mais do que quando o processo tramitava na primeira
instância. Um trabalho cuja remuneração acaba saindo do bolso de seu cliente,
vencedor, quando devia sair do bolso do perdedor, porque esta foi a intenção da
lei quando inventou a sucumbência.

Esse novo sistema – que, à falta de melhor denominação, chamaríamos de
“sucumbência recursal” – inibiria consideravelmente, sem ameaças nem ofensas
ao advogado do devedor, a apresentação de recursos protelatórios. Nenhum
advogado, ao perder a causa na primeira instância, sente-se ofendido porque
seu cliente foi condenado a pagar os honorários da sucumbência. Mas sente-se
melindrado quando chamado, indiretamente – tecnicamente seu cliente é que
seria o mal-intencionado –, de “litigante de má-fé”. Ao próprio cliente não
interessaria correr o risco de aumentar sua dívida, recorrendo mesmo sabendo
que vai perder. Atualmente, litigantes que recorreram de boa-fé aguardam anos
na fila de espera dos tribunais porque não é possível ali formar duas filas na
distribuição: a dos recorrentes “proteladores” e a “normal”, dos que se sentem
realmente injustiçados com a decisão anterior e querem nova decisão.

As virtudes do risco

O que importa, com a sistemática agora proposta, é desestimular, no bolso
(leia-se: na alma), o uso anormal, patológico, desvirtuado, dos recursos. Se o
devedor opta por se endividar mais no seu processo, atormentando o credor, a
opção é dele; mas o credor, finda a demanda, receberá valor muito acima do que
cobrava inicialmente. Mas esse comportamento do devedor será excepcional. Não
haverá, certamente, dezenas de milhares de “loucos” recorrendo adoidados,
“encharcando-se”, sem ligar, com sucessivas condenações em honorários
advocatícios. O normal é a parte se interessar pela preservação de seu patrimônio
e de sua renda. Em resumo, um certo risco econômico de se recorrer de uma
decisão judicial deve existir, como em tudo o mais. O risco é um grande auxiliar
ético da humanidade. É o risco da multa que nos faz obedecer às leis do trânsito.
Mulher bonita, quando desacompanhada, corre mais risco de ser desrespeitada
do que estando acompanhada do marido. Não será com quase xingamentos
(“litigância de má-fé”) ou ameaças econômicas contra os advogados que se resolverá
o problema. O livre arbítrio – que alguns filósofos dizem não ser tão “livre” assim
– ainda é uma ferramenta de trabalho que não pode ser dispensada pelo Direito.

O risco das partes, quando peticionam no judiciário, é componente
indispensável para uma eficaz distribuição da justiça, numa era em que cada vez
mais se procuram os tribunais, no mundo todo. Por que, no Brasil, é tão avultado
o número de ações trabalhistas? Salvo engano, estamos em segundo lugar no
mundo, com bem mais de 2 milhões de reclamações trabalhistas em andamento.
Esse volume é explicado, em grande parte, porque o empregado, reclamante,
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nada tem a perder, caso não vença a demanda. Sendo pobre, no sentido legal da
palavra, está dispensado de pagar custas e honorários à parte contrária. Não
precisa, portanto, se preocupar com o insucesso da ação. Ele, geralmente, já não
está mais no emprego, não haverá convivência constrangida com o patrão.
Qualquer reclamação trabalhista é bem-vinda porque sempre há a possibilidade
de ganhar “algum dinheirinho” em um acordo. O reclamado, para se livrar do
aborrecimento, mesmo achando que não está errado (se for esse o caso), acaba
concordando em pagar uma quantia qualquer. Igualmente, em toda greve,
inclusive no serviço público, se a decisão sempre assegurar o recebimento dos
dias parados, mesmo no insucesso da reivindicação, não há por que o empregado
ou funcionário não fazer greve com freqüência, protestando contra isso ou aquilo.

Uma redação para a “sucumbência recursal”

Segue-se a proposta de redação que instituiria a “sucumbência recursal”,
ou que melhor nome venha a ter. Obviamente, associações de classe e legisladores
poderão preferir outra redação da proposta, ou diferente localização da alteração
dentro do Código de Processo Civil. Eis a proposta:

“O art. 512 do Código de Processo Civil passa a ter a seguinte redação:
Art. 512. O julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou

acórdão recorridos no que tiver sido objeto de recurso.
§ 1.º O acórdão condenará o vencido no recurso ao pagamento de

autônomos honorários advocatícios, independentemente dos honorários fixados
em decisões anteriores, em percentual variável entre 5% e 15% do valor atualizado
da causa, atendidos o grau de irrazoabilidade e intenção procrastinatória do
recurso, bem como o prejuízo advindo à parte contrária com a demora.

§ 2.º Se o valor da causa, mesmo atualizado, for artificialmente baixo, o
órgão julgador fixará honorários compatíveis com o caso.

§ 3.º Se o Tribunal concluir que o direito ou a prova dos autos, objeto
do recurso,  justificava um reexame do caso, não imporá nova condenação em
honorários.

§ 4.º Não haverá condenação em honorários nos embargos infringentes
improvidos, nem dos recursos adesivos ou interpostos pelo Ministério Público.

§ 5.º Caso o recorrente desista do recurso – sem concordância da parte
contrária – antes de seu julgamento, o valor do percentual da condenação na
instância anterior sofrerá um acréscimo de 8%.

Art.2.º A condenação em honorários, conforme previsto na presente
lei, será imposta nas apelações, agravos de instrumento não retidos, correições
parciais, agravos regimentais, reclamações, mandados de segurança contra
decisões ou despacho judiciais e nos recursos especiais e extraordinários.

Art. 3.º Caso o recorrente veja finalmente reconhecido o seu direito, as
anteriores condenações em honorários serão canceladas.

Art. 4.º Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.”

Algumas explicações sobre o texto acima: nos embargos infringentes
improvidos não se justifica nova carga honorária porque a matéria era discutível,
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tanto assim que um juiz, na decisão anterior, reconheceu o direito do recorrente.
Ao leigo esclarecemos que os embargos infringentes cabem quando na apelação
um dos juízes votou a favor do apelante. Se a decisão foi unânime, na apelação,
descabem embargos infringentes. E não há por que condenar o Ministério
Público, quando recorrer, porque há que se presumir que o promotor não tem
interesse de protelar. Quase sempre ele recorre como fiscal da lei.

Sugerimos que nos mandados de segurança contra decisão judicial também
haja imposição de sucumbência em honorários porque, se a lei assim não o disser,
a parte interessada em protelar passará a usar o mandado de segurança como um
substituto dos recursos, protelando o desfecho sem receber qualquer punição.

O § 5.º do Art. 512 (honorários na desistência unilateral do recurso) é
necessário porque, se não incluído na lei, o interessado na protelação apresentaria
o recurso, tirando proveito do congestionamento do tribunal, e poucos dias
antes do julgamento desistiria do recurso, escapando ileso da sanção legal.

Sugeri um prazo de 60 dias para a vigência da lei por considerar esse um tempo
suficiente para que os atuais recorrentes, que recorreram para ganhar tempo, possam
refletir se devem, ou não, desistir de seus recursos, sem ônus. Passados os 60 dias já não
poderão desistir sem concordância do recorrido. Se desistirem, pagarão 8%, se o legislador
não preferir percentual maior.

É de se supor que, entrando em vigor a lei acima sugerida, haja um enorme
“enxugamento” dos processos parados nos tribunais. Só no Estado de São Paulo existem
cerca de 300 mil processos parados, na área cível, aguardando distribuição ao relator.

5. Outras sugestões

Livre escolha, pelo STF, dos recursos extraordinários. Restabelecimento
da Argüição de Relevância

O STF é a meta ideal do litigante que queira retardar o andamento de seu
processo. Sabe que são apenas onze os ministros, desdobrando-se na invencível tarefa
de julgar não só causas extremamente importantes como também aquelas sem
importância econômica ou social, mas alegadamente violadoras da Constituição Federal.

Os EUA, sempre atentos ao lado quantitativo do fenômeno “justiça” – porque
a enorme economia, muito dinâmica, não pode parar –, permitiram que a Suprema
Corte fizesse algo atrevido: decidir, livremente, soberanamente, quais os recursos
que, a seu ver, merecem um julgamento formal, devolvendo o restante aos tribunais
de origem, sem maiores explicações. Ou fariam isso ou teriam de transformar aquele
tribunal em um corpo imenso de julgadores, com dificuldade na uniformização dos
entendimentos os mais variados. Se mesmo com poucas cabeças decidindo um caso
há divergências de pontos de vista, imagine-se com várias dezenas.

Por que a Suprema Corte devolve a maior parte dos recursos sem julgar e
sem explicar por que os devolve? Porque, se tivesse de fundamentar, em muitas
centenas de casos anuais, que tal ou qual questão não era importante, relevante
em termos de interesse da nação – embora relevante para as partes, talvez
significando milhões de dólares –, a Corte ficaria quase parada, tão congestionada

“Sucumbência recursal”: uma proposta de fundo..., Francisco César Pinheiro Rodrigues, p. 104-123.
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quanto nosso STF. Seria necessária muita fundamentação, muita redação,
explicando a falta de algo tão abstrato e relativo como a relevância. O “espírito
prático” norte-americano prevaleceu sobre a consideração teórica de que algumas
decisões de tribunais inferiores podem conter afrontas à Constituição Federal.
De fato, em uma simples questão entre vizinhos de apartamento, relacionados
com os desaforos proferidos por um papagaio, pode conter, implícita, uma
delicada questão constitucional. Mas não seria prático ocupar o tempo dos nove
ministros com assuntos tão corriqueiros.

Obrigação do devedor, findo o processo, dizer onde estão os seus bens

É comum, no Brasil, o “ganhou, mas não levou”. O credor sabe que o
devedor – assim reconhecido pela Justiça em decisão final – possui bens que
possam pagar o valor da condenação, ou parte dele. Mas não pode forçá-lo a
dizer onde estão. E a condenação judicial, após vários anos de luta, torna-se
letra morta, mesmo que o devedor apresente sinais exteriores de riqueza. Se
couber ao credor, como ocorre agora, o ônus legal de descobrir onde estão os
bens do devedor, terá de, devido à globalização, se informar em todos os cartórios
de registro de imóveis do planeta, Bolsas de Valores etc. E em todos os bancos.
Mas estes nada dirão porque o sigilo bancário é preservado. É uma sistemática
algo irracional. E não adianta oficiar à Receita Federal porque muita riqueza
não entra nas declarações anuais.

Esse fenômeno desmoraliza a justiça. Como a justiça norte-americana resolveu
o problema? Com sua proverbial “crueza” prática: o juiz convoca – digo de forma
genérica, porque cada Estado tem sua própria legislação estadual – o devedor e
lhe pergunta como vai pagar o débito. Se não paga nem faz uma proposta aceitável,
o juiz pergunta onde estão os seus bens. Se o devedor recusa-se a dizer, ou mente,
é preso por afronta ao tribunal, “contempt of court”. Não pela dívida.

Não se alegue que tal procedimento seria inconstitucional porque ninguém
pode ser obrigado a fornecer prova contra si mesmo. No caso, não seria fazer
prova contra si mesmo, numa disputa judicial. Esta já estaria encerrada. Não
seria uma informação destinada à formação do mérito, já definido por decisão
transitada em julgado. Se, pela nossa legislação do Imposto de Renda, somos
obrigados a fazer declaração de bens, por que, com mais razão, não permitir
que o juiz exija do devedor a informação sobre a localização de seus bens,
suficientes para o pagamento da sentença judicial? Ou esta é uma bobagem, que
pode ser desrespeitada por qualquer devedor mesmo visivelmente milionário?

Por que não poderíamos adotar essa técnica? E a lei poderia permitir ao
juiz que escolhesse um grupo de advogados, contadores e economistas, de sua
confiança, que cuidassem dessas entrevistas com os devedores já condenados
em definitivo, recebendo, em troca desse serviço, uma moderada remuneração.

Outras sugestões poderiam ser aqui feitas, principalmente no que se refere
à execução patrimonial, outra falha de nossa legislação. Mas, ao que sei, já foram
oferecidas modificações legislativas referentes ao tópico.

Encerro aqui esta exposição, talvez cansativa para aqueles sem formação
jurídica, mas que espero também alcançar com as minhas idéias. Já disse alguém
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que a guerra é um assunto sério demais para ser decidido apenas por generais. A
nossa morosidade na Justiça – fruto de uma legislação que ignorou o fenômeno
quantitativo – precisa ser compreendida e analisada também pelos demais
segmentos da sociedade, diretamente afetados pelo problema. Generais entendem
de guerra, mais do que ninguém, mas é justamente a sua especialização, sua
proximidade, que impede a visão mais ampla e abrangente de sua oportunidade.
O mesmo ocorre na área do Direito.

“Sucumbência recursal”: uma proposta de fundo..., Francisco César Pinheiro Rodrigues, p. 104-123.
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Resumo: O entendimento do que vem a ser “interesse nacional”
não é um problema apenas conceitual, uma vez que é desse
entendimento que derivam as percepções de um governo sobre
perspectivas e ameaças que afetam o bem estar interno e a posição
externa da nação. Ao longo da história, momentos de turbulência
internacional têm sido marcados por visíveis descompassos na
capacidade dos principais atores compreenderem uns aos outros.
Na atual conjuntura, o unilateralismo é praticado não apenas pelos
Estados Unidos, mas basicamente por todas as nações, tornando a
atividade diplomática no seu sentido amplo um trabalho
fundamental, mas muito difícil. O presente trabalho procura discutir
esse fenômeno e avaliar sua importância para o entendimento do
quadro atual das relações internacionais.

Palavras-chave: Relações Internacionais, ordem internacional,
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O meio internacional e as percepções sobre segurança e interesse nacional

Uma das características da política internacional em tempos de crise é que
ela se move num ambiente marcado pela ambigüidade nas ações e pela
incompreensão no entendimento das escolhas feitas pelos atores. O presente
trabalho procura discutir as dificuldades de se construir consensos no quadro
atual das relações internacionais onde dois fenômenos se destacam: o
unilateralismo na política das grandes potências e o crescente isolamento dos
Estados Unidos na política mundial.

Um aspecto básico e abrangente é o fato de que, em tempos de crise, as
percepções divergentes sobre segurança nacional e segurança internacional põem
em evidência a natureza anárquica das relações internacionais, isto é, as noções
de soberania e de interesse nacional ofuscam percepções como a da

* Eiiti Sato é Professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Uma versão
preliminar dste trabalho foi apresentada no Encontro Anual da Associação Brasileira de Ciência Política
(ABCP), Rio de Janeiro, julho/2004.
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interdependência e das perspectivas de longo prazo, que servem de base para a
cooperação internacional. Assim, o entendimento do que vem a ser “interesse
nacional” em matéria de segurança não é um conceito que possa ser tomado como
um pressuposto único, sem visões concorrentes e sem matizes, uma vez que é desse
entendimento que derivam as percepções dos governos sobre oportunidades e
ameaças que afetam o bem estar interno e a posição externa das nações.

Ao longo da história, momentos de turbulência internacional foram
notadamente marcados por visíveis descompassos no entendimento do conceito
de interesse nacional em matéria de segurança por parte das grandes potências,
e é sobre esses descompassos que se formaram as forças políticas que produziam
um ambiente internacional crescentemente hostil marcado pelo nacionalismo e
pelo aumento da desconfiança mútua. A esse respeito, a Primeira Guerra Mundial
é sempre lembrada como caso exemplar: a crescente rivalidade comercial entre
as grandes potências, a disputa pelo império colonial, o agravamento da situação
política nos Bálcãs, o recrudescimento do nacionalismo e os vários eventos
relacionados a esses desenvolvimentos contribuíram, de forma combinada e
cumulativa, para que o conflito iniciado em 1914 praticamente se tornasse
inevitável e não ficasse restrito apenas a uma questão a ser resolvida entre a
Sérvia e o Império Austro-Húngaro em torno de responsabilidades sobre um
assassinato com motivação política.

Na atual conjuntura, os debates sobre segurança internacional revelam essa
dimensão preocupante. Na verdade, as divergências de interesses entre potências
constituem o ambiente natural do meio internacional. Disputas sobre condições
de comércio, sobre formas de harmonizar políticas de crescimento ou ainda
sobre maneiras de enfrentar eventuais crises localizadas em alguma região do
mundo fazem parte do padrão corrente das relações internacionais. No entanto,
historicamente, divergências sobre questões de segurança nacional e internacional
envolvendo grandes potências têm se revelado críticas para a estabilidade
internacional. Esse foi um fenômeno presente nos anos que antecederam as
grandes crises do século XX, particularmente nas décadas que precederam as
duas guerras mundiais. Dessa forma, embora contenciosos diplomáticos e crises
localizadas sejam comuns na esfera internacional e não revelem necessariamente
instabilidade e riscos de uma grande crise, os grandes conflitos geralmente são
frutos de uma sucessão de pequenas crises mal administradas. Como avaliar,
portanto, quais crises e em que condições contenciosos mal administrados podem
levar a um conflito de maiores proporções?

A grande dificuldade no manejo de crises é que geralmente as forças atuam
no sentido inverso à percepção mais acurada da natureza e significado dessas
crises. Com efeito, a cena internacional é variada e as ações e desenvolvimentos
em curso em seu âmbito afetam de forma bastante diferente cada país e cada
região e, por essa razão, não deixa de ser uma conseqüência natural e inevitável
que cada governo construa uma visão própria e distinta do cenário internacional.
Os ataques terroristas em larga escala, como no caso daqueles ocorridos nos
Estados Unidos e na Espanha, ao produzirem cenas dramáticas de centenas de
vítimas inocentes não tiveram o mesmo impacto sobre as percepções das principais
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potências acerca do seu significado político, apesar de provocarem sentimentos
semelhantes de comoção e de solidariedade em relação à sociedade atingida. As
conseqüências políticas e econômicas desses ataques foram distintas para cada
nação e, assim, os estadistas e a opinião pública nos vários países reagiram de
forma diversa movidos por sentimentos e percepções variadas que iam desde a
busca de maior espaço político na esfera internacional, o reforço da base política
interna do governo ou as angústias e incertezas de um mundo em vertiginosa
transformação. Nesse quadro, cada governo e cada sociedade reagiu de forma
diferente em relação à preocupação com a punição dos culpados, à luta contra o
terrorismo, ao reexame das medidas de segurança interna e externa, aos reflexos
sobre a atividade econômica ou à necessidade de revisão das suas próprias
diretrizes de política externa.

A construção das percepções e a política externa dos países

Na política, a percepção construída pelos atores constitui a base de suas ações;
no entanto, não se tem dado a devida atenção a esse aspecto. Em geral, as análises
são construídas a partir do pressuposto de que existe uma racionalidade linear no
comportamento dos atores caracterizada por interesses e objetivos claramente
expostos e definidos, isto é, as decisões são tomadas por atores que fazem suas
escolhas tomando por base algum método de análise do tipo custo/benefício.
Não consideram que as percepções de governantes e de outros participantes dos
processos decisórios trazem sempre uma considerável parcela de subjetividade1.
Por outro lado, o comportamento da opinião pública caracteriza-se principalmente
pelo esforço de externar e defender pontos de vista que presumem cursos de ação
mais baseados em crenças a respeito de um mundo a ser construído do que nas
demandas de uma realidade corrente e imediata.

É fácil perceber que essas duas atitudes dificultam a formulação de políticas
mais adequadas ao manejo de disputas internacionais, especialmente em situações
de crise. Trata-se, todavia, de um padrão difícil de ser evitado pois na política
internacional, tal como ocorre em outros campos da convivência humana, o
observador é, ao mesmo tempo, um participante e a construção de visões acerca
da ordem e do curso das ações tem, ao lado do concurso da razão, sentimentos
de simpatia e de rejeição. David Hume já observava que os sentimentos morais
excitam as paixões e produzem ou evitam as ações enquanto a razão é, por
natureza, inerte (Hume, 1751).

A famosa análise de E. H. Carr sobre o quadro das relações internacionais
no entre-guerras expõe a extensão dessas dificuldades e mostra também como
o curso das ações dos atores políticos mais importantes era muito mais
influenciado por aspirações e sentimentos morais do que pela análise fria e
sensata de facetas importantes da realidade (Carr, 2002). Na sua análise, apesar
de argumentar que tanto a inclinação para o idealismo quanto a construção de
uma visão mais realista do mundo se faziam necessárias, na verdade Carr estava

1 Green e Shapiro (1994) discutem a aplicabilidade dos princípios da escolha racional na política e apontam
as limitações de um método que pretende incorporar todo o rigor científico, mas que encontra sérias
dificuldades com a comprovação empírica.
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apontando para o fato de que a percepção da realidade é que era falha, isto é, a noção
de um mundo que se queria havia ofuscado quase que completamente a percepção do
mundo que se tinha.

Ademais, diante de circunstâncias em que a paz e a guerra surgem como
alternativas, inevitavelmente o tradicional dilema das razões de Estado em relação a
percepções sobre princípios de moralidade na ação política reaparece sob variadas
formas. A história revela, no entanto, que geralmente esse não é um dilema real e
que, na maioria das vezes, a incompreensão resulta da própria natureza da ação de
governar, que convive com os limitados canais de comunicação entre governantes e
governados. Com efeito, os governos democráticos são caracterizados pelo respeito
à opinião pública, mas a opinião pública, por várias razões que não cabe aqui analisar,
não pode ter acesso a todos os dados e informações com os quais trabalham os
governantes. Estes, além de terem a responsabilidade de tomar as decisões, têm
ainda a obrigação de perceber tendências e implicações cuja amplitude raramente  é
perceptível para o entendimento corrente. Por outro lado, para a opinião pública,
sentimentos de simpatia e de rejeição têm papel importante, em especial porque os
grupos mais ativos e organizados, embora aleguem a defesa de interesses amplos,
geralmente são formados a partir de visões ideológicas construídas e sustentadas no
âmbito de segmentos restritos2, enquanto os governantes, por natureza, devem
preocupar-se essencialmente com perspectivas mais abrangentes que beneficiem a
sociedade e o Estado como um todo. Outro aspecto que em tempos de crise dificulta
a sintonia entre governantes e governados é o fato de que, freqüentemente, as
expectativas da opinião pública não coincidem com as  possibilidades do Estado agir
efetivamente em razão de constrangimentos institucionais e de meios.

Diante de crises, mesmo a análise acadêmica não está isenta de influências e
preferências que podem distorcer a avaliação das diferentes percepções que
movem a ação dos atores. A atitude do analista é, via de regra, influenciada pelo
entendimento daquilo que lhe parece correto ou vantajoso, uma vez que não é
possível precisar onde se situam as fronteiras entre as conclusões de um estudo
e os efeitos que essas conclusões podem produzir sobre a ação dos indivíduos e
dos governantes. Todo analista não deixa de ser também um doutrinador. Talvez
isso explique em parte por que, na história, há uma série de casos em que visões
produzidas por estudiosos foram mal compreendidas ou valeram a seus autores
a reputação de visionários da paz ou de verdadeiros profetas da desgraça e da
catástrofe. Abbé de Saint-Pierre (Saint-Pierre, 2003)3 e Woodrow Wilson
elaboraram propostas de paz a partir de suas visões acerca da ordem política
internacional de seu tempo enquanto Malthus, aplicando à questão da demografia
as mesmas premissas da economia clássica, compartilhadas pela maioria dos
pensadores de seu tempo, procurava alertar sobre os riscos de um possível
desequilíbrio entre o crescimento populacional e a disponibilidade de alimentos.
Nem as propostas de paz de Saint-Pierre e de Wilson  e nem as perspectivas

2 Em The Logic of Collective Action, Olson (1965) mostra como, por um paradoxo, os grupos menores e representando
interesses mais restritos geralmente são capazes de exercer mais influência do que os grupos maiores e que representam
interesses mais amplos, em razão de sua maior capacidade de organização e articulação como grupo de pressão.
3 O Projeto para Tornar a Paz Perpétua na Europa de Abbé de Saint-Pierre foi originalmente publicado originalmente
em 1713, em Utrecht.

Política externa, política de segurança e interesse nacional:..., Eiiti Sato, p. 124-139.
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sombrias apontadas por Malthus se realizaram4. No entanto, enquanto a figura
de Malthus ficou irremediavelmente identificada com a profecia da fome no
mundo, Wilson e Abbé de Saint-Pierre têm sido lembrados como pacificadores
ou visionários da paz. O próprio Abbé dizia que o título que mais o faria sentir-
se honrado seria o de “pacificador”.

Com efeito, as preferências e crenças individuais não influenciam somente
os grupos de ativistas e os indivíduos comuns, mas influenciam também os
políticos e as autoridades que, nas sociedades democráticas, dependem de uma
aprovação da população que se manifesta de maneira formal nas urnas ou de
modo tácito na ação das forças sociais e políticas de onde, em última instância,
emanam sua autoridade e sua própria condição de legitimidade. Mesmo que
não estejam às vésperas de eleições, além dos meios de comunicação, os governos
enfrentam continuamente questões suficientemente importantes para que tenham
de ser submetidas à aprovação de seus parlamentos, cuja composição política
geralmente lhes dá apenas uma pequena margem de maioria, resultante de alianças
frágeis e fortuitas. Em qualquer circunstância, portanto, tanto quanto a imagem
de um governo hesitante, o apoio à ação de uma potência com desaprovação
popular pode produzir conseqüências políticas no plano doméstico que vão
muito além da simples rejeição à política externa de seu governo5. Os recentes
acontecimentos na Espanha ilustram esse fato. O governo Aznar tomou um
curso na política externa que não contava com um apoio satisfatório das principais
forças políticas e foi derrotado nas eleições. O ataque terrorista aos trens de
Madri, em março, pode ter tido uma influência decisiva nos resultados do pleito
ao expor de forma dramática os custos da opção feita pelo governo Aznar no
sentido de apoiar a política do governo dos Estados Unidos para o Iraque.

A variedade de percepções sobre a ação dos atores e sobre a ordem internacional
baseia-se em aspirações e temores tanto quanto em interesses. A dificuldade para se
construir consensos nas instâncias internacionais é apenas a manifestação mais visível
das limitações da capacidade de compreender e de fazer-se compreender. Este ensaio,
no entanto, não tem por objetivo discutir essa dimensão moral do problema, mas
apenas chamar a atenção para o fato de que, em grande medida, a incapacidade de
estados, opinião pública e instituições compreenderem e manejarem percepções
divergentes pode ameaçar a estabilidade da ordem internacional.

Percepções equivocadas são comuns e podem levar a avaliações também
equivocadas a respeito dos interesses, das forças em ação e do nível de
determinação com que atores importantes poderão reagir diante de iniciativas e
arranjos. Ao longo da história há inúmeros exemplos de avaliações equivocadas
que produziram resultados completamente diferentes, e mesmo opostos,
daqueles desejados.  Depois da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra empenhou-
se com todas as suas energias para retomar o padrão ouro como elemento-chave
para a recompor a economia internacional. Apesar do generalizado apoio

4 Keynes (2002), em seu livro As Conseqüências Econômicas da Paz, escrito logo após a Conferência de Paz
de Versailles, relata que, na própria Conferência, as concepções de Woodrow Wilson eram praticamente
incompreensíveis para lideranças importantes como Lloyd George e, principalmente, Clemenceau.
5 A relação entre a política externa e a política doméstica como um processo de barganha contínua é analisada
por Putnam por meio da metáfora do jogo de dois níveis (The Logic of Two-levels games) (Evans, 1995).
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internacional, esse projeto revelou-se completamente inconsistente com as forças
em ação na ordem econômica que emergia depois da guerra e a própria Inglaterra
foi a primeira a sofrer as conseqüências prejudiciais dessa inconsistência6.

Na história da diplomacia brasileira também há casos de visões equivocadas
da ordem internacional, como o que ocorreu no governo Dutra. Logo depois
da Segunda Guerra Mundial, o Brasil alimentava enormes expectativas acerca
das relações com os Estados Unidos. Esperava-se que fatos como a longa história
de relações amistosas com a grande potência e a participação na guerra ao lado
das forças aliadas, inclusive com o envio de tropas, seriam credenciais suficientes
para que os Estados Unidos atribuíssem um status especial às relações com o
Brasil. A visão norte-americana, no entanto, acerca da política regional havia se
alterado substancialmente, subordinando-a à construção de uma ordem mundial
onde a reconstrução da Europa e as turbulências políticas em regiões distantes,
ameaçadas de se tornarem satélites do império soviético, tinham precedência
sobre quaisquer considerações acerca da diplomacia regional7.

Mais recentemente, a Argentina também protagonizou um desses casos
notáveis de misperception em relação ao meio internacional. Em 1982, o governo
Galtieri ordenou a tomada pela força das Ilhas Malvinas (Falklands, para os
ingleses). A soberania sobre essas ilhas era uma antiga reivindicação da Argentina
e seus estrategistas julgaram que, uma vez ocupadas as Ilhas, seria muito
improvável uma reação militar da Grã-Bretanha e que poderiam contar com o
apoio dos Estados Unidos para uma solução diplomática, considerando-se que
a diplomacia argentina vinha colaborando com Washington em várias questões,
notadamente em relação à sua política para a América Central. Além disso, nessa
avaliação, a velha Doutrina Monroe poderia ser invocada para justificar um apoio
generalizado dos países do Continente. Agora, 20 anos depois, sabe-se que
nenhuma dessas expectativas se realizou.

Mesmo em episódios mais remotos no tempo, fracassos semelhantes
ocorreram em função de expectativas equivocadas. Em 1356, o exército francês,
muito mais numeroso e melhor equipado, literalmente obrigou os ingleses a
travarem batalha ao cercá-los nas imediações de Poitiers. Apesar da patente
superioridade, o exército francês sofreu uma grande derrota, revelando que a
avaliação acerca de suas próprias forças e dos recursos do adversário havia sido
tragicamente equivocada (Tuchman, 1999).

A questão das diferenças de percepção como fonte de explicação para a
formulação de políticas e para o desencadeamento de fenômenos internacionais
é discutida por Jervis em seu livro escrito ainda nos fins da década de 1960
(Jervis, 1970). O argumento explorado por ele é a noção de que a imagem que
os principais atores formam uns dos outros, assim como das circunstâncias, tem
um papel decisivo nos eventos internacionais. No entender de Jervis, há aspectos

6 Em From Versailles to Wall Street, Aldcroft (1977) analisa essas inconsistências e o papel que tiveram na
gestação da crise que se iniciou em 1929.
7 Conta-se que à época da Conferência do Rio de Janeiro (1947), diante da insistência dos negociadores
brasileiros por ajuda ao desenvolvimento, o secretário Marshall teria respondido irritado que era um
absurdo que o Brasil não visse que a Europa é que estava precisando de ajuda e que, em vez de pedir, o
Brasil deveria estar oferecendo ajuda para reconstruir a Europa (Sato, 1998).
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sistêmicos como a configuração da distribuição do poder ou o nível de
institucionalização que efetivamente influenciam os fenômenos internacionais,
mas, além desses aspectos geralmente apontados pelos analistas, ele argumenta
que o desencadeamento de crises, bem como o seu manejo, dependem também
de crenças e percepções dos atores sobre objetivos, valores e riscos.

Ideologias, interesses econômicos ou disposição para correr riscos não
atingem ou afetam de maneira uniforme todas as lideranças e sociedades e, assim,
cada uma reage de forma diferente aos estímulos dos fatos e do meio. Essas
percepções vão constituir a base sobre a qual serão construídas as imagens acerca
do meio internacional e de cada um dos atores com os quais se tem de interagir.
Dessa forma, há um processo inevitável de formação de imagens díspares acerca
dos fenômenos internacionais. Cada ator tende a avaliar de forma diferente o
significado de uma disputa comercial ou territorial, de um pacto de cooperação
ou de um conflito armado real ou potencial.

Na verdade, uma das tarefas centrais dos estudiosos é a busca da
compreensão mais acurada dessa realidade que se move no substrato dos fatos
mais visíveis e impulsiona a ação de governantes, estados e outros agentes das
relações internacionais. No entanto, além da dificuldade de se “compreender o
outro”, há o problema difícil de ser superado que é o fato de que cada ator
tende a agir baseado na presunção de que os demais atores não agem
impulsionados por motivações elevadas – isto é, semelhantes às suas –, mas
geralmente tendem a considerar que os demais atores sempre podem agir movidos
pelas piores motivações contidas dentro de um amplo espectro de possibilidades.
O famoso dilema ou paradoxo da segurança é um exemplo clássico: um Estado
se arma porque teme um ataque de uma potência vizinha e esta, por sua vez, ao
ver a política de fortalecimento militar do vizinho, vai adicionar reforços às suas
defesas, o que fará com que os temores daquele Estado sejam percebidos como
bem fundados, levando-o a destinar gastos ainda maiores com a defesa,
provocando nova reação do vizinho, e assim sucessivamente.

Uma das razões para prevalecer a idéia de que o Estado vizinho alimenta
intenções agressivas, em vez de trabalhar com a hipótese de que o vizinho apenas
está procurando defender-se, deriva do fato de que, no campo da política
internacional, virtudes como o altruísmo ou a magnanimidade são confundidas
com ingenuidade – que, além de potencialmente ter conseqüências funestas, é
uma atitude condenada de forma implacável pela opinião pública e pelas diversas
instâncias do poder, uma vez que concessões ou tolerância indevida podem
resultar em prejuízos irreparáveis, como mostra, entre outros pensadores, o
notável florentino em O Príncipe.

O isolamento e o unilateralismo nas relações internacionais

Essas reflexões tornam preocupante a visão do atual quadro das relações
internacionais em que a única superpotência vem se isolando do restante da
comunidade internacional. Alega-se que suas atitudes unilaterais em vários
assuntos vêm trazendo inquietação e têm comprometido a consolidação de uma
ordem internacional pacífica e cooperativa. O mais grave é que, embora somente
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o unilateralismo norte-americano venha ocupando o foco das atenções, o restante do
mundo, de uma forma ou de outra, também tem praticado o unilateralismo, apesar de
não chamar tanta atenção apenas pelo fato de não terem a mesma expressão internacional.

Lionel Jospin, numa conferência pronunciada na Universidade de Harvard
no fim de 2003, explora longamente as muitas convergências e também as
divergências entre a França e os Estados Unidos alegando que as convergências
são muito mais fundamentais do que as divergências (Jospin, 2004). O problema
é que as convergências se referem essencialmente à experiência histórica e cultural
e a grandes objetivos comuns de longo prazo, enquanto as divergências se referem
ao curso das ações tomadas nas circunstâncias correntes, isto é, sobre as decisões
políticas e iniciativas em face de interesses e percepções sobre oportunidades e
reações diante de ameaças de curto prazo. Com efeito, além do fato de os Estados
Unidos serem hoje, diferentemente da França, os alvos prioritários do terrorismo
islâmico, os interesses econômicos das duas potências se distribuem pelo mundo
de forma diferente tanto política quanto estrategicamente. No plano interno
desses dois países, por sua vez, o jogo das forças políticas também difere bastante
quanto às prioridades e preocupações externas com conseqüências diretas para
seus governantes, como ocorreu na Espanha nas últimas eleições. Análise
semelhante poderia ser feita em relação à Alemanha, à China, à Rússia e mesmo
a países como a Índia, o México ou o Brasil; cada qual percebendo de forma
bastante distinta suas próprias perspectivas diante do quadro de turbulência
internacional. Na verdade, apesar da retórica oficial manifestar-se muitas vezes
em favor de princípios e arranjos multilaterais, dar prioridade incondicional ao
“interesse nacional” é uma percepção hoje compartilhada por todos.

A percepção de que o unilateralismo seria a orientação mais adequada para a
política externa dos países provavelmente resulta de muitos fatores associados às
rápidas e profundas transformações verificadas no mundo. Essas transformações
ocorridas principalmente a partir da década de 19708 trouxeram uma sensação
crescente de incerteza, que se associa a um forte sentimento de que existe no
ambiente internacional um verdadeiro “darwinismo social”. Isto é, a sociedade
que não se aplicar com afinco na construção de uma sólida base de inovação e
competitividade está fadada a ficar irremediavelmente para trás. No caso de um
país em desenvolvimento, significaria renunciar a qualquer aspiração no sentido
de tornar-se uma grande potência; no caso de nação industrializada, não participar
dessa competição desenfreada significaria ser ultrapassada e regredir em sua posição
internacional. Assim, em termos políticos e econômicos, essa competitividade
deveria ser buscada de forma implacável, ainda que fosse às custas de outras nações.

É curioso observar que, nos anos que antecederam a Segunda Guerra
Mundial, E. H. Carr chamava a atenção para esse ambiente de “darwinismo
social” como elemento que fomentava o surgimento de sentimentos nacionalistas,
que faziam com que as potências fossem céticas e até mesmo refratárias à
cooperação (Carr, 2002). Antes da Primeira Guerra Mundial, igualmente, as
principais nações acreditavam ser uma obrigação disputar mercados e o domínio

8 Há uma grande profusão de obras que procuram reunir e explicar essas transformações escritas por autores
como Daniel Bell, Alvin Toffler e John Naisbit.
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sobre territórios coloniais como elementos que poderiam servir de garantia para
sua sobrevivência como nação independente. Nos primeiros anos do século XX,
a Alemanha havia se tornado a principal nação revisionista: sua ascensão como a
principal nação industrial da Europa e seu status de grande potência exigiam o
estabelecimento de um império colonial, mas esse império só poderia ser
construído à custa de territórios já de posse de alguma outra potência colonial.

Hoje, as dificuldades e, freqüentemente, os impasses, não apenas nas
questões de segurança, mas nos mais variados foros de negociação internacional
(OMC, Protocolo de Kyoto, Alca, Tribunal Penal Internacional etc.), são reflexos
da postura unilateralista (um neologismo para nacionalismo) que se generaliza
no sistema internacional sob denominações como globalização ou
competitividade. Provavelmente um estudo mais acurado poderia apontar razões
mais precisas para esse fenômeno; no entanto, parece bastante claro que as
percepções correntes acerca da ordem internacional praticamente tornaram a
noção de responsabilidade coletiva das nações uma figura de retórica ou, talvez
mais precisamente, um elemento instrumental da primazia que deve ser dada
aos “interesses nacionais”.

Particularmente no caso dos Estados Unidos, há vários outros aspectos a
serem mencionados. Houve época em que essa nação era objeto de respeito e
de admiração. Nas cidades situadas nas regiões mais remotas do mundo, praças,
avenidas e pontes serviam de ocasião para se homenagear o nome de figuras
ilustres da história norte-americana. Quando o Presidente Kennedy morreu,
vítima de um atentado em 1963, houve missas e outros cultos realizados
espontaneamente em toda parte, nos templos dos mais variados credos religiosos.
Nas ruas, enormes filas se formaram diante das embaixadas e consulados dos
Estados Unidos com pessoas humildes que, tocados por uma sensação de perda,
se juntavam a políticos e autoridades que queriam expressar suas condolências.

Passadas quatro décadas, a percepção do mundo acerca dos Estados Unidos
apresenta-se completamente diferente. A forma como os Estados Unidos
protagonizaram os principais eventos internacionais ocorridos desde então
provavelmente oferece apenas parte da explicação para essa transformação da
sua imagem externa. Outros fatores ou mudanças no ambiente internacional
também podem ter concorrido para essa mudança. Pode haver razões mais
complexas e mais profundas do que as explicações simples, baseadas em
discordâncias sobre certas ações externas ou atitudes de governantes. É possível
que esse cenário seja, em grande parte, produto da herança de várias décadas em
que se cultivou a percepção de que os Estados Unidos tinham uma
responsabilidade moral de construir e alimentar um mundo ordeiro e organizado,
e que cabia às demais nações apenas desfrutar e lutar para se apropriar de uma
parcela crescente dos benefícios desse mundo pacífico.

Com efeito, a partir da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos foram
os principais arquitetos da ordem internacional, sendo responsáveis diretos pela
criação de organizações como o sistema das Nações Unidas, o Fundo Monetário
Internacional, o Banco Mundial,  a Organização do Tratado do Atlântico Norte,
o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Organização dos Estados
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Americanos, entre outras, além de iniciativas como o Plano Marshall e a
reconstrução do Japão. Inevitavelmente, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos
moldavam esse quadro de acordo com seus interesses e sua visão de mundo, também
fomentavam essa percepção de que a ordem internacional não era um encargo
coletivo, mas constituía um âmbito de responsabilidades que cabia apenas aos Estados
Unidos. Quando Richard Nixon anunciou o abandono da paridade fixa do dólar
norte-americano em relação ao ouro, em 1971, afirmou em seu discurso que “não
mais lutaremos com uma mão às costas”. Seu anúncio e a expressão utilizada refletiam
muito mais a incapacidade de os Estados Unidos sustentarem aquela paridade, que
sem dúvida ajudava as demais economias do mundo, do que o simples desejo de um
governante alterar diretrizes de política externa9.

Por outro lado, seja porque foram os principais arquitetos na construção da
ordem internacional contemporânea, seja porque constituem o pólo mais avançado
de um mundo tecnológica e economicamente globalizado, ou ainda porque
continuam sendo a sociedade mais rica e poderosa do planeta, os Estados Unidos
passaram a representar também a fonte de todas as inquietações – um verdadeiro
símbolo de tudo quanto se teme ou que causa apreensão. Da mesma forma que,
na segunda metade da década de 1960, o movimento da contra-cultura teve o seu
epicentro nos Estados Unidos por ser, à época, a única sociedade de consumo
realmente massificado, também hoje as angústias geradas pela globalização têm
nos Estados Unidos o símbolo mais visível. Assim, queimar a bandeira norte-
americana para os movimentos “anti-globalização” é a forma material de manifestar
as inquietações e angústias em relação a um mundo que coloca em segundo plano
as demandas por eqüidade, por qualidade ambiental e por direitos sociais. De
modo mais dramático, os Estados Unidos também se tornaram símbolos de valores
que contrastam e às vezes chocam os costumes e padrões religiosos dos
fundamentalistas de todos os matizes. Manifestações culturais de massa cuja
expressão mais ampla e mais intensa têm sua base nos Estados Unidos, como o
cinema e a televisão, difundem valores e padrões de conduta freqüentemente
criticados pelo fundamentalismo de qualquer vertente religiosa, islâmica ou não.

No caso dos países em desenvolvimento, os Estados Unidos tornaram-se
também um referencial predominantemente negativo para a política externa
desses países. Isto é, frustrações e fracassos políticos e econômicos são vistos
como direta ou indiretamente associados ao comportamento dos Estados Unidos
no cenário internacional e a atitude de independência – um valor político
considerado muito importante por esses países – passou a ser, cada vez mais,
identificada com a tomada de posição contrária aos Estados Unidos nos foros
multilaterais ou a formulação de acusações à política externa desse país. Ou seja,
ser independente não é somente produzir uma política que promova os interesses
nacionais nas variadas formas pelas quais o setor externo pode auxiliar nesse
processo; ser independente, para a maioria dos governos dos países em
desenvolvimento, significa manifestar desacordo com a política externa norte-

9 Dez anos antes Robert Triffin  já chamava atenção para fato de que a redução das reservas em ouro dos EUA,
em razão dos continuados déficits comerciais, em grande parte fruto do apoio à recuperação da economia
européia, poderia levar ao fim do sistema de paridade estabelecido em Breton Woods (Triffin, 1960).
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americana. Na verdade as relações com qualquer grande potência são sempre
problemáticas. De um lado podem representar oportunidades de vantagens e ganhos
para as nações mais fracas, mas por outro lado também é da natureza da lógica das
relações internacionais que, diante de dificuldades, os atores mais poderosos procurem
empurrar o custo dessas dificuldades para os vizinhos e para aqueles com os quais
mantenham relações mais estreitas.

O papel fundamental e difícil da diplomacia

Em certa medida, por razões várias, num mundo globalizado, vai se formando
paradoxalmente um ambiente internacional caracterizado por crescentes dificuldades
de comunicação e entendimento entre as nações. Em larga medida, a incapacidade
de compreender adequadamente o meio internacional e as motivações e significados
das ações externas de outros atores estão na base da maioria das crises internacionais
e, por essa razão, provavelmente mais do que em outras épocas, a diplomacia tem
um papel central a ser desempenhado. Todavia, manejar essa questão é uma tarefa
difícil e cada vez mais complexa.

Com efeito, a diplomacia é uma atividade que lida continuamente com o esforço
de promover e buscar a compreensão mais acurada do meio internacional e das
ações dos atores e pode-se dizer que o sucesso ou o fracasso nesse campo depende
do quanto seus participantes foram bem sucedidos em entender e se fazer
compreender mutuamente.

O dever primário de um diplomata acreditado num determinado país apresenta
duas facetas. De um lado, deve empregar sua sensibilidade e capacidade de percepção
para observar e informar seu próprio governo acerca dos desenvolvimentos em
curso que afetam, ou que podem vir a afetar de algum modo, os interesses e as
relações com seu país. De outro lado, esse diplomata também tem a tarefa, igualmente
importante, de informar e esclarecer as autoridades do país em que está acreditado
acerca de iniciativas e eventos em curso em seu próprio país a fim de evitar mal-
entendidos ou para que eventuais iniciativas produzam os efeitos esperados junto a
esse governo10. A espionagem – ou inteligência, como é chamada de modo mais
sutil – atua quando se considera que as declarações oficiais e as informações correntes
e disponíveis não são consideradas suficientes ou confiáveis11.

Em tempos mais recentes, a diplomacia introduziu também as várias instâncias
multilaterais onde as questões internacionais são discutidas e negociadas entre todos
os Estados interessados, e introduziu também a noção de cooperação em bases
regulares nas várias áreas pelas quais se distribuem as relações internacionais. A
noção de regime internacional, desenvolvida a partir da década de 1970, considera
a existência de padrões normativos e institucionais que regulam áreas específicas das
relações internacionais, fazendo com que atividades como a das transações comerciais
e financeiras ou questões como as relativas ao meio ambiente sejam submetidas a

10 Desde que a diplomacia assumiu seu papel no relacionamento entre povos na modernidade esse tem sido
o entendimento. Foi, por exemplo o caso de Callières, que foi ministro de Luís XIV e escreveu uma interessante
reflexão sobre o papel e as funções do diplomata (Callieres, 1926).
11 Wight (2003) e Bull (2003) são dois autores que discutem esse papel muitas vezes ambíguo e em constante
mudança da diplomacia nas relações internacionais hoje.
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regras de conduta internacional. Assim, a atividade diplomática também passou
a incluir a preocupação com a compreensão e o manejo desses regimes, uma vez
que esses arranjos influenciam diretamente as possibilidades de promoção dos
interesses das nações no cenário internacional (Krasner, 1982).

O fracasso ou sucesso da diplomacia, portanto, não pode ser caracterizado
apenas em função daquilo que ocorre numa instância ou foro de negociação,
seja esse foro bilateral ou multilateral. Essa é apenas a parte visível das dificuldades
da ação diplomática e deve ser entendida antes como um processo, que inclui
sempre a possibilidade da ocorrência de impasses. Além disso, por vezes, o
abandono de um foro também pode significar apenas que outra instância deva
ser explorada. Nem sempre os mecanismos previstos numa instância multilateral
são os mais adequados para o manejo de uma determinada questão. Por exemplo,
ao longo da existência da ONU há uma enorme lista de casos de conflitos
internacionais que foram decididos ou conduzidos fora de seu âmbito. Ao longo
de quase quatro décadas, a lógica da Guerra Fria fazia com que o mecanismo do
veto virtualmente bloqueasse qualquer possibilidade de atuação mais efetiva da
ONU em questões mais críticas que envolvessem a segurança internacional.
Entre 1946 e 1990 o direito de veto foi acionado 279 vezes pelos cinco membros
permanentes do Conselho de Segurança: 124 vezes pela União Soviética; 82
pelos Estados Unidos; 33 pela Grã-Bretanha; 22 pela China; e 18 pela França
(Fujita, 1996). O emprego de mais de 6 vetos por ano pelas grandes potências
virtualmente significava o afastamento de qualquer possibilidade das Nações
Unidas aturarem em disputas envolvendo os interesses das grandes potências e,
assim, elas eram tratadas à margem da entidade. Apesar de tudo, pode-se dizer
que, mesmo nas questões tratadas formalmente fora de seu âmbito, de vários
modos esse foro servia de instância útil e mesmo como parte do processo
negociador ao ajudar a aclarar e dar publicidade às posições conflitantes e ao
servir de indicador de tendências das percepções internacionais a respeito da
matéria.

Sob muitas formas, a atividade diplomática aumentou em amplitude e
complexidade. Além das muitas instâncias anteriormente mencionadas, em que
a ação diplomática deve se desenvolver, a integração internacional, que passou a
ser designada de forma genérica como globalização, traz a dificuldade adicional
da porosidade das fronteiras. Isto é, o trânsito internacional de pessoas, bens,
serviços e informação tem evoluído de forma muito mais rápida do que os esforços
governamentais no sentido de criar mecanismos de regulação e controle. Dessa
forma, a diplomacia hoje depende também de como ela se integra com a rede de
instituições que formam a sociedade, desde os partidos políticos até as empresas,
as universidades e as muitas organizações estruturadas pela sociedade civil. As
instituições da sociedade permitem que se compreenda melhor toda a variedade
das demandas da nação e permitem também melhor entender as percepções de
outras nações acerca de questões centrais relativas à política internacional. Nas
sociedades autoritárias o governo pode dar-se ao luxo de estabelecer o que vem
a ser “interesse nacional”. Nas sociedades abertas e democráticas, contudo, é
muito mais difícil identificar o que pode ser caracterizado como “interesse
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nacional”, uma vez que a defesa de interesses é um processo continuado de
barganha tanto no plano interno quanto externo. Em resumo, hoje, a diplomacia
para ser eficaz não pode mais se fiar apenas em diplomatas talentosos e bem
preparados, muito embora, obviamente, esses profissionais sejam um verdadeiro
pré-requisito para todas as demais condições.

Considerações finais

A noção de que o meio internacional é anárquico não significa que seja,
necessariamente, conflituoso. O ambiente internacional torna-se hostil quando
aumentam os níveis de incerteza e de desconfiança entre os atores. Essa circunstância
se verifica em especial quando as percepções das grandes potências sobre segurança
nacional e internacional se tornam substantivamente divergentes. Nesse ambiente, as
noções de soberania e de interesse nacional praticamente fazem desaparecer outras
noções como a da interdependência e da cooperação internacional, tornando as relações
internacionais mais tensas e potencialmente conflitivas.

No atual quadro das relações internacionais é costume apontar o unilateralismo
dos Estados Unidos com grande destaque; no entanto, percebe-se que a crescente
divergência de percepções dá sustentação a políticas unilaterais por parte de todas as
nações de forma generalizada e não apenas dos Estados Unidos. As razões para o
surgimento desse ambiente são variadas: políticas equivocadas, mudanças estruturais
na ordem internacional mal compreendidas, emergência de uma nova modalidade de
terrorismo etc.

O ambiente de tensão internacional deverá continuar crescendo a menos que
haja uma reversão no processo de fomento ao unilateralismo, que tem levado a
equívocos de avaliação e ao enfraquecimento dos instrumentos de cooperação
internacional. Na base desse processo está a incapacidade de promover o entendimento
mútuo, que é um processo realimentado pelo próprio ambiente internacional, que
incentiva a competição, e pelo fato de que sentimentos de simpatia e de rejeição são
inevitáveis, particularmente porque se associam a sentimentos morais, que identificam
a política ou a ação que se rejeita com comportamentos considerados moralmente
falhos.

Sem dúvida, o referencial normativo oferecido pelo direito internacional tem
papel relevante no relacionamento entre as nações; todavia, nas disputas mais críticas,
que normalmente surgem na esteira de crises envolvendo questões de segurança, a
eficácia dos recursos oferecidos pelo direito internacional vai depender basicamente
da disposição política das grandes potências (Boniface, 2000). Nesse quadro, a
diplomacia em seu sentido mais amplo tem um papel essencial a desempenhar. Não
está claro, todavia, até que ponto as instâncias diplomáticas têm funcionado mais
como produto desse meio e como instrumento para fomentar as divergências de
percepções do que como instrumentos de entendimento e de efetiva redução de
tensões. Com efeito, a diplomacia procura promover o entendimento mas, ao mesmo
tempo, tem também a atribuição de promover os “interesses nacionais” e, diante
desse caráter duplo da atividade diplomática, em tempos de crise, obviamente tende a
prevalecer a preferência pela segunda atribuição. Na história recente, no entanto, há
casos notáveis em que desencontros de percepções tiveram grande repercussão para a
política internacional, mas que, no entanto, acabaram sendo superados pela cooperação.
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 A reconstrução da ordem internacional a partir da Segunda Guerra Mundial
foi particularmente notável nesse sentido. Foi um período em que o quadro das
relações internacionais mudou sob muitos aspectos fundamentais: potências
tradicionais européias perderam importância relativa enquanto Estados Unidos
e União Soviética passaram a ter posição predominante na política internacional
num ambiente em que a ideologia, as armas nucleares e o manejo da economia
internacional tornaram-se  elementos centrais do jogo diplomático. O
multilateralismo foi institucionalizado e difundiu-se a formação de regimes para
os diferentes campos das relações internacionais. Não era tarefa fácil compreender
esse conjunto de mudanças assim como as reações dos atores a essas mudanças.
Em tal ambiente, é bastante compreensível a ocorrência de desencontros de
percepções originando erros de avaliação e políticas equivocadas. No entanto,
as forças de cooperação prevaleciam e a ordem internacional foi recomposta,
com as nações adaptando-se às novas práticas diplomáticas como a existência da
ONU, a realização das negociações comerciais no âmbito do Gatt e também
desenvolvimentos como o jogo diplomático da Guerra Fria ou a formação de
arranjos como a Comunidade Econômica Européia.

Em grande medida, essa adaptação da prática diplomática à nova ordem
nascente foi possível porque havia uma disposição clara da nação líder que
desfrutava de uma grande predominância sobre todas as demais potências no
sentido de promover essa ordem. Nas duas décadas subseqüentes ao fim da
Segunda Guerra Mundial, a predominância econômica e política dos Estados
Unidos era inconteste e, face à disposição das demais nações, permitia que essa
potência virtualmente tivesse a capacidade de arbitrar quaisquer disputas no
âmbito de sua esfera de influência12. Por outro lado, havia a hegemonia soviética
sobre o bloco socialista, o que tornava o manejo da ordem internacional um
jogo político mais claro, com regras e atores relativamente bem definidos.

A realidade corrente mostra que novas adaptações devem ser feitas; contudo,
a nova ordem internacional, que emergiu no fim do século XX, claramente aponta
para uma nova distribuição de poder e riqueza no mundo, e que não há uma
visão clara sobre esse novo quadro. Embora os Estados Unidos ainda continuem
como a nação mais poderosa, sua predominância inconteste sobre o sistema
deixou de existir. Sua capacidade de arbitrar conflitos de interesses tornou-se
limitada. Os sucessivos impasses nas várias instâncias negociadoras como, por
exemplo, no âmbito da OMC, revelam claramente esse fato. Cada nação, grande
potência ou não, deverá continuar dando prioridade aos “interesses nacionais”,
mas novos mecanismos de concertação precisariam ser desenvolvidos. A liderança
dos Estados Unidos continua sendo o fator necessário, mas não é mais suficiente.
Depois da Segunda Guerra Mundial, em questões de segurança, a Europa e,
especialmente, o Japão, na Ásia, acomodaram-se por variadas razões sob o guarda-
chuva protetor norte-americano, fazendo com que o colapso da URSS exibisse
a enorme extensão da diferença de recursos de defesa dos Estados Unidos em
relação ao resto do mundo. Em grande medida, esse fato contribuiu para a

12 Dados mostram que, na segunda metade da década de 1940, o PNB norte-americano era maior do que a
das demais seis grandes potências somadas e que suas reservas em ouro representavam mais de 70% das
reservas mundiais (Kennedy, 1988).
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formação das percepções divergentes entre os Estados Unidos e o resto do
mundo no que tange a assuntos de segurança tornando a cooperação nesse
campo muito mais difícil. A recente reeleição do Presidente Bush, desta feita de
forma incontestável, ocorrida num ambiente internacional que claramente
preferiria outra opção política, reflete essas diferenças de percepção entre a
sociedade norte-americana e o resto do mundo. Por outro lado, apesar da grande
supremacia militar norte-americana, os fatos recentes têm mostrado que essa
supremacia não é suficiente, sendo até mesmo problemática, para a construção
de uma ordem mundial mais estável e menos tensa. Os focos de tensão como o
Oriente Médio não revelam nenhum sinal de arrefecimento enquanto novos
focos têm emergido e não há nenhum indício de que potências emergentes,
especialmente aquelas com capacidade nuclear, possam ser consideradas como
fatores de estabilização. O fato é que, apesar da supremacia norte-americana em
praticamente todos os campos das relações internacionais, os mecanismos
diplomáticos a serem acionados, reformados ou construídos com vistas a um
mundo menos tenso e menos conflitivo, quaisquer que sejam esses mecanismos,
não terão condições para serem efetivos sem o concurso e a participação ativa de
um número expressivo de nações que, de muitas formas, têm hoje um papel
importante na preservação da estabilidade internacional. Confirma-se assim o
entendimento de que a definição de grande potência mais próxima da realidade
é aquela segundo a qual grande potência é aquela capaz de desestabilizar a ordem
internacional, muito embora não seja capaz de, sozinha, construí-la.
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Incrementando a
diplomacia empresarial –
um enfoque na cultura do

empresário brasileiro
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Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar e defender a
necessidade de ampliação da diplomacia empresarial enfocando
as variáveis culturais como ponto de alavancagem da eficiência
dos negócios no mundo globalizado.
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Introdução

Este artigo destaca inicialmente a falta de percepção das oportunidades
de negócios internacionais como maior carência do empresário brasileiro,
marcada historicamente pela ausência de agressividade na procura de clientes
mundo afora numa época em que o Brasil era essencialmente um exportador
de matérias-primas e era assim procurado pelos compradores internacionais.
Nas últimas décadas, o Brasil começa a exportar a partir de sua florescente
indústria manufatureira, que igualmente carece de agressividade nas suas
vendas ao exterior, mostrando uma acomodação da classe empresarial,
grande parte da qual ainda não vê a exportação como o grande embrião da
transferência de conhecimentos tecnológicos, em função das exigências
internacionais quanto à produção comercializada. Ao mesmo tempo, a
exportação é estimuladora do aprendizado para negociar que vem do trato
com culturas totalmente diferentes.

Para que tais oportunidades não sejam perdidas, pressupõe-se que os
exportadores estejam qualificados para aproveitá-las. O fato de o brasileiro
ter seu referencial atrelado a modelos culturais que não seus próprios
distorce sua noção da realidade, dificultando ainda mais sua percepção e,
por conseqüência, sua ação.

* Alfredo de Mello Franco Schwarz é graduado em Relações Internacionais pela Fundação Armando
Álvares Penteado (FAAP). Mario Gaspar Sacchi é Mestre em Comércio Internacional e Doutorando
na Universidade Del Mar (Valparaiso, Chile), consultor externo do Centro de Comércio Internacional
(ITC, UNCTAD/OMC), Professor Titular do Mestrado da Universidad Simon Bolívar da Comunidad
Andina (Sucre, Bolívia), e Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da FAAP. Este artigo
teve com base a monografia de conclusão do Curso de Relações Internacionais na FAAP apresentada
pelo primeiro autor, sob orientação do segundo, e selecionada para publicação.
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As relações internacionais são relações culturais em sua natureza, e
estas demandam respeito e compreensão nas relações com os parceiros,
sendo necessário aprender a cultura de cada um deles, de modo a facilitar a
aceitação e estreitamento de relações políticas e comerciais. Assim, outro
aspecto importante abordado no texto é essa necessidade de conhecimento
da cultura dos parceiros para que, no momento de uma negociação ou
venda, não seja perdida a oportunidade ou que se tenha o mercado fechado
por desinformação.

O empresário brasileiro, por sua pouca experiência como vendedor no
mercado externo, desconhece a importância que os valores de outras culturas
têm nos negócios.  Recomenda-se que se tente, livre dos padrões brasileiros,
observar e compreender o ambiente cultural no qual pretende vender. É
preciso romper o paradigma nacional e abordar outros mercados
conhecendo a natureza de suas raízes culturais.

A diplomacia empresarial se apresenta como uma das formas de
internacionalização das empresas brasileiras, sendo sua finalidade que estas
passem a ser protagonistas efetivos no cenário internacional. Um aumento
da internacionalização das nossas empresas significaria maior compreensão
do contexto mundial, mais divisas, mais empregos, e fortalecimento geral
da economia, entre outros benefícios.

O reconhecimento dessa realidade, e a partir daí a elaboração de planos
ou projetos de longo prazo visando ao aumento da participação do Brasil
no comércio internacional, abririam margem à competitividade para a
indústria nacional. Considerando os quase 8 milhões de empresas registradas
na Receita Federal e supondo que uma em cada dez empresas brasileiras
consiga desempenhar efetivamente um papel internacional, isto seria mais
que suficiente para quebrar todos os recordes de comércio internacional já
alcançados pelo Brasil. Hoje a participação do nosso país no comércio
internacional é insignificante, girando em torno de apenas 1%.

Se os empresários se prepararem e buscarem formas de conhecer mais
as oportunidades e mecanismos do comércio internacional, seja por meio
de viagens, contratando pessoal especializado ou via diplomacia empresarial,
o nível de percepção de oportunidades será muito maior. Ao lado da
conseqüente visão de integração, esta percepção fará com que as empresas
brasileiras finalmente conquistem maior espaço no comércio internacional.

1. O perfil cultural do empresário brasileiro

“Os brasileiros têm um complexo de inferioridade.
Como eles conhecem pouco as outras culturas e ainda
como resultado do colonialismo, existe uma hierarquia
imaginária das culturas nas cabeças brasileiras.”1

1  URBASCH, Gerhard. A Globalização Brasileira: A conquista dos mercados mundiais por empresas nacionais.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 95.
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O baixo desempenho exportador brasileiro é fruto de muitos fatores,
não sendo necessários muitos esforços para enumerar uma grande quantidade
de justificativas, dentre as quais Markwald e Pulga (2002) destacam:

1.Baixa rentabilidade exportadora, em vir tude da incompleta
desoneração tributária;

2.Existência da base exportadora excessivamente estreita;
3.Elevada concentração das exportações em um número restrito de

produtos;
4.Escassa diversificação dos mercados de destino;
5.Financiamento a custo elevado, além de restrito a poucas empresas

e a poucos setores;
6.Ausência de coordenação das ações governamentais;
7.Falta de prioridade política ao esforço exportador;
8.Baixa propensão das empresas brasileiras a exportar;
9.Ausência de grandes empresas exportadoras (transnacionais verde-

amarelas);
10.Baixo conteúdo tecnológico de nossas exportações;
11.Baixo investimento na consolidação de marcas;
12.Ausência de uma cultura empresarial exportadora;
13.Restrição da oferta exportável, em virtude da baixa taxa de

investimento da economia.

Portanto, no Brasil existem vários aspectos que impedem que o país seja
uma máquina exportadora. Neste artigo será avaliado o item 12 da lista acima,
a ausência de uma cultura empresarial exportadora, e como o aprimoramento
dessa cultura poderá provocar um efeito cascata sobre os demais aspectos.

É importante lembrar que ser dono de empresa no Brasil é por si só um
grande mérito, dados os obstáculos burocráticos, legais e tributários que
emperram a formação de novas empresas. Em recente pesquisa do Banco
Mundial, publicada na revista Veja2, foi constatado que no Brasil está a sexta
maior burocracia para abrir empresas, a segunda pior para fechá-las, a terceira
pior legislação trabalhista e a trigésima Justiça mais lenta do mundo.

Esses obstáculos também dificultam o esforço exportador, mas não se
deve esperar que todos sejam resolvidos para avançar no comércio internacional.
Com o empresariado nacional mais participativo nesse comércio, a base
exportadora se ampliará, e crescerá o número de parceiros comerciais. Dada a
necessidade constante de busca por novos mercados, reduzir-se-á a
concentração de empresas exportadoras, aumentará a propensão a exportar e,
assim, os efeitos do aprimoramento da mentalidade exportadora dos
empresários se fariam sentir de modo mais amplo.

2 ALCANTARA, Euripedes; SILVA, Chrystiane. O Brasil entre os piores do Mundo. Veja, ano 37, edição 1838, nº 4.
3 RICUPERO, Rubens. O Brasil e o dilema da globalização. 2 ed. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2001, p. 18.
4 URBASCH, Gerhard. A Globalização Brasileira: A conquista dos mercados mundiais por empresas nacionais. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004, p. 1.
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Desde o seu descobrimento, o Brasil esteve envolvido com o comércio
internacional. O país, em sua origem e formação, sempre foi exportador.
Porém não vendia de forma ativa, mas era “comprado” passivamente. “O
Brasil jamais sofreu de falta de integração, mas sim de excesso de uma
perversa integração à economia mundial.”3

Essa condição de ser “comprado” se estendeu até os dias de hoje,
quando existe um grande volume de debates sobre a globalização. Dentro
desse tema o Brasil não é um globalizador e sim um globalizado. “A maioria
das empresas no Brasil está mais ‘sendo globalizada’ pela maior concorrência
internacional do que ‘se globalizando’, ou seja, saindo do Brasil para
competir nos mercados mundiais lá fora.”4

Com origem agrária, por mais de quatro séculos o Brasil foi exportador
de produtos agrícolas de baixo valor agregado, além de explorar o trabalho
escravo em sua produção. Um povo carente de identidade nacional,
altamente miscigenado, filho de muitas nacionalidades, herdeiro de uma
elite colonial concentradora de renda e de interesses, que levava o governo
a atendê-los. Isto, a ponto de se esquecer das vantagens nacionais, muitas
vezes sacrificando oportunidades únicas de crescimento e desenvolvimento,
prejudicando-as por meio de políticas cambiais e de substituição de
importações demasiadamente protecionistas, eliminando ou arrefecendo a
concorrência, mãe da competitividade, e contribuindo para o comodismo
empresarial.  Estes são alguns dos fatores que contribuíram para a formação
de um empresariado acomodado.

Contudo, a grande mescla cultural brasileira pode ser vista como uma
vantagem comparativa e competitiva. O brasileiro é um dos poucos povos
bem vistos no mundo pela grande maioria de crenças e culturas, tendo em
seu território um pouco de cada grande grupo étnico, logo qualquer um
de seus integrantes pode ser visto como brasileiro, ao mesmo tempo em
que isto facilita o contato com outras culturas. Esta característica, se bem
aproveitada, pode abrir muitas portas para os produtos e serviços nacionais
no comércio exterior.

Entretanto, tamanha receptividade ao estrangeiro desde o início da
constituição de seu povo criou uma admiração pelo que vem de fora e
descaso pelo produto nacional. Somadas às noções de dependência e
subdesenvolvimento, criou-se a imagem-mito de que “o que é bom vem
de fora”,  daí passando à importação de muitas idéias e produtos
estrangeiros.

Miguel P. Caldas, em artigo intitulado Santo de Casa não faz milagre5,
aborda o fascínio e dependência do brasileiro do que vem de fora. Salienta
a mania nacional de acreditar que nada de qualidade pode ser feito por
brasileiros, o que cria um falso complexo de inferioridade de que não somos

5  MOTTA, Fernando C. Prestes; CALDAS, P. Miguel. Cultura Organizacional e Cultura Brasileira. São
Paulo: Ed. Atlas, 1997.
6 O magnetismo exercido pela pessoa, por meio de seu discurso ou de seu poder de ligações (relações com
outras pessoas), e não por sua especialização, parece destacar-se no cotidiano brasileiro. Podemos citar Getúlio
Vargas, Juscelino Kubitshek, Jânio Quadros, Leonel Brizola e Fernando Collor.

Incrementando a diplomacia empresarial..., Alfredo de Melo Franco Schwarz e Mario Gaspar Sacchi, p. 140-153.
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competentes para competir globalmente. Veja-se  a quantidade de modelos
que compramos do exterior: cinema, música, programas de Master in
Business Administration (MBA) e por aí afora.

Nessa linha, o fator que mais assusta Caldas é a idéia de dependência
de um guia: “Nós brasileiros parecemos sentir uma necessidade ancestral
de alguém que nos guie, que decida por nós e que nos leve pelas mãos”
(Caligaris, 1993). Primeiro, sofre-se da principal e mais extensa influência
estrangeira advinda dos primeiros colonizadores, os portugueses. Logo
passamos pelo ciclo Paris-Londres e finalmente o ciclo da influência dos
Estados Unidos.

A postura de espectador é originada de duas fortes instituições na então
nascente cultura nacional. Em O Estilo Brasileiro de Administrar (Prates e
Barros, 1997) postula-se o Personalismo6 como um dos principais traços
nacionais, que, em conjunto com a concentração de renda, deu os elementos
necessários para o Paternalismo. “A combinação dos dois traços
mencionados, concentração de poder e personalismo, em maior ou menor
grau, tem como síntese o paternalismo.”7

Manifestando-se na sociedade como um todo esse paternalismo, chega-
se ao governo nacional, que, principalmente nas décadas de 70 e 80, via
substituição de importações e isolacionismo econômico, fechou as
fronteiras, defendendo a emergente indústria nacional e acomodando ainda
mais o empresário brasileiro. Enquanto o mundo vivia a competição
capitalista, os brasileiros tinham um governo que apadrinhava e protegia a
ineficiência. As conseqüências dessas medidas se manifestaram no choque
gerado pela abertura econômica feita no governo Collor, na baixa
participação no comércio internacional (menos de 1%) e na pauta
exportadora ainda centrada nos produtos agrícolas de baixo valor agregado.

Dentre as características culturais nacionais, a postura de espectador
adotada pela sociedade civil aumenta a dependência, pouco transforma e
nada consegue agregar. Fica uma pequena massa crítica, com frágil
capacidade de organização, junto à constante e redundante transferência
de responsabilidade de um para o outro. No caso do comércio internacional,
o governo chama o empresariado de acomodado8. Por sua vez, o setor
privado reclama dos altos juros, da falta de infra-estrutura e de uma
tributação maléfica. “O papel do governo ainda é superestimado pelos
empresários brasileiros. Parece que o governo tem de resolver uma série
de problemas antes das empresas poderem dar um salto.”9

Este artigo não tem a finalidade de dizer quem está certo ou errado, mas sim
apontar para a fuga da responsabilidade entre as partes de forma a contribuir para o

7 PRATES, Marco Aurélio Spyer; BARROS, Betania Tanure de. O estilo Brasileiro de administrar: sumário de um
modelo de ação cultural brasileiro com base na gestão empresarial. In: MOTTA, Fernando C. Prestes; CALDAS,
P. Miguel. op.cit.
8 CRESCENTI, Marcelo. Furlan diz que empresário brasileiro é “acomodado”. Disponível em: <http://
www.bbc.co.uk/portuguese/economia/030515_furlanon.shtml>. Acesso em: 24 nov 03.
9 URBASCH, Gerhard. A Globalização Brasileira: A conquista dos mercados mundiais por empresas nacionais.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 167.
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rompimento desse processo. O momento demanda ação e vontade de globalizar, superar
obstáculos e conquistar o mercado mundial. O empresário deve perder a timidez,
abandonar o imediatismo e fazer estratégias de longo prazo. Felizmente, há exemplos a
seguir, como os casos nacionais da Embraer, Gerdau, Sabó, Rosa Chá e Marco Polo.
São todas empresas 100% brasileiras que buscaram no comércio exterior uma fonte de
crescimento e não apenas uma fuga temporal quando o mercado interno estava debilitado.

A falsa idéia de que o Brasil é um grande mercado ainda mal explorado pode ser
considerada outro entrave à vontade do empresário de exportar. Porém, a falta de
informação do empresariado nacional, uma herança cultural agravada pelos baixos níveis
educacionais brasileiros, não os deixa perceber nem agir diante a gravidade do fato de
que, apesar de o Brasil possuir dimensões continentais, não passa da 13.ª economia
mundial10 com um PIB de apenas US$ 477 bilhões. Em outras palavras, a economia
brasileira é 20 vezes menor que a norte-americana, 16 vezes menor que a da União
Européia, 8 vezes menor que a do Japão e 4 vezes menor que a da Alemanha. Na
realidade, portanto, o mercado nacional ainda é muito pequeno para desconsiderar a
possibilidade de exportação.

Essa herança cultural de dependência, o baixo nível de informação e de preparo
resultando no sentimento de inferioridade perante o estrangeiro, com as falsas idéias
sobre o tamanho do mercado nacional, fizeram com que o empresariado nacional seja,
ainda hoje, um espectador do comércio internacional.

2. O empresário brasileiro no mundo

“Os empresários brasileiros precisam deixar de ter medo
de serem empresários multinacionais.”
Presidente Lula

Considerando que os empresários brasileiros estão atrasados do ponto de vista de
participação no comércio internacional, depois de décadas de uma economia muito
fechada, poucos acordaram para a necessidade de exportar, sendo que os pequenos e
médios empresários parecem estar adormecidos diante da atual realidade.

No Brasil, que sofre de uma integração comercial perversa (Ricupero), o coeficiente
de empresas exportadoras é muito baixo se comparado ao dos países com maior presença
global. Além disso, muitas empresas, em vez de adotar o comércio exterior como parte
de suas estratégias, exportam para se safar de períodos em que o mercado interno está
desaquecido, e logo que este retorna à normalidade, deixam de buscar as exportações.
Esses empresários contribuem com a imagem de pouca seriedade brasileira, que
poucos grupos empresariais brasileiros, exportadores de fato, lutam para quebrar.
Como se pode observar pela Tabela 1, o Brasil manteve estável sua reduzida
participação no comércio internacional ao longo das três últimas décadas. Sabe-
se também que é reduzido o número de parceiros comerciais do país11.

10 World Development Indicators database, World Bank, April 2004.
11 Por exemplo, em 2000 três países (Estados Unidos, Argentina e Alemanha) responderam por 41,57% da corrente de
comércio (exportações mais importações) do Brasil, e outros 12 (Japão, Itália, França, Países Baixos, Reino Unido, México,
Bélgica-Luxemburgo, China, Chile, Espanha, Venezuela e Coréia do Sul) por 31,68%, conforme dados do MDIC-SECEX.
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A soma da baixa participação com o escasso número de parceiros revela a imagem
clara da debilidade comercial brasileira. Outro fator importante que deve ser considerado
é a alta concentração de empresas exportadoras. Conforme mostra o Gráfico 1,
aproximadamente 30% das exportações brasileiras estão concentradas em 30 empresas,
o que demonstra a baixa participação do empresário nacional no comércio internacional.
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A baixa participação brasileira também se evidencia a partir de uma
comparação com outros países e com o total de empresas nacionais. Com
base na pesquisa do ITC (2000), usada pelos mesmos autores, podemos
observar pela Tabela 2 o alcance da abertura econômica brasileira em relação
a seis países selecionados: Ilhas Mauricio, Nova Zelândia, Chile, Finlândia,
Filipinas, Irlanda, México e Argentina.  O Brasil aparece com o menor
índice na avaliação de sua base exportadora relativamente à do Chile.

A alternativa de estimular o pequeno e médio empresário a atuar no
sistema internacional já foi percebida por diversos países e até mesmo pelo
Brasil. Entre 1990 e 2001 o número de empresas exportadoras era de 8.537,
passando para 16.821 (Markwald e Puga), ou seja, com a abertura comercial,
a base exportadora dobrou de tamanho. Porém, na mesma pesquisa
encontra-se outra constatação importantíssima, a grande quantidade de
empresas desistentes.

“O diferencial entre o número de exportadores estreantes (média de 3.350
empresas/ano) e a variação liquida da base exportadora (incremento médio
de 750 empresas/ano) revela, no entanto, que a taxa de evasão (2.600
empresas/ano) é, também, significativa. As causas dessa evasão são: (I) a
mortalidade – seja por desistência ou por efetivo fechamento da firma – de
empresas exportadoras, fenômeno que afeta particularmente os exportadores
estreantes; e (II) a presença, na base exportadora, de exportadores esporádicos
ou oportunistas, ou seja, de exportadores descontínuos.”12

Mesmo 10 anos após a abertura econômica que marcou a década passada,
vemos que as carências nacionais se encontram em dois pontos críticos,
conformerevela a mesma tabela. O país conta com uma base exportadora estreita
e empresas com baixa propensão a exportar. Isto, diferentemente do México e
da Nova  Zelândia, que compensam a baixa média de exportação por empresa
com uma maior base exportadora. Ou como a Irlanda e Finlândia, que têm uma
base mais próxima da brasileira e onde, no entanto, a exportação média por
empresas é muito mais elevada.

Incrementando a diplomacia empresarial..., Alfredo de Melo Franco Schwarz e Mario Gaspar Sacchi, p. 140-153.

12 MARKWALD, Ricardo; PUGA, Fernando. Promoção de exportações: O que fazer? Revista Brasileira de
Comércio Exterior – RBCE. Disponível em: <www.funcex.com.br>. Acesso em: 22 nov 03.
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O número relativo de empresas realmente exportadoras é muito reduzido
se comparado à quantidade de empresas existentes no país, conforme revelado
pela Tabela 3. “Verifica-se que a participação das empresas exportadoras no
universo das empresas brasileiras é, de fato, muito reduzida, da ordem de 0,7%.
É, precisamente, baseado neste tipo de informação que o alargamento da base
exportadora é mencionado.”13

O país, desde seu nascimento, teve uma economia aberta e super-especializada
durante todo o período do Império e da Republica Velha. Tal abertura parece ter
deixado um trauma na inteligência nacional. Tanto é que, conforme afirma Mauricio
Moreira, independentemente do governo ser de direita ou de esquerda, sempre
tinha uma visão negativa e desconfiada do comércio exterior.

“Essencialmente uma percepção do comércio como um jogo espoliativo ... que, se
deixado ao sabor do mercado, traria prejuízos a nações em desenvolvimento como o
Brasil. Os prejuízos decorreriam sobretudo de déficits comerciais crescentes e, por
conseguinte, de uma economia estagnada por crises periódicas de balanços de
pagamentos.”14

Depois de décadas de uma economia fechada, o governo Collor, no início da
década de 90, empreende um movimento de abertura pouco planejado. Ele veio
depois de o país viver anos de protecionismo via industrialização substitutiva de
importações, freqüentemente caracterizada por recursos mal utilizados, baixa
produtividade, falta de escala, além de inúmeras oportunidades perdidas no exterior.
“Se, por um lado, a substituição de importações nos permitiu fazer uma mudança
estrutural importante, por outro, os seus excessos nos deixaram uma pesada herança,
cujos principais sinais eram produtos defasados, baixo crescimento da produtividade,
escalas pouco competitivas e queda no desempenho das exportações”15.

O empresariado nacional prosperou assim num ambiente de competição
imperfeito, pois a concorrência internacional que nossos  homens de negócio não
enfrentaram, junto aos períodos de alta inflação que contribuíam para esconder a
ineficiência nos preços, fez com que a indústria nacional, mesmo que ampla, não

13 Idem, p. 04.
14 MOREIRA, Mauricio Mesquita. Dêem uma (nova) chance ao comercio. Revista Brasileira de Comércio
Exterior – RBCE. Disponível em: <www.funcex.com.br>. Acesso em: 22 nov 03. p. 1.
15 Idem, p. 4.
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tivesse boas condições de competição global. Com isto, após a abertura, várias
empresas não sobreviveram ou tiveram grandes dificuldades de adaptação à nova
fase da economia brasileira.

A abertura comercial iniciou um movimento importantíssimo para o setor
produtivo brasileiro, pois este foi obrigado a se aparelhar, a se modernizar e a
conquistar qualidade e competitividade. “(...) a participação das importações no
consumo doméstico de bens manufaturados, que no final da década de 80 tinha
níveis soviéticos (cerca de 5%), chegou a 20% em 1998, um nível ainda inferior ao da
maioria dos países industrializados.”16

A falta de coordenação da política econômica com o empresariado, ou seja, a
falta de um projeto de promoção comercial concreto, de preparo para defender os
interesses nacionais nos organismos internacionais, como a Organização Mundial
do Comércio (OMC), revelou-se inadequada, pois se eliminou a política de proteção
sem colocar nada no lugar. O que ficou foi um setor produtivo agora traumatizado
com a concorrência internacional e temeroso de sua capacidade de competir
globalmente. A principal barreira à melhoria no desempenho das exportações
brasileiras é interna, pela burocracia histórica, pela falta de preparo e pelos traumas
históricos sofridos pelo setor produtivo. “O sentimento dos brasileiros em relação
à internacionalização ainda é mais de medo e desconfiança do que de percepção de
oportunidades.”17

Algumas empresas brasileiras romperam o paradigma da internacionalização.
Porém, para a maioria, os obstáculos prevalecem. São barreiras internas que impedem
os brasileiros de serem verdadeiros “global players”. Essas barreiras são mencionadas
em A Globalização Brasileira18 e incluem baixos níveis educacionais, ambientes de
negócio pouco internacionalizados, problemas de infra-estrutura e burocracia, altos
juros, pesada carga tributária, distância geográfica dos principais mercados, percepção
errada do mercado brasileiro, falta de confiança na própria capacidade competitiva,
baixo conhecimento de idiomas e de mercados no exterior e, principalmente, a falta
de visão de longo prazo tanto do empresariado como do governo.

A ausência de recursos humanos qualificados pode ser considerada uma das
principais barreiras à internacionalização brasileira, como relembra Marcos Troyjo
em seu artigo Manifesto da diplomacia empresarial. Em ar de protesto, expõe a falta
de atores internacionais qualificados e a forte demanda pela qual a sociedade está
passando. “Em estudo PISA de 2002 das Nações Unidas sobre o nível de educação
em diferentes países, o Brasil chegou em 40.º lugar, entre 41 países que participaram.
Só o Peru ficou pior. O baixo nível de educação não ajuda para tornar as empresas
competitivas, e também não ajuda na abertura para fora.”19

A presença internacional brasileira, como vemos, ainda é muito tímida, mesmo
após a abertura comercial, fora exceções de algumas empresas de grande porte. O
empresário nacional ainda guarda cicatrizes de seu passado, não enxergando as
oportunidades via comércio exterior.

16 Idem, p. 5.
17  URBASCH, Gerhard. A Globalização Brasileira: A conquista dos mercados mundiais por empresas nacionais.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 18.
18 Idem.
19 Idem, p. 97.
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3. Diplomacia empresarial e a imagem do Brasil no exterior

O debate sobre a imagem de um país no exterior não é novidade. A afirmação dos
países ao longo da história mostrou ser feita pela sua percepção no sistema internacional.
No passado, esta era feita de inúmeras formas, entre elas o poderio militar, o número de
colônias espalhadas no mundo e a imposição da língua e da cultura.

Hoje a realidade é um tanto diferente. A globalização cria mercados globais
e de massa, e é neste sentido que o empresariado e o governo brasileiro devem
entender que se não criarmos boas associações à nossa imagem no mundo,
ficaremos à deriva de preconceitos que podem marcar inclusive a nossa própria
cultura. Assim, é fundamental destacar as nossas potencialidades e qualidades
valorizadas no comércio internacional.

Segundo Mario Vilalva20, diretor do departamento de promoção do
Itamaraty, foi encomendada uma pesquisa para saber que produtos o
consumidor nor te-americano associa ao país. Para a surpresa dos
diplomatas brasileiros, foi constatado que nenhum produto foi associado
ao Brasil, ainda que, por exemplo, muitos norte-americanos viajem em
aviões brasileiros, vistam roupas e calçados brasileiros e comam e bebam
produtos nacionais.

A realidade brasileira referente à questão da imagem e projeção internacional
do país está altamente associada à realidade nacional. Em 2001 foram publicados
os resultados de outra pesquisa um pouco mais ampla sobre o tema, que foram
ainda mais surpreendentes. Vejamos algumas conclusões dela.

1.Como o brasileiro se percebe:
“Esses dados parecem levar à conclusão de que nos orgulhamos do nosso lado afetivo,

– aquele que nos torna populares para nós mesmos, – mas temos uma péssima imagem do
nosso perfil qualitativo. Temos visão positiva, exuberante e otimista do país no que,
culturalmente, consideramos natural dele: o calor humano, a alegria, a brasilidade etc.
E uma visão pessimista sobre o que diz respeito à seriedade, organização e realização. De
uma perspectiva mercadológica esse é um dado grave, um atributo ruim.”21

2.Como o brasileiro é percebido:
“Logo, reforça-se a conclusão de que somos vistos conforme nos vemos;

valorizados (ou desvalorizados) como nós próprios nos valorizamos (ou
desvalorizamos); de que transmitimos ao exterior a imagem que construímos de nós
mesmos como um povo divertido, amigável e descontraído, mas irresponsável,
descompromissado e desonesto. Verdadeira ou não (em termos de percepção ou
expectativa isso pouco importa), essa imagem negativa do Brasil é internamente
forte e prevalece no exterior. Esforço, portanto, para sua alteração deve-se iniciar
dentro do próprio país, pela própria população brasileira que, apesar de orgulhosa e
autoconfiante, desacredita do Brasil em critérios relevantes para a elevação do seu
perfil comercial e político no exterior.”22

20 VILALVA, Mario. Intervenção no painel Promoção Comercial – a marca, o marketing e a internacionalização
da empresa brasileira.  XXI Enaex, Rio de Janeiro: novembro de 2001.
21 CHIAVONE, Célia Belém. A imagem do Brasil no exterior. In: Temas de Promoção Comercial. Ministério
das Relações Exteriores, Departamento de Promoção Comercial. Vol. 1: setembro de 2000/2001, p. 60.
22 Idem, p. 62.
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O desafio de vencer nas exportações demanda um forte esforço de todos,
pois, como foi observado, se os brasileiros não acreditam em si mesmos, quem vai
acreditar?

Apesar de ser um país de índole universalista, o desenvolvimento nacional
ocorreu de forma introspectiva. Com dimensões continentais e abundância de
recursos naturais e regionalismos marcantes, esse desenvolvimento moldou uma
economia que desde seu descobrimento foi “comprada” e, por fim, teve um novo
ciclo econômico protegido da competição externa até a década de 90.

O primeiro ciclo fez com que o Brasil, desde seu descobrimento até o “Crash”
de 1929, na Bolsa de Nova York, fosse um país que vivia de exportações para os
centros consumidores do mundo, o que não demandava um forte esforço de
promoção comercial e difusão da imagem do país. No entanto, a partir do momento
em que a principal potência do mundo também era a maior potência agrícola, a
estratégia adotada foi de fechamento da economia por meio de programas de
substituição de importações como citado anteriormente. A conseqüência dessa
escolha resultou numa precária estrutura para a promoção comercial, tendo como
conseqüência a atual baixa participação do país no comércio internacional.

O atual ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), Luiz Fernando Furlan23, salientou: “O Brasil não tem marcas de produtos
no mundo e sim pessoas”. Todos conhecem Pelé, Ronaldinho, a seleção de futebol
pentacampeã, Gisele Bündchen, Tom Jobim, Lula, Gilberto Gil e muitos outros
brasileiros que se destacam por seus talentos. Já os produtos brasileiros raramente
são lembrados ou têm algum tipo de associação positiva.

O paradigma da imagem está bem definido para alguns países dentro do
comércio internacional, e Roberto Giannetti da Fonseca24 nos traz alguns exemplos:

“A imagem da Alemanha está associada aos conceitos de alta precisão, modernas
tecnologias e alta confiabilidade; a França, por sua vez está associada à imagem da
sofisticação, produtos de alto luxo e valor estético; já a Itália destaca-se pela imagem
de seu criativo e elegante design em vários campos da indústria de bens de consumo;
o Japão tem sua imagem associada à miniaturização e inventividade no setor
eletroeletrônico; e os Estados Unidos têm como imagem principal a funcionalidade e
a tecnologia aplicada nos vários segmentos de sua pujante e diversificada economia,
com destaque no passado mais recente para as empresas de software e informática,
aeroespaciais, entretenimento e serviços em geral.”

Construir uma imagem positiva é uma tarefa árdua e complexa, como foi
mencionado no capítulo sobre a importância da cultura. Sem um projeto de médio
a longo prazo, conquistar esta imagem fica um tanto distante.

Algumas instituições brasileiras privadas e governamentais têm feito grandes
esforços neste sentido, e mesmo que não atuem no máximo da excelência desejada,
merecem ser mencionadas por sua vontade de transformação nesta causa tão
importante para um país que ainda carece de um concreto projeto nacional.

23 Discurso de posse do ministro Luiz Fernando Furlan no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (Brasília, 2 jan 2003).
24 FONSECA, Roberto Giannetti. O Brasil e sua imagem no exterior. Revista Brasileira de Comércio Exterior
– RBCE. Disponível em: <www.funcex.com.br>. Acesso em 22 nov 03.
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O Banco do Brasil, com suas agências espalhadas por diversos países, tem um
pioneiro projeto de criação de negócios internacionais para empresas brasileiras.
A Embratur, dentro de suas possibilidades, busca atrair o maior número de turistas
para o país. A APEX-Brasil, vinculada ao MDIC, é responsável por inúmeras
atividades de promoção das exportações brasileiras. O Departamento de Promoção
Comercial do Ministério das Relações Exteriores é atuante por meio das embaixadas
e consulados brasileiros espalhados pelo mundo. Por fim, há a agência Investe
Brasil, criada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), relacionada à captação
de investimentos para o Brasil.

Dentro do setor privado, a instituições que mais se destacam são a Fundação
Centro de Estudos de Comércio Exterior (Funcex), bem como as várias  entidades de
classe que abrigam empresários exportadores. Já no setor cultural, a presença da Fundação
Armando Alvares Penteado (FAAP) deve ser elogiada pela série de exposições de arte
brasileira realizadas em embaixadas brasileiras e seu apoio a projetos com esse escopo,
assim como a Brasil Connects, que realizou uma série de eventos no Brasil e no exterior.

Mesmo com esses e outros exemplos de nobres “cavaleiros”, que insistem na
difusão das maiores qualidades brasileiras, é a empresa exportadora ou que pretende se
internacionalizar que deve ser o principal ator na difusão do país e principalmente de sua
marca. Em particular, são as organizações setoriais que devem atuar em pontos focados
aos seus interesses, pois, se os produtores brasileiros de sapatos, por exemplo, querem
conquistar a credibilidade e autenticidade de seus produtos no mundo, eles mesmos
devem conduzir tais atividades, o mesmo valendo para os fabricantes de móveis, roupas,
sucos concentrados, borracha, papel e celulose etc. Cabe a cada setor, por meio de
atividades de marketing ou, mais amplamente, de diplomacia empresarial, promover
e tomar partido na conquista de novos mercados e de credibilidade para seus
produtos, o que inevitavelmente trará a melhoria da imagem do Brasil no mundo
e, principalmente, o crescimento do país sustentado mediante atividades comerciais.
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Argentina: da
conversibilidade ao “default”

Carlos Henrique Moojen de Abreu e Silva*

Resumo: O plano de conversibilidade argentino foi muito mais do que
um programa de hiperestabilização. Estava destinado a transformar-se em
um modelo de desenvolvimento com profundas raízes históricas e culturais,
mas que se revelou inviável na atualidade. Na onda do culto à
conversibilidade e da ideologia da dolarização, a Argentina “queimou as
caravelas”. A inexorável saída da caixa de conversão, em favor de um regime
cambial de flutuação, acabou transcorrendo em meio à mais grave crise da
história argentina. No entanto, os agentes econômicos, contrariando as
previsões apocalípticas da linha de pensamento dominante no país vizinho,
aceitaram a reintrodução de uma moeda soberana. Um processo
hiperinflacionário, a reboque de uma rejeição da moeda, teria provocado
uma crise com conseqüências verdadeiramente imprevisíveis no país vizinho.

Palavras-chave: hiperinflação, conversibilidade, caixa de conversão,
dolarização, economia argentina.

O processo hiperinflacionário

As hiperinflações de 1989-1991, na Argentina, foram a etapa derradeira de um
processo que teve início nada menos do que em 1943, pouco antes da assunção do
governo Perón (1946), durante o qual se abandonou definitivamente o modelo
agroexportador implantado pela Generación de los 80 no fim do século XIX, em favor do
fechamento e da estatização da economia. Perón, já em seu segundo mandato, teve de
implementar um plano antiinflacionário. Entretanto, em meados dos anos 70, a inflação
deixou de ser exclusivamente de demanda (resultante de emissão para financiar o déficit
público) e passou a ser também de oferta (conseqüência de aumentos salariais e de
desvalorizações), adquirindo também uma dimensão inercial.

Diante de um quadro de incipientes mecanismos internos de indexação, em
que os preços seguiam, sobretudo, a evolução da taxa de câmbio, e de agentes
econômicos possivelmente ainda com os tempos de uma moeda conversível na
memória (o último regime de caixa de conversão datava de 1927-1929), as
hiperinflações levaram a Argentina a uma situação nova: um adiantadíssimo processo
de substituição espontânea da moeda nacional. No início de 1991, o fenômeno
tinha adquirido dimensão tal que passara a comprometer, pelo menos

* Carlos Henrique Moojen de Abreu e Silva é economista e diplomata de carreira, atualmente Conselheiro,
foi Chefe do Setor Financeiro da Embaixada do Brasil em Buenos Aires (1999-2002), quando realizou os
estudos que deram origem a este artigo. Atualmente, é Chefe do Setor Comercial da Embaixada do Brasil
em La Paz. Este artigo foi elaborado com base no Capítulo II da monografia O Dilema Cambial Argentino
e os Interesses Brasileiros, apresentada ao Instituto Rio Branco por ocasião do XLIII Curso de Altos Estudos
(maio de 2002). O título original do Capítulo II da monografia é Plano de Conversibilidade.  O presente
artigo é a título pessoal e não representa o pensamento do Ministério das Relações Exteriores do Brasil



155

momentaneamente, a capacidade de o país continuar mantendo uma moeda soberana.
De acordo com estimativa do FED, estavam entesourados no país, em 1992, cerca de
US$ 40 bilhões1.

Aquiles Almansi alertava, então, para as conseqüências de tão avançada dolarização
espontânea: La situación monetaria argentina presenta, sin embargo, un aspecto
totalmente ignorado por el modelo elemental, el que condiciona drásticamente la elección
del sistema cambiario. Tal aspecto es el avanzado proceso de dolarización de las transacciones
efectuadas por la generalidad de los agentes económicos, así como también la de sus carteras
de activos líquidos (...). Y bajo estas condiciones, (...) ocurre que en tanto que el tipo de
cambio fijo permite todavía estabilizar el nivel de precios en moneda local, el tipo de
cambio flotante lo deja totalmente indeterminado, convirtiéndose, por lo tanto, en una
fuente enteramente autónoma de inestabilidad monetaria (que debe sumarse a todas las
ya existentes, en particular al desequilibrio fiscal).2

Por conseguinte, para debelar o processo hiperinflacionário, não bastava
proceder a um ajuste fiscal ou desativar mecanismos de indexação. Era essencial
também, e mais do que nunca, tendo em vista o elevado grau de dolarização
espontânea, adotar um câmbio fixo, justamente no momento em que tal regime,
pelo menos em sua versão convencional, perdera eficácia na Argentina. Os
recorrentes planos de estabilização eram essencialmente heterodoxos e centrados
na implantação de um regime de câmbio fixo e em política de renda. Com o
decorrer do tempo e diante do fracasso de todos esses planos, os agentes
econômicos começaram a antecipar a configuração de um período de estabilidade
cada vez mais curto e seguido de uma desvalorização da moeda e de uma explosão
inflacionária. Um regime de câmbio fixo convencional passou a ser associado a
um processo de estabilização temporário, perdendo credibilidade.

A volta da caixa de conversão

A idéia de retorno a um currency board (CBA)3 já vinha sendo ventilada por
economistas argentinos há algum tempo e, inclusive, tinha sido sugerida ao presidente
Carlos Menem por Domingo Felipe Cavallo, então Ministro das Relações Exteriores,
quando do fracasso do primeiro plano de estabilização do novo governo, de natureza
heterodoxa, executado por empresários da transnacional argentina Bunge y Born (batizado
pela imprensa como Plano BB). Menem hesitou, naquele momento, em fazer uma
aposta que considerou de alto risco, optando por recorrer ao seu ex-ministro da Economia
na Província de La Rioja, Antonio Ermán Gonzáles, que lançou um plano de estabilização
ortodoxo e recorreu a uma política cambial de flutuação suja, ou seja, com intervenção
do Banco Central, cuja eficácia foi comprometida pela adiantada dolarização espontânea.

1 Cf. PORTER, Richard; JUDSON, Ruth. The Location of US Currency. How much is abroad? Washington DC:
Federal Reserve Bank, Boletim, outubro de 1996, p. 885.
2 Cf. ALMANSI, Aquiles. Régimen Cambiario y Estabilidad Monetaria. Ámbito Financiero, 26 de marzo de 1991.
3 Ao longo do artigo, o regime cambial será chamado, indistintamente, de currency board arrangement (CBA),
currency board ou, por sua tradução para o português, caixa de conversão. A caixa de conversão pressupõe a
conversibilidade da moeda nacional e, ao mesmo tempo, uma paridade fixa com relação a uma moeda garante. A
conversibilidade, ou seja, o acesso desimpedido a divisas, constitui apenas uma das duas características básicas do
regime de caixa de conversão. Na Argentina, porém, após a introdução do Plano de Conversibilidade de 1991, que
instituiu um CBA, a expressão convertibilidad passou a ser utilizada incorretamente, no entendimento do autor,
como sinônimo de caixa de conversão.
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No fim dos anos 80, prestigiosos economistas argentinos como Aquiles
Almansi, Carlos Rodriguez, Miguel Angel Broda, Ricardo Arriazu e Ricardo
López Murphy já vinham examinando modalidades alternativas de câmbio fixo,
entre as quais sobressaía a caixa de conversão, que pudessem reunir a credibilidade
necessária à sua utilização como âncora nominal para um programa eficaz de
hiperestabilização. Curiosamente, Cavallo, que mais tarde teria participação
decisiva na implantação do regime, só concordou com a idéia de introdução de
um CBA em um segundo momento4.

Aquiles Almansi e Carlos Rodriguez, em abril de 1989, foram os primeiros
a defender publicamente a adoção de um CBA: Lo que sí puede detener la
hiperinflación, y ahorrarnos sus tristes consecuencias, es una auténtica reforma
monetaria (...). Dada la historia monetaria argentina, y muy especialmente la
experiencia de los últimos quince años, creemos que la única forma en que el Estado
nacional puede comprometerse creíblemente a no utilizar nunca más la emisión
monetaria como mecanismo consuetudinario de financiamiento es abandonando
su potestad para emitir dinero (...). Si declarar el curso legal de alguna moneda
extranjera fuera por alguna razón inaceptable, entonces sería necesario introducir
una nueva moneda nacional (...) se debería crear un caja de conversión”5

Em novembro de 1990, pouco antes de assumir o cargo de vice-ministro
da Economia durante a gestão de Cavallo, o economista Juan José Llach defendeu
a opinião de que um plano de estabilização, para ser bem-sucedido na Argentina,
teria de contemplar não só uma mudança radical no regime monetário e fiscal,
como também a fixação da taxa de câmbio. No seu entendimento, contudo, um
programa antiinflacionário precisaria ir além do que prescrevia o debate dos
anos 80 entre Thomas Sargent e Rudiger Dornbusch sobre a importância relativa
daquelas duas vertentes de planos de estabilização. Para fortalecer a credibilidade
e reunir melhores condições de êxito, um plano deveria incluir, também, medidas
político-institucionais de envergadura, conjugadas com “alineamientos o
realineamientos de política exterior” – busca de aproximação com os EUA. Llach
formulou, nesse contexto, o que qualificou como “la hipótesis institucionalista
e internacionalista de las hiperinflaciones y de las hiperestabilizaciones”.6

A pedido de Cavallo, Llach já tinha elaborado, conjuntamente com Horacio
Liendo, um primeiro projeto do que se viria a chamar, em abril de 1991, de
“Plano de Conversibilidade”. O economista preparava o caminho para a
reintrodução de uma caixa de conversão, ressaltando a importância, também do
ângulo da hiperestabilização, de uma relação especial com a potência dominante.
Ou seja, dois símbolos da época de maior prosperidade da Argentina seriam,
desta feita, utilizados para criar melhores condições para a sustentabilidade de
um programa de estabilização. O alinhamento da política exterior e de defesa
argentina com a norte-americana, instrumental para a aproximação com a
superpotência, já tinha começado, em 1990, com a participação da Argentina

4 Cf. GABRIEL, Rubinstein. Dolarización. Prólogo de Miguel Angel Broda. Buenos Aires: Nuevohacer, 1999, p. 172.
5 Cf. ALMANSI, Aquiles; RODRIGUEZ, Carlos Una Reforma Monetaria contra la Desconfianza y la Hiperinflación.
Ámbito Financiero, 26 de abril de 1989.
6 Cf. LLACH, Juan José. Las hiperestabilizaciones sin mitos. Buenos Aires: Editorial Tesis/Instituto Torcuato Di Tella,
novembro de 1990, p. 7, 29, 34 e 35.
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na Guerra do Golfo. Tal aproximação poderia trazer dividendos, por exemplo,
no campo econômico (facilitar a renegociação da dívida externa e, eventualmente,
criar condições para um acordo comercial com os EUA). A idéia da dolarização
negociada ainda não havia sido ventilada.

Quando Cavallo substituiu Ermán González no Ministério da Economia,
o momento político argentino adquiria renovada dramaticidade. A administração
Menem não havia conseguido ser bem-sucedida justamente na tarefa prioritária:
debelar a hiperinflação. O capital político do novo mandatário vinha diminuindo
rapidamente. Menem decidiu, finalmente, fazer a aposta arriscada que já lhe
tinha sido sugerida por Cavallo: a implantação de um CBA.

O programa de Ermán González, na verdade, tinha criado melhores
condições para a reintrodução de um CBA. A situação fiscal era mais administrável.
As privatizações tinham avançando. A reestruturação da dívida pública interna
havia melhorado o quadro fiscal de curto e médio prazo. E, ainda mais relevante,
o Banco Central tinha conseguido aumentar o nível de reservas internacionais,
mediante intervenções para impedir uma apreciação excessiva do Austral, na
esteira da iliqüidez monetária provocada pelo Plano Bonex.

Cavallo manteve a parte estrutural do programa de Ermán González, de
natureza essencialmente ortodoxa – a qual, por sua vez, tinha sido uma herança
do Plano BB –, acelerando a abertura comercial. O Plano de Conversibilidade,
isto sim, representou uma mudança na estratégia antiinflacionária, especificamente
no que se refere à política monetária e cambial.

O Plano de Conversibilidade, introduzido pela Lei 23.928 de 1.o de abril de
1991, dispôs o seguinte: a) fixação da taxa de câmbio nominal em 10.000 austrais
por dólar norte-americano, sem limite temporal; b) livre conversibilidade da moeda
nacional com relação a qualquer moeda estrangeira; c) autorização para a celebração
de contratos em moeda estrangeira; d) proibição da emissão de moeda sem 100%
de respaldo em reservas de livre disponibilidade e títulos nacionais denominados
em moeda estrangeira; e) cancelamento da indexação para debelar a inércia
inflacionária; f) autorização ao Banco Central para mudar a moeda nacional, o
que foi feito em 1.o de janeiro de 1992, com a reintrodução do peso, no lugar do
austral, em uma relação de paridade com o Dólar (US$ 1 = $ 1). Ou seja, a
conversão do austral para o peso deu-se em uma proporção de 10.000 por 1.

O Plano de Conversibilidade não significou a introdução de uma caixa de
conversão clássica, nos moldes das que existiam nas colônias britânicas. Tratava-
se de um CBA semelhante aos arranjos implementados na Argentina de 1898-
1914 e 1927-1929, na medida em que o lastro da moeda emitida pelo currency
board arrangement podia ser constituído, em parte, por títulos públicos7. O
elemento novo foi a existência de um Banco Central.

No entanto, nos dois currency boards prévios, o Banco de la Nación
Argentina, detentor de parcela substancial dos títulos públicos, tinha margem
para o desempenho de uma política monetária limitada. A diferença, portanto,
não foi tanto de substância, mas sobretudo de forma. No currency board de

7 Tanto Horacio Liendo e Juan Llach, que, a pedido de Cavallo, elaboraram o projeto do Plano de
Conversibilidade, confirmaram, em conversa com o autor, que o arranjo cambial foi inspirado no CBA em
vigor no país no começo do século XX.
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1991, tal função foi exercida pelo Banco Central e não mais pelo Banco de la
Nación Argentina, como antigamente, que assim atuara em uma época em que,
de resto, ainda não havia ainda uma autoridade monetária específica na Argentina.

Apesar de alguma hesitação inicial, o CBA de 1991, em função do
desempenho da economia argentina em termos de crescimento e estabilidade
de preços, angariou forte respaldo interno na classe política e na população em
geral e, em particular, entre analistas econômicos. Os economistas argentinos
que, ao longo da década passada, se opuseram à caixa de conversão perderam
espaço e prestígio8. No país vizinho, surgiu, ao longo dos anos 90, um verdadeiro
culto à conversibilidade, que teve como subproduto a ideologia da dolarização,
a qual via como possível e preconizava uma dolarização negociada com os Estados
Unidos. Esta idéia chegou a ser formalmente proposta por Menem aos EUA,
quando o Brasil deixou flutuar sua moeda em janeiro de 1999, não seguindo o
caminho da conversibilidade, recomendado pelo país vizinho. Essa linha de
pensamento favorecia o estabelecimento de uma relação especial com os Estados
Unidos, em detrimento da aliança estratégica com o Brasil e do aprofundamento
do Mercosul, e tinha como substrato cultural o sentimento muito presente em
segmentos da sociedade argentina, ainda na década passada, de que o país não
se identificava com a América Latina ou com a América do Sul9.

No plano externo, o Fundo Monetário Internacional reviu sua postura
contrária inicial e passou a apoiar a caixa de conversão. O FMI, inicialmente,
não acreditava na viabilidade de um regime cambial tão exigente em um país
como a Argentina, com um passado recente marcado por recorrente instabilidade
macroeconômica. Ao longo dos anos 90 e ainda no começo da presente década,
o Fundo passou a divulgar working papers com viés favorável ao regime de CBA,
levando em consideração a performance econômica dos países que o haviam
adotado, em termos de estabilidade e crescimento10. A caixa de conversão chegou,

8 Entre os economistas “excluídos” do mainstream por sua postura crítica com relação ao regime, encontram-se, entre
outros, Aldo Ferrer, Arturo O’Connell, Eduardo Conesa, Eduardo Cúria, Roberto Frenkel e Walter Graziano. Pedro
Lacoste, atualmente vice-presidente do Banco Central da Argentina, é um dos poucos analistas contrários ao CBA que
conseguiu se manter entre os economistas considerados na Argentina do mainstream.  Aldo Ferrer continua sendo visto
como um dos maiores historiadores econômicos argentinos.
9 A  percepção de que a Argentina não reunia condições para voltar a dispor de uma moeda soberana passou a ser vista
cada vez mais como uma qualidade. Atribuíam-se virtudes extraordinárias à conversibilidade e a um projeto de dolarização
negociada com os Estados Unidos. A dolarização negociada representaria uma junção perfeita de dois fatores históricos
que foram capazes de levar a Argentina a uma posição de relevo no cenário mundial, na época do padrão ouro: uma
relação especial com a superpotência e uma política de câmbio fixo (a dolarização era encarada como um aprofundamento
da conversibilidade). Os Estados Unidos limitaram-se a acenar com a possibilidade de cooperação técnica, na hipótese
de que a Argentina viesse a optar, soberanamente, por uma dolarização unilateral. Para uma análise da origem da
ideologia da dolarização, cf. DE ABREU E SILVA, Carlos Henrique Moojen. A prosperidade argentina durante o
padrão ouro e a ideologia da dolarização. Revista de Economia & Relações Internacionais.Vol.2,nº 4. São Paulo:
Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), julho de 2003, p. 110-112. Para uma análise da ideologia da dolarização
e de um projeto de dolarização, cf. DE ABREU E SILVA, Carlos Henrique Moojen. O Dilema Cambial Argentino e
os Interesses Brasileiros. Brasília: Instituto Rio Branco/Curso de Altos Estudos, maio de 2002, p. 86-99.
10 Cf. GHOSH, Atish; GULDE, Anne-Marie; WOLF, Holger. Currency Boards: The Ultimate Fix? Washington DC:
Fundo Monetário Internacional, Working Paper n° 08, janeiro de 1998; BATIZ RIVERA, Luis; SY, Amadou. Currency
Boards, Credibility, and Macroeconomic Behavior. Washington DC: Fundo Monetário Internacional, Working Paper n°
97, junho de 2000. Para uma visão contrária à idéia de que um CBA pode comprometer o sistema bancário, cf.
SANTIPRABHOB, Veerathai. Bank Soundness and Currency Board Arrangements: Issues and Experience. Washington
DC: Fundo Monetário Internacional, Paper on Policy Analysis and Assessment n° 11, dezembro de 1997.
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inclusive, a ser elogiada em policy discussion papers do FMI como arranjo cambial
apropriado para países em transição do comunismo para o capitalismo ou em via de
aceder à união monetária, no âmbito da União Européia11. O Banco Mundial, por sua
vez, em 1992, promoveu uma conferência para analisar o processo de substituição da
moeda e os currency boards. Passou-se em revista especificamente a situação das
economias da Argentina, Brasil e Peru. Houve consenso quanto à conveniência de
um CBA para a Argentina, mas não para os dois outros países12.

A Argentina foi uma rising star durante a maior parte dos anos 90. Assim como
no período do padrão ouro, experimentou uma das maiores taxas de crescimento
médio de sua história. Em ambas as oportunidades, o país recorreu a regimes de
CBA, como faziam questão de assinalar economistas argentinos simpatizantes do
regime. Não obstante a elevada taxa de crescimento médio anual entre 1991 e 1998,
a Argentina passou posteriormente pela crise econômica mais grave de sua história e
nenhuma outra transcorreu em um quadro social tão adverso. É impressionante o
contraste entre a fase positiva e a negativa da economia argentina durante o Plano de
Conversibilidade13.

Antes de tecerem-se considerações sobre o papel específico desempenhado pelo
CBA na configuração das duas etapas, serão ressaltados fatores endógenos e exógenos,
os quais vão muito além da escolha de uma política cambial e monetária, que possam
ter contribuído para a caracterização tanto do período de bonança, quanto da etapa
de depressão crônica, instalada no país desde o terceiro trimestre de 1998.

Foram os seguintes os principais fatores exógenos favoráveis na época de bonança:
a) implementação, entre 1992 e 1994, de uma política monetária expansiva pelo

Federal Reserve Bank, o que propiciou uma diminuição nos juros internos de
economias, como a da Argentina, onde operava uma caixa de conversão com o dólar
norte-americano como moeda garante;

b) conseqüente depreciação do dólar, com relação a moedas européias e ao iene,
o que acarreta desvalorização da taxa de câmbio real também de moedas como o
peso, que se encontravam em um esquema de paridade fixa com a moeda norte-
americana;

11 Cf. GULDE, Anne-Marie. The Role of the Currency in Bulgaria’s Stabilization. Washington: Fundo
Monetário Internacional, Policy Discussion Paper n° 03, abril de 1999; GULDE, Anne Marie; KÄHKÖNEN,
Juha; KELLER, Peter. Pros and Cons of Currency Board Arrangements if the Lead-up to EU Accession and
Participation in the Euro Zone. Washington DC: Fundo Monetário Internacional, Policy Discussion Paper
n° 01, janeiro de 2000.
12 Nessa conferência organizada pelo Banco Mundial, economistas internacionais recomendaram, em geral,
a introdução de caixas de conversão no Brasil e Peru. No entanto, representantes oficiais e economistas de
ambos os países discordaram dessa visão. Indicaram que o Brasil se diferenciava dos dois outros países em
questão pela virtual ausência da dolarização de facto. Sustentaram que o regime de indexação tinha contribuído
para evitar o processo de substituição da moeda, durante o período de inflações altas. Um dos representantes
do governo brasileiro foi o ex-Presidente do Banco Central, Arminio Fraga, então Diretor de Assuntos
Internacionais da instituição. Para a intervenção de Fraga, cf. FRAGA, Arminio. Inflation and Stabilization
in Brazil. In: Proceedings of a Conference on Currency Substitution and Currency Boards, cit., p. 76 e 77.
13 De acordo com dados do Banco Central da Argentina, em 1990, o PIB e PIB per capita nominais eram de
US$ 141,5 bilhões e US$ 4.399 respectivamente. Em 1991, ano da introdução do Plano de Conversibilidade,
atingiram US$ 189,5 bilhões e US$ 5.813. Em 1998, último ano do período de prosperidade, tinham
alcançado nada menos que US$ 298,1 bilhões e US$ 8.301. Em 1999, 2000 e 2001, permaneceram em US$
283,3 bilhões e US$ 8.028; US$ 284,2 bilhões e US$ 7.967; e US$ 268,7 bilhões e US$ 7.458,
respectivamente, configurando-se um processo recessivo.

Argentina: da conversibilidade..., Carlos Henrique Moojen de Abreu e Silva, p. 154-170.
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c) condições mais favoráveis para a renegociação da dívida externa por parte de
países em desenvolvimento, sobretudo em comparação com o quadro prevalecente
nos anos 80 (a Argentina foi incorporada ao Plano Brady em abril de 1992);

d) incremento no fluxo de capitais especulativos para mercados emergentes,
decorrente da mudança na política monetária dos EUA e da própria renegociação
bem-sucedida da dívida externa de países em desenvolvimento, com a conseqüente
diminuição na percepção de risco desses países;

e) aceleração das taxas de expansão da economia dos EUA e do mundo
como um todo e do comércio internacional;

f) aumento expressivo no preço das commodities agrícolas;
g) atitude deliberada do Brasil de abrir-se, em 1993, a exportações

argentinas de petróleo e trigo para compensar déficits comerciais no
intercâmbio bilateral, o que se revestiu de particular importância para a
Argentina também em termos de balanço de pagamentos global, dados os
crescentes déficits em conta corrente que se vinham então verificando no
país;

h) início pelo Brasil, em 1995, de um renovado processo de abertura,
sobretudo em nível sub-regional, com vistas ao estabelecimento de uma união
aduaneira no âmbito do Mercosul, em um contexto de apreciação continuada
da taxa de câmbio real da moeda, de que se beneficiaram comercialmente,
em especial, os demais sócios do agrupamento. Houve aumento expressivo
nas exportações da Argentina para o mercado brasileiro, em particular de
bens industriais, entre 1995 e 1999, quando se introduziu, em meios
acadêmicos argentinos, o conceito de “Brasil-Dependencia”14;

i) incremento, em 1999, no preço do petróleo, produto de que a
Argentina se tornara exportadora ao longo dos anos 90.

Foram os seguintes os principais fatores exógenos desfavoráveis:
a) início da crise financeira do sudeste asiático, em 1997, a qual

contribuiu para aumentar o risco dos mercados emergentes e diminuir o
fluxo de capitais especulativos para os mesmos, o que já vinha ocorrendo a
partir de 1994/1995 (efeito tequila);

b) retorno do Federal Reserve a uma política monetária restritiva, no
primeiro trimestre de 1998, e conseqüente aumento nas taxas de juros
norte-americanas;

c) apreciação sustentada do dólar frente a moedas européias (e também
contra o euro, desde sua criação);

d) queda acentuada no preço das commodities agrícolas, a partir do
segundo trimestre de 1998;

e) default russo de setembro de 1998, o que implicou aumento da
aversão ao risco entre investidores e diminuição adicional nos fluxos de
capitais de curto prazo para os mercados emergentes;

14 Osvaldo Kacef ressaltou as implicações negativas para a Argentina de uma eventual mudança no quadro
macroeconômico brasileiro então prevalecente de expansão econômica e valorização da taxa de câmbio real,
que estava propiciando forte aumento nas exportações de produtos manufaturados argentinos, cf. KACEF,
Osvaldo. Acerca de la Brasil-Dependencia. Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Industrial (IDI)/Unión
Industrial Argentina (UIA), Nota 60, 1997.
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f) mudança na política cambial brasileira, em janeiro de 1999, e posteriores
depreciação do real e queda no nível de atividade da economia do país, com
uma conseqüente redução no nível de exportações argentinas para o Brasil,
notadamente de manufaturados;

g) forte depreciação do real, a partir de janeiro de 2001, após um processo
de valorização, que havia perdurado cerca de um ano e ensejado uma tendência
de renovado aumento, ainda que moderado, nas vendas externas para o Brasil;

h) para analistas argentinos, a adoção, pelo Brasil, do regime de flutuação e
as recorrentes depreciações do real teriam comprometido a competitividade da
Argentina, ao tolher o potencial de incremento de exportações para o mercado
brasileiro e de captação de investimentos diretos, além de prejudicar determinados
setores da economia que concorriam diretamente, no mercado interno argentino,
com produtos brasileiros, notadamente manufaturados;

i) acentuada desaceleração da economia mundial e do comércio
internacional, a partir do último trimestre de 2000;

j) volta do Federal Reserve a uma política monetária expansiva no fim de
2000, mas em meio a uma renovada fuga para a qualidade e um aumento na
percepção de risco com relação ao grupo dos mercados emergentes;

k) momento de indefinição por que passava o tratamento de crises em
mercados emergentes por parte da comunidade financeira internacional, desde
a posse do novo governo nos EUA e da presença, no Departamento do Tesouro
norte-americano, de economistas críticos à política seguida pela administração
Clinton de participação ativa na montagem de programas de apoio; e,

l) ataque terrorista a alvos nos Estados Unidos, em 11 de setembro de
2001, que contribuiu para uma desaceleração ainda maior da economia mundial
e para um aumento da aversão ao risco.

No que se refere a fatores exógenos, portanto, a Argentina beneficiou-se
de um quadro extremamente favorável até o fim de 1994, quando sofreu o
impacto do efeito tequila. De 1995 a meados de 1998, os elementos negativos
foram compensados, em grande parte, pelo processo de abertura e expansão da
economia brasileira, em meio à forte valorização do real. De 1999 em diante, à
exceção do preço do petróleo, o cenário externo, como um todo, tornou-se
cada vez mais desfavorável à Argentina.

As duas fases de Menem e a hesitação de De La Rúa

No tocante aos fatores endógenos, entre 1991 e 1995, o quadro interno
foi claramente favorável à realização das reformas estruturais ultra-ortodoxas
necessárias ao funcionamento adequado de um CBA. No plano político, o
presidente Menem, sobretudo a partir da estabilidade alcançada com o
lançamento do Plano de Conversibilidade, procedeu a uma impressionante
acumulação de poder.

Até 1995, Menem deu prioridade à macroeconomia: equilíbrio fiscal,
reestruturação, desregulamentação e, em menor medida, abertura econômica.
Embora tenha despendido parte de seu capital político para aprovar, em 1994,
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a reforma constitucional que facultou sua reeleição no ano seguinte, o mandatário,
ainda com a memória hiperinflacionária muito presente, não hesitou em
implementar reformas estruturais, em especial o programa de privatização e a
abertura e a desregulamentação da economia, tendo recorrido, com freqüência,
a decretos de necessidade e urgência para implantar medidas julgadas prioritárias.

Posteriormente, além de começar a manter um nível de gasto e de
endividamento público excessivos, o governo virtualmente abandonou a
reestruturação em áreas-chave, como a co-participação tributária entre o Governo
Federal e as províncias e maior flexibilização do mercado trabalhista. A partir de
determinado momento, Menem passou a concentrar crescentemente suas
energias em buscar, debalde, viabilizar política e juridicamente sua reeleição
presidencial pela terceira vez consecutiva.

No entanto, no decorrer do segundo mandato de Menem, teve lugar a
implementação da reforma do sistema bancário argentino. O sistema passou por
profunda reestruturação na fase pós-tequila por iniciativa do Banco Central da
Argentina, que se havia tornado formalmente independente em 199215.
Dificilmente o Plano de Conversibilidade teria resistido tanto tempo se não
fosse a existência na Argentina de um sistema financeiro relativamente sólido
para os padrões de um mercado emergente.

O presidente Fernando de la Rúa, cujo mandato teve início em dezembro
de 1999, herdou um quadro macroeconômico complicado, marcado por recessão
e desequilíbrio fiscal insustentável. Mesmo se tivesse, desde um primeiro
momento, procurado retomar o ímpeto reformista que Menem havia
demonstrado até 1995, De La Rúa provavelmente não teria conseguido avançar
com a velocidade inicial de seu antecessor.

Com efeito, o quadro político do país quando da assunção de De La Rúa,
sobretudo em contraposição ao existente no primeiro mandato de Menem,
sobressaía pela  fragmentação do poder (três principais províncias governadas
por políticos do Partido Justicialista; Senado Federal dominado pelo peronismo;
Corte Suprema mais independente). Ademais, o Governo da Aliança, composto
por dois partidos de centro-esquerda (Unión Cívica Radical e Frente País
Solidário), até mesmo por sua orientação ideológica, não tinha vocação para a
implementação de um programa com o nível de ortodoxia exigido por um
currency board. A política econômica do presidente Fernando de la Rúa foi
marcada por um comportamento pendular e um paulatino enfraquecimento da
regra monetária e do programa fiscal.

A administração De La Rúa dava a nítida impressão de encontrar-se sempre
a reboque dos fatos, durante a gestão moderada de José Luis Machinea no
Ministério da Economia. Por sua vez, a efêmera passagem de López Murphy
pelo Ministério da Economia (nomeado em 6 de março, em substituição a
Machinea, e afastado do cargo 14 dias depois), na esteira de uma fortíssima
reação contrária de políticos da própria Aliança e de segmentos da população ao

15 Para uma análise do processo de reestruturação do sistema bancário desde a implantação da caixa de conversão
em 1991, com ênfase na fase pós-tequila, cf. CALOMIRIS, Charles; POWELL, Andrew. The Argentine Financial
System under the Currency Board. Buenos Aires: Banco Central de la República Argentina, abril de 2001.
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anúncio do seu programa, evidenciou claramente a falta de condições político-
sociais para a implementação das medidas ortodoxas necessárias ao funcionamento
adequado de uma economia sob o regime de caixa de conversão. No entanto,
no momento em que Cavallo substituiu López Murphy, o governo passou a
estar à frente dos acontecimentos, embora geralmente no sentido oposto ao
exigido pelo rigoroso regime cambial, ao implementar um programa com
crescente viés heterodoxo. A lua-de-mel do “criador” da conversibilidade com
os mercados durou até o anúncio de seu programa.

De La Rúa e Cavallo deixaram o governo antes de formalizar o inevitável: a
saída da caixa de conversão e a moratória. Foram às últimas conseqüências na tentativa
de evitar o recurso a dois dos três tão temidos “Ds” que faltavam: Default e
Desvalorização ou Dolarização (vista esta última pelos defensores da conversibilidade
como a melhor alternativa cambial para o CBA). No entanto, o congelamento de
Depósitos (o primeiro “D” acionado), conhecido como corralito, a reboque de
uma regulamentação dos juros sobre aplicações bancárias e de uma corrida bancária
e cambial de grande envergadura, já tinha tornado irreversível aquela que se revelaria
a maior crise entre os mercados emergentes e da história argentina16.

O Default (o segundo “D” acionado) acabou sendo formalizado em tom
triunfalista pelo efêmero presidente Adolfo Rodríguez Saá, ex-governador da
Província de San Luís. O sucessor provisório de De La Rúa, após dar posse a
um gabinete de figuras do Partido Justicialista (PJ) com idoneidade
questionável, chegou a anunciar, em tom de campanha, uma série de medidas
totalmente demagógicas e irrealistas.

A Argentina, porém, tinha-se transformado, momentaneamente, em um
país em estado plebiscitário. E, uma vez mais, os cacelolazos de uma classe média
irada com o corralito ditaram o rumo dos acontecimentos, precipitando, entre
28 e 29 de dezembro de 2001, a renúncia de todo o gabinete e, em seguida, do
próprio Rodríguez Saá, que acabara de completar apenas uma semana no poder.

No dia 1º de janeiro de 2002, o abandono da conversibilidade foi anunciado
pelo presidente Eduardo Duhalde, também pertencente ao PJ. Duhalde foi eleito
pela Assembléia Legislativa para completar a totalidade do mandato de De La
Rúa e fez o seguinte anúncio em seu discurso de posse: La própria esencia de este
modelo perverso terminó con la convertibilidad. Arrojó a la indigencia a dos millones
de compatriotas, destruyó a la clase media, quebró a nuestras industrias, pulverizó
el trabajo de los argentinos, la producción y el comércio están parados, la cadena de
pago esta rota y no hay circulante que sea capaz de ponder en marcha la economía.17

16 O PIB e o PIB per capita nominais, que se achavam em US$ 268,7 bilhões e US$ 7.458 respectivamente
em 2001, caíram para US$ 101,2 bilhões e US$ 2.780 e US$ 128,2 bilhões e US$ 3.432, em 2002 e 2003,
respectivamente. Tais valores foram inferiores aos verificados em 1990, ano prévio ao lançamento do Plano
de Conversibilidade: US$ 141,5 bilhões e US$ 4.399. Segundo estimativas, o PIB e o PIB per capita nominais
alcançariam US$ 143,0 bilhões e US$ 3.821 em 2004. Em suma, a Argentina perdeu dez anos em matéria
de crescimento. A comparação seria ainda mais dramática com base no comportamento do PIB real. No
plano social, ressalte-se que o desemprego foi de 7,5% e 6,5% em 1990 e 1991. Alcançou 12,9%, em 1999,
aumentando consideravelmente nos dois anos seguintes, no ápice da crise: 17,4% e 19,7%. Em 2003, retrocedeu
para 14,5%. Segundo estimativas, atingiria 13,3% em 2004. Nem durante a Grande Depressão o desemprego
foi tão elevado quanto no momento mais agudo da crise da conversibilidade.
17Apud Este modelo arrasó con todo. La Nación,  de janeiro de 2002.
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No dia 6 de janeiro de 2002, foram implementados, no contexto da adoção
da Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, um regime
de câmbio duplo, a desvalorização do peso e início de um processo de
“pesificação” da economia argentina e “desdolarização” de depósitos bancários,
dívidas junto ao sistema financeiro, contratos de direito privado e tarifas públicas.
Na mesma data, foi anunciado o objetivo de implantação, quando as condições
estivessem dadas, de uma política de flutuação cambial. Tais medidas
representaram o fim da era da conversibilidade, iniciada no dia 1º de abril de
1991. Os defensores da caixa de conversão e da dolarização plena permaneceram
silentes nos últimos meses dessa longa etapa da história argentina, o que poderia
ser interpretado como reconhecimento tácito da total perda de viabilidade prática
de suas idéias e projetos.

O Partido Justicialista tardou a unir-se em torno de um projeto emergencial
de poder, inclusive com relação à duração do mandato e à forma de eleição do
sucessor do De La Rúa. Demorou também a dispor de um diagnóstico mais
acurado e, por conseqüência, de uma receita apropriada para enfrentar uma
situação de extraordinária gravidade sob qualquer parâmetro e ponto de vista.

O papel da caixa de conversão

Pode chegar-se à conclusão de que fatores exógenos e endógenos se
conjugaram, quase perfeitamente, nos quase onze anos de caixa de conversão,
determinando tanto a bonança quanto a depressão crônica da economia argentina.
Mas, afinal, qual foi o papel da caixa de conversão, introduzida pelo Plano de
Conversibilidade, na determinação de duas fases tão distintas da economia
argentina nos anos 90?

Uma primeira contribuição do CBA para a fase de prosperidade decorre
das próprias circunstâncias de sua instalação. Em 1991, ao contrário do que
sucedia na época do padrão ouro, o currency board não foi introduzido por
pressão do setor exportador para deter uma apreciação da taxa de câmbio, a
reboque de uma continuada situação superavitária de balanço de pagamentos18.
O objetivo principal, desta feita, foi dar credibilidade a uma política de câmbio
fixo que era vista como condição sine qua non, ao lado de um forte ajuste fiscal,
para o êxito de um programa de hiperestabilização, que se afigurava necessário,
inclusive, para a consolidação do próprio regime democrático.

Nessa perspectiva, a introdução do CBA, inclusive por representar um
símbolo do período de maior prosperidade da história da Argentina, foi capaz
de produzir um choque de credibilidade suficiente para viabilizar a política de
câmbio fixo e, por conseguinte, o começo de uma era de estabilidade de preços
que não encontrava paralelo no país desde a eclosão da Segunda Guerra Mundial.

O currency board significou, ademais, um compromisso inelutável da
Argentina com a ortodoxia econômica. O país projetou a imagem de que deixava
para trás definitivamente a hiperinflação, as experiências heterodoxas, o modelo
de substituição de importações e o intervencionismo estatal. O exemplo da

18 Para uma análise dos CBAs implementados na Argentina durante o padrão ouro, cf. DE ABREU E SILVA,
Carlos Henrique. A prospderidade argentina durante o padrão ouro e a ideologia da dolarização, cit, p. 97-110.
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Argentina passara a ser Hong Kong, nada menos que o primeiro lugar do ranking
da Heritage Foundation em matéria de liberdades econômicas, e onde a caixa de
conversão, em princípio, reúne condições propícias para seu funcionamento
adequado. Dessa forma, a Argentina projetou a imagem de que implementaria o
modelo neoliberal à outrance.

Acresce que um compromisso de tamanha envergadura com a ortodoxia e
com uma regra monetária robusta tinha mais significado no último decênio do
século XX, depois de várias décadas de políticas econômicas inspiradas no
keynesianismo, do que na época do padrão ouro, quando a existência de
fundamentos sólidos era a regra entre os participantes plenos do sistema financeiro
internacional. Ou seja, o CBA permitiu à Argentina singularizar-se positivamente
entre os mercados emergentes.

O currency board serviu, provavelmente, não só como âncora nominal de um
programa de estabilização, como também para tornar o país ainda mais atraente
para investimentos diretos e para os próprios agentes econômicos argentinos, que
procederam a uma imediata e intensa repatriação de capitais. O regime, dessa
forma, deve também ter contribuído para ampliar o ciclo expansionista que
normalmente se segue à implantação de um programa antiinflacionário centrado
em uma política de câmbio fixo.

A propósito, de acordo com occasional paper do FMI que examinou o
comportamento de economias de países em desenvolvimento submetidas àquela
modalidade de plano de estabilização: As in earlier exchange-rate-based stabilization
programs disinflation during recent programs was generally accompanied by rapid real
economic growth (…). In most cases, this phenomenon is explained more by the timing of the
programs than by aggregate demand and supply effects induced by the stabilization itself:
the programs typically were launched after a period of one or more years of recession or
stagnation, and they generally followed or coincided with major structural reforms.19

Ou seja, no caso argentino, o momento do programa de hiperestabilização, na
esteira de um longo período de estagnação ou recessão, é que determinou, em boa
medida, o início de uma etapa de crescimento expressivo. Entretanto, coube
provavelmente ao CBA a sinalização de que a Argentina levaria a cabo as reformas
estruturais necessárias à própria sustentação do regime cambial, a médio e longo prazo,
o que permitiu ao país capitalizar ainda mais a conjugação de fatores exógenos e endógenos
extraordinariamente positiva que se seguiria.

De qualquer forma, teria havido um influxo de capitais de curto prazo para o país,
em função da adoção, pelo Federal Reserve, no início dos anos 90, de uma política
monetária expansiva, em um contexto de baixa percepção de risco com relação a mercados
emergentes. A implementação de reformas estruturais, em particular do programa de
privatizações, também teria contribuído, per se, para atrair investimentos diretos. Contudo,
o fato de que a Argentina se tinha proposto a ser o melhor aluno da ortodoxia deve ter
estimulado ainda mais os investidores internacionais. O país, a bem da verdade, demostrou,
pelo menos até 1995, que estava efetivamente determinado a seguir as diretrizes do que
John Williamson chamou de Consenso de Washington.

19 Cf. MUSSA, Michael; MASSON, Paul; SWOBODA, Alexander; JADRESIC, Esteban; PAOLO, Mauro;
BERG, Andy. Exchange Rate Regimes in an Increasingly Integrated World Economy. Washington DC: Fundo
Monetário Internacional, Occasional Paper n°193, agosto de 2000, p. 44.
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Por outro lado, mesmo se o ímpeto reformista não tivesse arrefecido na
Argentina e houvessem sido criadas condições efetivas para o funcionamento
adequado de uma economia sob um regime de CBA, é evidente que a
impressionante confluência de fatores exógenos negativos, sobretudo a partir
de 1997-1998, teriam, per se, provocado um processo recessivo. Acresce que o
próprio mecanismo de ajuste implícito na caixa de conversão é deflacionário. De
acordo com as gold standard rules, implícitas em um CBA, a economia se ajusta
idealmente, diante de choques econômicos, mediante acentuada deflação e rápida
recessão e custo reduzido em matéria de desaceleração da atividade econômica
e aumento do desemprego.

A economia do país, independentemente das razões e do timing da
diminuição do entusiasmo reformista, não dispunha objetivamente de condições
objetivas para o funcionamento apropriado de uma caixa de conversão. O
prolongado processo recessivo e a reduzida deflação traduzem uma baixa
elasticidade de preços e salários, típica de um país, como a Argentina, com a
economia relativamente fechada (comércio exterior equivalia a aproximadamente
15% do PIB) e um mercado trabalhista pouco flexível. Portanto, as gold standard
rules distavam de funcionar em condições ótimas.

A recessão duradoura, ao diminuir a base tributária, acabou comprometendo
também o erário e evidenciando um nível de gasto e de endividamento excessivos
por parte do setor público. Quando a economia deixou de crescer, começou a
ter lugar uma rápida deterioração na relação dívida pública/PIB (proxy da
solvência intertemporal), o que introduziu no horizonte o risco de reestruturação
da dívida. No mercado internacional de dívida soberana, a Argentina detinha
quase a mesma proporção que uma economia bem maior, como a brasileira, da
totalidade dos títulos dos mercados emergentes (cerca de 20%); daí provavelmente
a cautela e flexibilidade do FMI com relação ao CBA, mesmo a partir do momento
em que o regime cambial se tinha tornado claramente insustentável.

O profético Robert Mundell, já em 1992, instava países com passado
hiperinflacionário que viessem a adotar um CBA a manter estrito controle sobre
o gasto, para não cair na armadilha do endividamento excessivo: Make no mistake
about it. The adoption of an unabrogable currency board system is a major step. If
it means anything, it means monetary and fiscal discipline. If governments move
to a currency board system (...), budget deficits become possible only to the extent
that the public, at home and abroad, buy government securities to finance the deficit.
Of course, movement to an unabrogable currency board system would enormously
strengthen the market for government bonds, up to a point of saturation. If fiscal
deficits proceed beyond this point of saturation, a default premium will enter into
interest rates. Devaluation risk has been removed by the introduction of the currency
board, but default risk replaces it.20

Criou-se um círculo vicioso, em que a falta de crescimento e de criação de
postos de trabalho e a conseqüente deterioração do quadro político-social se

20 Cf. MUNDELL, Robert. Currency Boards, Fixed Exchange Rates and Monetary Discipline. In: LIVIATAN,
Nissan (ed.). Proceedings of a Conference on Currency Substitution and Currency Boards. Washington DC:
Banco Mundial, Discussion Paper n? 207, 1993, p. 27.
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retroalimentavam, impedindo a aceleração da atividade econômica, potencializando
o déficit fiscal e a dívida pública e, pari passu, elevando o risco-país. Tratava-se, no
entanto, de uma situação fiscal qualitativamente distinta daquela da etapa pré-
estabilização, uma vez que, desde 1991, a dívida pública argentina tinha quase
dobrado, mas o Governo não deixou de contar com ativos significativos. Em nível
federal, só restavam como eventuais candidatos à privatização o Banco de la Nación
Argentina e a Casa Lotérica Nacional.

O contraste entre os períodos de bonança e de depressão crônica deve ter sido
amplificado também pela própria percepção oposta, em ambos, com relação à solidez
dos fundamentos da economia argentina. De um dos melhores alunos da ortodoxia,
o país, passou, de repente, a ser a “bola da vez” para os mercados. O contraste
poderia não ter sido tão grande, não houvesse o país adotado um CBA e projetado,
conseqüentemente, uma imagem de compromisso inelutável com o equilíbrio
macroeconômico, que acabou não se materializando. O desapontamento dos
investidores internacionais, durante a depressão crônica, deve ter sido proporcional
à sua euforia durante a fase de bonança. A caixa de conversão, em última instância,
acabou desempenhando, fundamentalmente, um papel pró-cíclico, potencializando
tanto a expansão quanto a recessão.

Caberia a esta altura perguntar-se por que a Argentina não procedeu da forma
como fazia durante o padrão ouro, abandonando o regime diante da perspectiva de
início de um processo recessivo.

A dolarização de jure

São conhecidas a impopularidade das desvalorizações (que acarretam uma
imediata transferência de ingressos da sociedade como um todo para o setor
exportador) e a relutância de governos em abandonar regimes de câmbio fixo,
tanto mais se a alternativa é uma forte depreciação da moeda. Tal consideração não
explica, porém, os elevadíssimos custos políticos, econômicos e sociais que
representaram para a Argentina a manutenção do CBA em condições tão adversas.
Era patente o profundo “desalinhamento” da taxa de câmbio e de preços relativos,
sobretudo a partir de 1999. Os agentes econômicos, de certa forma, já sabiam o
caminho que a Argentina, inevitavelmente, teria de percorrer, configurando-se uma
self-fulfilling prophecy.

Berry Eichengreen, assim, descreve a trajetória de países na situação em que a
Argentina se encontrava: More commonly, the evidence of vulnerability is subtler. Growth
may be slow, unemployment high. The banking system may be weak. The government
may have issued a large amount of short-term debt that must be rolled over at interest
rates that are sensitive to the state of market confidence. None of these conditions is
necessary fatal; policymakers successfully navigate gales. But if an attack is unleashed,
they will be unable to withstand it. Their weak economy, weak banking system, or weak
finances may lead them to conclude that the most sensible response is to throw the towel.21

Quais foram as razões, afinal, da manutenção do currency board em condições
tão desfavoráveis? Para tanto, existia um motivo objetivo de peso: para enfrentar

21 Cf. EICHENGREEN, Barry. Toward a New International Financial Architecture. Washington DC:
Institute for International Politics, 1999, p. 141.
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os ataques especulativos contra a caixa de conversão de 1992 (minicorrida
cambial) e de 1995 (efeito tequila), o governo procedeu a um aprofundamento
do bimonetarismo. A utilização do dólar como meio circulante já tinha sido
autorizada, mas só foi a partir de 1991 que se autorizaram a abertura de contas
e a realização de aplicações financeiras na moeda norte-americana. Ademais, em
1995, foi eliminada a pequena margem que existia entre as cotações para compra
e venda da moeda norte-americana nas transferências interbancárias.
Converteram-se, assim, o peso e o dólar em duas moedas quase idênticas do
ponto de vista do funcionamento da economia argentina.

As medidas produziram resultados satisfatórios do ângulo da estabilidade,
contendo os ataques especulativos e revertendo a desconfiança com relação ao
arranjo monetário, mas acabaram “queimando as caravelas”. Aprofundou-se a
currency substitution, como também propiciando um fenômeno, até então
desconhecido: a asset substitution. Esta última faz com que variações acentuadas
na taxa de câmbio nominal tenham repercussão significativa na relação entre
devedores e credores, o que pode ocasionar inadimplências, comprometer a
estabilidade do sistema financeiro e ter impacto muito negativo no plano social.
O bimonetarismo era uma característica sui generis da caixa de conversão
argentina; daí, provavelmente, não haver registro histórico de saída de um CBA
que tenha sido tão traumática quanto seria o abandono do regime cambial
introduzido pelo Plano de Conversibilidade de 199122.

O que a Argentina fez foi dobrar a aposta da manutenção da caixa de conversão,
aumentando exponencialmente o custo de uma eventual saída. Nos últimos meses
da conversibilidade, entre 70% e 75% dos depósitos bancários estavam denominados
em dólares. Acresce que o setor público argentino, por exemplo, detinha cerca de
90% de sua dívida total, incluindo a externa, em moeda estrangeira, sobretudo em
dólares. Uma desvalorização, nessas condições, teria forte impacto negativo também
nas finanças públicas e tornaria inevitável o default, o que colocaria o sistema financeiro
interno sobre pressão adicional, tanto mais em uma conjuntura de debilidade
econômica como a que vivia o país nos últimos meses da conversibilidade, e de
provável subseqüente overshooting da taxa de câmbio.

Por outro lado, sabidamente, o momento mais propício para a saída de uma
política de câmbio fixo em direção a um regime de flutuação é quando a economia
está em fase de crescimento e de entrada líquida de capitais. Teoricamente, a Argentina
talvez pudesse ter seguido esse caminho em 1993-1994 ou mesmo em 1997. Malásia
e Cingapura, por exemplo, abandonaram de forma bem-sucedida currency boards,
por meio da flutuação, via apreciação de suas respectivas moedas em 197323.

É possível que o governo argentino, se tivesse antecipado o estado em que
se encontraria a economia do país em 2000-2001, houvesse optado bem antes
por uma flexibilização da política cambial. No entanto, a ciência econômica não
prima necessariamente pela acuidade em previsões.

22 Os abandonos das caixas de conversão de 1914 e 1929, pela Argentina, são considerados historicamente os
mais desordenados em nível internacional, mas não foram tão traumáticos como viria a ser a saída do currency
board de 1991. Cf. BALIÑO, Tomas; ENOCH, Charles. Currency Board Arrangements. Issues and Experiences.
Washington DC: Fundo Monetário Internacional, Occcasional  Paper nº 97, junho de 2000, p. 9.
23 Cf. BALIÑO, Tomás; ENOCH, Charles. op. cit., p. 25.
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Adicionalmente, para levar adiante uma flexibilização do regime cambial, o
governo necessitaria ter enfrentado a conhecida impopularidade de uma
desvalorização, sobretudo em uma sociedade com memória hiperinflacionária
recente, bem como a forte oposição dos economistas argentinos do mainstream,
majoritariamente favoráveis à conversibilidade e à alternativa da dolarização. O
Plano de Conversibilidade era visto como todo um modelo de desenvolvimento.

Cumpre ter em mente, ademais, que, de acordo com a visão bipolar, que
preconiza as corner solutions para arranjos cambiais (regimes de câmbio fixo com
firme compromisso institucional ou regimes de flutuação), até hoje prevalecente,
se considera que a caixa de conversão constitui um arranjo sustentável no médio
e longo prazo, desde que se procedam às reformas estruturais necessárias25. Trata-
se esta última observação de uma mera conjectura teórica no caso da Argentina.
Na prática, a situação do país vizinho lembrava a impossibilidade de manutenção
do padrão ouro-câmbio, no período interguerras, quando, nas palavras de Robert
Gilpin: Labor and business had grown in power (…); they could resist the wage/price
flexibility (especially in a downward direction) that had facilitated the operation of
a fixed exchange rate system.26 Em qualquer hipótese, é razoável supor que o fato
de a caixa de conversão ser vista como sustentável, de acordo com o marco
conceitual prevalecente, deve ter também contribuído para sua manutenção.

Portanto, é provável que, na prática, não obstante pudesse ter sido
tecnicamente defensável, a alternativa de uma desvalorização, mesmo em uma
conjuntura menos desfavorável, tenha sido inviável do ângulo da política econômica
por razões de peso tanto objetivas como subjetivas.

O resultado final foi a configuração de um dilema. A política cambial distava
de funcionar de forma adequada; mas não havia alternativas minimamente
satisfatórias no curto prazo. A economia não estava preparada para um bom
desempenho de um CBA e muito menos para uma dolarização plena, regime com
um nível ainda maior de compromisso institucional com a manutenção do câmbio
fixo. A flutuação, por sua vez, em uma conjuntura de crescente fragilidade, implicava
custos prováveis bem superiores a eventuais benefícios, ao menos em um horizonte
imediato. A debilidade cambial acabou alastrando-se por todo o sistema econômico-
social e político-institucional, até se tornar totalmente insustentável.

Legado da conversibilidade

Uma política econômica deve ser sustentável, em todos os seus aspectos.
Caso contrário, poderá criar-se apenas uma “bolha” de crescimento, seguida de
uma explosão de preços e de um aumento na desigualdade social. A Argentina,
por ter uma economia de porte médio, relativamente fechada, com comércio
exterior diversificado por região geográfica e sujeita a choques assimétricos com
relação à economia norte-americana, era um candidato natural não a uma

25 Para uma análise acerca dos regimes cambais sustentáveis em um sistema financeiro internacional caracterizado por
elevada mobilidade de capitais e por acentuada flutuação entre as três moedas principais (dólar norte-americano, euro
e iene), cf. FISCHER, Stanley. Exchange Rate Regimes: Is the Bipolar View Correct? Artigo apresentado em encontro da
American Economic Association. Washington DC: Fundo Monetário Internacional, 6 de janeiro de 2001.
26 Cf. GILPEN, Robert. The Political Economy of International Relations. New Jersey: Princeton
University Press, 1987, p. 129.

Argentina: da conversibilidade..., Carlos Henrique Moojen de Abreu e Silva, p. 154-170.
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modalidade de câmbio fixo com o dólar dos EUA, mas a um regime cambial de
flutuação. A caixa de conversão poderia ter sido o instrumento central de um plano
de estabilização bem-sucedido, se utilizada com pragmatismo; no entanto, estava
fadada a transformar-se no elemento principal de um modelo de desenvolvimento
com profundas raízes históricas e culturais, que se revelou inviável na atualidade.

O segundo pilar do Plano de Conversibilidade – o estabelecimento de uma
relação especial com a superpotência – pecou pelo irrealismo, ainda que tenha
despertado grande expectativa na sociedade argentina, em especial em sua elite
intelectual. O país vizinho, objetivamente, reunia condições para desenvolver uma
relação especial com a potência dominante durante a Pax Britannica, o que não
tem sido o caso na Pax Americana. Os EUA, pragmaticamente, não se entusiasmaram
com a possibilidade de manter uma relação especial com a Argentina, embora tenham
buscado instrumentalizar a idéia em favor dos seus interesses de política externa.

Tanto a Argentina quanto o sistema internacional sofreram profundas
transformações desde a virada do século XIX para o século XX, quando teve lugar
a belle époque criolla e o país chegou a ser a sexta economia do mundo. O fracasso
desse modelo poderá vir a acarretar a aterrissagem definitiva do país vizinho em
sua circunstância real (latino e sul-americana), o que teria possíveis reflexos favoráveis
no funcionamento dos instrumentos de integração e cooperação sub-regional e
regional, em particular na aliança estratégica com o Brasil, no Mercosul e no
projeto de criação de um espaço econômico comum sul-americano.

A crise da conversibilidade foi a pior da história da Argentina e a mais grave
entre os mercados emergentes, tornando-se conhecida em Wall Street como “the
slowest train wreck in history”; e só não adquiriu contornos ainda mais dramáticos
porque os agentes econômicos, após quase 11 anos de um processo
hiperinflacionário e de vigência de uma caixa de conversão, acabaram aceitando a
reintrodução de uma moeda soberana, mesmo em condições extremamente
adversas para o funcionamento de um regime cambial de flutuação. Sua rejeição,
tão antecipada pelo culto à conversibilidade e pela ideologia da dolarização, teria
acarretado no país vizinho um processo hiperinflacionário, com conseqüências
verdadeiramente imprevisíveis nos planos político-institucional e social.
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Resenhas
The Paradox of Choice:

Why More is Less
SCHWARTZ, Barry. The Paradox of Choice: Why More is Less.

Nova York: HarperCollins Publishers Inc., 2004, 265 p.

Márcia Flaire Pedroza*

Já nas primeiras aulas de teoria econômica de um curso de graduação nos
deparamos com a idéia de escassez. Escassez de bens, de renda, de meios de
produção e de tempo. Aprendemos também que todos os agentes econômicos
procuram maximizar sua renda, seu lucro e a utilidade dos bens a serem
consumidos.

A necessidade de maximização por parte do consumidor o leva a ordenar
suas preferências e isso faz com que o qualifiquemos como um ser provido
de racionalidade econômica. No processo, o consumidor escolhe os bens
procurando maximizar sua satisfação.

Atualmente, em comparação com qualquer outra época da história, os
consumidores dispõem de um infindável número de bens e serviços. A
possibilidade de escolher, pela lógica da racionalidade econômica, deve trazer
mais satisfação. Se a existência da possibilidade de escolha é boa, um maior
número de possibilidades tem de ser melhor, ou seja, se com poucas
possibilidades de escolha podemos maximizar nossa satisfação, com infindáveis
possibilidades podemos maximizá-la ainda mais.

Não é o que diz Barry Schwartz, economista e psicólogo, professor de
Teoria Social da Swarthmore College, na Pensilvânia. Em seu livro The
Paradox of Choice, ele diz que a possibilidade de o consumidor dos dias de
hoje poder escolher entre centenas de produtos o torna infeliz, pois a
quantidade de opções que a vida moderna oferece contribui mais para o
aumento da ansiedade que para o da satisfação. Para Schwartz, diferentemente
do que pode induzir a teoria econômica, a livre escolha entre muitas
oportunidades pode se tornar o caminho para a infelicidade. Essa infelicidade
ou angústia advém da dúvida que surge frente às inúmeras alternativas
apresentadas para apenas uma tomada de decisão. Quando não nos
contentamos apenas com o bom e queremos o melhor, tentando fazer a
melhor escolha possível, somos “maximizadores”; quando nos contentamos
apenas com o bom, independentemente da existência de melhores opções,
somos os que “buscam  a satisfação suficiente”.

* Márcia Flaire Pedrosa é Professora Titular Doutora dos cursos de Economia e Relações Internacionais da  FAAP.

The Paradox of Choice: Why More is Less ..., Márcia Flaire Pedroza, p. 171-173.
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Mas, tanto num como noutro caso, as infinitas alternativas e o excesso de
decisões que devemos tomar tende a levar sempre à pergunta: essa escolha é
mesmo boa? Para o autor, é quase impossível não experimentar a dúvida e a
angústia da escolha. Uma hora ou outra todos seremos “maximizadores”.

Os maximizadores são consumidores que pensam mais para comprar,
conferem preços, são mais criteriosos na compra e comparam suas decisões com
as decisões de outras pessoas; e, provavelmente, tomam as melhores decisões.
Mas têm tendência a tornar suas escolhas cada vez mais difíceis e
conseqüentemente tornam-se cada vez mais insatisfeitos.

Por que, para o autor, a existência de mais opções nem sempre é melhor?
A principal explicação é a quantidade de trade-offs com que o consumidor se
defronta. O custo de escolher algo é a perda de diversas oportunidades que
não foram escolhidas. Essa perda pode levar ao arrependimento pela opção
feita e conseqüentemente a uma maior ansiedade na próxima escolha.

Há 30 anos o universo de calçados esportivos (vulgo “tênis”) no Brasil
se resumia a um sapato de sola branca e feito de lona chamado Conga, da
Alpargatas. Para os meninos ainda havia o Kichute, chuteira para jogar futebol.
A escolha do tênis de sua preferência se resumia ao Conga branco, ao Conga
azul ou ao Conga vermelho, e se você fosse do sexo feminino e quisesse
extrapolar as normas de boa conduta podia arriscar e comprar o Kichute,
que era sempre preto. Sem traumas.

Depois surgiu o Bamba, da mesma Alpargatas, todo branco, objeto de
desejo de dez entre dez adolescentes; depois lançaram o Bamba com listras
vermelhas e azuis e na seqüência o All Star com cano curto e cano longo de
várias cores.

Não vamos discorrer aqui sobre a história do tênis, mas, nos tempos
modernos, até quem não é atleta e quer um calçado confortável para o fim
de semana se depara com uma inumerável variedade desses calçados em uma
loja. Você chega e olha a vitrine e até se encanta com um ou dois modelos. Já
no interior da loja o vendedor lhe traz uma gama de opções inesgotável:
com sola alta, para corrida, com amortecedores no calcanhar, de lona, de
tecidos high-tech, de couro, pretos, brancos, vermelhos, vários azuis ou
amarelos; com listras, bolinhas, da marca X, Y ou Z. Pronto! Depois de
muito pensar e experimentar você sai da loja com a sua sacola embaixo do
braço, mas perguntando se fez a melhor escolha, com aquela sensação de
que talvez um outro tênis visto fosse o seu preferido. Em vez da maximização
fica a insatisfação.

O que Schwartz afirma em sua obra é que esse leque ilimitado de escolhas
pode levar de uma pequena frustração a um sofrimento maior. No capítulo
10, um dos mais interessantes, o autor ainda afirma que nunca a classe média
norte-americana teve tanta autonomia de escolhas na vida: “são eles, não seus
pais, que decidem se, quando e com quem casar. Eles, não seus lideres religiosos,
que decidem como se vestir. E eles, não o governo, que decidem o que assistir na
televisão ou ler no jornal” (p. 209). Essa autonomia deveria diminuir o nível
de depressão clínica, mas, ao contrário, segundo alguns estudos, tem
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provocado uma epidemia que assola cada vez mais pessoas mais jovens. A
razão é que essa autonomia está sendo entendida como abandono (helplessness)
por parte dos adolescentes e jovens adultos.

A obra é, portanto, um excelente balizamento para a avaliação de nossos
sonhos de consumo, do que realmente estamos maximizando, por que estamos
tendo menos felicidade e mais depressão, e tenta também nos mostrar como ter
mais satisfação e menos maximização.

The Paradox of Choice: Why More is Less ..., Márcia Flaire Pedroza, p. 171-173.
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Modernidade Líquida
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Tradução de
Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, 258 p.

David J. Pereira*

Transbordei, não fiz senão extravasar-me
Fernando Pessoa

Fernando Pessoa, mestre lúcido do desassossego, quando empunhava a
pena febril e viajante de Álvaro de Campos, prenunciava repetidamente os desafios
maiores da atual civilização globalizante, época de inquietação e falta de raízes.
O olhar estrangeiro do poeta antevia, podemos afirmar, os contornos inaugurais
do que Bauman chama de nosso líquido mundo moderno, marcado pela
impermanência e pelo risco, desdobramento da primeira fase da modernidade
(como a chamou Ulrich Beck), estável e de longa duração.

Bauman, passando grande parte da sua vida exilado (não apenas
simbolicamente, como Pessoa), congrega ousadia e coragem para levar bem
longe seu pensamento. Adentra o desconhecido, arriscando todos os riscos,
para alertar sobre o desvalimento e inquietação de nossa época informe e disforme,
marcada por experiências completamente diversas das vivenciadas por gerações
anteriores: destruição de limites e revoluções na família, na política, no
comportamento, na profissão, no amor, na empresa e demais instâncias do
cotidiano. Segundo ele, “o exílio é para o pensador o que o lar é para o ingênuo; é
no exílio que o distanciamento, modo de vida habitual da pessoa que pensa, adquire
valor de sobrevivência” (p. 53). Como refugiado no espaço, parece entender
mais facilmente o que significa estar expatriado no tempo – situação corriqueira
do indivíduo contemporâneo, em permanente estado de imponderabilidade,
desprovido de projetos ou heranças, desabalado, seduzido pela brevidade, colhido
na superação das tradições, certezas e poderes reguladores.

Modernidade Líquida parte da metáfora alquímica de Marx (o derretimento
dos sólidos, famosa frase do Manifesto Comunista) para buscar entender a
atordoante dinâmica moderna, destronamento do passado e da tradição, processo
de liquefação marcado por constante circulação, substituição, desmontagem
dos modos de vida. Como nota o autor: “os líquidos, diferentemente dos sólidos,
não mantêm sua forma com facilidade. Os fluidos, por assim dizer, não fixam o
espaço nem prendem o tempo. Os fluidos se movem facilmente” (p. 8). O resultado
é incerteza, brevidade, desregulamentação, fugacidade e gosto pelo transitório.
Com amarga ironia diante dessa triste realidade, ensina Bauman, parodiando
Dante: “abandonai toda esperança de totalidade, tanto futura como passada, vós
que entrais no mundo da modernidade fluida” (p. 29). Nossas marcas da

* David J. Pereira é Doutor em Letras e professor da Faculdade de Computação e Informática da FAAP.
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desconstrução e do envelhecimento acelerado são abordadas: vórtice de ausência,
provisoriedade e vazio que arrasta qualquer alicerce, dimensão, estratégia ou certeza.
Investiga-se o estado cultural da nossa sociedade, precário, efêmero, flexível,
evanescente ou, como prefere o autor, fluido.

A sociologia de Bauman, apoiada em grande amplitude de erudição, desafiadora
em seu estilo de pesquisa multidisciplinar e de longo espectro, “perfurando as
muralhas do óbvio e do evidente” (p. 232), focaliza a experiência humana mergulhada
na diversidade complexa da nossa contemporaneidade. A originalidade da abordagem
– examinando como se processou a passagem da modernidade “sólida” e “pesada”
para uma modernidade “líquida” e “leve”, mais dinâmica e flexível – ultrapassa as
fronteiras rígidas do campo científico-epistemológico tradicional da disciplina.
Aproximando-se da economia, a base atual da vida social (ver p. 10), da filosofia,
antropologia e literatura, esse pensamento, de forte inclinação humanística, aponta
para outros mundos e poderes possíveis ao explorar uma série de temas: os dogmas
cristalizados da globalização liberal, a decrepitude das ideologias, o mercado
insanamente competitivo dos investimentos superlucrativos e a sociedade de consumo
com seus múltiplos conflitos. A partir da noção de que o entendimento vigoroso da
dinâmica da sociedade contemporânea só pode ser obtido por meio da análise das
relações entre diversas esferas altamente heterogêneas, transgride-se deliberadamente
as fronteiras acadêmicas convencionais e aborda-se o presente, de forma inventiva,
coletando-se rico repertório de materiais aparentemente não relacionados para, com
eles, formar um juízo significativo e coerente das possíveis orientações para uma
condição humana mais justa e uma sociedade mais igualitária.

O olhar de Bauman, em Modernidade Líquida, revela-se enciclopédico.
Inúmeros fenômenos são dissecados: dissolução das referências políticas, crises
ideológicas, onipresença da comunicação de massa, individualismo, hedonismo,
tecnologia eletrônica, cultura material, ética, instituições, modas, quadros de
referência mental, estilos de vida, crenças espirituais, convicções, games, hábitos,
paraísos da tecnologia genética, mercantilização, busca de qualidade de vida,
transformações na dinâmica de condições de trabalho e emprego e aceleração do
ritmo das operações econômicas no epicentro do capitalismo financeiro. Por meio
desse conjunto plural, explica-se a perda da estabilidade e dos pontos de referência
da época. Nossa sociedade, de excessiva velocidade e luxo, promove mudanças em
praticamente todos os detalhes do ambiente e esferas da existência e gera um fluxo
que impede qualquer coisa de manter sua forma por muito tempo.

O livro revela e discute as conseqüências da exagerada mobilidade dos aspectos
do cotidiano individual e comunitário. Entendendo o modo de vida atual como
exponenciação da modernidade, mostra nitidamente como tudo se tornou
exageradamente fluido: o capitalismo, os intercâmbios, os empregos, a mídia, o
lazer, o espetáculo, a sedução, a comunicação, os relacionamentos, a ciência, a técnica,
a urbanização e suburbanização. Um novo clima social e cultural brota da agitação
incessante, da rapidez nervosa do novo e do agora. O ritmo acelerado, urgente,
passa a dominar as atividades, as relações pessoais e profissionais. A cada dia, alerta
Bauman, cresce a degradação da vida social, as exigências sufocantes, as sobrecargas
e estafas das rotinas encharcadas de estresse.

Modernidade Líquida, David J. Pereira, p. 174-179.
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Estamos, de acordo com o autor, numa segunda modernidade que reedita
os modelos modernos sob a bandeira do excesso, da profusão, das metamorfoses,
da aceleração, da inovação, do desempenho e da rentabilidade. Nossa modernidade
liquefeita substitui a tradição pelo movimento, rompe os contratos tradicionais
fazendo crescer as preocupações, angústias, vacuidades, pressões e apreensões.
Para enfrentar a desolação e o desencantamento, propõe-se paliativamente uma
enganosa miríade de consumo, impulsionado pela ubiqüidade da tecnologia,
imagem, entretenimento, exaltação individual e abundância material (para poucos,
bem lembrado): consumir sem parar e sem esperar, não renunciar a nada! Do
outro lado da linha, a desestruturação do mercado de trabalho, o apagamento da
memória, a ausência de propósitos ou projetos históricos.

Bauman, além de avaliar como se exprime esse mundo de saturação e rapidez
– volátil, cambiante, desreferencializado, desinstitucionalizado –, gerador de
inquietação e vazio, decifra o que ele é capaz de fazer com a vida, com a felicidade
e com a dignidade. Seu projeto é compreender as condições humanas, frente às
novidades e multiplicações dos pontos de vista e maneiras de aparição. Entender
para onde leva essa libertação de todo vínculo. Investigar o indivíduo cada vez
mais aberto e cambiante, desmedido e frívolo, nômade numa realidade pouco
hospitaleira, sobrecarregado de instabilidade e incerteza, ansiedade e infelicidade.
Descrever o eu desestabilizado e vulnerável, a personalidade fragilizada numa
sociedade do risco e da insegurança, da impossibilidade de planejar o futuro, do
afrouxamento dos laços e das responsabilidades.

A modernidade líquida – modernização da modernização – será dissecada
por meio de cinco conceitos básicos da condição humana: emancipação,
individualidade, tempo/espaço, trabalho e comunidade. Esses ideais, atualmente
acusados de arcaísmo, com seus velhos alicerces incrustados na primeira
modernidade, promovedores da autonomia e da liberdade, passaram por sucessivas
transformações de seus significados (ver p. 15). Por meio deles, o autor analisa a
mudança radical no arranjo do convívio humano e das condições sociais, indicando
as novas determinantes que afetam os mais variados aspectos da nossa vida.

1. Emancipação

Discute-se, nesse capítulo, a corrosão da idéia de bem comum e a diminuição
do interesse pela reforma social. Aponta-se a lenta desintegração da cidadania,
com os indivíduos sendo gradual e consistentemente expropriados de seus
interesses e capacidades de organização comunitária. Mostrando como na história
da emancipação moderna o poder político perdeu muito de sua força ameaçadora
(e, infelizmente, também boa parte de sua potência capacitadora), o autor aborda
as tensões entre o público e o privado (p. 46), distingue o indivíduo auto-
suficiente e auto-impulsionado daquele que não tem escolha e desenvolve seu
pensamento acerca da “liberdade negativa, legalmente imposta e ausente – ou,
pelo menos, longe de universalmente disponível” (p. 59).

No centro do capítulo está a análise do romance 1984. Esse catálogo de
pesadelos, observa Bauman, revelador dos demônios que assombravam e
atormentavam a época em que foi escrito, síntese dos medos e apreensões da
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primeira modernidade, não sobreviveu ao 1984 real. A discussão, na data apontada pelo
título, acabou marcada por fugacidade e indiferença. Na distopia de Orwell não podemos
mais reconhecer nossas próprias aflições e agonias: novos medos muito diferentes surgiram
no primeiro plano – não a perda de liberdade, mas a liberdade exagerada do mercado
desregulamentado e da livre escolha do consumidor (ver p. 36).

2. Individualidade

Nesse capítulo diagnostica-se a nossa realidade, de infinitas e indefinidas
possibilidades de identidade, repleta “como uma mesa de bufê com tantos pratos
deliciosos que nem o mais delicado comensal poderia esperar provar de todos” (p. 75).
Esses comensais são, para o autor, metáfora dos consumidores: cronicamente
desacomodados, enfrentam o dilema da busca de novos modos de ser humano
num mundo inóspito à humanidade. O mundo passa a ser visto “como uma coleção
infinita de possibilidades: um contêiner cheio até a boca com uma quantidade
incontável de oportunidades a serem exploradas ou já perdidas. Há mais – muitíssimo
mais – possibilidades do que qualquer vida individual, por mais longa, aventurosa e
industriosa que seja, pode tentar explorar, e muito menos adotar” (p. 73). A sensação
dominante é de incerteza e perpétua ansiedade.

Bauman reforça sua visão de um tipo de modernidade que parece muito
diferente daquela que enquadrava a vida das gerações passadas. Mais do que nunca
ela é variada, ambígua, instável e idiossincrática; valoriza extremamente a liberdade
e a autonomia do indivíduo, gerando um incrível paradoxo: a liberdade ilimitada
leva à insignificância da escolha. O único caminho livre para ser percorrido é o das
lojas de departamentos e dos supermercados, a única forma (falsa in extremis) de
individualização é o consumo. Lembra o autor que “o arquétipo dessa corrida
particular em que cada membro de uma sociedade de consumo está correndo (tudo
numa sociedade de consumo é uma questão de escolha, exceto a compulsão da escolha
– a compulsão que evolui até se tornar um vício e assim não é mais percebida como
compulsão) é a atividade de comprar” (p. 87), verdadeira luta morro acima, contra
agudas incertezas e incômodos sentimentos enervantes de insegurança.

3. Tempo/espaço

Organiza-se uma topografia de lugares não-lugares (shoppings, saguões
de aeroportos, anônimos quartos de hotel, auto-estradas, transportes públicos,
ruas e praças desertificadas, vazios urbanos inóspitos e negligenciados) e uma
cronografia de tempos não-temporais (intervalos, suspensões, aceleração e rapidez
da vida instantânea). Nos dois casos temos uma mudança radical na modalidade
do convívio humano: os vazios de significado e a ação sem interação humana
reforçam a fragilidade dos laços sociais. Tempo e espaço são anulados no “esforço
para manter à distância o outro, o diferente, o estranho e o estrangeiro, a decisão de
evitar a necessidade de comunicação, negociação e compromisso mútuo” (p. 126).

Nos tempos inseguros em que vivemos, observa Bauman com triste ironia,
o “‘não fale com estranhos’ – outrora uma advertência de pais zelosos a seus pobres
filhos – tornou-se o preceito estratégico da normalidade adulta” (p. 127). O autor,

Modernidade Líquida, David J. Pereira, p. 174-179.
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partindo dessa constatação, destaca, como fruto da impermanência e do
abandono do espaço físico, a decadência da prática individual da civilidade, um
tipo de atividade muito especial e sofisticada de compartilhamento da vida pública
e troca de experiências entre as pessoas.

Em relação ao tempo, aponta-se a aceleração brutal que caracteriza nossos
dias. A modernidade pesada (do hardware) era obcecada por volume, peso e
duração (gigantescas fábricas, locomotivas, fornos e guindastes). No universo
software, o instante substitui o alongamento temporal, o espaço se torna
adimensional e pode, virtualmente, ser atravessado em tempo nenhum. Não há
mais imposição de limites espaciais, diferenças entre o aqui e o longe. Entende
Bauman que “na modernidade líquida mandam os mais escapadiços, os que são
livres para se mover de modo imperceptível” (p. 140). Leveza e mobilidade, redução
de tamanho e aceleração tornam-se as novas fontes de poder.

4. Trabalho

Analisa-se detalhadamente a desregulação do trabalho e o desenvolvimento
do emprego temporário, com baixa expectativa de lealdade e pequeno
comprometimento mútuo. Para Bauman, “o trabalho não pode mais oferecer o eixo
seguro em torno do qual envolver e fixar autodefinições, identidades e projetos de
vida” (p. 160). Sob o signo da incerteza, saturado de precariedade, vulnerabilidade
e instabilidade, ele se torna cada dia mais frágil e menos confiável. Na modernidade
sólida “o futuro era visto como os demais produtos nessa sociedade de produtores:
alguma coisa a ser pensada, projetada e acompanhada em seu processo de produção.
O futuro era a criação do trabalho e o trabalho era a fonte de toda a criação” (p.
151). Tal cenário, no contexto dos atuais progressos tecnológicos, ruiu.

Uma nova perspectiva está apoiada num capital cada vez mais global, sem
que o trabalho deixe de ser local (ver p. 191). A própria natureza do trabalho
modifica-se radicalmente, como ilustra a seguinte passagem: “os mecânicos de
automóveis de hoje não são treinados para consertar motores quebrados ou
danificados, mas apenas para retirar e jogar fora as peças usadas ou defeituosas e
substituí-las por outras novas e seladas, diretamente da prateleira” (p. 186).
Segundo Bauman, as modificações estruturais no trabalho criaram condições
econômicas e sociais precárias, enfraquecendo e decompondo os laços humanos
das parcerias e comunidades, assunto do capítulo posterior.

5. Comunidade

Nesse último capítulo discute-se o esfacelamento contemporâneo das
coletividades, histórias conjuntas, costumes e linguagens. Floresce o
comunitarismo, tentativa desesperada de comunhão: “homens e mulheres procuram
grupos de que possam fazer parte, com certeza e para sempre, num mundo em que
tudo o mais se desloca e muda, em que nada mais é certo” (p. 196). O modelo
republicano de unidade – família, burgo, nação – não subsiste. As pessoas acabam
perdidas em suas identidades desmanteladas, frágeis e temporárias. Sonhos e
certezas não encontram a segurança teimosamente fugidia. Não existe casa familiar,
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grupo de amizade ou qualquer referência para servir como abrigo. A comunidade foi
substituída por uma espécie de acampamento provisório, “lugares de reacomodação
mais lembram quartos de motel que um lar próprio e permanente” (p. 204).

Como conclusão, uma das reflexões mais instigantes. O autor lembra que
historicamente “o progresso era identificado com o abandono do nomadismo em
favor de um modo de vida sedentário” (p. 214). Porém, nos dias que correm,
houve uma explosão de extraterritorialidade que inverteu a trajetória anterior.
Atualmente, “as populações sedentárias sitiadas se recusam a aceitar as regras e
riscos do novo jogo de poder ‘nômade’, atitude que a nova elite global acha
extremamente difícil (bem como repulsiva e indesejável) de entender e não pode
perceber senão como um sinal de retardamento e atraso” (p. 226).

Muito resumidamente procurou-se apresentar as linhas mestras do
pensamento desenvolvido em Modernidade Líquida. Bauman afirma que nossa
sociedade do século XXI não é menos moderna ou mais moderna. Ela é moderna
de um modo diferente. Nela continuamos encontrando a mesma sede de
modernização e destruição criativa. O contraponto, em tom que poderia ser
entendido por muitos como pessimista, entre a modernidade leve (difusa, capilar
e liquefeita) e a modernidade anterior, pesada (unívoca, condensada e sólida),
pretende colaborar para um entendimento mais apropriado de como nosso
mundo funciona e que estratégias deverão ser ampliadas para nele operarmos
melhor. Palavras do autor, expressão de seu desejo: “revelar a possibilidade de
viver em conjunto de modo diferente, com menos miséria ou sem miséria: essa
possibilidade diariamente subtraída, subestimada ou não-percebida” (p. 246).

Modernidade Líquida, David J. Pereira, p. 174-179.
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The Economics of Innocent
Fraud. Truth for Our Time

GALBRAITH, John Kenneth. Nova York: Houghton Mifflin
Company, 2004.

Em português: A Economia das Fraudes Inocentes. Verdades para o nosso
Tempo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, 80 p.

José Maria Rodriguez Ramos*

Galbraith escreve seu novo livro aos 94 anos, uma idade em que as
pessoas não costumam estar muito preocupadas com a opinião dos críticos.
Essa liberdade permite ao autor manifestar seu pensamento de modo direto
e claro, sem perder-se em perífrases nem meias palavras.

O subtítulo da obra de Galbraith, “verdade para o nosso tempo”,
evidencia o seu propósito de uma forma mais incisiva que o próprio título.
Ultrapassado o círculo polar da existência, em expressão do sábio Menéndez
Pidal, Galbraith olha para 70 anos de vida profissional e compara aquilo que
é opinião comum – a sabedoria convencional – com a realidade que observa.
O objetivo de Galbraith é precisamente desmascarar o freqüente divórcio
entre realidade e sabedoria convencional a respeito das questões econômicas
com que nos deparamos no início de um novo século.

O foco do autor é analisar o papel das corporações na sociedade
econômica moderna e a transmissão do poder em seu seio, um poder que
per tencia aos proprietários e acionistas e que foi transferido aos
administradores.

A natureza da “fraude inocente” é sempre conseqüência de um erro
comum. Aquilo que prevalece na vida real, ao observar o mundo econômico,
não é reflexo da própria realidade, mas fruto da moda e dos interesses
pecuniários. A “fraude inocente” parece uma expressão contraditória, mas
na opinião de Galbraith explica satisfatoriamente o mundo moderno: a opinião
comum – fruto de interesses poderosos ocultos – não revela a realidade do
que acontece na vida econômica, mas aquilo que esses interesses decidem
revelar. Inocente é a pessoa que aceita a sabedoria convencional como uma
explicação satisfatória do mundo real.

Galbraith tenta desmascarar as fraudes inocentes de que somos objeto
na sociedade moderna. Explicar todas elas diminuiria o gosto do leitor pela
obra, por essa razão a resenha ilustrará apenas algumas, procurando situá-las
num contexto mais amplo, filosófico e metodológico.

* José Maria Rodriguez Ramos é Coordenador do curso de Ciências Econômicas da Faculdade de
Economia da FAAP.
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A primeira “fraude inocente” corresponde à identificação de uma economia
de mercado com a “soberania do consumidor”. Teoricamente o consumidor,
por meio da opção de compra, controla e decide o que deve ser produzido,
comprado e vendido. O produtor tem um papel passivo no processo. A ele cabe
apenas a função de satisfazer o consumidor. Até aí, a sabedoria convencional.

Na realidade econômica, entretanto, argumenta Galbraith, é a firma quem
fixa os preços e estabelece a demanda: “utilizando para esse fim o poder do
monopólio, oligopólio, o design e a diferenciação do produto, a publicidade e outras
formas de venda e promoção comercial” (p.7). São os produtores – as corporações
– aqueles que comandam o processo. Afirmar que o sistema de mercado
controlado pelo produtor é uma alternativa benigna ao capitalismo é algo que
“não pode ser dito”. Afirmar que indivíduos e empresas não dominam o impessoal
sistema de mercado é uma “fraude inocente” ensinada aos jovens, e que está na
boca de sofisticados líderes, políticos e jornalistas.

Galbraith tem razão em estigmatizar a soberania do consumidor no sistema
de mercado. Uma avaliação da questão, sob uma perspectiva mais ampla,
entretanto, manifesta uma falácia do mundo econômico moderno. O consumidor
deixou de ter o comando do processo porque se deixou seduzir pelo sonho e
desejo de consumo como objeto primordial da sua existência. Em épocas passadas
as pessoas consumiam para viver; entretanto, hoje vive-se para consumir. O
ideal materialista de consumo torna o indivíduo escravo do produtor.

Na medida em que o consumo passa a ser introduzido na vida da sociedade
econômica moderna, a sua fonte de poder – soberania – é entregue ao produtor, o
que justifica a explicação da “fraude inocente” assim como a crítica de Galbraith em
relação ao “benigno sistema de mercado” face ao sistema capitalista explorador.

Para esclarecer seu ponto de vista, Galbraith explica que por trás do poder de
voto, no sistema político e do poder de compra, oculta-se a fraude que ignora a
força da propaganda e da publicidade. Os artistas, escritores e administradores
modelam o mercado de tal maneira que, se o consumidor foge ao estilo de vida de
consumo proposto por eles, é considerado excêntrico, inclusive ligeiramente louco.

A somatória da produção que embala os sonhos dos consumidores constitui o
Produto Interno Bruto (PIB). O PIB é assim visto como fonte de felicidade e
realização do país. Por trás dessa avaliação esconde-se, na opinião de Galbraith, uma
nova fraude inocente: “O melhor da humanidade no passado são as conquistas artísticas,
literárias, religiosas e científicas que emergiram das sociedades e em que essas obras
foram a medida do sucesso dessas sociedades” (p.15). Hoje, entretanto, olhamos para
o crescimento do PIB como padrão e medida de sucesso de um país.

O mundo da burocracia nas grandes corporações também faz parte do foco
do autor. Os proprietários deveriam tomar as decisões importantes das empresas;
porém, nas grandes corporações, quem tem o controle efetivo do poder são os
administradores. Os proprietários são apenas informados das decisões.

Mais adiante, Galbraith desmascara o mito dos dois setores: setor privado
versus setor público. Na medida em que o setor público é “privatizado”, discutir
o papel de cada setor na sociedade moderna é apenas uma questão retórica,
distante da realidade. Um exemplo do caráter inócuo da discussão são os gastos

The Economics of Innocent Fraud..., José Maria Rodriguez Ramos, p. 180-182.
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militares. É o setor privado quem propõe o desenho e desenvolvimento de
novas armas. A iniciativa é do setor privado e a recompensa também, uma vez
que são eles os que auferem o lucro pela produção das armas. Não é, portanto,
uma fraude inocente, pois tem conseqüências sociais e políticas: “na realidade,
tanto no comando da guerra como na paz, o privado torna-se setor público”.

O setor financeiro não escapa à espada de Galbraith, que critica a atuação
do Fed – o banco central norte-americanas –, sustentando que as suas ações de
política são ineficazes e que a reputação que ele alcançou é devida ao poder dos
bancos privados e dos banqueiros. As mudanças promovidas pelo FED nas taxas
de juros norte-americanas não tiveram – na opinião de Galbraith – nenhum
efeito na recuperação do país nos últimos anos.

Uma importante limitação da obra de Galbraith é o fato de estar muito
centrada no mundo norte-americano. O título é suficientemente amplo para pensar
que pretende elaborar uma análise global da economia. Entretanto, não há
referências à economia mundial e nem aos principais atores desse cenário. O foco
do mundo das corporações incide nos Estados Unidos. Para compreender o papel
das corporações em outros países, o ponto de vista do autor precisaria ser reavaliado.

Com freqüência Galbraith volta aos mesmos temas ao longo do seu trabalho.
Não há uma preocupação com uma seqüência lógica, do começo ao fim. Em palavras
do próprio autor: “Uma coisa, penso, tem sido destacada neste livro: o papel agora
dominante das corporações e da administração corporativa na economia moderna” (p.57).

O texto de Galbraith convida o leitor moderno à reflexão. Em uma época
em que a informação ultrapassa o conhecimento, as análises de Galbraith investem
contra os moinhos de vento dos lugares-comuns e das opiniões freqüentemente
aceitas como sabedoria convencional, pela imprensa e mesmo por muitos políticos
e analistas. A leitura da obra resenhada contribui para aprofundar na reflexão
sobre “a verdade sobre o nosso tempo”.
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Fora do Lugar. Memórias
SAID, Edward W. Fora do Lugar. Memórias. São Paulo:

Companhia das Letras, 2004, 432 p.

Marta Maria Assumpção Rodrigues*

Durante toda a sua vida, Edward Said (1935-2003) buscou no mundo da
cultura, em geral, e da narrativa, em particular, a constituição de uma pátria
(pessoal, oriental, ocidental). Queria se sentir “em casa”. Costumava dizer
que “as próprias nações são narrativas” e, certa vez, escreveu que “a pessoa lê
Dante ou Shakespeare para acompanhar o melhor do pensamento e do saber,
e também para ver a si mesma, a seu povo, sua sociedade, suas tradições sob as
melhores luzes”1. Said nos ensinou que a narrativa (e a cultura) nos dá pistas
para descobrirmos quem somos. O problema é quando ela se associa à nação
ou ao Estado. Neste caso, uma fronteira se estabelece e a diferença entre “nós”
e “eles” toma força. Fora do Lugar, como em outros estudos seus2, propõe
identificar e expor esses mecanismos de controle e repressão que “nos” separam
“deles”, para que sejam superados por indivíduos e pelos diversos povos
(inclusive os do Terceiro Mundo) em sua luta pela autodeterminação histórica
e literária.

É, precisamente, no questionamento dessa idéia, de que existe um “nós”
e um “eles”, cada qual muito bem definido, claro, auto-evidente, que Said
constrói, aqui, sua narrativa: na confluência da biografia pessoal – esse penoso
processo interno de crescimento – com a história contemporânea marcada
pelo impacto externo de eventos como a dissolução da Palestina, a instauração
da ditadura Nasser no Egito, a Guerra dos Seis Dias e a Guerra Civil Libanesa.

A trajetória de Edward Said, um dos maiores intelectuais árabes do
nosso tempo, confunde-se com a história errante do povo palestino. Filho
de árabes cristãos, Said nasceu em Jerusalém em 1935 e, com apenas 13
anos, viu a Palestina ser substituída pelo Estado de Israel (1948). A partir
de então, sua vida transformou-se em uma sucessão de deslocamentos e
tentativas de adaptação a ambientes estrangeiros. Viveu no Egito, no Líbano
e nos Estados Unidos, onde foi professor de crítica literária e inglês nas
universidades de Harvard e Columbia. Lá, Said escreveu dezenas de artigos
e livros sobre a questão palestina. De uma perspectiva muito peculiar, Fora
do Lugar nos ajuda a refletir sobre o Outro e nós mesmos, assim como
outros estudos seus sobre Conrad, Yeats, G. Greene, Dickens, Gide, Kipling,
Naipaul, Camus e H.Arendt.

* Marta Maria Assumpção Rodrigues é Ph.D. em Ciência Política (University of Notre Dame) e professora
do curso de Relações Internacionais da FAAP.
1 Cultura e Imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 13.
2 The Question of Palestine; Covering Islam; The World, The Text, and the Critic; Nationalism, Colonialism,
and Literature, para mencionar alguns.

Fora do Lugar.Memórias, Marta Maria Assumpção Rodrigues, p. 183-186.
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Escrito durante a luta que travou contra o câncer (1991-2003), Fora do Lugar
é um livro de memórias, “todo sobre a insônia” (p. 320), que, ao fazer balanço de
uma vida repleta de traumas e rupturas, convida-nos a entender as turbulências que
sacudiram o Oriente Médio (e o mundo) nos últimos anos do século XX.

Nessa confluência narrativa, Said demonstra que as complexas realidades
políticas são causa dos problemas cotidianos de nossas vidas (p. 426) e, nesse
plano, a política grande (de Maquiavel) se confunde “com a minha política
dissidente particular” (p. 426). Aqui, o “exterior” está em nós, já que, em alguma
medida, todos compartilhamos a condição de estrangeiros.

Na introdução de Orientalismo3, Said analisou a “dimensão pessoal” de
sua obra com as lentes de Antonio Gramsci (Cadernos do Cárcere), para quem,
também, “o ponto de partida da elaboração crítica é a consciência do que se é
realmente”. Para ambos, o importante é o “conhece-te a ti mesmo” como
produto do processo histórico.

Em Fora do Lugar, Edward Said, que estudou o orientalismo trazendo
para o centro da atenção o Oriente islâmico, realiza um inventário de alguém
que se percebia oriental no Ocidente, o “forasteiro permanente” (p. 365), “o
desconhecido que estava de passagem” (p. 417). Por isso, dizia que a sua obra
é a obra de um “exilado”: “Quando digo ‘exilado’, não penso em tristezas ou
privações. Pelo contrário, pertencer, por assim dizer, aos dois lados da divisa imperial
permite que os entendamos com mais facilidade” (1995, p. 29). Ao descobrir-se
assim, Said realiza “o fato de [que] vir de uma parte do mundo que parecia estar
num estado de transformação caótica tornou-se o símbolo do que havia de fora de
lugar a meu respeito” (p. 365).

Já nos primeiros anos de escola (Gezira Preparatory School), no Cairo,
entre 1941 e 1946, Edward Said percebeu que “sempre houve algo de ‘exterior’ e
de fora do lugar no que se referia a nós (a mim, em particular), mas eu ainda não
sabia bem por quê” (p. 74). Com a maturidade, descobriu que essa sensação
resultou, também, de políticas e das guerras.

E a guerra de 1967, talvez a mais marcante em sua vida, trouxe ainda mais
deslocamentos, que, para Said, pareciam encarnar todas as outras perdas. “Não
fui mais a mesma pessoa depois de 1967; o choque daquela guerra me levou de volta
para onde tudo começou: a luta pela Palestina” (p. 426), e fez com que ele não
compreendesse (nem perdoasse) o apoio de pessoas como Martin Luther King
“pelo ardor de sua paixão pela vitória israelense na guerra de 1967” (p. 212).

Em Fora do Lugar, Said exercita seu olhar para ver o “eu” no “outro” e
extrair o passado do seu presente. Na busca do entendimento sobre as distâncias
(e proximidades) entre ser gente e ser cidadão, por exemplo, Said sente as aflições
dos que não têm um país ou lugar para voltar, nem a proteção de nenhuma
autoridade ou instituição nacional; dos que sentem o passado como um lamento
amargo e sem esperança e o presente como pobreza e humilhação. Mas o hiato
entre ser gente e ser cidadão só foi percebido, de fato, em 1951, quando ele
deixou o Cairo para estudar nos Estados Unidos. De lá (de fora), Said descobre
“uma dissonância fundamental que todos experimentávamos como estrangeiros no

3 Orientalismo. O Oriente como Invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
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Egito, sem refúgio em nosso verdadeiro ponto de origem. A freqüência das referências
a passaportes, documentos de identidade ou de residência, cidadania e nacionalidade
crescia na mesma medida de nossa vulnerabilidade à inconstante situação política
no Egito e no mundo árabe”.

De alguma maneira, Said sentia que o próprio desaparecimento da Palestina
estava na base daquilo, “mas nem eu nem nenhum outro membro de minha família
era capaz de dizer exatamente como ou por quê” (p.193).

Apesar de ter escrito extensamente sobre a questão da Palestina, Said confessa
reiteradas vezes, neste livro, que nunca foi capaz de compreendê-la plenamente.
Diz que, das reflexões que realizou sobre esta questão, permaneceu “a
irreconciliável dualidade que sinto em relação ao lugar, sua intrincada dilaceração
ou esgarçamento e sua perda dolorosa refletidos em tantas vidas distorcidas, incluindo
a minha, e seu status como país admirável para eles (mas obviamente não para
nós), [que] sempre me causam dor e uma desalentadora sensação de ser solitário,
desprotegido, exposto aos ataques de coisas triviais que parecem importantes e
ameaçadoras, contra as quais não tenho armas” (p.214).

Assim, Said tornou-se testemunha inconsciente da escala do deslocamento
que sua família e amigos haviam experimentado no ano do surgimento do Estado
de Israel. Em 1948, “todos parecíamos ter desistido da Palestina, que passou a ser um
lugar a que nunca voltaríamos, que raramente era mencionado e do qual sentíamos
falta de modo silencioso e patético” (p.175). Naquele ano, sua tia Nabiha organizara
um trabalho de caridade em benefício dos palestinos refugiados no Egito que levou
Said a experimentar, pela primeira vez, a Palestina como história e causa. Essa
experiência se deu “na raiva e na consternação que eu sentia diante do sofrimento dos
refugiados, aqueles Outros que ela trouxe para dentro da minha vida” (p.181).

Sua reflexão sobre a vida e suas experiências vividas significou, também,
“refletir sobre o espaço e o tempo, o lugar onde ela se deu; sobre ‘a sensação de que eu
deveria estar em outro lugar, porque aqui não era estar onde eu/nós gostaríamos de
estar, aqui sendo por definição um lugar de exílio, de remoção, de deslocamento a
contragosto”. Talvez por isso, como uma espécie de cerimônia de despedida,
“estas memórias são, em certo plano, a reencenação da experiência da partida e da
separação no momento em que sinto a pressão do tempo que se esvai” (p.328).

Da sensação de vazio (p. 332, 335), da desorientação causada pela saudade
de casa (p.328, 339), do “abrasivo salve-se-quem-puder de minha vida
cotidiana” (p.343), do provisório (p.328), da solidão paralisada, que
constituíam um bloco paralisante no centro de sua consciência, Said aprendeu,
diante da morte, a estabelecer seus limites: “Logo me tornei consciente de ser
capaz de tirar esse bloco do centro e em seguida de me concentrar, às vezes apenas
de modo muito breve, em outras coisas muito mais concretas, incluindo o prazer
por um trabalho realizado, uma música ou um encontro com um amigo. Não
aprendi o agudo senso de vulnerabilidade à doença e à morte que experimentei
ao descobrir minha condição [de saúde] , mas se tornou possível – como com meu
exílio da juventude –  ver todas as horas e atividades do dia (incluindo minha
obsessão pela doença) como totalmente provisória. Dentro dessa perspectiva, posso
avaliar que atividades reter, empreender e desfrutar” (p.359).

Fora do Lugar.Memórias, Marta Maria Assumpção Rodrigues, p. 183-186.
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Uma das lições que este livro nos ensina é a de que, apesar de todas as
dissonâncias de sua vida, Edward Said aprendeu a preferir estar fora do lugar e
não absolutamente certo. Sua leitura suscita a idéia de que todos compartilhamos
dessa condição peculiarmente fraturada de cacos palestino-árabe-cristão-
americano, a que Said se refere (p. 391). Afinal, quem, nos mundos de hoje,
não vem de alguma parte que não esteja em permanente transformação caótica?

A palavra “resistência” (tão mencionada por ele em outros momentos) não
aparece uma única vez neste livro. Mas não há dúvida de que se trata de um livro
de resistência. Resistência pela vida. Resistência por relatar um doloroso processo
de construção de sua identidade num mundo em convulsão e que se realiza na
“emergência de um segundo eu soterrado por muito tempo” (p.320). Resistência
doída – e paradoxalmente buscada – na aceitação do eu como ele é, que deixa
para trás o “medo de se perder” (p. 321) para aceitar uma vida construída a
partir de muitos deslocamentos entre cidades, domicílios, línguas e ambientes
que se mantiveram em movimento até o momento de sua morte.

A insônia de Said, esse “estado precioso, a ser desejado a todo o custo” (p.
428), é sinal de sua resistência à morte. E sua narrativa resistente sobre o estar
fora de lugar é parte da herança que ele nos deixou. Refletir sobre ela nos faz
perceber que estar no lugar “certo” (como perfeitamente em casa) não parece
importante nem desejável. Melhor do que um sólido eu, diz ele, “é vagar sem
lugar fixo” (p. 427)... “como um feixe de correntes que fluem” (p. 429)... que
“escapam e podem estar fora do lugar, mas pelo menos estão sempre em movimento,
no tempo, no espaço, em toda espécie de estranhas combinações que se movem, não
necessariamente para a frente, às vezes umas em choque com as outras, fazendo
contrapontos, ainda que sem um tema central” (p. 429). Queremos todos crer
que este estado é uma forma de liberdade.

Edward Said morreu em Nova York, em 2003, mas resiste em “nós”: homem-
mulher-latino-americano-afro-brasileiro-árabe-judeu-pobre-rico-humilhado-sem-terra.
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