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O desenvolvimento econômico
do Brasil no contexto mundial,
de 1820 a 2006: uma análise

histórica com base em
indicadores de desempenho

Paulo Roberto de Almeida*

Resumo: Ensaio histórico sobre o desempenho econômico do Brasil
em perspectiva comparada com outros países relevantes da economia
mundial, desenvolvidos e emergentes, destacando, com base na
metodologia e nos dados homogeneizados pelo economista Angus
Maddison, os movimentos sucessivos de convergência e de divergência
entre o crescimento econômico brasileiro e o dos países selecionados.
Registrou-se o notável desempenho do Brasil nas primeiras oito décadas
do século XX, seguido de quase estagnação das taxas de crescimento nas
últimas três décadas. Os dados de renda per capita do Brasil indicam essa
aproximação seguida do distanciamento em relação às nações relevantes
da economia mundial. Dentre as causas da perda de dinamismo podem
ser citados fatores institucionais, derivados da herança ibérica, disfunções
na aplicação das políticas econômicas e a baixa qualidade dos recursos
humanos. A América Latina, como um todo, foi penalizada pelo
incremento de sua base populacional, pelo seu relativo descolamento da
economia mundial, pela baixa diversificação das atividades produtivas,
excessivamente apoiadas em recursos naturais, bem como pela má gestão
da economia, tanto no plano monetário (inflacionismo renitente), como
no plano fiscal (desequilíbrios persistentes nas contas públicas).

Palavras-chave: Brasil, Economia mundial, Crescimento do PIB
total e per capita, Desenvolvimento econômico comparado,
Divergência com economias emergentes.

1. O Brasil e a economia mundial desde o início do século XIX

Os historiadores, sobretudo os que trabalham na área do desenvolvimento
econômico, concordam em que a trajetória brasileira de crescimento econômico
foi uma das experiências de maior dinamismo no decorrer do século XX, pelo
menos até seu último quinto, isto é, até o início dos anos 1980. Tanto a expansão
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do Produto Interno Bruto (PIB) total quanto o crescimento per capita, embora
mais modesto este, foram significativos, observando-se, ao longo do período,
uma diminuição da distância relativa em relação às economias mais avançadas. O
economista e pesquisador Angus Maddison, analisando o crescimento das dez
principais economias do mundo nos 100 anos a partir do último terço do século
XIX, constatou que o Brasil foi o país no qual o crescimento do PIB foi o mais
rápido dentre aqueles inseridos de maneira central ou periférica no sistema
econômico mundial: a taxa de expansão do seu PIB, entre 1870 e 1987, foi de
4,4% ao ano, em média, desempenho poucas vezes igualado na história econômica
mundial (Maddison, 1989). O crescimento per capita foi obviamente menor, em
razão do crescimento extraordinário da população no período.

Em qualquer hipótese, entre 1870 e 1987, o PIB total brasileiro foi multiplicado
157 vezes, contra 84 vezes para o Japão e apenas 53 para os Estados Unidos, as duas
outras economias de maior dinamismo nos 100 anos decorridos desde o início da
segunda revolução industrial. Mesmo considerando-se apenas a fase final do período
coberto, o desempenho da economia brasileira foi impressionante: entre 1957 – data
decisiva no processo de modernização brasileira, com a implantação da indústria
automobilística – e 1986 (quando Maddison efetuou o seu corte temporal), a expansão
do PIB brasileiro foi de 594,9%, contra um aumento acumulado de apenas 150,4%
para o PIB dos EUA. Em conseqüência, a distância que separava o PIB brasileiro do
norte-americano (no conceito de preços correntes) foi significativamente encurtada:
de mais de 44 vezes, em 1957, para “apenas” 16 vezes mais em 1986.

Em contraste, o baixo crescimento observado nas últimas duas décadas do
século e o dinamismo experimentado pelos EUA na última década desse século
fizeram com que essa distância aumentasse novamente. De fato, o Brasil perdeu
dinamismo desde a crise da dívida externa do início dos anos 1980, sem nunca
mais conseguir recuperar suas altas taxas de crescimento dos anos 1950 a 1970
(tabela 1). Os EUA, por sua vez, a despeito de pequenas crises que agitaram
temporariamente sua economia nos últimos 20 anos, voltaram a conhecer altas
taxas de crescimento da produtividade – provavelmente graças à revolução
informática que se processou ali desde o início da era do computador individual
–, com o que acumularam níveis razoáveis de crescimento econômico,
aumentando novamente a distância relativa e absoluta em relação ao Brasil.

Entretanto, a despeito do alto desempenho brasileiro durante a maior parte
do século XX, a economia que mais avançou em termos de crescimento per
capita foi a do Japão, com um crescimento da ordem de 2,7% ao ano no mesmo
período, contra apenas 2,1% para o Brasil, este basicamente penalizado pelo seu
alto dinamismo demográfico. Com efeito – e sem considerar, aqui, diferenças
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estruturais relativas à natureza das transformações tecnológicas e da capacitação
educacional –, uma das razões para a diferença de crescimento líquido do Brasil
em relação aos EUA se situa no plano do crescimento demográfico, duas vezes
mais importante no Brasil ao longo do período, o que reduziu proporcionalmente
a expansão do seu PIB per capita (tabela 2).

De fato, entre o terço final do século XIX e meados do XX, o número de
brasileiros simplesmente quintuplicou: de um total de 10 milhões de habitantes
em 1872 – data do primeiro recenseamento oficial –, a população brasileira alcançou
41 milhões de pessoas em 1940 e 51 milhões em 1950, tendo mais do que triplicado
desde então. A taxa de crescimento demográfico, que era de 2,34% ao ano entre
1940 e 1950, passou a 3,17% nos anos 50. Ela caiu moderadamente para 2,91%
ao ano entre 1960 e 1970 e mais ainda a partir dos anos 1980 e 90, situando-se
atualmente em torno de 1,3% ao ano, embora com taxas ainda significativas para
as zonas rurais e entre os estratos mais pobres da população.

Adicionalmente à chamada “bomba demográfica”, que diluiu os frutos da
expansão do PIB, uma combinação de fatores externos adversos a partir dos
anos 70 – choques do petróleo em 1973 e 1979, crise da dívida externa em
1982 – e, sobretudo, de obstáculos propriamente internos desde essa época –
aceleração da inflação entre meados dos 1980 e princípios dos 90, ruptura de
confiança na administração e desorganização geral da economia nesse período –
atuou no sentido de reduzir um ritmo de crescimento econômico bastante
satisfatório até então. De fato, as políticas econômicas que presidiram ao período
de alto crescimento no Brasil foram caracterizadas por uma despreocupação
com a estabilidade dos preços, um alto grau de protecionismo tarifário e não-
tarifário e pelo intervencionismo generalizado do Estado na economia.

A continuidade dessas mesmas políticas no período imediatamente
subseqüente à crise da dívida externa condenou o país a mais de uma década de
baixo crescimento ou a simples impulsos erráticos de crescimento, interrompidos
por crises recorrentes na balança de transações externas e pela aceleração
inflacionária. Em conseqüência, a distância relativa entre o PIB total e o per
capita do Brasil em relação aos países mais avançados voltou a aumentar,
notadamente em relação aos EUA, que experimentaram taxas relativamente altas
de crescimento durante a maior parte dos anos 1990 e mesmo além (a despeito
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de crise temporária em 2000 e 2001). O programa de estabilização econômica
– Plano Real – iniciado em 1994 não permitiu, infelizmente, a retomada dos
índices de crescimento econômico que tinham caracterizado a economia brasileira
no período mais intenso de seu processo de industrialização.

A chamada globalização financeira permitiu tanto o acesso a novas fontes
de capitais para financiar os déficits acumulados em transações correntes como
criou novos focos de instabilidade em virtude da inversão repentina e brutal de
alguns desses fluxos, o que ocorreu a partir de meados dos anos 1990, começando
pelo México em dezembro de 1994. A fase que se seguiu, de crises e de
turbulências financeiras nas economias emergentes, reverteu durante algum
tempo a (até então) “irresistível ascensão” das economias asiáticas, levando
algumas delas a um declínio temporário. Mas, uma vez obtida a superação da
breve tendência a um ciclo econômico depressivo naquela região, a maior parte
das economias emergentes asiáticas voltou a conhecer as altas taxas de crescimento
econômico que marcaram a região nas duas últimas décadas, em notável contraste
com a América Latina e, sobretudo, com a África, que afundou na recessão
econômica, na estagnação dos níveis de crescimento – com poucas exceções – e
no retrocesso social (em virtude, geralmente, das muitas guerras civis ali travadas,
conduzindo a uma situação que se identifica com a de “Estados falidos”, fator
ainda dimensionado pela imensa catástrofe da Aids).

A América Latina, com raras exceções nacionais – entre as quais o Chile –,
cedeu espaço na economia mundial, assim como perdeu dinamismo mesmo em
relação a seus padrões históricos de crescimento. O Brasil acompanhou essa
tendência declinante, chegando mesmo a crescer abaixo da média latino-americana,
já por si bastante moderada nas duas últimas décadas do século XX. O movimento
divergente entre as regiões tornou-se acentuado desde o fim dos anos 1980,
quando a Ásia despontou com grande força na economia mundial, ao mesmo
tempo em que a América Latina confirmava sua tendência a um crescimento lento
– em alguns casos à estagnação – ademais do persistente desempenho negativo
em termos de distribuição de renda, ostentando altos índices de pobreza e de
exclusão social, sobretudo como resultado da negligência secular em relação a
padrões aceitáveis de escolarização formal e capacitação técnico-profissional.

Pode-se argumentar, contudo, que os movimentos descritos acima
constituem apenas desenvolvimentos conjunturais nessas economias, inclusive
na brasileira, ainda que eles sejam reveladores de determinados padrões de
crescimento que fazem uma enorme diferença quando acumulados no longo
prazo. O fato de que, desde 1981, a China venha exibindo taxas de crescimento
econômico historicamente inéditas em escala global, superiores, em todo caso,
a qualquer outra experiência nacional até aqui conhecida na história econômica
mundial, não deriva, obviamente, dos atrasos acumulados em seu passado
socialista, nem prejulga quanto ao comportamento futuro de seu sistema
produtivo, atualmente vinculado intimamente à economia internacional, em
contraste com a introversão auto-imposta nos anos de socialismo. Por outro
lado, não se esperava que o Japão, país conhecido, no passado, por altas taxas de
crescimento, fosse enfrentar mais de uma década de crescimento lentíssimo ou
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mesmo de estagnação, na presença, entre outros fatores positivos, de um imenso
potencial em recursos humanos e da grande flexibilidade e liderança demonstradas
por seu sistema de inovação tecnológica.

O Brasil, assim, não está agora condenado ao baixo crescimento e à perda de
espaços na economia internacional, a despeito de obstáculos estruturais e institucionais
hoje colocados frente à necessidade de manter um padrão sustentado de crescimento,
razão pela qual uma análise de tipo estrutural sobre seu desempenho relativo e suas
chances futuras deve se deter na fixação das grandes tendências de desenvolvimento
conhecidas no passado. O que tem revelado a história econômica é que não existem
países destinados ao sucesso ou condenados ao fracasso, como confirmado, aliás, na
trajetória exemplar de desenvolvimento da Irlanda nas últimas duas décadas.

Com efeito, a despeito dos percalços observados na fase recente, uma visão
objetiva do desenvolvimento econômico do Brasil deve privilegiar a perspectiva de
médio e de longo prazo, alternativamente à análise das conjunturas de menor
amplitude temporal. Historicidade e comparabilidade são componentes indispensáveis
de qualquer análise séria em relações internacionais. Os historiadores econômicos
preferem registrar, nesse sentido, os movimentos de longa duração, caracterizados
por uma grande divergência entre os países industrializados e os simples exportadores
de matérias primas ao longo da primeira e da segunda revolução industrial, seguida,
talvez, de uma relativa convergência a partir da industrialização da assim chamada
“periferia” a partir da segunda metade do século XX.

Se, nas primeiras etapas da Revolução Industrial, as disparidades de renda entre
os países eram relativamente reduzidas, elas tornaram-se progressivamente mais
amplas, à medida que o progresso tecnológico foi sendo incorporado aos sistemas
produtivos nacionais dos países mais avançados, que eram também aqueles em
processo de industrialização. Estes países desenvolveram, para parafrasear o conhecido
conceito de Marx, um “modo inventivo de produção”, condição estrutural de seu
desenvolvimento endógeno. Na fase mais recente, que pode ser identificada com a
terceira onda da globalização – sendo as duas primeiras a incorporação das Américas
e do Extremo Oriente ao mundo europeu, na era dos descobrimentos, e a expansão
do capitalismo industrial e dos imperialismos europeus a partir da segunda metade
do século XIX –, uma relativa convergência talvez esteja sendo esboçada, a partir
dos progressos técnicos espetaculares alcançados em determinados países de
industrialização recente e da ascensão notável de algumas plataformas asiáticas
vinculadas intimamente aos setores mais dinâmicos das exportações mundiais.

A globalização é, essencialmente, um fenômeno de integração de mercados,
daí sua dependência não apenas dos fatores estruturais de longo prazo, mas de
decisões de natureza política dos governos nacionais. O grau de integração da
economia mundial e, portanto, da interdependência comercial aumentou
consideravelmente desde princípios do século XIX, com abertura moderada das
economias nacionais, processo que foi parcialmente revertido na primeira metade
do século XX por vários surtos de protecionismo, quando não de fechamento total
aos intercâmbios globais como resultado da emergência do nacionalismo econômico
e de formas variadas de coletivismo e de intervencionismo estatal. Em todo caso,
a lição da história indica que os países que mais souberam se integrar à economia
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mundial – via fluxos de comércio e investimentos – foram também aqueles que
apresentaram um desempenho satisfatório nos planos do crescimento econômico
e do desenvolvimento social.

Em outros termos, para melhor colocar em relevo o desempenho relativo do
Brasil em face de outros países, num determinado período de tempo, é essencial
adotar uma perspectiva comparada e de maior fôlego em relação ao ritmo e às
características de seus respectivos processos de desenvolvimento. Essa perspectiva
depende, em grande parte, da disponibilidade de dados uniformes sobre esse
desenvolvimento ao longo do tempo, bem como da possibilidade de que esses
indicadores sejam homogêneos em relação àqueles obtidos para outros países no
mesmo espaço temporal. A base comum dessas medidas de progresso material
aparece como uma condição indispensável à boa análise comparativa.

Para esta análise introdutória sobre o desempenho econômico relativo do
Brasil, no contexto do sistema econômico mundial nos 185 anos decorridos desde
1820, utilizamo-nos da metodologia e das informações quantitativas compiladas
em estudos comparativos de amplo espectro de Angus Maddison (1995, 2001),
cujas estimativas econômicas, apresentadas de forma resumida nas tabelas 3 e 4,
formam a base dos parágrafos seguintes. Os valores expressos em dólares, salvo
menção expressa em contrário, foram calculados por Maddison utilizando como
referência o valor do “dólar internacional” de 1990, estimado com base no conceito
de paridade do poder de compra, uma medida “universal” de comparação.
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Complementos úteis à tabela sobre a evolução dos valores do PIB per capita (e
suas taxas médias de crescimento) para os países selecionados na amostra são as
tabelas 5, 6 e 7, relativas ao crescimento populacional, à evolução do crescimento
das exportações e à parte percentual destas nos produtos dos países, cujos valores
relativos podem ser diretamente relacionados ao desempenho do PIB per capita.
Por fim, uma comparação entre o desempenho do Brasil e a de outros países, tanto
no plano sincrônico – isto é, a que mede a distância entre o PIB per capita do Brasil
e os desses países nos mesmos anos – quanto diacronicamente – vale dizer, a evolução
do crescimento do PIB per capita ao longo do tempo –, foi elaborada nas tabelas 8
e 9, como forma de aferir nosso desempenho relativo nesse indicador básico.
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2. O Brasil de 1820 a 1870: partida difícil, baixa dispersão mundial

Em 1820, às vésperas de iniciar sua vida como nação independente, o Brasil
dispunha de um PIB per capita de 670 dólares, valor que representava cerca da
metade da renda média das economias “desenvolvidas” de então – países da Europa
Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália –, que se situava em torno de 1.130
dólares. O índice brasileiro estava um dólar acima do PIB per capita do Japão
(669 dólares) e era 13% inferior ao do México. Deve-se observar que, em virtude
do nível ainda incipiente de industrialização, a dispersão de rendas entre os países
se situava então em um patamar relativamente baixo (inferior a 4:1, segundo
Maddison), comparativamente à enorme distância atual (mais de 80:1, na média).

Em 1870, ou seja, 50 anos depois, o Brasil apresenta um PIB per capita de
740 dólares, moderadamente inferior a uma hipotética média latino-americana,
estimada por Maddison em 783 dólares, com base em valores calculados para
sete países da região (Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela,
além do próprio Brasil). Esse valor representava mais da metade do PIB per
capita da Argentina (1.371), que já tinha despontado como o grande fornecedor
de produtos alimentares (carne e trigo) para os países europeus. A distância do
PIB per capita brasileiro em relação à média européia tinha quase dobrado em
meio século, uma vez que esta era três vezes superior (1.986 dólares), contra
um distanciamento ainda maior em relação aos EUA, cuja renda era então de
2.445 dólares. Mas o Brasil já tinha ultrapassado o México (que regredira para
674) e continuava no mesmo patamar do Japão, então com 737 dólares per
capita. O processo da dispersão de renda per capita entre as diferentes economias
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nacionais – fenômeno que os economistas chamam de divergência – tinha começado
seu movimento ascensional, com o aprofundamento da revolução industrial e a
aceleração da revolução técnico-científica nos países de cultura européia.

Em qualquer hipótese, o crescimento do PIB per capita do Brasil naquele
meio século tinha sido extremamente modesto, à razão de 0,3% de média anual,
contra uma média aritmética de 0,9% para os países da Europa ocidental e de
1,43% ao ano para os EUA (tabela 2). Essa taxa reduzida foi, ainda assim, a
mesma experimentada pelo Japão “feudal” de então, que tinha conhecido, entre
1820 e 1870, um ritmo de apenas 0,19% de crescimento anual em seu PIB per
capita. Não obstante seu fechamento ao mundo até 1870 – e, portanto, ao
estoque de conhecimentos técnicos acumulados até então –, o Japão nunca foi
colônia de exploração como o Brasil, que sempre acumulou “para fora”, mesmo
depois de 1822. Em todo caso, a inserção econômica internacional do Brasil era
então bem superior à do Japão, já que nosso país exportava, em 1870, cerca de
76 milhões de dólares (ou 7,8 dólares per capita), contra apenas 15 milhões de
dólares para o país asiático (0,4 dólares per capita), que tinha recém iniciado,
lembre-se, seu processo de abertura para o exterior, no seguimento da “revolução
Meiji”. O Reino Unido era então o líder mundial em exportações, com 971
milhões de dólares (31 dólares per capita), contra apenas 541 milhões para a
França, 424 milhões para a Alemanha e 403 milhões para os EUA (14, 11 e 13
dólares per capita, respectivamente).
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3. O Brasil de 1870 a 1913: crescimento modesto, ascensão do café

Nas três décadas que se seguiram a 1870, o Brasil conhece, de acordo
com os dados de Maddison, uma regressão no PIB per capita, reduzido, em
1900, a 704 dólares, provavelmente sob impacto de um aumento na taxa de
crescimento demográfico (natalidade e imigração), ao passo que a Argentina
dava uma arrancada espetacular, passando de 1.371 a 2.756 dólares, mais que
o dobro da média latino-americana (1.311) e um pouco inferior à média da
Europa Ocidental (2.899). O Japão também já tinha decolado para um PIB
per capita de 1.135 dólares, ainda assim um valor aproximadamente quatro
vezes inferior aos índices respectivos dos EUA (4.096) e do Reino Unido
(4.593). O período era caracterizado por uma intervenção mínima do Estado
na vida econômica, pela liberdade de movimento e migração internacional de
capital, ordem monetária internacional relativamente estável e liberdade de
conversão de moedas (o Brasil teve taxas de câmbio flutuantes) e certo
liberalismo no comércio internacional (com tarifas altas em países como Brasil
e EUA, e baixas no Reino Unido).

A era é conhecida como sendo a do “burguês conquistador” – na feliz
caracterização de Charles Morazé (1957) – e, de fato, o capitalismo triunfante
do fim do século XIX se apoiava, sobretudo, na expansão do comércio e na
crescente interdependência dos mercados. A despeito da imagem
freqüentemente invocada pelos historiadores, segundo a qual o século XIX
teria sido a “idade de ouro” do livre-cambismo e do liberalismo econômico,
alguns estudiosos contestam essa visão. O economista-historiador Paul Bairoch
(1994), por exemplo, refuta o mito de que naquele período o livre-cambismo
teria sido a regra e o protecionismo a exceção. Ele afirma que, ao contrário,
entre 1815 e 1914, o mundo navegou num oceano de protecionismo com
algumas “ilhotas” liberais e que o único liberalismo efetivamente praticado se
encontrava naquelas regiões que, no século XX, seriam identificadas com o
“Terceiro Mundo”. Seja como for, independentemente do grau maior ou
menor de abertura comercial das economias nacionais, o fato é que o comércio
exterior constituiu, então como agora, uma importante fonte de criação de
riquezas e de disseminação de novas tecnologias.

A progressão da ofensiva comercial de alguns desses países pode ser medida
na tabela 10, com o salto impressionante da Alemanha ao longo do século
XIX. A Grã-Bretanha tinha, em 1800, um comércio externo superior em 4,6
vezes ao da Alemanha. Em 1900, essa distância tinha diminuído para apenas
uma vez e meia e, em 1912, ambos os países exportavam igual volume de
mercadorias, ou seja, uma igualdade de 1 para 1 em valores absolutos de
comércio exterior. No que se refere ao Brasil, parece evidente seu fraco
desempenho no intercâmbio comercial externo, como de resto no ritmo de
crescimento econômico. Os fluxos de investimentos diretos, que apresentam,
junto com o comércio, impacto crescente na taxa de crescimento econômico,
desempenharam, na fase final do período em estudo, papel relevante como
fonte de difusão de tecnologia. A despeito de ter sido um dos mais importantes
importadores de capitais de risco de países avançados desde meados do século
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XIX, o impacto da produção própria e do comércio de tecnologia na transformação
da estrutura industrial do Brasil foi de pequena magnitude quando comparado à
importância que esses processos ocuparam nas mudanças então em curso em outros
países emergentes da “periferia” capitalista (como os Estados Unidos e o Japão).

O Brasil apresentava então, a despeito de ser o maior exportador de café e do
boom da borracha, a menor renda per capita dos países mais importantes da América
Latina, pois era ultrapassado pelo Chile (1.949), novamente pelo México (1.157),
pela Colômbia (973) e mesmo pelo modesto Peru (817). Cabe reconhecer que o
crescimento de seu PIB per capita foi extremamente modesto no período, uma
vez que, entre 1870 e 1913, a taxa média anual foi de apenas 0,3%, contra 2,5%
para a Argentina e 2,2% para o México. A taxa de crescimento estimada por
Maddison foi de 1,5% para o continente como um todo, valor comparável ao
crescimento anual médio do PIB dos países da Europa ocidental (1,3%), superior
ao do Japão (1,4%), mas inferior ao dos EUA (1,8%) e do Canadá (2,2%).

Precisamente nesse ano de 1913, o PIB per capita do Brasil continuava a se
situar em níveis modestos, de apenas 839 dólares, para uma média de 1.733 no
caso dos países latino-americanos selecionados na amostragem de Maddison. A
Argentina, com 3.797 dólares, estava num patamar 4,5 vezes superior ao Brasil e
superava, então, a própria França, que apresentava um PIB per capita de “apenas”
3.485 dólares, próxima à média européia (que era de 3.482). A distância do Brasil
em relação aos países de cultura ocidental (Austrália, Canadá, Nova Zelândia e
EUA) tinha se tornado bem maior, uma vez que estes, com uma renda média de
5.051 dólares, perfaziam 6 vezes o valor do PIB per capita do Brasil.

O Japão, por sua vez, com um PIB per capita de 1.385 dólares em 1913,
ainda estava bem abaixo da média européia ou dos ocidentais “periféricos” (ou
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da própria Argentina), mas conservava a mesma vantagem, em relação ao Brasil,
que aquela apresentada em 1900, de cerca de 60% a mais que a renda brasileira.
Ambos os países aumentaram significativamente o PIB total, passando o Japão a 17
bilhões de dólares e o Brasil a 2,8 bilhões, mas este último continuava a estar mais
inserido na economia mundial (com exportações de 13,3 dólares per capita) do que
o Japão (que exportava, em 1913, menos de 7 dólares por pessoa), embora a distância
nesse setor tenha diminuído em relação aos valores de 1870 (7,8 e 0,4 dólares).

Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, o Brasil permanecia manifestamente
“subdesenvolvido”, sobretudo se comparado à Argentina, que em 43 anos tinha
aumentado a distância em relação ao PIB per capita brasileiro de 1,8 para 4,5
vezes mais. Apesar de ter experimentado uma aceleração notável da taxa de expansão
de seu PIB total – isto é, sem descontar a expansão demográfica – de crescimento
econômico no período (2,3% de crescimento médio do PIB, entre 1870 e 1913),
o Brasil esteve abaixo da média ponderada dos países avançados dessa época (com
2,9% de crescimento total anual, sendo que os EUA conheceram uma taxa de
4,2%). O crescimento per capita foi irrisório para o Brasil, estimado por Maddison
(1995) em 0,3% ao ano entre 1870 e 1913, contra 1,5% de média ponderada para
os países “desenvolvidos” (que é também a média japonesa) e 2% para os EUA.

O Brasil acompanhou mal o dinamismo das exportações mundiais, cujo
crescimento, no período 1870-1913, se fez à razão de 3,3% ao ano. Praticando
uma política comercial que era moderadamente protetora, o Brasil fixava seus
níveis tarifários mais para fins de arrecadação fiscal do que num sentido
protecionista e industrializador; a especialização agrária no café e em alguns
outros poucos produtos primários (de baixa elasticidade-renda) impediu, por
outro lado, a necessária diversificação de sua pauta exportadora, a despeito mesmo
de um notável esforço de “promoção comercial” e de valorização do produto
nesse período. Não obstante os elevados saldos comerciais obtidos a partir da
ascensão do café (e da borracha) no mercado mundial, a maior parte dos valores
assim liberados destinava-se ao pagamento do serviço da elevada dívida externa
acumulada, bem como à cobertura dos investimentos estrangeiros realizados
no Segundo Império. A grande dependência do rendimento nacional em relação
às exportações representava, ademais, notável fragilidade econômica, pois que
submetida à eventual deterioração dos termos do intercâmbio e desorganizando
a economia nacional em momentos de queda dos preços mundiais ou de
contração dos mercados externos.

Maddison (1995) interpreta o baixo desempenho latino-americano como
o resultado da herança sócio-institucional ibérica, a despeito de uma dotação
favorável em recursos naturais. De fato, a herança colonial da peonagem e da
escravidão, da concentração de terras e da negligência com a educação básica
levaram a grandes e persistentes disparidades em termos de renda, riqueza e
oportunidades econômicas. O desenvolvimento capitalista ainda foi dificultado
por fortes tendências regulatórias por parte dos governos, como também pela
irresponsabilidade fiscal que acarretou a inflação crônica e, em alguns momentos,
aproximou a região do colapso social. No entanto, a América Latina estava livre
do colonialismo desde 1820 e a distância permitiu-lhe um grau substancial de
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imunidade às principais guerras do século XX. Sempre houve um menor nível
de renda per capita na maior parte da América Latina do que na Europa Ocidental,
mas o crescimento da renda per capita foi mais rápido entre 1820 e 1950 na
América Latina e o nível médio da renda per capita era mais alto em 1950 do
que em alguns países da Europa Meridional.

4. O mundo entre 1913 e 1950: catástrofes econômicas e sociais

O período de entreguerras, assim como o imediato pós-Segunda Guerra são
atípicos para a continuidade do exercício comparativo aqui conduzido, no sentido
em que os equilíbrios econômicos foram rompidos por conflitos destruidores na
Europa e na Ásia, pela crise de 1929, pela depressão e o protecionismo dos anos 30,
pelo fechamento da América Latina ao mercado mundial, enfim, por uma quebra
geral da velha ordem econômica liberal, com o desenvolvimento generalizado do
intervencionismo estatal e a interrupção dos fluxos monetários e financeiros.

Ocorre, no seguimento da crise de 1929, uma retração generalizada da
atividade econômica, com ruptura de pagamentos externos, protecionismo
comercial, suspensão da conversibilidade das moedas nacionais e aplicação de
controles sobre os fluxos de capitais. As soluções “keynesianas” para interromper
o ciclo depressivo não são de fato adotadas, senão de modo muito empírico e
errático, e a retomada da atividade econômica, nos Estados Unidos, viria apenas
no bojo da Segunda Guerra Mundial, que representa pleno emprego e mobilização
geral de todos os fatores produtivos. No imediato pós-guerra, apenas os Estados
Unidos tinham preservado e ampliado sua capacidade produtiva, assim como
acumulado enormes reservas de materiais estratégicos e de ouro. Os indicadores
selecionados por Maddison (1995) para 1950 não representam, assim, um reflexo
do potencial econômico dos diversos países ou regiões selecionados por ele, mas
tão simplesmente o resultado da enorme concentração de riqueza nos EUA.

É bem verdade que, com um PIB per capita de 1.672 dólares em 1950, o
Brasil continuava a deter um rendimento inferior à metade do índice médio
para a região latino-americana, mas a distância em relação à Argentina diminuiu.
O país platino, que tinha aumentado o montante de seu PIB per capita a índices
3,9 e a 4,5 superiores aos valores correspondentes aos do Brasil em 1900 e em
1913, respectivamente, passou a ostentar, com 4.987 dólares em 1950, um PIB
per capita 2,9 vezes superior ao do Brasil. O Japão, imensamente destruído pela
guerra, detinha, com 1.926 dólares, um PIB per capita apenas 12% superior ao
do Brasil (com base em uma população bem superior, de 83 milhões de
habitantes, para apenas 52 milhões no Brasil). O PIB per capita do Brasil era
ainda próximo ao da Grécia, superior ao da Turquia e a de todos os outros
países asiáticos, representando o dobro da média dessa região (estimada então
em 863 dólares). Os EUA ostentavam então 9.561 dólares de PIB per capita,
contra uma média de 5.513 para os países da Europa Ocidental: a distância em
relação ao PIB per capita brasileiro, que tinha aumentado bastante entre 1820 e
1913 (passando de +2,3 a +6,6), diminuiu para “apenas” 5,7 vezes em 1950.

Deve-se reconhecer, nesse sentido, o relativo dinamismo do crescimento
brasileiro no período 1913-1950, estimado por Maddison em uma média de
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1,9% ao ano para o PIB per capita, contra apenas 1,2% para a Europa Ocidental
e 1,6% para os EUA. O crescimento demográfico no Brasil, e na América Latina
em geral, foi bastante intenso, em virtude de afluxos migratórios e de uma alta
taxa de natalidade, evidenciando assim uma taxa de crescimento total ainda maior.
Os EUA também tinham conhecido um aumento constante de sua população,
mas passaram mais cedo pelo processo de transição demográfica, isto é, a redução
tanto das taxas de natalidade quanto de mortalidade. O Japão, que vinha
conhecendo altas taxas de crescimento econômico no período anterior à Segunda
Guerra, contabilizou, em virtude das enormes destruições materiais, apenas 0,9%
de crescimento do produto per capita no período compreendido entre 1913 e
1950. Sua recuperação, entretanto, foi bastante rápida, evidenciando o papel
crucial do capital humano como fator de desenvolvimento.

5. O grande crescimento de 1950 a 1973: a Ásia e o Brasil decolam

As mudanças decisivas no desempenho relativo dessas economias se dão no
período posterior a 1950, em especial a partir de meados dos anos 60, coincidindo
aliás com uma expansão notável do comércio mundial, transformado em motor do
crescimento. Entre 1950 e 1973, o ritmo de crescimento econômico é importante
em todas as regiões, à exceção da África, com destaque para a Europa Ocidental (3,8%
de aumento anual médio do PIB per capita; 5% para a Alemanha e Itália) e Meridional
(4,8% na média, com 5,8% na Espanha e 5,7% em Portugal), ademais da Ásia (3,1% na
média, mas 8% para o Japão). A América Latina teve um desempenho apenas médio,
com 2,4% de crescimento anual (similar à taxa de crescimento dos EUA).

O Brasil, contudo, se destacaria de forma absoluta na região, com 3,8% de
aumento do PIB per capita por ano, considerando-se, portanto, sua igualmente
alta taxa de crescimento populacional, de 2,9% ao ano no período (enquanto o
Japão já tinha diminuído a sua para 1,1%). Assiste-se nesse período a um rápido
processo de industrialização no Brasil, movido por ativas políticas
intervencionistas, ao mesmo tempo em que o próprio Estado se tornava fator
inflacionário, ao ordenar investimentos e gastos correntes não com base em
arrecadação e poupança, mas em emissões não cobertas pelo orçamento.

A natureza do crescimento é, portanto, diversa nos países dinâmicos,
sobretudo no que se refere à inserção internacional de cada uma das economias.
Enquanto a Alemanha e o Japão aumentam extraordinariamente o nível de suas
respectivas exportações per capita (passando a primeira de modestos 40 dólares,
em 1950, para 1.090 em 1973; e o segundo, de 10 a 340 no mesmo período),
o Brasil marca passo, incrementando suas exportações de 26 dólares por habitante
para modestos 62 dólares no quarto de século decorrido.

O diferencial de taxas de crescimento populacional entre as regiões explica
em parte o aumento na dispersão dos indicadores relativos à renda pessoal.
Enquanto os países da Europa Ocidental e Meridional conheciam, nos anos
1950 a 1973, taxas de incremento anual de suas populações de 0,8% e 0,9%
respectivamente, a América Latina, a Ásia e a África experimentavam taxas de
2,8%, 2,3% e 2,7%, com o pico assinalado de 2,9% para o Brasil e de um controle
notável para o Japão, com apenas 1,1%. Os EUA experimentam um decréscimo,
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de uma taxa histórica de 2,1% no período 1820-1950, para apenas 1,4% (mantido
elevado devido ao afluxo de imigrantes) nos anos 1950-1973. Nesse período, a
dispersão de renda entre os EUA e os demais países ocidentais diminuiu bastante,
ao mesmo tempo em que sua divergência conjunta em relação às demais regiões
do mundo continuou a aumentar. A Ásia, que tinha crescido muito pouco até
1950, começa a recuperar terreno desde então, e muitos países realizam um notável
catch-up econômico e social no quadro do fenômeno global da “divergência” de
renda. Depois de 1950, a América Latina continuou a crescer, mas o fez a um
ritmo bem mais lento do que aquele registrado nos países da OCDE e da Ásia.

O Brasil chega a 1973 com um PIB per capita de 3.882 dólares, ainda
inferior (em 28%) ao da média latino-americana (de 5.017), mas defasado em
apenas 50% em relação à renda argentina (7.973). Ainda assim, a distância em
relação ao Japão torna-se dramática, uma vez que o país asiático tinha chegado
a mais de 11 mil dólares em 1973, multiplicando 5 vezes seu PIB per capita de
1950, contra uma modesta duplicação no caso brasileiro. A distância em relação
aos demais países desenvolvidos, sobretudo os EUA, diminui moderadamente
nesse período, mas a recuperação mais importante para o Brasil se situa mesmo
no interior da própria região latino-americana: de 1:2 para 1:1,2.

6. Crescimento e crise de 1973 a 1998: as diferenças se acentuam

O ritmo de crescimento entre as regiões, que nunca foi uniforme ao longo
do período enfocado, torna-se ainda mais diferenciado no último quinto do
século XX. Sob o impacto de choques monetários, de grandes mudanças políticas
na oferta energética e de uma aceleração do fenômeno inflacionário, o crescimento
diminuiu em todas as áreas, com exceção da Ásia. Depois da recuperação das
economias ocidentais no pós-guerra, o aumento de produtividade começou a
diminuir nos países avançados, processo acompanhado do fenômeno
contraditório da “estagflação” e de um aumento nas taxas de desemprego.

A despeito do choque petrolífero de 1973, que atingiu mais o Brasil, como
importador líquido, o crescimento na América Latina não diminuiu tanto como
no centro capitalista: os países se acomodaram com altas taxas de inflação e os
que não eram exportadores de petróleo foram capazes de atrair capitais nos
mercados internacionais para financiar déficits de balanço de pagamentos. O
choque maior veio com a crise da dívida, nos anos 80, quando os fluxos financeiros
se interromperam e começou uma dramática drenagem de recursos reais: o serviço
da dívida aumenta exponencialmente e, com o aumento nas taxas de juros, a
região torna-se exportadora líquida de capitais. O Brasil, que tinha enfrentado
mais um aumento da fatura petrolífera em 1979, apresentou um comportamento
errático desde então, com fases de crescimento alternando-se com momentos
de recessão, paralelamente a um gradual aumento da inflação.

O desempenho exportador do Brasil é satisfatório, com uma grande
diversificação geográfica e qualitativa da pauta ofertada. O Brasil, que até essa
época tinha problemas de saldo em contas correntes, torna-se, por força do
problema da dívida, um país estruturalmente exportador e passa a liberar grandes
saldos em sua balança comercial: praticamente o terceiro excedente comercial
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do mundo, depois da Alemanha e do Japão. Mas as diferenças são ainda
consideráveis nesse setor, quando comparados os desempenhos desses mesmos
países. Na primeira fase do período, que se estende até 1987, a Alemanha, ao
triplicar o nível de suas vendas externas, tornava-se o primeiro exportador mundial
per capita (com 3.000 dólares por habitante) enquanto que o Japão multiplicava
as suas por 4,4, atingindo 1.467 dólares per capita, quase duas vezes o índice dos
EUA. O Brasil, mesmo aumentando significativamente o volume e diversificando
o destino de suas exportações, saiu de seu modesto patamar de 62 dólares em
1973 para pouco mais de 191 dólares por habitante em 1987, valor bastante
inferior aos 283 dólares do México, cuja população se situava na faixa dos 82
milhões de habitantes, para 140 milhões no Brasil. Em 1992, o Brasil tinha
conseguido elevar suas exportações a 240 dólares per capita, um valor ínfimo
comparado ao de diversos exportadores dinâmicos da Ásia. De fato, a América
Latina como um todo perde espaço nos mercados internacionais: de uma
participação de 7% nas exportações globais em 1982, a região não consegue colocar
mais do que 5,7% em 1986, valor ainda reduzido para 5,5% em 1992. Em contraste,
a Ásia, mesmo sem considerar o Japão (que passa, individualmente, de 9% a 12,3%),
aumenta sua participação nas vendas totais de 12,8%, em 1982, para 19,8% em
1992. A Europa comunitária e a América do Norte também aumentam, embora
em níveis modestos, sua participação relativa nas exportações mundiais, mas a
África, o Oriente Médio e os socialistas experimentam declínio desse lado.

Precisamente, a dispersão de rendas se agrava nessa fase, não apenas entre
países desenvolvidos e em desenvolvimento, como também entre estes últimos,
como resultado do grande dinamismo econômico demonstrado pelos países
asiáticos e da relativa estagnação da América Latina ao longo dos anos 80 e 90. O
Brasil, país relativamente dinâmico a despeito de graves problemas macroestruturais,
chega a 1998 dispondo de um PIB per capita de 5.459 dólares, aproximando-se
mais da Argentina (9.219). O país platino, surpreendentemente, foi um dos poucos
no mundo (junto com o Chile) a não se beneficiar das grandes taxas de crescimento
dos anos 1950-1973, continuando a apresentar baixo desempenho nas duas décadas
seguintes. Como resultado, a relação das rendas respectivas, que em 1913 se
situava em 1:4,5 em favor da Argentina, tinha diminuído para 2 em 1973 e apenas
1,68 em 1998, não considerando outros fatores de redução adicional do diferencial
como a provável importância maior do mercado de trabalho informal no Brasil.
Embora aumentando momentaneamente sua distância em relação aos níveis de
rendimentos prevalecentes nos países desenvolvidos, o Brasil também tinha se
aproximado bastante da renda média de sua região, já que esta era apenas 20%
mais elevada que o PIB per capita do Brasil: tanto o país avançou como a América
Latina estagnou no decurso dos anos 80.

Esse avanço foi, entretanto, extremamente modesto em termos históricos,
pois que, de 1973 a 1992 – ano que marca o início do “declínio” do Japão e o
começo de novo movimento ascensional nos EUA –, o ritmo anual de
crescimento do PIB per capita no Brasil não ultrapassou 0,9% (mas foi de -0,2%
para a Argentina e de -1,7% para o Peru), contra uma média aritmética de 1,8%
para os países da Europa Ocidental e 1,4% para os EUA. Na América Latina,



22 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.5(10), jan.2007

cujo desempenho geral foi de apenas 0,4% de crescimento anual, os países de
melhor desempenho foram a Colômbia e o Chile, ambos com taxas anuais de
aumento do PIB per capita de 1,9% de 1973 a 1992. Este último país andino
viria a melhorar consideravelmente seu desempenho ao longo dos anos 1990,
aproximando-se dos “tigres asiáticos”, a despeito mesmo da crise financeira que
abalou diversos deles na segunda metade dessa década. Justamente, o ritmo
anual conhecido na Ásia foi de 3,5% de crescimento médio anual, com os picos
de 6,9% para a Coréia do Sul, de 6,2% para Taiwan, 5,2% para a China e “apenas”
3% para o Japão. Tanto os países africanos como os socialistas enfrentavam nesse
período taxas negativas de 0,4% e 0,8% respectivamente, conhecendo uma
deterioração dramática das condições de vida. Os países socialistas praticamente
deixam de “existir” nesse mesmo ano – subsistindo alguns poucos bastiões na
extremidade oriental da Ásia e numa ilha do Caribe –, ao passo que a África
negra (com algumas exceções) continua seu itinerário em direção a um irresistível
declínio (ele só não foi absoluto porque no norte do continente e em sua
extremidade austral os resultados foram mais satisfatórios).

Estendendo a análise até o ano de 1998, em sua “perspectiva milenar” da
economia mundial, Maddison (2001) apresenta alguns dados consolidados que
alteram modestamente os dados registrados na primeira versão (de 1995) de seu
panorama macrohistórico, mas que não alteram significativamente o cenário
desenhado anteriormente. O mais notável é, provavelmente, a ascensão espetacular
da China: para uma taxa média de crescimento mundial de 1,2% ao ano, entre
1973 e 1998, a China acumula quase cinco vezes mais, com uma média de 5,4%
de crescimento do PIB total, só ultrapassada pela Coréia do Sul com um percentual
de quase 6% anual. A China, de toda forma, começou a dar seu salto espetacular
apenas no período posterior à “revolução” de Deng Xiaoping, em 1979, a qual
liberou as “forças produtivas” do imenso gigante asiático ao introduzir mecanismos
de mercado em quase todas as “relações de produção” até então observadas no
país formalmente socialista. O alto crescimento do PIB per capita chinês também
pode ser explicado pelo rápido declínio na taxa de aumento demográfico, obtido
à custa da política de limitação da natalidade, com a permissão de um único filho
por família, numa das campanhas mais autoritárias já conhecidas na história da
demografia mundial: assim, enquanto o Brasil continuou a exibir uma taxa de
crescimento populacional de cerca de 2% – e o México, de 2,17% – para o período
1973-1998, a da China já tinha caído para 1,38%.

A Argentina conhece as piores taxas de “crescimento” de toda a sua história
e a América Latina como um todo conhece relativo imobilismo econômico,
com exceção do Chile, cujo desempenho espetacular a partir do fim dos anos
1980 o habilitaria a ocupar um lugar de “tigre asiático” num continente não
especialmente amaldiçoado pela geografia – já que dispondo de abundantes
recursos naturais e energéticos e de estruturas econômicas não especialmente
incompatíveis com a economia de mercado (como eram as da China durante os
trinta anos de “coletivismo agrário”). Muito desse diferencial de crescimento se
deve ao notável crescimento no volume das exportações, como se pode verificar
pela tabela 6. Entre 1973 e 1998, as vendas externas da China cresceram a uma
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taxa anual de 12% – e bem mais depois disso –, contra taxas inferiores a metade
disso para o Brasil e a Argentina e uma taxa quase “chinesa” para o México
(obviamente em virtude de sua incorporação ao grande espaço comercial da
América do Norte, depois da assinatura do Nafta).

O fato é que, como resultado do medíocre desempenho econômico
registrado no Brasil a partir da crise da dívida do início dos anos 1980, a distância
que separava a sua renda per capita daquela do país líder da economia mundial,
os EUA, aprofundou-se novamente. Como se pode constatar pela tabela 8,
enquanto a distância entre o PIB per capita dos EUA em relação ao brasileiro
tinha sido diminuída de 6,6 vezes em 1913 para “apenas” 4,3 vezes em 1973,
ela voltou novamente a aumentar no fim do período mensurado por Maddison
(2001), situando-se num patamar cinco vezes superior (e mais ainda no período
recente, com uma provável reversão aos padrões de um século atrás). A diferença
de desempenho no crescimento relativo do PIB per capita é ainda mais evidente
mediante uma consulta aos indicadores construídos na tabela 9, a partir desses
mesmos dados numéricos de Maddison: enquanto o Brasil aumentou apenas
oito vezes a sua renda individual, os EUA, partindo de um patamar que era
apenas o dobro do brasileiro em 1820 – ou seja, 1.257 dólares, para 670 no
nosso caso –, realizaram o prodígio econômico de aumentar sua renda individual
quase 22 vezes. Melhor do que isso, apenas o Japão, cujo crescimento na renda
disponível foi de 30 vezes entre 1820 e 1998.

7. O Brasil e a América Latina no contexto mundial: o longo prazo e a
atualidade

No decorrer da maior parte do longo período que vai de 1820 a 1998,
demonstrando um desempenho constantemente positivo em face das demais
regiões do mundo, a América Latina conseguiu manter uma participação crescente
no produto mundial, embora em ligeira diminuição na fase recente. Assim,
mesmo aumentando sua parte na população mundial de apenas 1,9% do total,
em 1820, para 6,4% em 1950 e 8,5% em 1992, a região latino-americana realizou
um desempenho relativamente satisfatório em termos de crescimento do produto
global, saindo de um modesto 2,2% do total da produção mundial, em 1820,
para 7,5% em 1950 e 8,2% em 1973, mas caindo para 8% em 1992. Com efeito,
ela passa de um ritmo de crescimento anual do produto total de apenas 1,9% no
período 1820-1900, para uma taxa de 3,6% no meio século seguinte, até atingir
5,3% ao ano na fase de grande crescimento dos anos 1950-1973. Entre 1820 e
1998, a América Latina cresceu mais do que a Ásia – excluindo o Japão – e a
Europa Oriental, e quase duas vezes mais rápido do que a África, mas, como
indica Maddison, de um ponto de vista ocidental, o desempenho de todas essas
regiões foi desapontador (2001, p. 27).

No plano populacional, os EUA ultrapassaram o Brasil em ritmo de
crescimento demográfico nos 130 anos que vão de 1820 a 1950, mas a taxa
brasileira representou o dobro da norte-americana nos 50 anos seguintes. A
diferença é ainda mais espetacular, em detrimento do Brasil, no que se refere a
um dos fatores mais dinâmicos para o crescimento da produtividade do trabalho
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humano nos dois países: em termos de imigração líquida, os EUA deixaram o
Brasil bem longe na atratividade de novos braços (e cérebros) nas fases mais
dinâmicas de crescimento econômico e de transformação estrutural conhecidas
nas duas economias – grosso modo nos períodos 1870-1913 e 1913-1950 –,
por um fator de mais de sete vezes na primeira fase e de quase cinco na segunda
fase (Maddison, 2001, p. 35). Não obstante, o Brasil conseguiu acelerar o seu
ritmo de crescimento econômico dos anos 1950 aos 80, reduzindo a distância
econômica absoluta e relativa em relação aos EUA.

O período recente – isto é, de 1973 a 1998, segundo os indicadores de
Maddison – foi marcado, entretanto, por um desempenho medíocre em termos
históricos, de apenas 2,8% de crescimento anual do PIB global na América Latina,
mas com grandes contrastes internos e com a preservação de enormes
desigualdades regionais e sociais. Quando confrontado o ritmo de crescimento
do produto bruto ao do aumento do PIB per capita, o desempenho da América
Latina é bem menos espetacular, em vista das altas taxas de aumento de sua
população. Efetivamente, a região que, entre todas no século XX, conheceu as
taxas mais elevadas de expansão demográfica passou de um crescimento anual
médio do produto per capita de apenas 0,4%, no período 1820-1900, para 1,7%
na primeira metade desse século e 2,5% entre 1950 e 1973, para cair a apenas
0,5% ao ano no período entre 1973 e 1992. Para o Brasil, os resultados foram
igualmente modestíssimos, de apenas 1,37% de crescimento da renda per capita
ao ano no período que se estende de 1973 a 1998.

Ainda assim, no largo prazo, o desempenho da região pode ser considerado
como relativamente satisfatório. A renda per capita da América Latina era,
provavelmente, nove vezes mais elevada em 1992 do que aquela de partida, em
1820. Considerando, portanto, esse desempenho positivo em termos de
crescimento do produto, um dos fatores responsáveis pelo relativo atraso latino-
americano foi o incremento dramático de sua base populacional, o que deve ter
contribuído para aumentar a distância da região em relação à renda média dos
países desenvolvidos (e uma maior convergência em face do aumento da renda
global e do desempenho das outras regiões em desenvolvimento).

Nos últimos dois períodos cobertos pelos índices de Maddison, a Ásia foi a
região que mais cresceu no mundo, tanto em termos globais como em base per
capita, mas seu comportamento de longo curso foi menos regular do que o da
América Latina. A fase recente viu, entretanto, a afirmação da região asiática,
que aumenta sua participação no PIB mundial de 24,7% em 1973 para 36,9%
em 1992, quando todas as demais regiões viam suas partes mais ou menos
diminuídas. O período decorrido desde então apenas reforçou essa tendência,
que por sua vez corresponde inteiramente, como já referido, ao incremento dos
fluxos mundiais de comércio e de investimentos diretos envolvendo essa região.
Nesse sentido, o comportamento econômico asiático das últimas três décadas
contradisse totalmente o economista Gunnar Myrdal, para quem, se havia uma
região no mundo em desenvolvimento capaz de realizar o catch-up (isto é,
reproduzir o desempenho dos países avançados), ela seria constituída pelos países
latino-americanos – dotados, segundo ele, de instituições ocidentais e de bons
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“planejadores econômicos” –, ao passo que os asiáticos estariam condenados a
uma miséria infinita, a menos que também enveredassem pela receita miraculosa
do planejamento econômico quase integral, ao estilo indiano (Myrdal, 1968).
A história parece ter infligido um cruel desmentido ao prêmio Nobel sueco de
1974 (aliás, ironicamente dividido com o liberal Friedrich Hayek, que se opunha
totalmente ao planejamento centralizado).

O Brasil não teve um padrão de desempenho econômico muito diferente
daquele observado para a América Latina como um todo, mas seu desempenho
foi bem mais satisfatório em termos de crescimento no período de pouco mais
de um século que vai de 1870 aos anos 1980. Abstraindo-se, portanto, as fases
inicial (1820-1870) e final (década de 1980 e além) do período considerado, o
Brasil pode legitimamente orgulhar-se de um desempenho econômico bastante
satisfatório, pelo menos em termos de incremento material de sua base produtiva.
Assim, a despeito do deliberado ou involuntário intervencionismo estatal a partir
dos anos 1930 – alguns diriam provavelmente graças a ele –, os desafios externos
e internos ao crescimento econômico do país foram enfrentados com resultados
positivos, obtendo-se um grau razoável de expansão da oferta global.

Historicamente, os critérios básicos do crescimento do PIB total foram, no
Brasil, amplamente atendidos, conseguindo-se, portanto, um “progresso” material,
o que não significa, contudo, um alto grau de desenvolvimento social ou cultural
para a maior parte da população, uma vez que foram preservados os baixos padrões
educacionais. No que se refere ao desempenho material, em todo caso, as tabelas
8 e 9 colocam o crescimento do PIB per capita brasileiro em perspectiva comparada
com o dos demais países selecionados na análise, evidenciando-se um
comportamento errático ao longo do tempo, com progressos sensíveis seguidos
de fases menos brilhantes. A construção da base industrial nacional foi, em todo
caso, espetacular para os padrões modestos, e altamente desiguais, do conjunto
dos países em desenvolvimento, com a notória exceção de alguns “tigres” asiáticos.

Aspectos menos positivos desse processo de crescimento foram evidenciados
na não adaptação da sociedade e da máquina estatal às necessidades do progresso
tecnológico, na irresponsabilidade fiscal e na permissividade emissionista e
inflacionária dos governos, na extrema desigualdade da repartição da renda
disponível (e uma intolerável concentração desta última nos estratos mais ricos),
bem como em uma tolerância dramática da elite em relação aos baixos padrões
culturais da maior parte da população.

Outras insuficiências de seu processo de desenvolvimento revelam-se, ainda
atualmente, no baixo coeficiente de abertura externa da economia brasileira,
resultado de um processo de meio século (de 1930 a 1980) de fechamento
internacional no seguimento da crise de 1929 e da depressão dos anos 30. Com
efeito, como evidenciado na tabela 7, o Brasil conhece uma “involução” ao
longo do período, saindo de um percentual das exportações em relação ao PIB
equivalente a quase o triplo da média mundial em 1870 (de 12,2% contra 4,6%)
para cerca de um terço daquela média em 1998 (5,4% para 17,2%), o que denota
uma considerável perda de dinamismo, uma vez que uma inserção ampliada nos
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fluxos de comércio exterior é, reconhecidamente, um dos mais poderosos
indutores de incremento da produtividade do trabalho, de crescimento econômico,
de modernização tecnológica e, obviamente, de ganhos de competitividade.

Uma evolução positiva para uma maior inserção econômica internacional
começou, entretanto, a ser observada desde meados dos anos 1980 e, sobretudo,
no decorrer dos 90, quando se dá a partida, timidamente no começo, a processos
de reforma tarifária e de liberalização comercial e de integração econômica, em
especial com a Argentina, este último acelerado e ampliado de forma quadrilateral,
em 1991, no contexto do Mercosul (Almeida, 1998), com capacidade de acolhimento
de outros países associados no período recente. Ainda assim, o desempenho brasileiro
nesse particular é bastante modesto, como pode ser constatado na tabela 11.

Como se pode verificar pelos coeficientes de abertura externa, o Brasil é um dos
países com menor índice de abertura econômica, resultado de um longo período de
substituição de importações e de introversão produtiva. Numa lista que compreende
68 países, ele ocupa a antepenúltima posição, superado apenas pelos EUA e pelo
Japão, por peculiaridades próprias a essas grandes economias: os EUA constituem
aquilo que os economistas chamam de um “ponto fora da curva”, em vista das
dimensões do seu mercado interno e pelo aproveitamento de vantagens comparativas
nas trocas entre os próprios estados daquela federação, ao passo que o país asiático é
notoriamente conhecido pela sua baixa propensão a importar ou em acolher
investimentos diretos estrangeiros. Em todo caso, em termos absolutos, ambos os
países são grandes traders mundiais, participando intensamente dos fluxos de comércio
e de investimentos em escala global. Não é o caso do Brasil, cujas receitas correntes,
em termos de balanço de pagamentos, representam, da mesma forma, uma parte
modestíssima do PIB, em termos gerais, menos da metade da mediana computada
para um seleto número de países nos últimos dez anos (Cysne, 2006, p. 13).

O cenário econômico da América Latina e do Brasil, nos dez anos entre 1995 e
2005, tem confirmado as modestas possibilidades de crescimento do PIB e de inserção
dinâmica na economia mundial, em virtude de dificuldades persistentes para a
consecução de reformas econômicas e institucionais suscetíveis de impulsionar um
novo ciclo de crescimento sustentável na região. É notório que o Brasil vem crescendo
menos que a média mundial nesse período, sem ser preciso lembrar que o país já tinha
praticamente estagnado nos dez anos anteriores. O Brasil, na verdade, está perdendo
importância na economia mundial: nesses dez anos, o país cresceu 2,2% em média ao
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ano, enquanto o restante do mundo teve uma expansão de 3,8%. Isto significa que, entre
1996 e 2005, o PIB total brasileiro aumentou 22,4%, ao passo que, no mesmo período,
o mundo cresceu 45,6%, sendo que a categoria dos países emergentes cresceu o dobro
dessa taxa. O crescimento do PIB per capita é ainda mais desolador, uma vez que, no
Brasil, esse índice tem sido menor do que a média da América Latina nos últimos anos e a
média desta, surpreendentemente, é menor até do que a da própria África.

Esse comportamento é notoriamente divergente das grandes mudanças
observadas na economia mundial no último quarto de século. Vários países
“convergiram” nitidamente para os níveis de renda dos membros da Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) – foi o caso de grande
parte da Ásia Oriental e de alguns países da Ásia Meridional –, ao passo que outros,
basicamente os da África e da América Latina, divergiram de maneira acentuada, ficando
para trás ou regredindo em termos absolutos, como foi o caso de vários países africanos.
De modo geral, a economia mundial voltou a conhecer, no período recente, taxas de
crescimento econômico que ela nunca mais tinha visto nos últimos 30 anos. De fato,
apenas no período 1971-1973 a economia mundial tinha evidenciado um desempenho
global tão favorável como nos três anos que vão de 2002 a 2005.

Por outro lado, jamais, em qualquer época histórica anterior, os países emergentes
tinham crescido a taxas tão elevadas, superiores, em média, ao crescimento mundial:
nos dez anos que vão de 1988 a 1997, esses países cresceram cerca de 1,2 vez  mais do
que a média do crescimento mundial, tendência que se acelerou desde então. Nos
cinco anos seguintes, isto é, entre 1998 e 2002, essa média representou 1,34 vez a
taxa de crescimento mundial e, nos dois anos mais recentes para os quais existem
estatísticas consolidadas (2003-2005), essa média foi 1,51 vez superior. Estimativas
elaboradas por organismos internacionais indicam que, no período 2006-2010, o
PIB mundial pode crescer cerca de 4,7% ao ano – ou até acima disso, próximo de 5%
–, o que indicaria que os países emergentes poderiam crescer, em princípio, à taxa de
7,2% ao ano. O pífio desempenho do Brasil, em termos de crescimento do PIB per
capita, no período recente, pode ser constatado na tabela 12.
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Em outros termos, o Brasil, que partiu, em 1960, de níveis de renda per
capita que eram o dobro da renda per capita da Coréia do Sul, já foi há muito
ultrapassado pelo país asiático e, ao ritmo atual, corre ainda o risco de ser
ultrapassado por países que partiram de patamares ainda mais baixos que o seu,
como a China e a Índia, a persistir, no médio prazo, a defasagem de taxas de
crescimento como as observadas para esses três grandes países em
desenvolvimento. Ou seja, o dinamismo econômico anterior do Brasil já faz
parte da história. Desde meados dos anos 1980, o Brasil vem crescendo a taxas
persistentemente abaixo da média mundial, tendo mesmo acumulado recessões
mais profundas em pelo menos quatro ocasiões. O crescimento econômico
brasileiro não tem sido apenas abaixo da média mundial, mas também
consistentemente abaixo da média dos países emergentes (quase três vezes menos,
em média), como se pode verificar pela tabela 13.

Uma das razões do baixo desempenho da economia brasileira encontra-se
na falta de investimentos. De 1995 a 2004, o volume de investimentos no Brasil
representou, na média, 19,3% do PIB, taxa inferior aos 32,6% registrados nas
economias emergentes da Ásia. Esse fraco desempenho da economia brasileira
não poderia, portanto, deixar de refletir-se no comportamento anêmico da renda
per capita. Na década que vai de 1996 a 2005, o PIB per capita do Brasil aumentou
apenas 0,7% ao ano, ante a média mundial de 2,6%. Nessas condições, se o Brasil
mantiver o atual ritmo de crescimento, levará um século para conseguir dobrar
a renda per capita e chegar próximo à renda per capita da Coréia do Sul em
2004 (de US$ 20 mil, em paridade de poder de compra, contra apenas US$ 8,2
mil do Brasil, segundo os dados da tabela 12). Em 2004, a renda per capita dos
brasileiros representava um quinto da dos norte-americanos. No período que
vai de 1995 a 2004, a China e a Índia lideraram a expansão do PIB per capita. O
rendimento médio dos chineses aumentou 7,7% ao ano entre 1996 e 2005.
Caso a China mantenha esse ritmo de crescimento, a renda média da população,
que era de US$ 5.530 em 2004, dobrará até 2013 e pode superar a dos brasileiros.

Após ter realizado um desempenho satisfatório, em termos de crescimento
do PIB global e per capita ao longo das oito primeiras décadas do século XX, o
Brasil começa a isolar-se, ainda que timidamente por enquanto, das tendências
mais dinâmicas de crescimento econômico que caracterizam a economia mundial
neste início do século XXI. Uma das razões pode estar no seu relativo insulamento
em relação ao grande movimento de interdependência global – sobretudo do
lado do comércio e dos investimentos – que é o traço característico da economia
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mundial na presente fase de seu desenvolvimento. A tendência ao declínio
econômico ou à estagnação relativa ainda não é definitiva ou inescapável (Almeida,
2006), mas os sinais precursores não deixam de ser preocupantes para quem
observa o movimento histórico com as lentes do longo prazo.
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O Semidireito Internacional:
uma crítica política ao sistema

jurídico internacional
Thales Castro *

Resumo: Há muito o tema sobre a eficácia e a validade do Direito
Internacional vem sendo analisado, mostrando seus limites e desafios em
um cenário internacional plasmado na entropia hobbesiana. Muitos dos
debates atuais sobre a matéria, especialmente após a intervenção no Iraque
a partir de março de 2003 sob a égide do Artigo 51 da Carta da ONU
(“autodefesa antecipatória” da Doutrina Bush), tendem a esbarrar em
uma fática e notória comprovação: a materialização do conjunto normativo
do Direito Internacional depende muito do trinômio força-poder-
interesse de um grupo de países centrais. Buscou-se, assim, estabelecer
um critério intermediário sobre a mensuração de eficácia e validade do
Direito Internacional aqui denominado pelo neologismo/Semidireito
Internacional/em razão de sua irregularidade de cogência (“jus cogens”)
entre os diversos atores internacionais.

Palavras-chave: Política Internacional, ONU, Beligerância, “Jus
Cogens”.

1. Efetividade e eficácia do Direito Internacional: para além das duas
grandes correntes

Muitos dos debates atuais sobre a efetividade e a eficácia do Direito
Internacional (DI)1, especialmente após a intervenção liderada pela coalizão anglo-
americana no Iraque a partir de março de 20032, tendem a esbarrar em uma fática
e notória comprovação: a materialização do conjunto normativo do Direito
Internacional, também em sua vertente pública, depende muito do trinômio força-
poder-interesse de um grupo de países caracterizados como potências.

* Thales Castro é Professor adjunto da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Doutor em Ciência Política
pela UFPE, mestre em Ciência Política (Public Affairs) e bacharel cum laude em Relações Internacionais pela
Indiana University of Pennsylvania, EUA. Realizou estudos no Doutorado em Direito (JD) na Texas Tech University
School of Law.
1 Adotou-se aqui o posicionamento de alguns doutrinadores do mundo anglo-saxão common law, que, embora
reconheçam a dicotomia público-privado internacional também do sistema ítalo-germânico civilista, preferem
considerar o DI de forma de ampla e integrada, sem enveredar pelos particularismos da esfera pública e privada. O
DI aqui é assim referendado.
2 Refiro-me aqui à contestada resolução do Conselho de Segurança da ONU S/RES 1441, aprovada em 8 de
novembro de 2002 pela votação unânime de 15x0x0, que contém a dúbia cláusula operativa onde o Iraque sofreria
“graves conseqüências” caso não cumprisse o prazo exigido pela mesma para abertura e inspeção irrestrita de suas
usinas, armazéns e depósitos. A doutrina de “autodefesa antecipatória” dos EUA posiciona os interesses hegemônicos
norte-americanos acima dos institutos jurídicos e do multilateralismo, daí as muitas controvérsias surgidas sobre a
eficácia e a efetividade do Direito Internacional. Cf. CASTRO, T. De poder e consensos: o Conselho de Segurança da
ONU e a ordem mundial. Curitiba: Juruá Editora, 2006. p. 32-44.
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Não há consensualização na literatura sobre a matéria, particularmente quando
predominam elementos ideológicos subjacentes à sua análise. Os excessos dos vieses
ideológicos muitas vezes deturpam o pensamento crítico-científico nos debates neste
campo. Os ideologismos, cumpre ressaltar, que muitas vezes se confundem com
sentimentos anti-americanistas ou anti-hegemônicos em um sistema internacional
unipolar, não avançam nesta necessária discussão. Dessa forma, buscou-se retirar,
ao máximo, os recortes ideológicos do debate objetivo sobre a juridicidade – ou,
mais precisamente, da efetividade e da eficácia – do Direito Internacional.

Há duas grandes correntes sobre a efetividade e a eficácia do Direito
Internacional3. Tais correntes se bifurcam no reconhecimento da plena efetividade
e da eficácia do DI e na sua quase total rejeição. Uma breve análise sobre o
espectro das duas grandes correntes mostra-se essencial para melhor fundamentar
a raison d’étre da necessidade de uma nova perspectiva aqui denominada de
“Semidireito Internacional”, eqüidistante aos dois pólos das principais correntes.

A primeira corrente, de forma ufanista e idealista, admite não somente sua
completa efetividade e eficácia, como também desvia, à guisa de justificativa, o
foco das reconhecidas deficiências do DI para a irresponsabilidade dos países
centrais. Se o DI porventura é falho, é em decorrência não de sua juridicidade,
e sim por conta da racionalidade maquiavélica de boa parte dos Estados e de
seus policymakers na luta pelo poder e na defesa de sua agenda doméstica e
externa4. Isto é, as falhas e as precariedades do DIP são exógenas ao sistema
jurídico, havendo, assim, uma ênfase no caráter deôntico (“dever ser”) do DI
que prima pela necessidade de seu cumprimento com a existência de uma
“comunidade internacional” legalmente estabelecida e ordenada5. O sistema
jurídico internacional é perfeito em suas atribuições, é coeso e representa a
forma de regulação dos Estados na esfera internacional. A superação das
arbitrariedades, da truculência e do ímpeto belicista unilateral do(s) país(es)
hegemônico(s) ocorreria unicamente pela limitação da autonomia da vontade
desses Estados com a predominância e o reconhecimento universal da juridicidade
do DI. Essa corrente também assevera que, de forma idílica, a ética, a moralidade,
o multilateralismo e o espírito cooperativo dos povos sob a égide do Direito
Internacional devem prevalecer sobre as ambições armamentistas alimentadas
pela sede hegemônica de países centrais – casus belli para várias instabilidades,
guerras, revoluções e conflitos armados no cenário internacional.

A segunda corrente nega a efetividade e a eficácia (juridicidade) do Direito
Internacional como também rejeita a existência de uma “comunidade
internacional”. De cunho realista, essa corrente desconhece a juridicidade

3 Kelsen define Direito Internacional como “um complexo de normas que regulam a conduta recíproca dos
Estados que são os sujeitos específicos do Direito Internacional.” Cf. KELSEN, H. Teoria Pura do Direito.
São Paulo: Martins Fontes, 1994, p. 355.
4 Os princípios da pacta sunt servanda e do consuetudo est servanda respaldam o ideário de defesa da plenitude
do Direito Internacional.  Cf. AUGUST, R. Public International Law: text, cases and readings. Englewood
Cliffs: Prentice Hall, 1995, p. 160-171.
5 De acordo com o jurísta internacionalista Dinstein, há uma diferença entre o jus cogens com imperatividade
e coercibilidade reconhecidas, que denomina de norma peremptória, e o jus dispositivum com caráter de
norma ordinária de Direito Internacional com reduzida coercibilidade. Cf. DINSTEIN, Y. Guerra, Agressão
e Legítima Defesa. 3 ed. Barueri: Manole, 2004, p. 141-142.
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traduzida em termos de reduzida efetividade e eficácia do DI. A moldura do
paradigma realista influencia essa corrente por meio da crença na existência de
uma anarquia internacional onde o Direito Internacional não exerce força
reguladora significativa, como salienta Hobbes, ao descrever o “estado da
natureza”6: “The notions of right and wrong, justice and injustice, have there
no place. Where there is no common power, there is no law; where no law, no
injustice. Force and fraud are in war two cardinal values”. Defende também que
as sanções, com seus dúbios qualificadores de licitude e ilicitude, são
problemáticas pelo fato de estarem atreladas à politização no âmbito inter-estatal.
Não há objetividade, imparcialidade e isonomia do DI por conta da heteronomia
do cenário internacional, com suas forças estatais e não-estatais subjacentes –
não nos esqueçamos da expressiva capacidade de influência das Grandes
Corporações Transnancionais (GCTs). A expressão emblemática dessa corrente
afirma que o DI não é, nem se materializa em “Direito” e muito menos
“internacional” pelas características de dependência do soberano processo
legislativo interno e também pela cogência parcial e assimétrica do sistema jurídico
internacional7. A parcialidade da cogência da norma jurídica a que me refiro diz
respeito à observação de que tanto o artigo 53 quanto o 64 da Convenção de
Viena sobre Direito dos Tratados (CVDT) de 1969 não especificam quais
parâmetros devem ser utilizados para a aceitação da coercibilidade (caráter
peremptório) de uma norma de Direito Internacional. A vagueza de tal dispositivo
apenas reforça a debilidade na determinação universal pela comunidade
internacional (sic) da imperatividade e da cogência das normas do Direito
Internacional. Em outras palavras, essa corrente não reconhece a capacidade do
DI em estabelecer a governança internacional, em decorrência do que
denominamos de “fenda de aderência”8, do voluntarismo na adesão e denúncia,
bem como do problema concernente às sanções dos vários instrumentos legais9.

Como se observa, ambas as correntes possuem nuances de verdade e alguns
excessos. Ambas estão parcialmente corretas em suas proposituras axiomáticas. Como
conciliar, pois, tais verdades parcializadas das duas grandes correntes paradigmáticas,

6 Duas máximas latinas importantes na filosofia moral e política de Hobbes sintetizam o caráter realista de
sua obra Leviatã. São elas: “homo lupus hominis” e “bellum omnium contra omnes”. Ambas descrevem a
natureza anárquica do cenário internacional, bem como a voracidade do desejo de conflito armado em um
estado de natureza onde todos são contra todos. Cf. HOBBES, T. Leviathan: the matter, form and power of
a commonwealth ecclesiastical and civil. Indianápolis: Liberal Arts Press Inc., 1958, p. 65-66; 108.
7 O significado do jus cogens está contido no artigo 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados –
a CVDT –, de 1969. O referido artigo é citado in verbis: “Tratado é nulo se, no momento de sua conclusão,
entrar em conflito com norma peremptória do Direito Internacional geral. Para fins da presente Convenção,
uma norma imperativa de Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade
internacional dos Estados no seu conjunto, como uma norma da qual nenhuma derrogação é permitida e
que se pode ser modificada por uma norma de Direito Internacional geral da mesma natureza”. Consultar o
Artigo 71 da CVDT sobre os efeitos da nulidade de um instrumento legal internacional. Cf. MAZZUOLI,
V. Coletânea de Direito Internacional. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 198.
8 Fenda de aderência é aqui definida como um distanciamento coercitivo entre a norma jurídica e os fatos
internacionais. Esse distanciamento revela as carências e as assimetrias do DI que serão detalhadas adiante.
9 O Artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça discplina sobre as seis principais fontes (formal,
plena e material) do Direito Internacional. São elas assim estipuladas: convenções internacionais, costume
internacional, princípios gerais do Direito, doutrina, jurisprudência, eqüidade (“ex aequo et bono”). Cf. A
Carta das Nações Unidas e o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Op. cit., p. 84.
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construindo um modelo para explicar a eficácia e a eficiência do Direito Internacional
no cenário internacional contemporâneo unipolar pós-11 de setembro? Como estipular
as premissas e os parâmetros desse novo modelo conciliatório em meio à preeminência
da Doutrina Bush de “autodefesa antecipatória”, de quase rejeição do Direito
Internacional na condução da guerra contra o terrorismo? Qual o papel e a
juridicidade do DI quando este vem a contradizer interesses hegemônicos contra
o “eixo do mal”? Qual a relação e o nexo causal entre hegemonia política,
interesses estatais e juridicidade do Direito Internacional?

Uma alternativa seria propor uma corrente para além da dicotomia tradicional
(defensores idealistas do DI versus negadores realistas do DI), consolidando a tendência
à tricotomização10. Em tal perspectiva de síntese das duas principais correntes, salientar-
se-ia que o DI é eficaz e eficiente em momentos específicos, politicamente determinados,
no cenário internacional estratificado na lógica de poder. Os momentos específicos de
eficácia ou não do DI são determinados pelo(s) país(es) que amolda(m) e determina(m)
a ordem mundial de acordo com sua agenda externa, calcada no trinômio força-
poder-interesse. Dessa forma, preferiu-se adotar a terminologia “Semidireito
Internacional” revelando sua juridicização parcial, descentralizada com reduzida
efetividade e eficácia para os Estados. Tal neologismo terminológico (Semidireito
Internacional) melhor define, a nosso ver, o sistema jurídico inter-estatal como produto
do trinômio força-poder-interesse de uma determinada ordem mundial, estratificado
em alta (assuntos que versam sobre segurança internacional, defesa interna e geopolítica
estratégica militar) e baixa densidades (cooperação em assuntos não-geoestratégicos,
incluindo relações diplomáticas e consulares bilaterais).

É necessário ir além dos meros discursos vazios sobre, exclusivamente, a
ineficácia do sistema jurídico internacional sem apresentar razões plausíveis para
tal observação fática. Esse é um tema que não se esgota, naturalmente, nesse
breve artigo. De qualquer maneira, um dos propósitos centrais deste artigo é
contribuir, de forma crítica e ativa, ao debate revelando o weltanschauung do
sistema jurídico em meio à politicidade acirrada e inerente às Relações
Internacionais contemporâneas (sistema westphaliano).

Com isso, objetiva-se contribuir, utilizando como referência epistemológica
a política internacional, para o debate sobre a eficácia e efetividade do Direito
Internacional e defender que, por conta de suas fendas de incompletude e
assimetria, há elementos de um “Semidireito Internacional”. O prefixo “semi”
é indicativo de sua natureza parcial, revelando a dependência do Direito das
Gentes com a esfera política internacional. O “semi” se refere ao caráter de
relativização da eficácia e da eficiência do DI em momentos ou instâncias pontuais,
como em processos de justificativa de intervenções militares ou ataques cirúrgicos,
em que o elemento jurídico-regulador objetivo da conduta internacional seria
esquecido em prol de interesses estatais.

10 O processo de superar as antigas dicotomizações rígidas ocorre também nas ciências políticas. Zaverucha,
a exemplo deste fato, defende uma tricotomização, superando a tradicional dicotomia “democracia” versus
“regime autoritário” para classificar o Brasil como uma “semidemocracia” tendo como fundamento analítico
inter alia as obras de Przeworski e Mainwaring. Em sua opinião, a “semidemocracia” é tutelada pelas
Forças Armadas. Cf. ZAVERUCHA, J. FHC, Forças Armadas e Polícia: Entre o autoritarismo e a democracia,
1999-2002. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2005, p. 25-32.
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2. Historicidade, estatocentrismo e Direito Internacional

Independentemente das duas principais correntes, o tema da eficácia e da
efetividade do DI é controverso e antigo. Os contornos de tal debate têm como
pressuposto o conceito político de Estado11. O Estado moderno surge a partir
de longo processo como uma síntese histórica que remonta ao século XVI com
a Paz de Augusburgo (1555). No entanto, foi com a Paz de Westphalia (1648)
que a estatalidade foi uniformizada, reconhecida e formalizada. Vale salientar
que o Tratado de Paz de Westphalia foi um conjunto de 11 tratados assinados
em Osnabrück e Munster12. Desde o Tratado de Paz de Westphalia (1648), que
pôs fim à sangrenta Guerra dos Trinta Anos – com quase 1/5 da população
européia morta (4 milhões aproximadamente) – entre católicos e os príncipes
germânicos protestantes, a soberania estatal foi reconhecida e atrelada à
integridade territorial, não admitindo influência de quaisquer outras forças
políticas ou eclesiásticas alheias ao próprio Estado13. O citado tratado consagra
também o primado da “razão de Estado” como engrenagem central das Relações
Internacionais. As reflexões e conseqüências deste momento histórico para o
DI contemporâneo são o de reforçar sua debilidade diante de interesses políticos
de alta densidade de acordo com uma lógica de hipertrofia do poder, não de
isonomia jurídica. O estatocentrismo do Sistema de Westphalia acabara com os
últimos resquícios da obediência múltipla e simultânea dos indivíduos ao
monarca, ao senhor feudal, ao Papa e a toda a classe nobiliárquica. A partir do
estatocentrismo do tratado, a obediência dos indivíduos seria, politicamente,
ordenada em um corpus jurídico nacional com liberdade religiosa.

Nesse contexto, importante também citar o papel da Revolução Industrial
Inglesa a partir de meados do século XVIII e das Revoluções Americana (1776)
e Francesa (1789) para consolidar a forma e o regime de Estado e de governo.
As duas últimas tiveram força importante também nos ideais democrático-
burgueses com o enterramento, na França, do Antigo Regime. Essas revoluções
foram instrumentais também para separar a esfera público-estatal da esfera
religiosa, criando os princípios do Estado nacional laico e soberano com a primazia
do sistema jurídico interno autônomo. O Estado é meio e fim da vida

11 É verdade que o termo “Estado” já estava presente em Maquiavel (O Príncipe) e, posteriormente, com a
Paz de Augusburgo de 1555 com o princípio de protoautonomia estatal de cujus regio ejus religio. Cf.
RODRIGUES, S.M. Segurança Internacional e Direitos Humanos: a prática de intervenção humanitária
no pós-guerra fria. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 20.
12 A importância do Tratado de Paz de Westphalia para o DI e para as Relações Internacionais é patente não
somente pelo fato de ter formalizado e reconhecido a independência das Províncias Unidas dos Países Baixos,
mas também por ter redefinindo a ordem mundial pós-guerra por meio do primado da soberania do Estado
nacional baseada no interesse, enterrando os últimos resquícios de medievalismo e religiosidade teocêntrica
política. Também Westphalia acarreta o declínio da Espanha como potência hegemônica européia e testemunha
a emergência da França católica e da Holanda, país com grande dinamismo comercial e marítimo internacional,
como grandes potências sucessoras. Cf. CARNEIRO, H. Guerra dos Trinta Anos. In: MAGNOLI, D. História
das Guerras. São Paulo: Editora Contexto, 2006, p. 165-180.
13 Como ilustração dos princpíos realistas da “razão de Estado”, a França – o maior país católico à época – do
Cardeal Richelieu, chanceler do Rei Luís XIII entre 1624 e 1642, apoiou os príncipes germânicos, especialmente
da Boêmia e Palatinado, juntamente com a Suécia, Dinarmarca e Países Baixos contra a Casa de Habsburgo
(também católica) da Áustria, Espanha e do declinante Sacro Império Romano. Ou seja, os fins políticos se
justificariam diante dos interesses nacionais franceses, mesmo à revelia da ética religiosa e moralidade espiritual.
Cf. CARNEIRO, H. Guerra dos Trinta Anos. In: MAGNOLI, D. História das Guerras. Op. cit., p. 184-186.
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internacional e, como tal, pode utilizar sua soberania e seu sistema normativo
como autojustificativa de sua vontade interna e externa. É claro que há
constrangimentos (“constraints”) a esse exercício de soberania, porém,
manifestadamente, o constrangimento ou impedimento jurídico inter-estatal
nem sempre é o principal elemento normatizador. O Estado nacional ainda
centraliza, portanto, as articulações e o processo decisório político-jurídico e
exerce ainda o exclusivismo de titularidade na esfera internacional14.

A trajetória do estatocentrismo acompanha as modificações do Direito
Internacional, que também vai ter seu florescimento a partir do contexto histórico
após Westphalia (1648). Em um primeiro momento, a gênese do DI vai focalizar os
aspectos na condução da beligerância. O jusfilósofo internacionalista holandês Hugo
Grócio, autor da célebre obra Das Leis da Guerra e da Paz (De Jure Belli ac Pacis),
vai ser um dos pioneiros para os estudos do Direito Internacional, primeiramente
como direito da guerra e na guerra na sua tradicional dicotomoia jus ad bellum e jus
in bello e, posteriormente, como defensor do princípio da liberdade de navegação
dos mares (mare liberum)15. Em um segundo momento, já no século XX, o Direito
Internacional vai ir além da regulação das atividades bélicas, sendo também ente de
regulação parcial e descentralizada no campo dos direitos humanos, comércio exterior,
imigração e relações diplomáticas e consulares16. Não se pode esquecer os primeiros
organismos internacionais temáticos, criados na segunda metade do século XIX,
bem como as Conferências de Haia (1899 e 1907) como contribuições relativas
para o aumento do processo de juridicização do DI na esfera global.

Com o reflexo do aumento da complexidade na interação entre os vários
atores estatais e atores não-estatais (empresas transnacionais e organizações não-
governamentais) no cenário internacional, houve algum incremento no processo
de juridicização e codificação sistêmica da esfera legal, que teve respaldo e contou
com a participação de organismos internacionais no interbellum, com a Liga das
Nações (1920-1945) e, no pós-guerra, com a ONU (a partir de 1945)17. Os

14 Várias diplomas legais da ONU confirmam o estatocentrismo de Westphalia. O Artigo 4 da Carta da
ONU bem como o Artigo 34 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça reafirmam que somente os
Estados podem ter voz, voto, presença e processo decisório nos Organismos Internacionais do Sistema da
ONU. Tendo em vista também o Artigo 103 da Carta da ONU, que estabelece uma hierarquia das normas
jurídicas internacionais, pode-se enfatizar que esses dois artigos servem como inspiração e harmonização
sistêmica dos vários atos legais internacionais. Cf. Carta das Nações Unidas e o Estatuto da Corte Internacional
de Justiça. Nova York, Departamento de Informações Públicas, 1993, p. 10, p. 30, p. 80.
15 Até mesmo o citado jurista holandês Grócio, ao publicar suas obras clássicas, vai também utilizar o DI à
época de forma interessada. Ao defender o princípio de liberdade de navegação e comércio internacional
(mare liberum), estava defendendo, indiretamente, os interesses estratégicos marítimos e comerciais da
Compania das Índias Orientais – empresa holandesa – com grandes fluxos de investimentos nos vários
continentes. Ou seja, é mais um exemplo da carga de interesse, manifestada pela força e pelo poder de
grupos de Estados, com o uso seletivo dos instrumentos legais internacionais.
16 Vale salientar que grande parte da codificação do Direito Internacional ocorreu no século XX, especialmente
com a Liga das Nações e com a Conferência de Havana (1928) e, mais precisamente, depois da Segunda
Guerra Mundial.  Cf. BUERGENTHAL, T.; MURPHY, S. Public International Law. 3 ed. St Paul: West
Publishing Group, 2002, p. 27.
17 O Artigo 102 da Carta da ONU (Capítulo XVI – Disposições Diversas) dispõe sobre o registro no
Secretariado dos tratados e demais instrumentos legais em que os atuais 191 Estados-membros da ONU
sejam partes dos mesmos. Esse artigo visa a abolir a nociva prática da Diplomacia secreta que, tanto durante
a Liga das Nações (1920-1945), ou até mesmo antes e durante o século XIX da balança de poder na Europa
com o Sistema de Metternich, fora causa de rivalidades e grandes guerras inter-estatais.
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organismos internacionais e agências especializadas da ONU vão também exercer
papel na codificação e sistematização do DI a partir da segunda metade do século XX
e já no início do século XXI. O processo de codificação e sistematização do DI, também
no âmbito da ONU com a Comissão de Direito Internacional e mesmo extra-ONU,
embora represente esforço relevante, ainda mostra-se ineficaz na conscientização
público-social do jus gentium.

Em vez de servir de fator do necessário amadurecimento civilizatório dos povos,
como desejavam, idealmente, Dante (De Monarchia), Grócio (Mare Liberum), o Abade
de Saint-Pierre (Projet de Paix Perpétuelle) ou mesmo Kant (Da Paz Perpétua), o Direito
Internacional acaba sendo um elemento de manipulação por parte das hegemonias
existentes. Nesse processo, vários organismos internacionais do próprio Sistema da ONU
também se tornam peças da autotutela e da autocomposição dos Estados centrais18.

3. Política e Direito Internacional: uma análise crítica

Quando é trabalhado sob o ponto de vista da Ciência Política e das Relações
Internacionais (ciência autônoma derivando da amplitude metodológica e analítica
das ciências sociais), o Direito Internacional é concebido como de coercibilidade baixa
e é dependente do jogo de forças e da correlação de poder dos Estados.

Os quadros abaixo (figura 1) mostram os troncos epistemológicos das duas
ciências autônomas, suas correlações e distanciamentos como forma de explicar a
realidade internacional. Também servem como fundamento crítico para ressaltar os
principais pontos da existência de um Semidireito Internacional, com suas vaguezas,
inépcias e assimetrias. Com foco na norma positivada (ciência jurídica) e com
centralidade no fenômeno social e humano (Ciência Política e Relações Internacionais),
a figura 1 traz reflexões explicativas sobre a corrente do “Semidireito Internacional”19.

18 A violência institucionalizada na forma de beligerância (de fato ou de jure) como ultima ratio dos Estados
se torna uma forma de legitimação no exercício de sua própria soberania, revelando as fragilidades dos atos
jurídicos regulatórios inter-estatais.
19 Tanto a Ciência das Relações Internacionais quanto o Direito Internacional possuem autonomia em seu
sentido amplo como ciências enraizadas em seus respectivos troncos epistemológicos.
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Como sugerem os quadros acima, o DI não é um sistema normativo inter-
estatal (corpus juris) pleno, completo, integralizado quando analisado sob a ótica
realista das Relações Internacionais. A eficácia e a efetividade do “Direito
Internacional” – conjunto de instrumentos jurídicos propostos pelos Estados,
com o exercício exclusivo da summa potestas, e pelos Organismos Internacionais
com o objetivo ideal de regular a conduta coletiva – é dependente de fatores
extra-normativos que lhe conferem grau reduzido, relativamente, de juridicização20.

A praxeologia dos conceitos de Direito, tanto na sua vertente objetiva (letra
legal) quanto na subjetiva (imputação da norma jurídica no meio social), tende
a externar os diversos recortes de controle social no binômio tempo-espaço de
uma sociedade21. As manifestações da vida social demandam limitações da esfera
pública para que o pacto político e o contrato social possam ser efetivos, dando
forma à convivência pacífica e harmoniosa22. No plano internacional não há
claramente estipulado um pacto político e um contrato social onde os indivíduos
possam delegar parcela de sua liberdade individual e coletiva para o “Soberano”.
Isto é, a cessão necessária de parcela da soberania pessoal para formação do
“governo civil”, no liberalismo de Locke e Rousseau, destina-se ao Estado e
não a uma estrutura governamental surpaestatal.

Sem embargo, poder-se-ia também ir além, defendendo que o sistema
normativo internacional seria uma forma pré-jurídica pela carência dos elementos
intrínsecos ao Direito material (coação, coercitividade, poder fiscalizatório, segurança
normativa, controle social). Acerca deste contexto, Bobbio, ressaltando as assimetrias
do sistema jurídico internacional, chegou a afimar: “Estados em suas relações externas
ainda vivem num estado não-jurídico”23. O ideário de uma forma pré-jurídica
associada ao DI não se mostra válida pelos excessos hermenêuticos de esquecer,
residualmente, que o DI exerce, em contextos específicos, algum fator de
normatização e regulação da vida político-estatal internacional.

4. Os fundamentos do Semidireito Internacional

Se analisado de forma epistemologicamente isolada, o Direito Internacional
acaba por se tornar disforme, não atendendo aos seus reclames, objetos e
pressupostos fundamentais. O Direito Internacional, em seu sentido formalista,
não foi, ao longo dos séculos, criado em um vácuo. Pelo contrário, é produto,
como já asseverado, das forças políticas inseridas em uma moldura mais ampla
da ordem mundial. Não se deve investigar a eficácia do Direito Internacional
sem levar em devida consideração as forças políticas subjacentes. São essas forças

20 Há debates sobre a própria nomenclatura do Direito sendo mais “inter-estatal” que “internacional” já que
o Estado é o cerne das Relações Internacionais. Decidiu-se manter o uso mais comum e recorrente de
Direito Internacional, embora a nação tenha reduzida participação na esfera externa. Ou seja, o cenário
externo é estatocêntrico (desde a Paz de Westphalia de 1648) e permite pouca abertura, efetividade e eficácia
decisórias às nações não-organizadas jurídica e politicamente.
21 Cf. TORRÉ, A. Introducción al Derecho. Buenos Aires: Perrot, 1957, p. 45-49. O Capítulo IV (“El derecho
subjectivo y el deber jurídico”) foi utilizado em TORRÉ para fundamentar o parágrafo acima.
22 Diferentemente da “regra”, a “norma” é portadora de sanções interpretadas e aplicadas ao caso concreto por parte
das autoridades público-estatais competentes; tais autoridades podem ser aqui denominadas também por “instituições
coercitivas” (Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Militar) que aplicam a força coativa do Direito.
23 Cf. BOBBIO, N. Direito e Estado no Pensamento de Emanuel Kant. 3 ed. Brasília: UnB, 1995.
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e correlações de poder que precisam ser contempladas para explicar a complexa e
entrópica realidade político-jurídica internacional. Advoga-se que o Semidireito
Internacional, como corrente intermediária e conciliatória, não seja avaliado de
forma dogmática somente como ordem deôntica do Sollen (“dever ser”) em seu
sentido material, e sim seja vislumbrado mais ampla e criticamente em parceria
com a perspectiva das Relações Internacionais, cuja premissa maior é o Sein (“ser”).

O estudo mais aprofundado do Semidireito Internacional com ênfase no
processo de internalização dos atos internacionais no sistema normativo coativo
dos países revela suas cinco fendas de incompletude e assimetria. Os cinco pontos
abaixo representam os fundamentos do modelo que defendemos com a existência
do “Semidireito Internacional” como parte da crítica de cunho político ao sistema
jurídico internacional.

1. Como não há a tão desejada tripartição montesquiana do poder público-
estatal no plano internacional, pois existe a hipertrofia do Executivo no plano externo
no processo de negociação, assinatura, bem como de promulgação, publicação e
registro dos atos internacionais, há concentração do poder com reduzida legitimação
da volonté géneral (Rousseau). Assim, o Semidireito Internacional, como nascente
da vontade desse Executivo hipertrofiado, ainda se mostra excessivamente
estatocêntrico e antidemocrático pelo fato de não corporificar uma das principais
premissas na formação do Direito objetivo: o processo legislativo pleno emanado
democraticamente do povo, pelo povo e para o povo24;

2. O Semidireito Internacional evidencia o caráter voluntarista tanto no
processo de assinatura ou de adesão dos atos jurídicos internacionais como
também na denúncia dos respectivos atos pelos Estados nacionais;

3. A inexistência de um legislador inclusivo e democrático, e de um Judiciário
dito “universal” com capacidade de imposição, fiscalização e coercitividade erga
omnes revela as precariedades legais como meio regulador imparcial, objetivo e
plenamente aceito pelos sujeitos internacionais (Estados, por competência
originária; os Organismos Internacionais, por competência derivada; e, mais
recentemente, os indivíduos, por competência extrapolativa ou também
denominada, a nosso ver, de competência sistêmica)25.

4. O Semidireito Internacional representa um conjunto normativo
parcialmente deôntico, primitivo26, descentralizado, atrelado ao trinômio força-

24 As muitas escolas de pensamento sobre teoria do Direito, com Kelsen e seu dogmatismo gnoseológico da norma
positiva (“Grundnorm”), com sua teoria pura do Direito versus o jusnaturalismo de Rousseau e Kant, entre outros,
ilustram que a norma jurídica é portadora de sanções e, como tal, exerce poder de regulação, harmonização e
controle da vida social.
25 Nossa interpretação de cunho realista do sistema da ONU mostra que há uma espécie de legislador universal com
imputação normativa plena e efetiva, que é o Conselho de Segurança da ONU (Artigos 24 e 25 da Carta), embora
o CSNU somente crie a prolata resoluções em um determinado ramo da vida internacional: a preservação do status
quo da ordem mundial; há, naturalmente, uma série de tribunais internacionais (CIJ, ICTFY, ICTR, TPI etc.),
embora os mesmos dependam ainda da aceitação de sua juris dire na forma de ratificação legislativa e da aprovação
Executiva. O CSNU não é um órgão democrático e amplamente aceito como tal.
26 Kelsen defende a objetividade e o purismo dogmático bem como o monismo na relação entre o DI e as normas
jurídicas internas. A natureza primitiva do DI – Semidireito Internacional em nossa visão – é também defendida por
Kelsen em diversas passagens das suas obras, como por exemplo: Capítulo VII de seu livro Teoria Pura do Direito, e
o Capítulo VI da sua obra Teoria Geral do Direito e do Estado. Cf. KELSEN, H. Teoria Pura do Direito. Op. cit., p.
358-360. Cf. KELSEN, H. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 321-376.
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poder-interesse e é, como tal, estratificado em alta densidade (high politics) com
quase nenhuma efetividade e eficácia e em baixa densidade (low politics) com
alguma efetividade e eficácia assim determinadas pela(s) superpotência(s) que
amolda(m) e define(m) a “ordem mundial”27.

5. E, por fim, nem toda práxis externa dos Estados tem potencial jurígeno,
conseqüentemente nem toda juridicidade (mesmo que parcial, incompleta e
assimétrica) resulta em regulação normativa da conduta internacional; ou seja,
como se comprova a existência de hierarquia entre os Estados, ocorre uma
subordinação de interesses e não uma coordenação isonômica dos Estados28.

5. Conclusões

O cenário internacional não é isonômico nem tampouco espelha os princípios
idealistas de uma “comunidade internacional” justa, equilibrada e regida plenamente
pelo DI. O cenário internacional é hierárquico de acordo com o poder relativo dos
Estados. Também assim funciona o Semidireito Internacional, pautado nos interesses
escalonados de acordo com o poder relativo dos Estados, classificados por meio de
uma moldura de mensuração deste poder estatal.

Assim, é importante mencionar a classificação das potências, à guisa de ilustração
da engenharia de funcionamento do Semidireito Internacional, de acordo com a
ordem mundial vigente: superpotência (hegemonia plena com o exercício único,
atualmente, dos EUA em escala global); potência (hegemonia parcial ou residual
com vários centros descentralizados de poder regional como a UE, a República
Popular da China e a Federação Russa); potência regional ou potência média (exercício
de preponderância e influência não-hegemônica em escala regional ou sub-regional,
como com o Brasil na América do Sul, a África do Sul na África Subsaariana, a Índia
no subcontinente indiano, e o Japão em parte do Leste e Sudeste Asiático), potência
regional ou média secundária (exercício de equilíbrio da influência na balança de
poder regional ou sub-regional com o ideário de rivalidade com as potências regionais
ou médias, como no caso da Argentina na América do Sul, do Paquistão no
subcontinente indiano, da Nigéria na África Subsaariana e do Egito no eixo Oriente
Próximo-África Saariana), os Estados dependentes – também chamados de “Estados
satélites” de uma esfera de influência – e os micro-estados com pouca ou quase
nenhuma projeção de poder relativo.

Nesse sentido, o caso clássico julgado pela Corte Internacional de Justiça
(CIJ) em 1986, intitulado Atividades Militares e Paramilitares Internas contra

27 Por “ordem mundial” se concebe uma função diretamente atrelada à estrutura cratológica e axiológica das
Relações Internacionais de um determinado momento histórico (t), onde a cada momento histórico
corresponde uma determinada ordem mundial. Por axiologia se entende o estudo do conjunto dos valores
sociais, morais, intelectuais e filosóficos de um determinado grupo hegemônico e por cratologia (C) se
entende a estrutura e a forma de poder internacional (político-diplomático, econômico-financeiro, cultural,
militar e geodemográfico) em sua alta e baixa densidades. Cf. CASTRO, T. Elementos de política internacional:
redefinições e perspectivas. Curitiba: Editora Juruá, 2005, p. 53-60.
28 Tipicamente de cunho idealista-legalista, a Carta da ONU, em seus artigos 1 e 2, assevera que um dos
fundamentos centrais da Organização, criada na Conferência de São Francisco, é a igualdade soberana de
todos seus Estados-Membros. Ora, há uma contradição fática nessa leitura ao visualizar que há Estados mais
influentes, preponderantes e com maior projeção de poder que outros, especialmente no Conselho de
Segurança da ONU.  Cf. LEECH, N.; OLIVER, C., SWEENEY, J. The International Legal System: cases
and materials – documentary supplement. Nova York: The Foundation Press, 1973, p. 17-23.
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a Nicarágua – Nicarágua versus EUA –, mostra que, mesmo tendo dado ganho
de causa à Nicarágua, ainda hoje não houve a necessária reparação aos atos
cometidos pelos EUA. O caso da mais alta Corte do Sistema da ONU materializa
os institutos do modelo do Semidireito Internacional aqui defendido. Revela
também as fendas de incompletude e assimetria do sistema jurídico internacional,
onde o trinômio força-poder-interesse prevalece sobre a isonomia e a pretensa
justeza da Carta da ONU e demais instrumentos internacionais29.

As sucessivas intervenções durante os 45 anos de Guerra Fria com
características de rivalidade bipolar com seu macrocomportamento de “soma zero”,
da URSS no Afeganistão em dezembro de 1979; ou dos EUA em Granada, em
1983, no Panamá em 1989 ou no Iraque a partir de março de 2003, ocorreram à
revelia dos principais instrumentos legais, hierarquizados sistemicamente pela Carta
da ONU. Em tais casos, o imperativo hegemônico se sobrepôs ao sistema jurídico
vigente, sob os auspícios de organismos multilaterais. O trinômio força-poder-
interesse das superpotências relativiza o poder do Direito Internacional,
transformando-o em mais um instrumento na lógica de dominação global. O
atrelamento do sentido pleno de justeza inter-estatal tem-se afastado, portanto,
do necessário critério objetivo que a norma jurídica deveria ter. A imagem simbólica
da deusa romana (iustitia) da justiça30 com a balança e os olhos vendados (“equal
justice under law”)31, não se aplica à esfera internacional.

A crítica política ao sistema jurídico internacional hodierno revela a
necessidade cada vez mais patente de buscar uma corrente intermediária e
conciliatória, corporificada no Semidireito Internacional. As cinco premissas do
modelo do Semidireito Internacional asseveram as razões explicativas da complexa
realidade jurídica internacional que ainda se fundamenta no estatocentrismo
(Paradigma de Westphalia).  As recorrentes transformações no cenário
internacional devem ser contempladas de forma crítica e ampla para descrever e
explicar a semijuridicidade internacional em meio à ordem mundial cravejada
pela desigualdade, pela disparidade Norte-Sul e também pela arrogância na
preservação conservadora do status quo da ordem mundial.
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Indicadores para analisar e
promover  o desenvolvimento

sustentável regional
Francisco José Rosa de Lima*

Resumo: Na tentativa de contribuir com os propósitos de garantia da
qualidade de vida e bem-estar das populações humanas e com a
sustentabilidade dos recursos naturais, aborda-se a construção de
indicadores de sustentabilidade regional para a Amazônia, que apresenta
diversidade de ecossistemas e histórico de conflitos sócio-ambientais.
Utilizando os indicadores enquanto instrumento de avaliação, o estudo
viabiliza as bases iniciais para a identificação dos fatores a serem
considerados em diagnóstico sobre o planejamento regional, sendo
que os aspectos críticos abordados dizem respeito às mudanças que
deverão surgir com a aplicação da metodologia. Espera-se que por meio
da avaliação pelo Material Flow Analysis (MFA) seja possível a análise
do sistema econômico por meio de seus fluxos materiais e dos fluxos
monetários, e que com os indicadores deduzidos poder-se-á identificar
padrões de comportamento do sistema analisado e que isto propiciará
a formulação de estratégias de desenvolvimento que sejam mais
adequadas e viáveis para a região.

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, Indicadores de
Sustentabilidade, Planejamento Regional, Metabolismo Sócio-
Econômico (MSE).

Introdução

O adequado tratamento da dimensão regional do desenvolvimento do país
requer uma nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional voltada aos
imperativos usuais da competitividade e inserção externa, mas também, e
sobretudo, aos da inclusão social e do exercício pleno da cidadania, da
sustentabilidade ambiental e da integração e coesão territorial da nação. A Política
Nacional de Desenvolvimento Regional lida com dois elementos essenciais: as
desigualdades, vistas sob a perspectiva territorial, e as diversidades. Se o problema
das desigualdades foi o esteio das iniciativas históricas no campo do
desenvolvimento regional, a exploração da diversidade não mobilizou, a contento,
os esforços necessários em nossas experiências anteriores.

Com relação às desigualdades, prevalece a necessidade de se regular as ações
nacionais de desenvolvimento desde uma perspectiva territorial, para além da
necessária consideração das desigualdades pessoais da renda, priorizando regiões

* Francisco José Rosa de Lima é Professor Assistente da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e mestrando
do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (PGDRA/Unir).
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de menor nível de desenvolvimento, que estejam com problemas de estagnação
ou com outras dificuldades. Com relação às diversidades, ao contrário, predomina
a intenção de estimular os potenciais endógenos de desenvolvimento das regiões,
com projetos que levem em consideração a exploração das especificidades
regionais e sua valoração como forma de agregação de valor e criação de
oportunidades objetivas de geração de emprego e renda. Entre a concepção dos
critérios mais gerais de uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional e
sua expressão operacional na forma de programas e projetos concretos, subsiste
um espaço fundamental de delimitação das estratégias de ação.

Para se atingir qualquer objetivo dentro da Política Nacional de
Desenvolvimento Regional, é preciso elaborar estudos sobre os diversos aspectos
do desenvolvimento, principalmente de indicadores de sustentabilidade, os quais
proporcionarão dados que permitam entender o grau de uso dos recursos
naturais. Um desses métodos é a metodologia de Material Flow Analisys (MFA),
que, por meio da sua avaliação, possibilita a análise do sistema econômico por
meio de seus fluxos materiais e dos seus fluxos monetários, permitindo a
identificação de padrões de comportamento do sistema analisado e, com isso,
proporciona a formulação de estratégias de desenvolvimento que sejam mais
adequadas e viáveis para a região. O texto a seguir abrange na sua primeira seção
uma revisão do estado da arte; na segunda, a metodologia adotada; na terceira,
a análise dos fluxos materiais – visualizando a relação sociedade/natureza; na
quarta, a análise de fluxos materiais como instrumentos de uma política de
desenvolvimento regional sustentável; na quinta, o sistema de indicadores como
guias para a sustentabilidade; e na sexta, enfoca a implementação de uma agenda
regional e local, encerrando-se com as conclusões.

1. Revisão bibliográfica – estado da arte

1.1 Sustentabilidade regional

Refletir sobre sustentabilidade para uma região nos coloca diante de um
modelo que se distingue da maneira tradicional de pensar o desenvolvimento
regional em vários aspectos. O objetivo principal das políticas de desenvolvimento
regional no passado era superar as desigualdades regionais por meio de uma
série de instrumentos econômicos que pretendiam contrabalançar a tendência
inerente do sistema econômico de aumentar as diferenças, seja em termos espaciais
(entre países ou entre regiões) ou em termos sociais (entre os atores econômicos)
– ver por exemplo os trabalhos de Hirschmann e Myrdal. Os princípios da justiça
intragerações e intergerações que fundamentam o desenvolvimento sustentável
introduzem um enfoque diferente. A política de desenvolvimento regional agora
deve se preocupar não somente em definir um caminho de desenvolvimento
para a região que esteja em conformidade com as suas potencialidades ecológicas,
mas também em considerar as conseqüências desse caminho para as outras regiões
(= justiça intragerações) e para futuras gerações, tanto na mesma região quanto
no resto do globo (Mathis, 2000a, 2000b).



45

Tentar colocar sustentabilidade em prática no nível regional pode ser descrito
partindo das seguintes regras de atuação (Sustain, 1994 e Grabher et al., 1998).

• Definir seu lugar dentro do sistema global;
• Adequar-se às condições regionais;
• Preservar e ampliar a variedade.
Uma política de desenvolvimento que tem como objetivo a sustentabilidade

da região e que tenta operacionalizar essas regras de atuação tem de ser muito mais
que política econômica. De acordo com UNCSD (1995), a abordagem para a
construção de indicadores de desenvolvimento sustentável da Comissão sobre
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (CDS) é estruturada em quatro
dimensões: social, econômica, ambiental e institucional. Essa abordagem de
operacionalização da sustentabilidade (Becker, 1999) é consistente com a
interpretação de sustentabilidade numa visão holística (Ribeiro, 2002, p. 25). Assim,
tem de intervir ao mesmo tempo nas dimensões ambiental, econômica, social e
institucional. Por meio da atuação em conjunto nessas esferas, será possível criar e
usar efeitos de sinergia capazes de deslanchar na região círculos autofortalecentes de
feedback positivo, aptos a colocar a região no caminho da sustentabilidade.

Mathis (2000b) informa que sustentabilidade econômica no nível regional
requer organizar as atividades econômicas, seus atores e as suas instituições (como
mercados, conselhos e associações) de tal maneira que elas sejam adequadas às
condições regionais (conhecimentos, recursos, infra-estrutura) e que elas tenham
capacidade de assegurar por um longo tempo a qualidade de vida da população
regional. Reforçar as forças próprias e maximizar a geração de valor regional não
deve ser entendido como um apelo para autarquia regional; pelo contrário, uma
intensa cooperação econômica é um forte instrumento para conseguir um bom
desempenho econômico. Alem disso, Mathis (2000b) e Ribeiro (2002) dizem que
uma política que tem como alvo a sustentabilidade econômica não deve colocar no
centro da sua atenção as condições que determinam a valorização do capital, mas
sim a função social da economia, que é de produzir bens e serviços que possam
garantir um certo grau de qualidade de vida para toda a sociedade.

A literatura corrente apresenta duas abordagens para o estudo da sustentabilidade
no contexto econômico. A primeira, estruturada no conceito de taxa de desconto. A
segunda, no Fator de Produtividade Total (FPT). Em Meadows (1972), argumenta-
se que na tradição econômica neoclássica as taxas de desconto são derivadas do conceito
de equidade intergerações ou, mais precisamente, de seu conceito predecessor de
recursos naturais não-renováveis. O conceito de taxa de desconto no contexto do
desenvolvimento sustentável foi proposto por Barbier (1989) e Pearce et al. (1990).
Em termos práticos, considera-se o estoque de determinado recurso natural que se
denomina “capital natural” e sua taxa de utilização. Calcula-se, então, sua taxa de uso
potencial para manter esse estoque por um dado tempo antes de seu esgotamento.
Por exemplo, calcula-se taxa de poluição, assumindo-se uma dada capacidade de
absorção do ambiente num horizonte temporal desejável.

O conceito de taxa de desconto para recursos naturais é baseado na suposição
de que o sistema econômico humano é um subsistema do sistema natural global
e finito (Daly, 1991). Essa suposição é complementada em Constanza (1991):
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“o fator limitante no desenvolvimento não está distante do capital feito pelo
homem, mas no capital natural”. Bossel (1999) argumenta que o
desenvolvimento é restringido pelas condições físicas e leis da natureza.

A segunda abordagem para a avaliação de tendência econômica da sustentabilidade
é o Fator de Produtividade Total (FPT). Nessa abordagem, tomando-se um sistema
de produção, calcula-se a razão do valor total de todas as saídas do sistema para o valor
total de todas as suas entradas. Esse modelo de avaliação econômica foi inicialmente
sugerido por Lynam e Herdt (1989). A abordagem tem sido criticada pelo fato de
não considerar os custos externos como, por exemplo, efeitos ambientais (Railu e
Runge-Metzger, 1993). Numa tentativa de correção, Herdt e Lynam (1992)
propuseram o Fator de Produtividade Social Total (FPST). Nessa, incluem-se custos
ambientais de produção, mas a questão de como valorar os custos ambientais permanece
em aberto, além de definir as fronteiras da internalização.

Tanto a abordagem FPT como a FPST assumem constante aumento de
produção. Sustentabilidade no contexto das abordagens é definida como
“capacidade de um sistema manter sua produção num nível aproximadamente
igual ou superior à sua média histórica” (Becker, 1999). Complementarmente,
Herdt e Lynam (1989) argumentam que “tecnologia contribui para a
sustentabilidade se ela aumenta o declive da linha de tendência”. De um ponto de
vista de análise de sistemas ambientais, nenhum sistema com recursos materiais
finitos pode crescer indefinidamente sem terminar em colapso. Portanto, nessas
definições de sustentabilidade há uma contradição.

A avaliação de sustentabilidade econômica é fortemente calcada no conceito
de valor. Primeiro, ela assume a possibilidade de monetarizar todos os aspectos da
vida e do ambiente (Nelson, 1995). A conversão de aspectos da sustentabilidade
em termos monetários tem a vantagem de permitir comparações, permitindo
cálculos com diferentes quantidades em uma dimensão uniforme. Esse modelo é
adotado para a construção dos indicadores do desenvolvimento mundial pelo
Banco Mundial (World Bank, 2000). Por outro lado, a monetarização de bens e
serviços oriundos do ambiente fornece uma congruente base de cálculo, mas essa
base na realidade difere consideravelmente dependendo do valor de julgamento
subjacente. Além disso, valores monetários não são suficientemente consistentes
com a estrutura e funções dos ecossistemas, logo suas agregações podem conduzir
para políticas ambientais inadequadas (Ribeiro, 2002).

Diz ainda Mathis (2000) que sustentabilidade social no nível regional significa
garantir a longo prazo a coesão das comunidades locais, de modo que isto somente
será possível se todos os cidadãos tiverem acesso a uma oferta básica de serviços
sociais (educação, assistência médica) que lhes coloquem em condições de
desenvolver as suas habilidades. À primeira vista, sustentabilidade social se assimila
às políticas sociais tradicionais dos Estados modernos, cujos objetivos são: satisfação
das necessidades básicas, nivelamento das condições de vida e nivelamento das
oportunidades de desenvolvimento pessoal.

A especificidade de quando se fala em sustentabilidade social se dá no fato do
que o cumprimento desses objetivos fica relacionado com as outras dimensões de
sustentabilidade. Na prática, isso significa que qualquer ação, além de levar em
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consideração sua contribuição para a sustentabilidade social, tem de ser avaliada
também nas suas conseqüências para as outras dimensões de sustentabilidade
(Schäfer e Schön, 1999). Uma política social cujos recursos são oriundos de uma
exploração não-sustentável da natureza não pode ser considerada uma contribuição
para um desenvolvimento sustentável. A necessidade de avaliar a qualidade que
uma intervenção provoca em uma certa dimensão, levando em conta os seus
efeitos (intencionais ou não) nas outras dimensões, não fica restrita à dimensão
social; ela se aplica a qualquer política pública para sustentabilidade.

A comissão Brundtland aborda a questão da sustentabilidade social afirmando
ser preciso haver uma idéia global das necessidades humanas, que agregam outras
variáveis não-econômicas como saúde e educação. Nessa perspectiva, no
desenvolvimento econômico, devem caminhar juntos. A solidez dos sistemas de
saúde e educação em uma sociedade pode tornar os indivíduos mais produtivos e,
dessa forma, o crescimento econômico pode aumentar o desenvolvimento social.
Nessa visão, para haver desenvolvimento sustentável é preciso que o sistema da
sociedade atenda às necessidades essenciais de todos. Isso significa aumentar o
potencial da produção em níveis sustentáveis para o ambiente e assegurar a todas
as pessoas as mesmas oportunidades de realizar suas aspirações de uma melhor
qualidade de vida (Ribeiro, 2002).

O conceito de equidade social pode ser quantificado por meio do cálculo da
distribuição de renda ou da concentração fundiária. O indicador proposto pelo
CSD com essa finalidade é o índice de Gini. Esse índice é definido como a área
existente entre o gráfico de uma função linear e a curva de distribuição de Lorenz.
O índice de Gini varia entre zero e um. Em termos sociais, quando o índice
aponta para zero ou sua proximidade, descreve uma sociedade perfeitamente
igualitária, e quando aponta para um ou sua proximidade determina crescente
desigualdade. Esse índice foi usando por Winograd (1995) para listar a concentração
fundiária em países da América Latina num período de 30 anos.

O foco da economia neoclássica é a eficiência econômica, separando-a do
bem-estar social. Em Izac e Swift (1994, apud Mathis, 2000), a otimização inclui
maximização da eficiência econômica com maximização do bem-estar social. O
conceito de eficiência econômica tem sido proposto como indicador social. A
forma de abordar isso são indicadores de renda familiar e custos sociais (Hailu e
Runge-Metzger, 1993). Prosperidade e pobreza são indicadores sociais, tratados
também em muitas agências dentro de um enfoque econômico (Ribeiro, 2002).

Sustentabilidade institucional no nível regional significa a existência de
estruturas e instituições de interação que permitam que os cidadãos possam exercer
a sua participação na tomada de decisão e seu controle na implementação destas
decisões. Isso requer uma condução política na qual os órgãos da administração
pública tomem consciência do seu papel de moderadores de um processo cujo
rumo e êxito dependem da maneira como se organiza a inserção de organizações
externas na administração pública (Mathis, 2000).

Indicadores institucionais são propostos para mensurar desenvolvimento
político e institucional, nos diversos segmentos da sociedade, visando a obtenção
de desenvolvimento sustentável. A principal preocupação na construção de um
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indicador de sustentabilidade institucional é medir o fortalecimento da participação
política. Pelo fortalecimento de processos democráticos na sociedade é possível
encontrar caminhos que levem para mais justiça social, equidade de gênero e
direitos humanos. Dessa forma, atinge-se o alvo da sustentabilidade institucional.

2. Metodologia

O artigo se sustenta em textos de diversos autores que abordam a questão
do desenvolvimento sustentável, em seus aspectos metodológicos e aplicativos.
Assim, ao abordar o método do Metabolism Flow Analisys (MFA) analisa-se a
possibilidade de sua aplicação na problemática regional, observando a dificuldade
na produção e no levantamento de dados necessários que sejam capazes de
visualizar o estado atual da saúde do nosso Metabolismo Sócio-Econômico (MSE)
e de formular propostas concretas para melhorar, de maneira planejada, o
conjunto de processos sócio-econômicos.

3. Análise de fluxos materiais – visualizando a relação sociedade/natureza

O desenvolvimento sustentável se distingue do desenvolvimento tradicional
pela inclusão da observação da relação sociedade/natureza. A sociedade precisa
organizar a sua inserção na natureza de tal maneira que ela seja a mais duradoura
possível. Para poder enfrentar esse desafio, é necessário que a sociedade tenha
conhecimento de como se dá a sua relação com a natureza. Em geral, a natureza
exerce três funções básicas para a sociedade: a) ela fornece recursos naturais
renováveis e não-renováveis; b) ela absorve os resíduos e emissões que resultam
do uso desses recursos; e ainda c) presta funções vitais para os seres vivos.
Enquanto as funções vitais da natureza são ligadas diretamente aos seres humanos
como espécie biológica, a sua função de fonte de recursos e absorvente de resíduos
e emissões é socialmente definida e, sendo assim, sujeita a mudança. Desta forma,
para se poder definir a necessidade e os rumos dessa mudança é imprescindível
um conhecimento mais detalhado sobre a maneira como uma sociedade
estabelece a sua relação com a natureza. No decorrer da discussão sobre o
desenvolvimento sustentável foram criados instrumentos que tentam, por meio
da descrição e análise de fluxos materiais, visualizar essa relação (Siena, 2002).

O ponto de partida desse pensamento é a interpretação da sociedade como
algo que possui um metabolismo. A metáfora do metabolismo (industrial) foi
usada primeiramente por Ayres (1989). Metabolismo social e colonização são
as categorias usadas no grupo do IFF-Vienna. A partir de 1996 foi criada uma
rede – ConAccount – para facilitar a troca de experiências dos vários grupos que
estavam desenvolvendo metodologias de análise de fluxos materiais (Mathis,
2000; Machado e Fenzl, 2001).

A literatura usa o termo Metabolismo Social ou Metabolismo Sócio-
Econômico (Fischer-Kowalski et al., 1991; Fischer-Kowalski, Haberl e Payer,
1992; Fischer-Kowalski e Haberl, 1999). Metabolismo de um sistema significa,
de um modo geral: “Apropriação vital do ambiente, transformação físico-química
interna para sustentação da auto-organização e liberação de energia e/ou matéria
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transformadas” (Fenzl, 1993). Fazendo analogia ao conceito clássico de
metabolismo que se refere aos processos químicos da transformação material e
energética dentro de organizações que possuem possibilidades de reprodução
biológica, a sociedade é interpretada como um sistema que é mantido por meio
de um fluxo contínuo de matéria e energia. Para que se torne sustentável, o
metabolismo social precisa ser sustentável tanto no lado das entradas (consumo
de recursos) quanto no lado das saídas (depósitos feitos na natureza). Como a
relação sociedade-natureza se modifica no decorrer da evolução social, pode-se
distinguir pelo menos três tipos de metabolismo social (Machado e Fenzl, 2001).

• Metabolismo social básico;
• Metabolismo social intermediário;
• Metabolismo social ampliado.
No primeiro, o metabolismo social é igual à soma dos metabolismos biológicos

dos seres humanos que compõem a sociedade. Em média, cada membro do grupo
retira e deposita na natureza cerca de uma tonelada de material por ano.

No segundo, com a tentativa de controlar o uso de recursos biológicos por meio
da agricultura ou da pecuária, há um aumento de metabolismo devido às necessidades
materiais dos animais e dos artefatos. Em termos qualitativos, o metabolismo social é
parecido com o básico; o consumo material fica restringido basicamente a recursos
naturais renováveis. Problemas de acesso a esses recursos são superados por meio de
migração. O consumo de material é de 3 a 10 vezes maior que no metabolismo básico.

E, no terceiro, a sociedade intensifica o uso de estoques acumulados de recursos
naturais não-renováveis. Isso acontece primeiramente com os metais, e a partir do
processo da industrialização o uso de energéticos (carvão mineral, petróleo) se torna
indispensável. O uso de material é de 5 a 10 vezes maior do que em sociedades
agrícolas. O problema principal nesse estágio da sociedade deixa de ser a escassez no
lado da entrada (acesso ao recurso) e passa a ser a limitação no lado da saída (possibilidade
de depositar os rejeitos) (Mathis, 2000).

O metabolismo social descreve a quantidade e qualidade de material que a
sociedade retira e deposita da natureza. A sustentabilidade de uma sociedade se
mostra além da quantidade e qualidade do material usado e da maneira como essa
retirada aconteceu. Isso é expresso por meio do conceito de colonização.
Colonização é definida como manipulação direcionada, duradoura e intencionada
de processos naturais como condição primordial para a satisfação das demandas
sociais. Ela envolve a necessidade de trabalho e a capacidade para organizar o
processo de trabalho. Uma vez feita a colonização, ela só pode ser mantida contra
a dinâmica da natureza usando inputs de energia e matéria. Pela co-evolução
entre sociedade e natureza, a colonização tende a ser um processo irreversível
tanto para os sistemas colonizados quanto para as sociedades que os usam.

Mostrar a quantidade total e a composição das entradas e saídas entre a
natureza e a sociedade é o objetivo geral de todos os instrumentos que se baseiam
em contabilidades de fluxos materiais. Conforme objetivos específicos de interesse,
existem métodos de medições específicas. Bringezu e Kleijn (1997) enumeram
seis tipos diferentes de análises relacionadas com fluxos materiais conforme o
objetivo principal da investigação.
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• Análise de fluxos de substâncias (substance flow analysis, SFA), no caso
de problemas ambientais ligados a impactos específicos de certas substâncias
(cádmio, mercúrio, zinco, CO2).

• Análise de fluxos materiais no caso de problemas ambientais ligados a
impactos específicos de certos materiais (plásticos, material de escavação, materiais
energéticos, biomassa).

• Análise de ciclo de vida (Life cicle assessment, LCA), no caso de problemas
ambientais ligados a impactos de certos produtos (baterias e carros).

• Contabilidade e análise de fluxos materiais para conhecer o throughput
(metabolismo) de empresas (unidades industriais, grandes companhias).

• Contabilidade e análise de fluxos materiais para conhecer o throughput
(metabolismo) de setores (indústria química, indústria da construção civil).

• Contabilidade e análise de fluxos materiais para conhecer o throughput
(metabolismo) de regiões (comunidade, região, país).

Todos os tipos de análise podem fornecer informações importantes para
guiar políticas públicas para um desenvolvimento sustentável. Por meio deles é
possível:

• detectar novos problemas ambientais (acúmulo de mercúrio em
indústrias de cloro);

• detectar novas soluções (redução da entrada na fonte em caso de materiais
não-degradáveis);

• comparar eficiências materiais de empresas ou ciclos de produção;
• calcular indicadores de consumo de material;
• visualizar o impacto ambiental de uma economia nacional fora da sua

fronteira;
• calcular perdas e desperdícios de material.

4. Análise de fluxos materiais como instrumentos de uma política de
desenvolvimento regional sustentável

Atualmente existem diversas abordagens metodológicas baseadas na
contabilidade de fluxos materiais, como o Material Flow Analysis (MFA). Essa
metodologia permite acessar a relação Sociedade-Ambiente por meio de dois
conceitos principais: o primeiro, o Metabolismo Econômico-Ambiental
(MEA), traz a noção de que a sociedade, por meio do sistema econômico,
retira recursos do ambiente, processa-os na intimidade de suas engrenagens e
deposita-os de volta no ambiente na forma de produtos e resíduos; o segundo,
a Colonização, traz a noção de que a sociedade, também mediada pelo sistema
econômico e visando adequar o ambiente aos seus interesses, intervém nele,
transformando-o para o atendimento de suas necessidades exclusivas, em
prejuízo de outras espécies.

O Material Flow Analysis (MFA) possibilita a análise do sistema econômico
por meio de seus fluxos materiais e não somente dos fluxos monetários, como
ocorre com os instrumentos clássicos. Por isso, ele permite medir a intensidade
material da economia, a racionalidade da utilização dos recursos naturais e o
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tamanho das mochilas ecológicas1. Informações dessa natureza permitem conhecer
o peso ambiental dos processos econômicos e viabilizam a construção de indicadores
de sustentabilidade com base empírica consistente (Machado e Frenzl, 2001).

Os resultados dos estudos de fluxos materiais em nível nacional mostram que
não há uma correlação entre bem-estar geral da população e a maneira como a
sociedade se relaciona com a natureza. A Demanda Total de Material (DTM) (total
material requirement, TMR)2 nos países industrializados oscila entre 64 t/cap/ano
e 75 t/cap/ano3 (Machado e Frenzl, 2001). Na maioria dos países industrializados
a eficiência material aumentou na última década, e eles conseguem produzir os
mesmos produtos e serviços com menos material. No entanto, o aumento da
eficiência é muito pequeno para reduzir o consumo de material em termos absolutos,
e isso se dá devido à tendência de crescimento das principais economias4.

Na União Européia, a demanda total de material em 1997 foi de 52 t/cap/
ano, o mesmo valor de 1980 (Bringezu e Schütz 2001:19 apud Mathis, 2000). No
nível das econômicas nacionais, a análise de fluxos materiais ganha cada vez mais o
status de um instrumento oficial de monitoramento de desempenho econômico5.

Uma região que procura a sua inserção dentro de uma relação sustentável
entre sociedade e natureza no nível global deve organizar o seu metabolismo de tal
maneira:

• que o impacto da sua economia fora da região seja mínimo;
• que os seus processos de colonização sejam organizados de tal forma que

eles minimizem a emissão de materiais tóxicos ou nocivos ao meio ambiente;
• que ele busque o aumento permanente da sua eficiência material e energética

(Mathis, 2000).
Para todas essas tarefas, a análise de fluxos materiais oferece um instrumento

capaz de subsidiar a tomada de decisões políticas. Evidentemente, a qualidade dessa
análise depende da qualidade de dados estatísticos disponíveis para o cálculo. No
nível das unidades sub federais, as contas regionais podem servir como ponto de

1 Trata-se da quantidade de matéria que é mobilizada pela economia, mas que não se integra aos produtos
gerados. Na seção que detalha a metodologia, esse conceito será tratado como fluxos ignorados.
2 A demanda total de material é o indicador mais abrangente de consumo material. Ele inclui, além do
consumo direto de material, os fluxos escondidos (hidden flows) ou mochilas ecológicas, isto é, material
retirado da natureza sem entrar no circuito econômico como mercadoria. Exemplo disso é o material estéril
que precisa ser retirado antes de se poder acessar uma jazida de recursos minerais. No cálculo da demanda
total de material estão inclusos também os fluxos escondidos ligados à produção das mercadorias que um
país importa, possibilitando assim a comparação entre países como bases de recursos naturais distintos
(Eurostat, 2001).
3 Uma exceção é o Japão, com 33 t/cap/ano devido ao reduzido consumo energético.
4 A discussão sobre o grau de aumento da eficiência material foi iniciada por F. Schmidt-Bleek e seus colegas
do Wuppertal Institut, na Alemanha. As opções variam entre o fator 4; isso corresponde a uma redução do
consumo de recursos naturais e energia por unidade de produção para um quarto do consumo atual dentro
de um prazo de 20 a 30 anos. O fator 10 prevê uma diminuição para um décimo do consumo atual dentro de
um prazo de 30 a 50 anos. Essa discussão é de grande importância para países em desenvolvimento, porque
somente por meio de uma redução significativa do consumo de matéria e energia nos países do Primeiro
Mundo os outros países terão a sua disponibilidade material e energia para produzir as mercadorias e serviços
necessários para aumentar o bem-estar da sua população (Mathis, 2000).
5 Veja as tentativas da Comissão Européia por meio do Eurostat, em conjunto com os órgãos de estatística
nacional, de elaborar padrões metodológicas para o MFA. Sobre as possibilidades de intercâmbio entre MFA
e o sistema integrado de contabilidade econômica e ecológica (SEEA), cf. Bartelmus e Vésper (2000).
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partida a ser aprofundado por outros dados disponíveis na administração pública
(exportação/importação/balanço energético etc.). Por meio do balanço de fluxos
materiais que o nível regional fornece, é possível identificar os setores que contribuem
mais para o consumo material e aqueles que empregam materiais que constituem
uma ameaça ambiental. Dentro de um processo decisório, essas informações podem
ser cruzadas com dados econômicos tradicionais (empregos no setor, inserção regional
do setor, contribuição fiscal) para uma análise multi-criterial possibilitando assim um
amplo leque de visões6. A decisão política de exigir dos agentes econômicos uma
redução dos seus fluxos materiais por meio do aumento da sua eficiência material
funciona também como um indutor de uma modernização ecológica no nível das
empresas. No longo prazo elas devem adquirir sistemas de contabilidade dos seus
fluxos materiais, que permitem um monitoramento permanente da eficiência material
e energética do seu processo de produção, completando assim as informações de
desempenho financeiro que a contabilidade tradicional lhes oferece7.

Eficiência como critério de decisão não precisa ficar restrita à analise de processos
de produção; é possível medir e comparar a demanda material de serviços, produtos e
obra de infra-estrutura. A categoria “entrada material por unidade de serviço” (Material
Input per Service Unit, MIPS) expressa o total do input de matéria e energia necessária
para a prestação de uma unidade de certo serviço8. No cálculo entra todo o material
movimentado na natureza (inclusive as mochilas ecológicas) até conseguir a unidade
de serviço. Essa análise de intensidade material fornece um valor em toneladas. O
MIPS é um indicador que visa, sobretudo, o lado da produção e menos o lado do
consumo. A entrada de material por unidade de serviço pode ser reduzida por meio
do aumento da eficiência no aproveitamento do material ou por meio do aumento
dos serviços que um produto pode prestar9.

Uma outra fonte de redução da demanda material e a emissão – além da modificação
da composição setorial da economia regional – consiste no aumento do reaproveitamento
de materiais intra regional. Para que isso seja possível, é preciso dispor de informações
detalhadas sobre os fluxos materiais (entradas e saídas) dos agentes econômicos. Com
essa informação, é possível identificar as saídas que possam servir de entradas para outros
processos econômicos10. A modernização ecológica dos processos de produção e a
formação de redes de reaproveitamento de material no nível regional ou local não se
implementarão sem uma participação ativa do poder público. Este precisa, além de
estabelecer metas para as empresas, oferecer possibilidades de adquirir as habilidades e
conhecimentos necessários para poder cumprir as metas11 (Mathis, 2000).

6 Sobre o uso de análises multi-criteriais (multi criteria analysis) em processos decisórios sobre questões de
sustentabilidade, cf. Rauschmeyer (1999).
7 Sobre as diferentes formas de Eco-Audit (ISO, EIA/RIMA, certificações etc.), cf. Fischer (1999).
8 Esse indicador elaborado no âmbito do Instituto Wuppertal (Schmidt-Bleek, 1997; Mathis, 2000).
9 Ver sobre MIPS os trabalhos de Föhlich, Hinterberger, Rosinski e Wiek (2000, 2000a) e Mathis (2000).
10 Um exemplo que mostra que redução de demanda material também se expressa em redução de custos é o
reaproveitamento de resíduos das serrarias pelas padarias para substituir a lenha ou a energia elétrica. Sobre possibilidades
e experiências com redes locais/regionais de aproveitamento de material, cf. Fichter e Kujath (2000).
11 Existem hoje vários instrumentos que visam a transformação de empresas em empresas sustentáveis. Um desses
instrumentos é a metodologia Compass (Companies and Sectors to Sustainability), elaborada pelo Instituto Wuppertal.
Ela tenta integrar aspectos ambientais – no nível do produto (life cycle) e de processos de produção – e aspectos
sociais (Kunhdt e Liedke, 1999 apud Mathis, 2000).
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5. Sistema de indicadores como guias para a sustentabilidade

Definidos os objetivos gerais da sustentabilidade nas suas diversas dimensões e
munidos de instrumentos para medir o grau de sustentabilidade, podemos agora
iniciar a nossa caminhada em direção à sustentabilidade. Para não perder o rumo
nessa árdua tarefa usam-se indicadores como guias que nos mostrarão se se está no
caminho certo ou se faz-se necessária uma mudança de rumo.

Um indicador de sustentabilidade é a representação quantitativa de um certo
parâmetro que fornece informações sobre um fenômeno que é importante para o
desenvolvimento sustentável (de Bryn e van Druinen, 1999 apud Mathis, 2000). Isso
significa que a escolha dos indicadores é um reflexo da maneira como é definida a
sustentabilidade, da escolha do sistema de referência para qual se procura a
sustentabilidade e da escolha das informações para representar o modelo escolhido.

Um marco inicial no uso de indicadores de sustentabilidade foi, sem dúvida, o
trabalho do Clube de Roma, que utilizou dados sobre crescimento econômico e uso
de recursos naturais para alertar sobre a insustentabilidade da atual forma de atuação
econômica. Após a publicação do Relatório Brundtland, as tentativas de elaborar
instrumentos para guiar a transformação em direção a um mundo mais sustentável se
multiplicaram. Uma das primeiras tentativas de derivar uma ampla gama de indicadores
de sustentabilidade foi feita por Liverman12.

Como exemplo de sistemas de indicadores com diferentes sistemas de referências
pode-se enumerar:

• A tentativa do World Watch Institute de medir a sustentabilidade global;
• O trabalho de Hohn Peet (1997, 1996) que tem como referência a

sustentabilidade da Nova Zelândia;
• Sustainable Seattle como tentativa de desenvolver indicadores para uma cidade;
• Argumentando contra um certo empirismo e voluntarismo na escolha dos

indicadores, Hartmut Bossel (1999, 1996a, 1996b) defende uma abordagem sistêmica
para definir padrões de sustentabilidade e a derivação de indicadores. Na sua proposta
ele trabalha com sete orientadores básicos, que são: Existência, para garantir a
sobrevivência do sistema; Efetividade, no seu esforço de segurar escassos recursos;
Liberdade de ação, frente à variedade ambiental; Segurança, contra os efeitos
detrimentais da variabilidade ambiental; Adaptabilidade, por meio da mudança das
suas estruturas aos desafios postos pelas mudanças ambientais; Coexistência com
outros sistemas do seu ambiente; Reprodução, para sistemas autopoiéticos;
Necessidades psicológicas, para sistemas que têm sentimentos; Responsabilidade,
para sistemas baseados na consciência.

Desses orientadores, ele deriva um conjunto de indicadores para os setores da
sociedade: sistema de infra-estrutura, sistema econômico, sistema social, sistema de
desenvolvimento do indivíduo, sistema político, sistema ambiental e sistema de recursos.
Por meio da elaboração de orientadores básicos para cada setor da sociedade é
construído o conjunto final dos indicadores.

Encarregado de acompanhar o processo de implementação da Agenda 21, a
Comissão para o Desenvolvimento Sustentável (CDS) da ONU foi obrigada a buscar

12  Lá, em Morati et al. (1993) encontram-se, também, exemplos para sistemas de indicadores desenvolvidos
antes de Brundtland.
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instrumentos de avaliação deste processo. Esses instrumentos deveriam ser capazes
de guiar a tomada de decisões políticas em direção a um desenvolvimento
sustentável, melhorar o grau de informação e possibilitar uma análise comparativa
e específica para cada país sobre o estado atual e o progresso em direção ao
desenvolvimento sustentável (UN, 1995). Para isso os indicadores deveriam ser:

• baseados em critérios científicos amplamente reconhecidos;
• relevantes para o desenvolvimento sustentável;
• transparentes na sua seleção, no seu cálculo e compreensíveis fora do

mundo acadêmico;
• quantificáveis, sempre quando for possível;
• limitados, conforme o seu objetivo.

6. Implementação de uma agenda regional e local

Um dos maiores problemas para implementação da Análise de Fluxos
Materiais como instrumento de uma política de desenvolvimento regional
sustentável é a promoção de um ordenamento territorial que compatibilize
interesses de ordem privada com os de ordem coletiva. Isso se manifesta na
destinação das terras públicas, bem como nas ações públicas de mitigação de efeitos
decorrentes da implantação de infra-estrutura e de grandes projetos. Uma questão
central é assegurar os direitos de populações mais vulneráveis frente à expansão de
atividades econômicas e conservacionistas na fronteira amazônica.

A forma como interesses fora do processo tradicional de tomada de decisão
podem se fazer presentes dentro de um processo discursivo depende das formas
institucionais que a região possui ou é disposta a criar. Podemos esperar diferenças
significativas entre a Amazônia e as regiões dos países do Norte, que já passaram
por processos de elaboração de agendas locais. A diferença é ao mesmo tempo
expressão de enfoques sobre o desenvolvimento sustentável nos países do Norte
e do Sul e de formas diferentes de inserção no processo de modernização.
Enquanto nos países do Norte a leitura do desenvolvimento sustentável se
concentra na tentativa de tornar sustentável o estilo de vida atual, nos países do
Sul prevalece a procura pelo desenvolvimento com a sua eterna promessa de um
futuro melhor. A necessidade – imposta pelas leis da natureza – de mudar o
atual caminho para poder assegurar o status quo de bem-estar consegue, nos
países do Norte, criar um grande comprometimento com a causa, que por sua
vez funciona como um consenso inicial facilitando os processos discursivos.

Em uma região de modernidade periférica como a Amazônia, esse consenso
inicial dificilmente pode ser encontrado. Aqui, a modernidade se processa como
instituição da diferenciação funcional da sociedade global no nível regional. Ela
se implanta assim, com caraterísticas regionais e conforme a maneira como o
Estado nacional se comporta na concorrência das nações. O Estado nacional se
coloca, portanto, entre o nível regional e o nível global, sem muita liberdade de
ação, porque a diferenciação funcional da sociedade global define as estruturas
em que o Estado nacional pode condicionar a região para o seu ingresso na
modernidade. A modernização, no nível regional, se processa dentro das
estruturas da sociedade funcionalmente diferenciada, e vale lembrar que na
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sociedade global não há uma distância de coordenação, nem a necessidade de
uma evolução para um equilíbrio. Isso tem diversas conseqüências para a forma
de modernização no nível regional (Mathis, 2000).

O que se observa no nível regional é um duplo obstáculo que impede a
formação de ordem. Primeiro, a formação dos sistemas funcionais é resultado
de um processo evolutivo, e por isso não há como planejar ou repetir no nível
regional o que aconteceu no nível global durante o processo da formação da
sociedade moderna. Evolução no nível regional significa que a modificação da
estrutura da sociedade sempre é modificação de estruturas antigas, por meio da
seleção de alternativas que se incluam dentro dessas estruturas antigas. O novo
sempre carrega consigo o velho. Nada garante que a improvável formação de
subsistemas como funções exclusivas aconteça. É muito mais provável que se
formem sistemas funcionais corruptos, no sentido de não conseguirem para si a
exclusividade de uma função dentro da sociedade regional. Expressão clara disso
é a meta-diferenciação inclusão/exclusão que corta verticalmente os sistemas
funcionais e que transforma a sua competência, a qual deveria ser universal, em
algo sujeito de uma decisão contingente dos sistemas sociais da sociedade. Desta
maneira, não há uma contenção mútua dos sistemas funcionais, e a sua integração
é muito baixa. A formação corrupta dos sistemas funcionais é mais acentuada
naqueles sistemas que ainda conseguem evitar a sua integração total nas regras
do jogo do sistema funcional da sociedade global. O sistema funcional da política
com a sua segmentação em Estados nacionais é, por isso, muito mais propício
do que a economia ou a ciência.

Em uma região onde, em grande parte, ainda existe uma cultura política
que mal respeita as instituições formais do sistema político e que tenta inibir
qualquer participação democrática, a manifestação e a inclusão de interesses
não-organizados dentro de um processo discursivo não é de se esperar. Em
geral, qualquer tentativa de ampliar a base de participação nos processos decisórios
é uma ameaça ao status quo daqueles que sabem lidar com as instituições de
poder político. Esse quadro da falta de um consenso básico dentro da sociedade
é reforçado pelo fato de que o caminho em direção ao desenvolvimento
sustentável não pode ser construído como algo que mantém o status quo, mas
como algo que explicitamente visa a mudança. E qualquer mudança provoca
resistência daqueles que não vejam os seus objetivos contemplados após a
mudança. Embora na dimensão ambiental ainda seja possível pensar em uma
solução win-win (ganhar-ganhar) para os interesses antagônicos, a
sustentabilidade econômica, social, ambiental e institucional dificilmente poderá
ser construída como projeto consensual, tão grandes os antagonismos que se
sentarão à mesa da negociação (Mathis, 2000).

Conclusões

Pode-se deduzir que o principal desafio para poder efetivamente implantar
processos de desenvolvimento sustentável é a necessidade de se buscar métodos
e maneiras capazes de medir e propor mudanças para regulamentar os fluxos
energéticos materiais dos sistemas econômicos. Em outras palavras, uma aparente
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velha discussão está ressurgindo em torno do modo de produção capitalista. Se
antigamente as matrizes da argumentação a favor de mudanças dos modos de
produção eram basicamente políticas e ideológicas, hoje enfrentamos a necessidade
de argumentar também, e sobretudo, em bases empíricas (Frenzl, 1997).

Atualmente, o modo do desenvolvimento é economizar força de trabalho
pelo preço de um aumento em valor absoluto de material e energia. A principal
proposta alternativa é de inverter o procedimento “economizar matéria e energia”
pelo preço de um aumento da utilização da força de trabalho (Ibidem).

Os conceitos de Metabolismo Sócio-Econômico (MSE) e Eficiência
Energético-Material (EEM) podem ser aplicados tanto em nível nacional, regional
ou de micro-regiões, como para processos produtivos em geral, produtos
específicos ou grupos de produtos. Também há exemplos de aplicação para
unidades produtivas ou empresas. Assim, por exemplo, uma transforma materiais
e energia em produtos e rejeitos. A idéia é relativamente simples, apesar de uma
certa complexidade operacional. Primeiramente, realiza-se um balanço input-
output dos fluxos energéticos-materiais do processo a ser analisado. Em seguida,
determinam-se as quantidades de energia e material efetivamente embutidas
nos produtos finais e as quantidades de rejeitos acumulados. Finalmente, se
relaciona a EEM com a quantidade de força de trabalho empregada e o balanço
monetário do processo. Assim é possível gerar uma visão mais clara sobre o
custo ambiental e a “saúde” do MSE da empresa (Frenzl, 1997).

Enfim, pode-se dizer que o principal desafio para implementar o
desenvolvimento sustentável regional e local é a produção e o levantamento de
dados necessários que sejam capazes de visualizar o estado atual da saúde do
nosso MSE e de formular propostas concretas para melhorar de maneira planejada
o conjunto de processos sócio-econômicos. Este é um caminho possível para
inverter a atual dinâmica do desenvolvimento, que apresenta claros sinais da
possibilidade de ser fatal para a humanidade.
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Abstract: This paper discusses the evolution of competition policy in
Brazil from a historical and comparative perspective. First, the structural
transformations of the Brazilian economy as well as the international
circumstances which made competition policy relevant are presented,
which permits a contrast with the evolution of other competition regimes.
Second, the challenges and peculiarities of implementing competition
policy in a developing economy and how such challenges were coped
with in the Brazilian case are presented. The major conclusion is that
best practices in the OECD countries cannot be automatically imported
without due attention to the peculiarities of a developing economy.

Keywords: Brazilian competition policy; developing countries; Brazilian
peculiarities; merger analysis; conduct analysis.

1. Introduction

The purpose of this article is to discuss the evolution of competition policy in
Brazil from a historical and comparative perspective. In contrast with the experience
of various OECD countries and the United States in particular, competition policy
has only recently become relevant in Brazil. Its increasing importance for public policy
has not been preceded by a gradual development of competition culture and
institutions. This fact has several implications for policy making. Best practices in the
OECD countries cannot be automatically imported without due attention to the
peculiarities of a developing economy.

The paper is divided in five sections, including this introduction. Section 2
underlines the structural transformations of the Brazilian economy as well as the
international circumstances which made competition policy relevant. This permits a
contrast with the evolution of other competition regimes. Section 3 describes the
different phases of competition policy in Brazil. Section 4 discusses the challenges and
peculiarities of implementing competition policy in a developing economy. Section 5
describes how such challenges were coped with in the Brazilian case. A final section
contains the major conclusions.

* Gesner Oliveira is Professor of Economics at Fundação Getúlio Vargas – São Paulo (FGV-SP), and Cinthia
Konichi is member of the Study Group on Regulation, Competition and Trade (SGRCT). This group
includes researchers from FGV-SP, the Instituto Tendências, also in São Paulo, and the Center for Brazilian
Studies, at Columbia University, in New York. A first version of this paper was presented at a special session
of the National Forum of the National Institute for Advanced Studies. Earlier versions were discussed at the
SGRTC. We thank the numerous suggestions and comments. The usual caveats apply.
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2. Structural reforms and stabilization: the preconditions for an active compe-
tition policy in Brazil1

The motivation for implementing competition policy in Brazil has been totally
different from the cases of the US, EU and other developed jurisdictions. As in many
other developing economies, competition policy has not been a consequence of the
natural evolution of a market economy. Initially it was an instrument to disseminate
market institutions after decades of import substitution during which the state played
a predominant role in capital accumulation. In the US, competition policy was a
natural outcome of the market economy. In Brazil it has been conceived as a policy
input to strengthen market institutions. Chart 1 summarizes the evolution of
competition policy in Brazil.

Although Brazilian competition legislation dates back to the thirties, its
implementation did not become relevant until the mid-nineties. Under the import-
substitution model, the Brazilian state intervened in a number of sectors in order to
induce industrialization. In addition to the prominent presence of the state, the model
was also characterized as a closed economy producing mainly for the domestic market.
On the basis of this structure, the Brazilian economy showed high growth rates that
were sustained until the mid-seventies.

After the oil shock, however, this model presented several limitations due to lack
of external funds and a fiscal crisis of the Brazilian state. In the period 1980-89, the
annual growth rate fell to 1%, well below the average of 7% sustained during the
period 1970-792. By the eighties inflation had already soared to triple digits and in
1989-90 Brazil experienced hyperinflation3. These factors, combined with falling
productivity in the state sector, led to major changes in the policy regime.

1 Sections 2 and 3 rely heavily on Oliveira and Fujiwara (2006), forthcoming in Northwestern Journal of International
Law & Business.
2 Data from the Brazilian Institute for Geography & Statistics (local acronym IBGE).
3 The average annual inflation rate in the eighties was 237%. Inflation reached 1,783% and 1,477% in 1989
and 1990 respectively.
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Five changes in particular explain the increasing importance of competition
policy. The first change was represented by trade liberalization. This process
had been initiated under the Sarney administration (1985-89) but was accelerated
by the Industrial & Trade Policy (Pice) introduced during Collor’s term (1990-
92). Trade liberalization was a relatively gradual process. Chart 2 shows the
decline in import tariffs. The Industrial & Trade Policy eliminated special import
regimes and reduced non-tariff barriers. The average import tariff dropped from
57.5% in 1987 to 13.4% in 1998, while the maximum tariff dropped from over
100% to 38.1% in the same period4.

4 See Kume et al. (2000).
5 Published April 12, 1990.
6 See Oliveira (1996, p. 88-92).

Second, privatization reduced direct state intervention. Federal Law 8031/
905 enacted the privatization program, which began the process of reducing
direct state intervention in the economy. Some companies were privatized during
the eighties but this did not produce a major change in the size of the state. The
enterprises privatized during that period had been acquired by the state owing
to financial difficulties, and their privatization simply meant resale to the private
sector. The total value of these transactions was relatively small: US$ 780 million.

The privatization program was accelerated by the Collor administration
and continued under Itamar Franco. During these two administrations (1991-
94) the program focused on privatizing enterprises in steel, petrochemicals and
fertilizers that did not require major regulatory changes. Receipts from
privatization totaled US$ 8.6 billion.

In the following period, under the first Cardoso administration (1995-
98), the program comprised the sale of the state-owned enterprises most directly
active in infrastructure sectors such as telecommunications, electricity and
railroads. Receipts totaled US$ 86.9 billion, of which US$ 70.3 billion
corresponded to actual revenue from sales6. Given the importance of this program
and the elements of natural monopoly involved in many of the affected markets,
regulatory issues became central to the public policy agenda.
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Thus the third change had to do with regulation. As part of the infrastructure was
privatized, it became clear that the state would have to design specific regulatory
frameworks. Brazil already had some government agencies with regulatory powers7,
but they did not have the same characteristics as the bodies created in the second half of
the nineties as part of the process of transforming the role of the state in the economic
sphere. In this context, competition authorities became important to complement the
process and interact with the regulatory agencies. Note that in the U.S. many regulatory
agencies preceded the antitrust authorities. In contrast, in Brazil they were created after
a competition law was in place8. Antitrust bodies were the ones with certain expertise to
deal with the vertical and horizontal problems which typically arise in regulated industries.

Another interesting contrast relates to the role of subnational governments.
In the U.S. the states were active in regulation. In Brazil the initiative was mainly
federal. A few Brazilian states followed suit in the areas where they had powers
to grant concessions, such as in natural gas and roads.

The fourth change was stabilization. Indeed, when inflation was high and
accelerating after the late seventies, there was no room for microeconomic
policies. Concerns with deadweight losses seemed superfluous when prices were
rising at more than 20%-30% per month9.

Indeed, inflation became the main concern after the mid-eighties. A dozen
stabilization plans were implemented between 1986 and the Real Plan in 1994.
Coordination of inflationary expectations through monetary reform, use of the
exchange rate as a nominal anchor and some effort to control the fiscal accounts
succeeded in lowering the inflation rate. Inflation averaged 8.17% in the period
1995-2005. Most forecasts point to single-digit levels for the next few years10.

The fifth change related to the international environment. In different forms,
competition policy became more important among policy recommendations.
Unctad had always been active in disseminating competition issues in developing
countries. The World Bank prescribed competition during the eighties as one of
the conditionality requirements for structural adjustment loans. Competition was
also included as one of the Singapore Ministerial issues in 1996 and a working
group on trade and competition was created at the World Trade Organization
(WTO)11. This group was very active until the Cancun meeting in 2001 when
competition was no longer a negotiation item in the Doha Round. Finally, the
creation of different multilateral fora such as the International Competition
Network (http://www.internationalcompetitionnetwork.org) or the Global
Competition Forum (http://www.globalcompetitionforum.org) stimulated the
adoption of national competition laws as well as emulation of so-called “best
practices” derived from international experience.

7 Such as the Central Bank (Bacen), created by Law No. 4595, December 31, 1964; the Private Insurance
Superintendency (Susep), created by Law No. 73, November 21, 1966; or the Securities & Exchange Commission
(CVM), created by Law No. 6385, December 7, 1976.
8 See Viscusi, Vernon and Harrington Jr. (1995).
9 See footnote 3 above.
10 Source: Getúlio Vargas Foundation.
11For information on WTO actions relating to competition policy, see the WTO website (http://www.wto.org/
english/ tratop_e/comp_e/comp_e.htm).
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The roles and characteristics of competition policy have varied according
to the stage of development of a particular country. In the case of Brazil,
competition policy became relevant only in the context of a more open and
market economy in the late twentieth century. The next section provides more
details about the evolution of competition policy in Brazil.

3. The three phases of Brazilian competition policy

Three phases of competition policy in Brazil can be identified, as indicated in
Chart 1 above. Chart 3 contains a list of the relevant legislation. The division is, of
course, arbitrary. A few competition cases occurred even when the policy regime
was characterized by strong state intervention, while the traits and vices of
interventionism persisted after a more modern competition law had been put in
place. Chart 4 sums up the historical development of Brazil’s competition legislation.

The first phase extends from enactment of the 1937 Constitution under the
Vargas dictatorship to the 1988 Constitution when the first steps towards a more
open economy were taken12. This phase was characterized by a high degree of state
intervention in the economy and a marginal role for competition policy. Indeed,
during import substitution, in which the state played a crucial role in production
and intervened directly in the markets, antitrust was not important at all.

During this first phase, there was no competition legislation in Brazil. Instead of
market protection, several initiatives aimed at providing instruments for the state to
intervene. Market protection in reality meant the legal possibility of state intervention.

Note that despite the difficulties of implementing competition in this phase, a
more modern competition law was enacted in 196213. A national competition authority,
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), was created the same year14.
The number of cases brought before Cade  in the following three decades was relatively
small, as shown in Section 5 below. But even this limited activity fostered the rise of
certain professional circles dedicated to antitrust in a few major cities15. Nevertheless,
Cade was not involved in policy making. The state sector remained dominant and
most markets were under some kind of direct or indirect government control. The
price control bodies Conselho Interministerial de Preços (CIP) and Superintendência
Nacional de Abastecimento e Preços (Sunab) had much more power than Cade.

The second phase started in the late eighties. The 1988 Constitution recognized
the central role of the private sector and the first trade liberalization measures were
introduced16. However, many sectors of the economy were still under direct
government control and price controls were not totally eliminated. This phase therefore
marks a transition period.

12 The 1988 Constitution is seriously defective in respect of macro policy and fiscal equilibrium but laid the legal
foundations for a more regulatory and less interventionist role of the state in the economy.
13 Law No. 4137, October 9, 1962.
14 Law No. 4137, October 9, 1962.
15 Farina (1990) pioneered in discussing the economic aspects of the early Cade experience. Ibracc documents and
various other publications reveal that a few scholars and professionals became active in São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte and Porto Alegre in the seventies and eighties.
16 Between 1988 and 1989, the average import tariff fell from 51% to 34%, and import procedures were simplified
with the reduction of some non-tariff barriers and the unification of some import taxes (Averbug, 1999, p. 46).
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The transition was characterized by a change of direction to a more open economy
with greater exposure to the world economy and less state intervention in comparison
with the import substitution period17. This process of structural transformation brought
about several other changes and made the previous price control system obsolete18.

Another feature of this phase was the continuing macroeconomic crisis
represented by hyperinflation. For an indexed economy like Brazil’s to achieve
stability, a specific strategy was necessary to coordinate economic agents so as to
reduce the extremely high rate of inflation to a single-digit annual rate. Thus
some kind of coordination mechanism was needed as part of the new policy regime.
This explains why it took some time to eliminate the price control bodies. On the
contrary, in fact, the government created a secretariat linked to the central
administration (the National Economic Law Secretariat, local acronym SNDE,
later renamed SDE) in 1990 and also resisted immediate extinction of the price
monitoring agencies19. Reluctance to eliminate old bureaucratic functions is usually
attributed exclusively to lobbying and political resistance on the part of the
bureaucracy. Such resistance in fact occurred in the Brazilian case, but there was
an additional reason for the gradual phasing out of the old price control regime20.

It became clear that the state would not be able to continue to lead the investment
and production process because of the profound fiscal crisis that characterized this
period. The economy was ravaged by hyperinflation in 1989-90. After a series of
failed attempts at stabilization, the 1994 Real Plan finally stamped out hyperinflation21.

Thus the third phase begins with the success of this stabilization program, the
Real Plan, prepared in 1993-94. Law 8884 of June 1994 was a landmark in this
transformation. Curiously, the political motivation for Law 8884 drew inspiration
from the notion of state intervention in the market, inherited from previous stages.
President Itamar Franco hoped the law would permit fast punishment of price
abuses in the pharmaceutical sector and demanded approval of what became the
new competition law as a condition for implementing the stabilization plan22.

Law 8884 introduced three major changes. First, it gave more power to a
technical body, Cade, which was made the last instance at the administrative level,
i.e. without appeal to any other body in the Executive branch. Second, it
transformed Cade into an independent council whose members served a fixed
term for the first time (two years). Third, it introduced merger control23.

17 See, for example, Oliveira and Turolla (2004).
18 Oliveira (1996).
19 Conselho Ministerial de Preços was extinguished in 1990 but the popular Superintendência Nacional de
Preços e Abastecimento (Sunab) persisted until 1997.
20 Oliveira (1996, p. 59-73) discusses price policy in this phase of the transition.
21 Among others, Oliveira (1996, Section II) discusses the implementation of the Real Plan.
22  Based on informal reports from different sources in the Brazilian government at the time of the elaboration
of the Real Plan.
23 Article 54 of Law 8884 retained part of the structure of art. 13 of Law 8158/91, which in turn was taken
over from art. 74 of Law 4137 (1962). The changes of Law 8884/94 may seem trivial nowadays. But at the
time they generated considerable resistance. The fact that a brilliant and liberal economist, Mário Henrique
Simonsen, considered the law a major threat to capitalism gives an idea of how the country lacked familiarity
with competition culture and legislation.
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Several provisions of Law 8884 were designed to promote competition.
For example, Cade is charged with “instructing the public on the forms of
infringement of the economic order”24. However, a careful analysis shows the
need for enhancements in case preparation and merger control, less bureaucracy
and more transparency, and swifter decision making.

In conclusion, the Brazilian economy experienced profound changes after the
late eighties. It was opened up to international goods and capital inflows. Direct
state intervention in production was replaced by regulation. Price controls aimed at
combating high inflation were replaced by competition policy. These changes should
have placed competition policy at the center of public policy. However, the usual
obstacles to effective implementation of competition policy tend to be even more
severe in a developing country, as the following section shows.

4. Challenges and peculiarities of implementing competition policy in
developing economies

Seven peculiarities of developing economies require technical attention when
implementing competition law. In econometric language, there is no need for a
new structural model, but the parameters are significantly different. Generally
speaking competition problems in developing countries are more severe and
authorities have fewer resources to cope with them.

First, the large informal sector has important implications. Chart 5 puts the
Brazilian informal sector in comparative perspective. Widespread informality
creates dual markets in several sectors and this may distort the analysis of formal
markets on which competition authorities focus. Three consequences for antitrust
analysis are especially pertinent:

24 From article 7, clause XVIII, of Law 8884 (1994), itself a minor amendment to art. 17, subclause (r), of
Law 4137 (1962).
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i) The market power of dominant formal firms may be overestimated owing
to underestimation of the price elasticity of demand.

ii) Additional noise in price information makes cartels more unstable and
cartel analysis even more difficult.

iii) Predatory pricing analysis may involve reviewing a broader set of policies
and in particular examining the ways in which imperfect enforcement of the
legislation may distort competition.

It is important to be clear about the definition of the informal sector which
is relevant at this point. The informal sector is defined here as a segment of the
economy where there is sufficiently high degree of non compliance with the
various types of legislation in order to affect relative prices in the market. It is
different from the informal sector discussed in part of the literature regarding
the subsistence economy which may be relevant for other purposes25.

Second, the size of the market matters in antitrust analysis. As a medium-
sized economy with many prominent multinational corporations, Brazil has
been affected by cross-border mergers and international cartels. The Kolynos-
Colgate case in 1996 and the more recent vitamin cartel are illustrative. This
requires cooperation with other national competition authorities. Another
consequence of a relatively smaller market is the tendency for concentration
ratios to be higher in most relevant markets. Moreover, in liberalized markets
whole sectors may have to be consolidated in order to gain economies of scale.

Third, the transition toward a more liberalized economy has implications
for the order of magnitude of the efficiencies that can be obtained through
mergers. In mature economies authorities tend to be skeptical about the

25 A more rigorous definition in line with this concept has benn proposed by Guedes and Ferres (2006).
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magnitude of such efficiencies, whereas for developing economies with a history
of significant inefficiencies due to price control and other distortions, certain
transactions may offer very large efficiency gains. The merger between the two
largest Brazilian breweries which led to the creation of Ambev in 1999 is illustrative.

Fourth, the infrastructure is precarious, as illustrated in Chart 6. Few firms
have access to and/or can afford the cost of certain port terminals, railroads
services and other facilities.

Fifth, higher transaction costs prevent new firms from contesting quasi-
monopolies. Transaction costs are relatively high in Brazil, as shown in Chart 7.
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The combination of the above two characteristics – precarious infra-structure
and higher transaction costs – leads to higher entry barriers and severe difficulties
in reallocating resources in the economy. Even after trade liberalization, several
input prices show little degree of sensitivity to international prices. Econometric
evidence for segments of fertilizer markets is revealing.

Sixth, unlike mature economies, developing economies lack a competition
culture. Markets and market institutions are in the process of being created. This
is one of the reasons competition advocacy becomes crucial in these countries26.

Seventh, political market failure is more severe in developing economies. Relatively
new and fragile agencies have to fight for a share of the budget to enforce laws that
may erode the power of vested interests. In contrast with trade policy, no specific
groups will benefit from successful antitrust enforcement whereas gains will be
diffused among millions of consumers. Constituencies to support active competition
policy are conspicuous by their absence. Disputes over Cade cases  very often reflect
private interests, rather than public competition concerns. In contrast with consumer
protection, competition issues are often distant from the consumer’s experience. It
is no small task to show how certain cases of abuse of market power in intermediary
and capital goods will eventually affect the final consumer. Thus it is not surprising
that almost all political parties have given little attention to competition policy in a
context of pressing social problems, poverty and inequality.

In sum, developing countries have more competition problems and fewer
resources. The next section illustrates how such difficulties have been dealt with in the
Brazilian case.

5. Challenges and peculiarities of implementing competition policy in
developing economies: the Brazilian learning curve

In contrast to most emerging countries, Brazil had early experience with
competition policy. Cade has acquired a certain tradition since its creation in

26 See, for example, Kovacic (1997) and Oliveira (2001).
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1962 (Law 4137)27. although it became much more active only after 1994 when
the present legislation was approved. As shown by Chart 8, the evolution of
Cade’s caseload is illustrative: the number of cases adjudicated per month averaged
just over 1 until the beginning of the nineties, increasing to 55.8 in 2001-03.

One of the important lessons of the reforms of the nineties is that the results
do not appear immediately after the formal enactment of the new legislation. Success
of a new legislation depends on a whole set of new procedures which have to be
developed by a group of civil servants and a new professional community who have
understood the spirit of the new legislation and are engaged in implementing it.

Cade’s decisions on mergers and acquisitions, such as the rulings on Colgate-
Kolynos in 1996, AmBev in 2000 and Nestlé-Garoto in 2004 have increased its
visibility. This did not necessarily result from a decision on the part of the
authority to prioritize mergers to the detriment of other practices, notably cartels.

The relative importance of merger cases in the nineties had to do with
three factors:

i) a sharp increase in cross-border mergers affecting developing countries
and as a form of foreign direct investment;

ii) the time taken to eliminate the backlog of conduct cases inherited from
the old price control period and develop new investigative tools against cartels;

iii) excessive control by the state of all transactions of the private sector.
The debate on whether conduct control is more or less important than

merger control has no real content. The goal should be to balance the various
fronts on which an antitrust agency operates at each stage of institutional
development. If the agency were perpetually restricted to conduct control, the

27 See Farina (1990) for a discussion of Brazilian competition policy before the nineties.
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formation of non-competitive market structures would increase the frequency
of infringements, partially or totally frustrating enforcement actions. On the
other hand, prioritizing merger control and neglecting conduct control would
contradict the reason for controlling mergers in the first place, which is to prevent
the abuse of economic power.

Indeed, the challenge is to achieve a proper balance between these two fronts
while also achieving productivity gains so that this can be done with the limited budget
available. The next two subsections discuss how the two areas evolved in Brazil.

5.1. Conduct control: settling accounts with the past, prevalence of the
rule of reason, and recent anticartel activity

The application of the usual concepts of antitrust in a developing economy
is not a trivial matter. This is particularly true with anticartel activity which
requires specific investigative techniques and well-designed incentives to get
cooperation from the private sector.

Conduct cases accounted for a majority of the total brought before Cade
in the initial period following the passage of Law 8884. However, it is frequently
argued that most cases related to past proceedings and ended up being set aside
for lack of detailed information or arguments28. Chart 9 shows the procedure
used for consideration of conduct cases.

28 It is also argued that the main sources of case law continue to be rulings on acts of concentration. This is
only partially true, as shown in the chapter on case law in Cade’s 1997 Annual Report.

However, the fact that most cases were held invalid and set aside represented
a necessary step to eliminate uncertainty for the private sector. As discussed
above, the circumstances of industrialization in Brazil created an environment
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in which government played a key role in controlling prices and market outcomes.
Thus as more rigorous criteria began to be applied to antitrust analysis, it was only
natural that a large proportion of cases should be dismissed. Indeed, this was a positive
development because it relieved the private sector of the burden of pending
administrative cases not supported by modern antitrust legislation.

Despite the slim chances of a verdict, these pending cases incur administrative
costs, increase uncertainty, and have a negative impact on the reputation of the company
involved and hence on its net asset value. Thus clearing the backlog reduces legal costs
and risks, and enhances the security of capital as well as the return on capital, with
positive effects on investment29.

After this early phase, improvements had to be made in order to combat
anticompetitive practices. First, Cade Resolution 20 (1999) contained an initial set of
guidelines for dealing with various types of misconduct. Basic information of this kind
was important after decades of price control and no repression of illegal business
agreements30.

Second, the Resolution confirmed the interpretation that there is no such thing
as a “per se” infringement in Brazilian law. Both vertical and horizontal practices must
be analyzed case by case, taking into consideration not only the costs resulting from
the impact, but also the possible efficiencies arising from the event, so as to arrive at
the net effects on the market and on the consumer31.

Third, Law 10,149 of 2000 provided important new instruments for conduct
control32. It permitted the creation of a leniency program, which has proved useful in
cartel enforcement, both in Brazil and other countries. It also gave powers to SDE to
conduct inspections and dawn raids.

The new legal instruments permitted a number of initiatives on the part of the
competition authorities. SDE created an antitrust compliance program; a few leniency
agreements were sealed for the first time; and more important, a number of
investigations of cartel activity were conducted. Cade decided on several cartel cases
which have provided some guiding principles to the private sector. Chart 10 presents
Cade’s decisions in conduct cases for the period 2000-05.
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29 See Salgado (2004).
30 As discussed above in Sections 2 and 3.
31 Appendix to Cade Resolution 20 (June 9, 1999).
32 Law 10,149 (December 21, 2000).

5.2. Merger control

Merger control by antitrust agencies is a common practice in mature
countries and has been gaining importance in emerging economies. Significant
growth in the caseload during the nineties reflected reorganization of the Brazilian
economy, as well as the old mentality of excessive control by the state of all
transactions of the private sector. As with the case of conduct control, there was a
learning period during which authorities improved their operational procedures
and a new mentality replaced the old interventionist view.

The following aspects should be highlighted: (i) low rate of rejection
of transactions submitted to Cade, with a declining rate of intervention in
the transactions examined; (ii) absence of bias against foreign capital; (iii)
de-bureaucratization of case preparation and procedures; (iv) development
of basic criteria for merger review, including the issuance of guidelines for
horizontal mergers in 1999-2000.

As in most jurisdictions, the percentage of cases in which conditions
were imposed was small in Brazil. Experience with merger review led to an
effort to reduce the bureaucratic burden on the private sector. At the outset,
most approvals were accompanied by performance undertakings under
article 58 of Law 8884. This changed after 1996. Mergers may now be
approved by Cade as long as they do not have anti-competitive effects. In
the period 1994-96, the notion had prevailed that in all cases approval of
a transaction required a conclusion that it added efficiencies. Chart 11
summarizes the procedures involved.

As noted above, the cost of merger control can be high immediately after its
introduction, when there is usually a lack of trained staff and competition culture.
Because of this problem, changes were made to procedures to ensure that the
analysis of acts of concentration produced faster and clearer results, and that
simple cases would be treated differently from complex cases.

Resolutions 1/95 and 5/96, and subsequently Resolution 15/98, were
steps in this direction because (i) they created a simplified procedure for analysis,
and (ii) they integrated and coordinated Cade’s activities with those of other
governmental bodies with legal attributions in this area: SDE (the Justice
Ministry’s Economic Law Secretariat) and Seae (the Finance Ministry’s Economic
Surveillance Secretariat)33.
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Article 54 of Law 8884 (1994) called for regulation to establish the universe
and format of the information to be provided by economic agents34. The aim
was to allow an analysis of market costs and benefits associated with an act of
concentration. More recently, summary proceedings have been introduced35.

The situation improved with the application of Resolutions 5/96 and 15/
98, although further changes were still necessary36. To these factors was added
the peculiarity of Law No. 8884 which allows for “a posteriori notification”37,
so that applicants may (and in most cases do) carry out a transaction and only
then submit it for approval to Cade. The longer Cade takes to rule on a case,
the more adverse the effects of this provision, because:

33 Cade Resolution 1 ( May 21, 1992); Resolution 5 (August 28, 1996); Resolution 15 (August 19, 1998).
34 Law 8884 (May 11, 1994).
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i. any negative effects on competition caused by the transaction will tend to
become more concrete while the transaction is under analysis;

ii. the cost of any divestment will be higher owing to the need to undo a growing
group of transactions derived from the original transaction;

iii. it increases legal uncertainty for the private sector.
Important changes were introduced in the wake of the experience of the Ambev

case. Cade’s Resolution n. 28 introduced two mechanisms to suspend the
consummation of the transaction: the “precautionary order” and the “Agreement to
Preserve the Reversibility of the Transaction” (local acronym Apro). Both instruments
prohibits the merging parties to make irreversible actions in order to conclude the
merger. The main difference between them is that, while the “precautionary order” is
imposed by Cade (being issued ex officio or in response to a petition by Seae, SDE,
Cade’s Attorney General or a third party), the Apro constitutes a consensual agreement
between Cade and the merging parties and it was, from among these two mechanisms,
the most used procedure henceforth.

In addition, the introduction of a fast track procedure by SDE and Seae to the
analysis of acts that clearly have no impact on competition38 lowered the amount of
time necessary for the judgment of these cases.

More recently, a debate about the reinterpretation of the meaning of the threshold
has taken place in Brazil. The present threshold, which is a total annual turnover of R$
400 million, has been widely criticized. Cade changed its earlier interpretation that the
amount would refer to total sales in the world and not only to the Brazilian market39.

Moreover the proposed bill to reform the competition law proposes to diminish
the threshold to R$ 150 million and requires that the other part be a business of R$
30 million at least. However, some exercises show that such criterion can increase and
not diminish the number of cases and consequently increase the workload of
competition agencies40.

35 Article 16, Cade Resolution 12 (May 31, 1998).
36 Cade Resolution 5 (August 28, 1996); Resolution 15 (August 19, 1998).
37 Law 8884 (May 11, 1994).
38 Such as (1) the purchase of franchisees by their franchisors, (2) cooperative joint ventures created to enter
a new market, (3) corporate restructuring within a single business group that entails no change in control,
(4) acquisition of a Brazilian firm by a foreign firm that has no (or insignificant) business interests in Brazil,
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5.3. Prospects for competition policy in Brazil

Almost 12 years after Law 8884 was passed, it is possible to suggest a
modest reform agenda. Indeed, a bill is currently before Congress for that
purpose. The main feature is the reduction of bureaucracy. The three antitrust
bodies would be reduced to two, Cade and Seae, with SDE regulating consumer
protection. Only Cade would investigate, prepare and adjudicate cases. Seae
would be in charge of the interaction between competition policy, regulatory
agencies and competition promotion.

Another important instrument proposed by the bill is the possibility of
pre-merger review. This could reduce transaction costs in principle, but if the
decision-making process remains slow, pre-merger review could end up blocking
important economic outcomes. The bill also gives Cade commissioners a longer
term (four years instead of two) and stipulates that it is not to be concurrent
with the president’s term. Both changes should increase its autonomy. However,
the bill still lacks greater attention to the peculiarities of developing economies
mentioned in Section 441.

(4) acquisition of a foreign firm that no (or insignificant) business interests in Brazil by a Brazilian firm, (6)
replacement of an economic agent where the acquiring firm did not previously participate substantially in
the target market or in vertically–related markets, and (7) acquisition of a firm with a market share small
enough to be unquestionably irrelevant with respect to competition. See SEAE/SDE Joint Ordiance n. 1, of
February, 2003 and IDB-OCDE (2005) for more details.
39 See Cade´s decision on ADC Telecommunications Inc. and Krone International Holding Inc.of January 19, 2005.
40 Based on a unpublished report by Tendencias prepared for the industry federation of the State of São
Paulo.
41 A special report prepared by Instituto Tendências contains a number of concrete suggestions to the project
law sent to Congress.
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6. Conclusions

Competition policy in Brazil can best be understood as part of a process of
market liberalization. In the US competition policy became important as a
consequence of evolution of the market economy. In Brazil it has been an
instrument to promote the market economy and its institutions. Competition
values and culture are already present in mature economies. They are still being
created and disseminated in developing economies. As a consequence, the positive
effects of a competition law are not immediate and a learning period is necessary.

The very existence of antitrust in Brazil was only possible as a result of
these liberalizing reforms, since there is no role for competition policy in an
economy with price controls and heavy state intervention in production. In
turn, competition policy is essential in promoting competitive markets in
developing countries, and its introduction is needed in order to face some issues
of privatization and trade liberalization.

It is not possible to reproduce the typical competition law of a developed economy
in the context of a developing economy. As the Brazilian experience suggests, a number
of peculiarities of developing economies have to be taken into account.

Finally, although progress has been made in the last ten years, institution
building is far from complete. Important changes must be made to guarantee
greater efficiency, fair procedure and autonomy for the antitrust authorities. It
will be necessary to contemplate the specific characteristics of a developing
economy and, most of all, the particular consequences of a large informal sector
for antitrust analysis.

In this context, we make ten suggestions to achieve “better practices” of
competition policy in Brazil.

1. Continuous elimination of excessive bureaucracy
The reduction of the antitrust bodies constitutes advance in the

modernization of Brazilian competition policy. However, competence duplication
still remains between Cade and Seae.

2. Speedy process
Deadlines should be fixed without the suspension possibility and it should

be prevented the possibility to reopen the stage of probatory instruction to
each stage of the process.

3. 24 hour-service in competition
The creation of a substitute position or the possibility of invocation of

directors of regulatory agencies would always guarantee the minimum quorum
for the judgments. Vacations would be eliminated and a 24-hour service would
be created.

4. Caution and flexibility with the merger notification threshold
The change in the merger notification threshold can increase and not

diminish the number of cases and consequently burden the work of competition
agencies. Nowadays, any operation related to economic concentration must be
notified if any of the players involved in the merger had an annual gross revenue
in its last financial statement equal or higher than R$ 400 million or if one of
the parties acquires, after the merger, at least 20% of the market share in a
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relevant market. The bill proposes to diminish the threshold to R$ 150 million and
requires that the other part represents a business of R$ 30 million at least. It was
estimated that such criterion increases the number of notifications as a net effect.

Moreover, the change in the notification threshold imposes a more rigid
control over medium national companies than over multinationals that still do
not have relevant business in the country.

5. Transparency
The high degree of current transparency should be kept. Moreover, public

hearings and consultations are mechanisms that can be extended. An annual
reportshould be presented to Congress every semester.

6. Need for gradualism and flexibility
New rules require a transition period so agents can suit themselves. Increases

in the productivity must precede new norms. Such care is particularly important
in pre-merger reviews, which is introduced in the bill. If the current delay persists
in the pre-merger reviews, Cade can halt the economy.

7. Interaction with regulatory agencies
The bill will be effective only if it is articulated with the regulatory agencies reform.
8. Need for consumers participation
Efficient mechanisms to diminish consumers’ organization costs have not

been created so far. These mechanisms could guarantee effective consumers’
participation in competition policy process.

9. Human resources
It is laudable the introduction of an article in the bill that states the creation

of  200 positions to equip the competition agencies with human resources. But it
would be necessary to have specific careers for competition policy and regulation.

10. Caution with “best practices”
Competition policy should be designed with careful attention to the

peculiarities of these countries. There are not prepared models that can be
imported to developing economies.
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Teoria do comércio
internacional: correntes e debates

Ivan Tiago Machado Oliveira*

Resumo: O presente artigo visa analisar, a partir de uma revisão
bibliográfica, as principais teorias que tratam do comércio
internacional, identificando de forma aprofundada seus fundamentos
e interligações “evolutivas”, além dos pontos de divergência entre
as mesmas. Apresenta-se, num primeiro momento, a abordagem
liberal-tradicional (clássica e neoclássica), seguida das análises ligadas
à teoria crítica do comércio estratégico de Friedrich List e Raúl
Prebisch.  Ademais, os novos modelos teóricos do comércio
internacional são analisados. Não obstante as divergências teóricas
existentes, fica claro que o entendimento do instrumental teórico-
analítico é fundamental para a compreensão da relação entre trocas
internacionais e o processo de construção e desenvolvimento
econômico de uma nação.

Palavras-chave: Teoria Econômica, Economia Internacional,
Comércio Internacional.

Introdução

A discussão sobre o comércio internacional é um dos pontos mais antigos
e controversos no debate econômico. O estudo dos determinantes das trocas
comerciais internacionais tem sua evolução ligada à própria evolução da
Economia enquanto ciência. Desde os mercantilistas, quando se inicia um
processo de entendimento e sistematização do conhecimento econômico,
passando pelos clássicos e neoclássicos, além dos “desenvolvimentistas”, a
análise das trocas internacionais tem seu lugar garantido e engendra os mais
acalorados debates acerca de suas benesses ou malefícios/limitações ao processo
de desenvolvimento econômico das nações.

Na análise do comércio internacional, é de fundamental relevância a
constatação dos determinantes do comércio: entender o porquê da existência
de comércio entre as nações, seus fundamentos básicos, o padrão de comércio,
quais os preços das exportações/importações, que quantidades são ou poderiam
ser exportadas/importadas, quais são as diretrizes determinantes da política
comercial dos países. Estes são alguns dos questionamentos básicos quando
dos estudos das teorias do comércio internacional. As teorias buscam justamente
demonstrar o porquê da existência do comércio e quais seus benefícios reais e
seus custos para o crescimento econômico da nação.

* Ivan Tiago Machado Oliveira é mestrando em Economia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e
pesquisador associado ao Laboratório de Análise Política Mundial (Labmundo) da Escola de Administração
da UFBA. E-mail: ivantiagomachado@hotmail.com.
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Vale salientar, desde já, que não podemos vislumbrar um arcabouço teórico
único, que consiga abordar de forma completa as interações, conflitos e interesses
presentes no jogo do comércio internacional. Não há nada de novo nesta constatação.
Jacob Viner, já na década de 1950, alertava para tal fato. Sobre esta constatação,
Gonçalves (2005) expõe:

Dadas as complexidades dos temas e a influência de variáveis heterogêneas, não
é possível obtermos uma teoria geral e única do comércio internacional. É importante,
por isso, termos um balanço dos diferentes enfoques teóricos do comércio
internacional. (GONÇALVES, 2005, p. 97)

Independentemente das variações teórico-analíticas, um conceito-chave
para o estudo das teorias do comércio internacional é o de vantagem
comparativa. Criado e desenvolvido por David Ricardo em sua obra Princípios
de Economia Política e Tributação, de 1817, o princípio da vantagem
comparativa nos revela que o comércio internacional será benéfico para os
países mesmo se um determinado país puder produzir mais eficientemente,
em relação aos demais, todos os produtos que consome. As principais teorias
do comércio internacional se baseiam neste princípio, podendo divergir quanto
aos determinantes das vantagens. Os críticos também tomam o princípio da
vantagem comparativa e suas bases de sustentação como ponto fundamental
de suas construções analíticas alternativas.

Feita esta breve introdução, vamos agora seguir na nossa análise e
apresentar as principais teorias do comércio internacional. Primeiramente,
discutiremos as teorias “puras” do comércio internacional, analisando seus
fundamentos e desenvolvendo os modelos ligados à abordagem liberal-
tradicional. Em seguida, apresentaremos as críticas de Friedrich List e Raúl
Prebisch às abordagens tradicionais do comércio internacional, e também suas
proposições teóricas acerca das políticas de comércio estratégico. Ademais, os
novos modelos teóricos de análise do comércio internacional serão
apresentados, identificando-se suas principais contribuições ao debate teórico
na área. Por fim, apresentaremos as considerações finais acerca da importância
do estudo das teorias do comércio internacional para o entendimento da
realidade das trocas internacionais.

Os modelos teóricos clássico e neoclássico do comércio internacional

Contra a visão mercantilista, que via o comércio internacional como um
jogo de soma zero, e influenciado pelos escritos de David Hume e do
fisiocratismo francês, Adam Smith lançou sua análise sobre as trocas
internacionais não focando nos interesses e objetivos da nação de forma geral,
mas colocando as necessidades dos agentes econômicos como objeto principal
de sua análise. Antes de apresentarmos a teoria clássica sobre o comércio, é
importante que se compreenda a teoria do valor-trabalho dos mesmos, base
teórica fundamental do seu pensamento.

Os clássicos desenvolveram a teoria do valor-trabalho a partir da qual
lançaram bases para sua interpretação do mundo econômico. Segundo essa
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teoria, o trabalho, observado como um elemento homogêneo, é o equalizador
das trocas. Ademais, supõe-se pleno acesso ao mercado de trabalho,
concorrência perfeita e inexistência de limitações institucionais1. Ademais,
Smith, em sua obra-prima A Riqueza das Nações (1776), deixa clara a idéia de
que a especialização advinda da divisão social do trabalho é um ponto
fundamental para o aumento da produtividade do trabalho na economia e, assim,
de sua riqueza material. A partir do lançamento de tais bases conceituais e
analíticas, Smith nos apresenta uma teoria das trocas internacionais fundamentada
na idéia de vantagem absoluta de custos.

Tendo em vista sua visão de riqueza como capacidade de compra, isto é,
aquilo que se pode comprar com o dinheiro, Smith coloca que o comércio
internacional traz bem-estar ampliado à sociedade quando permite que esta
adquira produtos do exterior para a satisfação das necessidades dos indivíduos.
Além disso, e mais importante ainda, devido à propensão da natureza humana a
trocar, negociar produtos, que é limitada pelo tamanho do mercado e que
fundamenta o aumento da produtividade do trabalho a partir da divisão social
do mesmo, a expansão do comércio internacional aumenta o mercado para os
produtos produzidos pela economia nacional, permitindo o aprofundamento
da divisão do trabalho e contribuindo para o incremento da riqueza das nações.

Dessa forma, os países exportam, segundo a visão de Smith, os produtos
nos quais seus custos de produção absolutos sejam menores e importam aqueles
nos quais seus custos de produção absolutos sejam superiores aos de seus parceiros
comerciais. O resultado seria o aumento da produção, da riqueza das nações e
do bem-estar mundial, como um todo. A lógica por trás da teoria das vantagens
absolutas smithianas está ligada à especialização absoluta.

Não obstante a relevância da contribuição de Smith com sua análise via custos
absolutos, muitas questões permaneciam sem resposta. Tendo em vista as diferenças
entre as estruturas produtivas dos países, seus graus de desenvolvimento distintos,
como poderia haver comércio internacional entre nações quando uma nação tem
vantagens absolutas de custos em todo o seu espectro produtivo em relação a seus
parceiros comerciais? Como defender uma abertura comercial geral como meio
de alcançar um maior bem-estar na sociedade, dada a existência de tal complexidade
e diversidade produtiva entre as nações? Para responder a tais questionamentos, o
princípio das vantagens absolutas foi deixado de lado. Entra em cena o conceito
que vai dar embasamento, até hoje (ainda que com algumas atualizações), à defesa
do livre comércio: o conceito de vantagem comparativa.

David Ricardo foi quem primeiro advertiu sobre a insuficiência analítica da
teoria smithiana do comércio internacional. Ricardo observou que a idéia de
vantagens absolutas poderia ser utilizada para se determinar o padrão de comércio
interno de um país que apresente perfeita mobilidade dos fatores de produção,
mas não para o comércio internacional, onde há a presença de imobilidade (ou
baixa mobilidade) dos fatores de produção. Vale relatar, portanto, que a tese de

1 É importante não se esquecer que David Ricardo irá traçar suas considerações teóricas acerca do comércio
internacional, focando em questões ligadas à terra, sua relativa escassez e seus impactos sobre a estrutura
competitiva interna entre setores.
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Smith é na verdade uma ocorrência particular da abordagem mais geral de
Ricardo. O autor irá colocar, então, que mesmo se um país for produtivamente
superior a todos os outros com quem pode comerciar, ou seja, mesmo se ele
tiver vantagens absolutas de custos para todos os produtos que produz e consome,
haverá benefícios para que este país se engaje nas trocas internacionais e melhore,
assim, o bem-estar de sua sociedade como um todo. Como já foi dito, o foco
analítico diferencial de Ricardo em relação a Smith é a análise a partir de bases
relativas de produtividade entre as nações, sendo estas a chave para o
entendimento do porquê da existência de comércio internacional de bens, assim
como do padrão de trocas comerciais entre as nações.

Ricardo usou a análise hipotética dos custos de produção de vinhos e tecidos
em Portugal e na Inglaterra2. Segundo sua hipótese, Portugal teria custos de
produção tanto de vinho como de tecidos mais baixos que a Inglaterra, mas
mesmo assim o comércio entre os dois geraria benefícios mútuos, fundados na
análise das vantagens relativas.

Para melhor entendermos a teoria das trocas ricardianas, podemos fazer
uso do conceito de custo de oportunidade. Consideremos áv e âv como quantidades
de unidades de trabalho requeridas para a produção de vinho em Portugal e na
Inglaterra, respectivamente, e át e ât como quantidades de unidades de trabalho
necessárias para a produção de tecido em Portugal e na Inglaterra, também
respectivamente. Assim, a relação áv/át representa o custo de oportunidade de
produção de vinho em relação à de tecido em Portugal e âv/ât o mesmo custo
de oportunidade na Inglaterra. Se áv/át < âv/ât temos que a produção de vinho
em Portugal apresenta menor custo de oportunidade em relação à produção
inglesa e, portanto, o primeiro terá incentivos para especializar-se na produção
de vinho e exportá-lo para o segundo, enquanto este se especializará na produção
de tecidos e transacionará com o primeiro em troca de vinhos. É fácil notar, a
partir dessa visão, que o comércio entre Portugal e Inglaterra traria ganhos para
ambos. Tais ganhos podem ser vislumbrados tanto a partir da observação do
comércio como meio indireto de produção quanto ao se examinar como o mesmo
afeta as possibilidades de consumo de cada país, que se ampliam claramente.

A partir dos pressupostos do modelo ricardiano, pode-se observar que os
mesmos não são a melhor representação da realidade e, por isso, suas conclusões
devem ser devidamente qualificadas e posicionadas. Krugman e Obstfeld (2001,
p. 33) apresentam algumas críticas à especialização extrema da economia,
característica das economias analisadas no modelo clássico. Alguns motivos pelos
quais numa economia real não se observa uma extrema especialização: 1) quando
se considera a existência de mais de um fator de produção, a tendência à
especialização fica reduzida; 2) o protecionismo industrial; 3) o custo do
transporte internacional é positivo e pode ser tão alto que leve uma economia à
auto-suficiência em certos setores.

A teoria das vantagens comparativas de David Ricardo é criticada em suas
bases irrealistas e especificas sobre tecnologia, estrutura industrial e condições
macroeconômicas e mobilidade dos fatores trabalho e capital. Não obstante tais

2 Vale lembrar que a unidade básica de análise é o trabalho. Portanto, os custos são dados em unidades de trabalho.
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3 Para tal, Samuelson considerou condições que não são vislumbradas na realidade econômica, dentre elas:
1) homogeneidade de fatores de produção; 2) mobilidade internacional de bens sem gravames; 3) identidade
das técnicas de produção; e 4) concorrência perfeita nos mercados de fatores e bens.

críticas, Ricardo deixou um legado importante à teoria econômica. Seu conceito
de vantagens comparativas, mesmo com deficiências, deu nova fundamentação
ao debate sobre os padrões das trocas internacionais e engendrou novas
formulações teóricas que buscam analisar o comércio internacional, seja para
refutar o livre-cambismo enquanto meio de alcance do desenvolvimento
econômico de uma nação, seja para defendê-lo, como faz o modelo teórico
neoclássico Heckscher-Ohlin-Samuelson (H-O-S).

Em 1919, Eli Heckscher lançou seu trabalho seminal sobre o comércio
internacional, a partir de um enfoque neoclássico. Ele vai, na verdade, incorporar
novas variáveis ao estudo dos determinantes do comércio entre as nações e tentar,
sobretudo, avaliar os impactos sobre a distribuição de renda num país quando o
mesmo se abre ao comércio com o exterior. A noção de vantagens comparativas,
diferentemente do modelo clássico, foi ligada às diferenciações na dotação dos
fatores produtivos de um país. Gonçalves (2005) relata:

Ao incorporar os fatores básicos de produção (trabalho, terra e capital) à sua
análise, Heckscher ampliou o modelo ricardiano, no qual os preços relativos
refletiam a produtividade relativa do trabalho. Porém, é a suposição de igualdade
internacional de tecnologia que gera as bases para as propostas principais do
modelo neoclássico de comércio exterior (o modelo de Heckscher-Ohlin)
(GONÇALVES, 2005, p. 102).

Na tentativa de avaliar a relação entre distribuição de renda e comércio
internacional, Heckscher desenvolve a idéia de que haveria uma equalização dos
preços relativos dos fatores de produção com o comércio internacional.

Vale salientar que Bertil Ohlin deu prosseguimento no desenvolvimento do
modelo de Heckscher nas décadas de 1920 e 1930, dando ao mesmo a configuração
que se encontra hoje como o modelo neoclássico. Em 1948, Paul Samuelson,
fundamentado em pressupostos não muito realistas, utilizou-se de métodos
matemáticos para testar a hipótese de equalização dos preços relativos dos fatores, por
isso o modelo é conhecido atualmente como modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson3.

Um ponto interessante que nos é colocado por Gonçalves (2005) é que, na
verdade, o modelo teórico seminal desenvolvido por Heckscher foi, de certa forma,
desconfigurado em seu processo de desenvolvimento. No prefácio à edição inglesa
de seu artigo, que fora primeiramente publicado na Suécia, seu país de origem,
Heckscher coloca: “Deve-se enfatizar aqui que o termo ‘fator de produção’ não
se refere simplesmente às amplas categorias de terra, capital e trabalho, mas às
diferentes qualidades de cada uma destas. O número dos fatores de produção,
portanto, é praticamente ilimitado” (HECKSCHER, 1919, apud GONÇALVES,
2005, p. 102). Podemos verificar, pois, que o modelo neoclássico simplificado,
onde se toma como pressuposto para a existência de dois países, dois produtos e
dois fatores de produção – modelo tipo 2x2x2 –, aparenta apresentar uma quebra
parcial em relação à abordagem original de Heckscher acerca dos determinantes
das vantagens comparativas das nações no comércio internacional.
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“A contribuição central de Heckscher, que Ohlin desenvolveu em seguida,
consiste em explicar a troca internacional com base na abundância ou na escassez
relativa dos vários fatores de produção de que são dotados os países” (BADO,
2004, p. 07). O teorema de Heckscher-Ohlin assevera, pois, que um país terá
vantagens comparativas no produto cuja fabricação utilize, de forma intensiva,
o fator de produção abundante no mesmo. Dessa forma, cada país produzirá e
exportará os bens intensivos no fator de produção profuso em seu território
econômico4.

No modelo H-O-S, as trocas internacionais serão identificadas como a troca
de fatores abundantes por fatores escassos. Isto é, a mobilidade internacional
dos bens serve como substituto à mobilidade dos fatores de produção entre as
nações, algo muito mais difícil. Tais trocas, ademais, somadas à divisão do
trabalho, acabam por efetuar uma equalização dos preços dos fatores de produção
em nível mundial, segundo a teoria neoclássica. Contudo, é importante salientar
que duas condições importantes devem ser observadas para que haja a equalização
dos preços dos fatores, como coloca Baumann et al. (2004, p.25), quais sejam:
1) necessidade de alguma proximidade entre as dotações fatoriais dos países
analisados; e 2) a inexistência de uma especialização completa dos países
considerados.

No que concerne à interação entre comércio internacional e distribuição
de renda, a teoria neoclássica nos apresenta a avaliação de que os setores da
economia do país que se encontram envolvidos na produção de bens intensivos
no fator abundante serão beneficiados com o comércio internacional. Já os setores
que produzem bens intensivos em fatores escassos, concorrentes com
importações, sairão prejudicados com a abertura ao comércio com o exterior.
Krugman e Obstfeld (2001, p.80) apresentam dois aspectos importantes a serem
considerados acerca do processo de distribuição de renda com o comércio
internacional no modelo neoclássico, quais sejam: 1) a distribuição de renda é
afetada temporariamente se nos reportarmos à análise da imobilidade dos fatores;
e 2) o comércio internacional afeta significativamente e de forma mais permanente
a distribuição considerada em grandes grupos de fatores: capital, terra, trabalho.

Vale frisar que a observação mais atenta dos fluxos de comércio internacional
atualmente acaba por apresentar certas inconsistências analíticas do modelo
neoclássico do comércio internacional, quando da tentativa de explicação da
realidade comercial e dos determinantes dos padrões de comércio entre as nações.
A maior parte do comércio mundial é feita entre países desenvolvidos, os quais
apresentam dotações fatoriais relativamente similares, caso que o modelo H-O-
S não pode explicar. Ademais, os críticos irão questionar algumas idéias
subjacentes ao modelo liberal neoclássico, como em relação à difusão do
progresso tecnológico por meio do comércio internacional. Apesar das críticas,
o modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson de comércio internacional apresenta
visível utilidade, quando da análise dos impactos sobre a distribuição de renda
de um país, advindos do envolvimento do mesmo no comércio internacional.

4 A abundância relativa de determinado fator num país pode ser observada tanto em termos físicos quanto
em termos de preço de fatores.
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5 [...] o sistema protecionista de nosso tempo é conservador, enquanto o sistema de livre comércio é destruidor.
Ele quebra antigas nacionalidades e leva o antagonismo entre o proletariado e a burguesia ao seu extremo.Em
uma palavra, o sistema de livre comércio acelera a revolução. É somente neste sentido revolucionário, senhores,
que eu voto a favor do livre comércio. (Tradução livre)
6 Para uma análise mais aprofundada sobre o pensamento de Fichte, ver Almeida (1999).

Teoria do comércio estratégico: o protecionismo “educador” de List e a
visão de Raúl Prebisch

O debate teórico-ideológico entre livre-cambistas e protecionistas esteve
presente na história do pensamento econômico mesmo muito antes dos Clássicos
(dizem que se pode observar o debate sobre o comércio e a proteção mesmo em
obras de Aristóteles). Nesta questão, nem sempre as coisas podem ser observadas
tão claramente, existindo muitas vezes aspectos e posições aparentemente
destoantes, que demarcam a complexidade analítica do processo. Talvez, por
exemplo, um observador menos atento possa pensar que encontramos em Karl
Marx um defensor da proteção do comércio nacional contra o capitalismo
globalizante, considerando-se a importância da obra do autor para o pensamento
esquerdista no século XX – esquerda essa que teve (e, em geral, ainda tem) forte
tendência protecionista. No entanto, como observado em seu discurso na
Associação Democrática de Bruxelas em 9 de janeiro de 1848, Marx deixa claro
seu posicionamento em favor do livre-cambismo.

[...] the protective system of our day is conservative, while free trade system
is destructive. It breaks up old nationalities and bushes the antagonism of the
proletariat and the bourgeoisie to extreme point. In a word, the free trade system
hastens the social revolution. It is in this revolutionary sense alone, gentleman,
that I vote in favor of free trade [Grifo nosso] (MARX, 1848, p.09)5.

Na verdade, uma defesa contundente e fundamentada numa inter-relação de
elementos de posição em prol do protecionismo surgirá na região que hoje chamamos
de Alemanha, no fim do século XVIII e início do XIX, por meio dos escritos de
Johann Gottlieb Fichte. Sua principal obra, intitulada O Estado Comercial Fechado,
publicada em 1800, pode ser considerada o livro-marco da defesa do protecionismo
econômico. Nessa obra, Fichte irá apresentar a idéia da necessidade de se criar uma
nação autárcica por meio de planejamento (estado dirigido) tanto da questão
puramente comercial, com a proibição aduaneira, quanto em aspectos relativos à
conversibilidade da moeda e necessidade de um território mínimo à auto-suficiência
econômica (Estado de dimensão ótima, tese precursora da idéia de Lebensraum).
Como é colocado por Paulo Henrique de Almeida, “[...] a autarcia aparece como
uma conseqüência da planificação imperativa” (ALMEIDA, 1999, p.05)6.

Diferentemente de Fichte, mas com claras influências do mesmo em seu
pensamento, Georg Friedrich List desenvolve uma abordagem crítica à Escola
Clássica, livre-cambista, que se sedimenta como uma sistematização acurada acerca
do protecionismo e o desenvolvimento econômico da nação. List não vê o
protecionismo como um fim em si mesmo ou como uma forma objetiva de alcançar
a autarcia da nação. Porquanto, enxerga o protecionismo como um meio de alcançar
o fim específico de construção e desenvolvimento de uma Nação forte que possa
vir a comerciar num mundo com livre comércio de forma ativa e favorável.
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Observa-se, assim, uma distinção substantiva entre o pensamento de List e
de Fichte. Para Fichte, o livre comércio internacional não traz benefícios à nação,
é um jogo de soma zero, enquanto que para List o livre comércio tende a ser
benéfico quando praticado entre nações com poderio econômico semelhante,
daí a defesa do protecionismo “educador” no sentido de fortalecer
economicamente a nação para que a mesma possa participar de forma segura e
ativa do jogo internacional do comércio. Como relata Anson-Meyer (1982):
“Contrairement à ce dont on l’accuse souvent, List n’a jamais prône le
protectionnisme comme un principe général de politique économique. Pour
lui, il ne s’agit que d´une nécessité historique imposé par la mise en place d’une
société industrielle”7 (ANSON-MEYER, 1982, p.165).

Ademais, vale lembrar que Friedrich List, o suposto pai da defesa das infant
industries, teve seus primeiros contatos com tais idéias quando estava exilado
nos EUA na primeira metade do século XIX. A primeira sistematização sobre os
argumentos em defesa da proteção às indústrias nascentes foi desenvolvida por
pensadores estadunidenses como Alexander Hamilton e Daniel Raymond.

Na obra Sistema nacional de economia política, publicada em 1841, List
inicia sua construção teórica refutando o “individualismo cosmopolita” dos
clássicos. Isto é, a idéia clássica de análise econômica a partir do indivíduo inserido
num mundo cosmopolita, “sem nações”, sem interesses conflitantes entre Estados
nacionais; idéia essa bem desenvolvida por Adam Smith, e que é claramente e
veementemente repelida por List. Para este, os clássicos, ao desconsiderarem a
existência da Nação entre o indivíduo e o mundo, incorreram em um erro crasso
de análise, deixando de lado o fundamental da realidade objetiva mundial e
levando adiante uma idéia no mínimo idealista, se não propositadamente
construída segundo interesses particulares, de um mundo cosmopolita, uma
união universal onde existiria um estado de paz perpétua. Portanto, List terá
seu foco analítico na Nação e sua construção enquanto elemento econômico
forte no jogo mundial do poder. Daí a importância que dará às políticas de
caráter protecionista na condução dos destinos econômicos nacionais.

Neste aspecto, analisando seu tempo, List relata que “[...] nas atuais
condições do mundo, o resultado da liberdade geral de comércio não seria uma
república universal, mas, pelo contrário, uma sujeição total das nações menos
adiantadas à supremacia da potência industrial, comercial e naval atualmente
dominante.” (LIST, 1983, p. 93) E acrescenta:

O sistema protecionista, na medida em que constitui a única maneira de
colocar as nações ainda atrasadas em pé de igualdade com a nação predominante
(a qual, aliás, nunca recebeu da Natureza um direito perpétuo ao monopólio
industrial, senão que apenas conseguiu adiantar-se às demais em termos de tempo),
esse sistema protecionista, considerando sob este ponto de vista, apresenta-se
como meio mais eficaz para fomentar a união final das nações, e, portanto, também
para promover a verdadeira liberdade de comércio. (LIST, 1983, p. 93)

7 Contrariamente àquilo de que o acusam frequentemente, List nunca tomou o protecionismo como um
princípio geral de política econômica. Para ele, o protecionismo se tratava de uma necessidade histórica
imposta pelo aparecimento de uma sociedade industrial. (Tradução livre)
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8 Não obstante sua defesa do protecionismo como meio para que a nação, em conjunto com outras políticas
de cunho nacionalista, pudesse alcançar o desenvolvimento máximo de suas forças de produção, ou mesmo
devido a tal defesa nacionalista, List será partidário do colonialismo. Na verdade, para List, o desenvolvimento
só seria possível para os países de clima temperado, cabendo aos países tropicais a função de serem colônias
agro-exportadoras dos países mais fortes do Norte, o que acaba por ser uma contradição de ordem substantiva
quando de sua análise acerca do desenvolvimento das nações.

List irá desenvolver uma teoria das forças produtivas que fundamentará a
sua visão acerca do desenvolvimento econômico de uma Nação. Para tal, List
chama a atenção de que o comércio exterior não pode ser tratado seguindo uma
lógica simplesmente individualista e racional-econômica; faz-se necessário que
o Estado utilize da política comercial como meio de conseguir aumentar a
capacitação e o desenvolvimento das forças produtivas nacionais, no sentido de
trazer prosperidade à Nação como um todo, segundo suas estratégias de
desenvolvimento deliberadamente traçadas.

Como abordado por Bado (2004), List “[...] não deixa qualquer dúvida de
que a industrialização constitui condição essencial para a maturação econômica”
(BADO, 2004, p.10). Sobre o aspecto da importância da indústria para o
desenvolvimento nacional, o próprio List relata, de forma bastante contundente,
que: “Uma nação que troca produtos agrícolas por artigos manufatureiros
estrangeiros é um indivíduo com um braço só, sustentado por um braço
estrangeiro” (LIST, 1983, p. 113).

Considerando as posições políticas adotadas pela grande potência econômica
européia de sua época, a Inglaterra, e seu discurso pró-liberalização comercial, Friedrich
List relata que os países que chegam a um alto grau de desenvolvimento usando de
práticas protecionistas acabam por “chutar a escada” pela qual chegaram ao topo.

Quando alguém conseguiu atingir o ponto máximo de sua grandeza, é muito
comum recorrer a um artifício astuto: atira para longe a escada que lhe permitiu
subir, para que outros não a usem para subir atrás dele. É nisso que reside o segredo
da doutrina cosmopolita de Adam Smith (...) Toda nação que, por meio de adoção
de taxas protecionistas e de restrições à navegação estrangeira, conseguiu aumentar
sua força manufatureira e sua navegação a tal ponto que nenhum outro país é capaz
de manter livre concorrência com ela, nada melhor e mais sábio pode fazer do que
atirar para longe essas escadas que serviram para construir sua própria grandeza,
apregoar às outras nações as vantagens e benefícios do livre comércio, e declarar,
em tons penitentes, que até aqui andou por caminhos errados, e só agora, pela
primeira vez, conseguiu descobrir a verdade. (LIST, 1983, p.249)

Nota-se, pois, como List coloca a prática de “chutar a escada” para o
desenvolvimento como algo usual perpetrado pelos países prósperos, prática
essa ainda possível de ser observada nos dias atuais, seguindo padrões analíticos
listianos, como argumentado por Chang (2002)8.

List conseguiu compreender e sistematizar questões que constituíram marco
no debate econômico décadas após. O foco no desenvolvimento nacional, com
forte intervenção estatal, no qual o mercado interno ganha importância
significativa, com investimentos infra-estruturais e proteção aduaneira às
indústrias nascentes nacionais, faz do pensamento de List uma das bases de
sustentação da defesa do desenvolvimento nos países “subdesenvolvidos” na
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segunda metade do século XX. Tal fato pode ser claramente observado a partir
da análise do pensamento da Cepal e sua relevância para o processo de
industrialização da América Latina desde a década de 1950. Para melhor
compreendermos as interconexões existentes entre a visão cepalina e alguns
aspectos do pensamento de List, vamos apresentar mais detalhadamente, a seguir,
a abordagem desenvolvida por Raúl Prebisch, sua similitude e confluência analítica
acerca da política comercial protecionista como mecanismo propulsor do
desenvolvimento das nações subdesenvolvidas9.

Primeiramente, cabe ressaltar que Prebisch irá construir um modelo
macroeconômico de três setores para as economias subdesenvolvidas, periféricas,
tendo como fim demonstrar a inaplicabilidade dos pressupostos, critérios e
conclusões neoclássicos acerca da alocação dos recursos em nível internacional,
consubstanciado no modelo Heckscher-Ohlin, bem como apresentar a
racionalidade econômica do protecionismo como um mecanismo de
desenvolvimento para a periferia do sistema capitalista. Assim, observaremos
uma ruptura com o pensamento neoclássico fundamentada na idéia de que as
relações econômico-comerciais entre as nações são caracteristicamente
assimétricas. Cardoso (1993) relata:

Opondo-se à idéia prevalecente nos meios liberais-ortodoxos que aceitavam a
premissa fundamental da teoria de mercado relativa às vantagens comparativas da
divisão internacional do trabalho, Prebisch afirma que as relações econômicas entre
o Centro e a Periferia tendem a reproduzir as condições de subdesenvolvimento e
aumentar o fosso entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A mão invisível
do mercado apareceria, para Prebisch, como madrasta: em vez de corrigir distorções,
acentuava-as. (CARDOSO, 1993, p. 34)

Ao analisar a economia periférica, Raúl Prebisch observa-a repartida em
três setores, quais sejam: um setor econômico de subsistência, um segundo
setor exportador de bens primários e um terceiro caracterizado como industrial
nascente. Desenvolver significaria reduzir o abismo que separa os setores
modernos dos arcaicos, melhorando as condições de vida da massa populacional
por meio de sua inclusão nos setores mais dinâmicos da economia.

Prebisch nota, ao analisar o ciclo econômico por meio de estudos empíricos,
que havia na realidade uma tendência à deterioração dos termos de intercâmbio
das economias periféricas em suas relações com o centro. Tal fato estaria ligado
à baixa elasticidade-renda dos principais produtos exportados pela periferia (bens
primários) conjuntamente com a alta elasticidade-renda das importações
periféricas e a relativa inelasticidade-preço da oferta dos produtos primários,
que confluíam no sentido de gerar desequilíbrios externos aos países da periferia,
dificultando ainda mais seu processo de desenvolvimento econômico. Vale
também ressaltar que questões organizativas e estruturais presentes nas economias
desenvolvidas ajudavam no processo de impedimento da difusão dos frutos de

9 Vale também aqui lembrar da importante contribuição do economista romeno da primeira metade do
século XX Mihail Manoïlescu ao pensamento econômico protecionista, principalmente no Brasil. Sua obra
Teoria do Protecionismo foi traduzida no país nos anos 1930, tendo sido muito apreciada pelos industriais
paulistas. Para uma análise aprofundada e muito interessante acerca da obra de Manoïlescu e das interligações
entre o pensamento desenvolvimentista romeno e o brasileiro, ver Love (1998).
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progresso técnico para o mundo periférico. Acerca dessa questão ligada à não-
difusão do progresso técnico, ponto fulcral da crítica cepalina à teoria neoclássica
do comércio internacional, Prebisch (2000) relata claramente que:

Em geral, o progresso técnico parece ter sido mais acentuado na indústria
do que na produção primária dos países da periferia (...) Por conseguinte, se os
preços houvessem caído em consonância com o aumento da produtividade, a
queda teria tido que ser menor nos produtos primários do que nos industrializados,
de modo que a relação de preços entre ambos teria melhorado persistentemente
em favor dos países da periferia, à medida que se desenvolve a disparidade das
produtividades. Se houvesse ocorrido, esse fenômeno teria tido um profundo
significado (...) os frutos de progresso técnico ter-se-iam distribuído
equitativamente no mundo inteiro, segundo o pressuposto implícito no esquema
da divisão internacional do trabalho, e a América Latina não teria nenhum benefício
econômico em sua industrialização. Antes, haveria uma perda efetiva, enquanto
não se alcançasse uma eficiência produtiva igual à dos países industrializados
(PREBISCH, 2000a, p. 81/82).

A conclusão a que Prebisch chegou foi de que não somente os frutos do
progresso não chegavam à periferia do sistema capitalista como, na verdade,
havia transferência real de ganhos econômicos da periferia para o centro via
intercâmbio desigual. Entra em cena, destarte, a defesa por Prebisch da
industrialização protecionista, deliberadamente planejada e orientada pelo Estado
nacional, tendo como fim o desenvolvimento autônomo e independente.

O pensamento de Raúl Prebisch sobre os problemas do desenvolvimento/
subdesenvolvimento teve importância fundamental nas estratégias de
desenvolvimento das nações periféricas, tanto na América Latina quanto na Ásia,
traçadas desde a década de 1950. A idéia de industrialização deliberada,
organizada e orientada pelo Estado nacional, tornou estruturas econômicas agro-
exportadoras da periferia em estruturas industriais maduras, com grande
capacidade produtiva, demarcando uma era de crescimento econômico periférico
na qual a proteção às indústrias nascentes, às vezes já jovens ou maduras, foi
levada adiante como ponto fundamental da estratégia nacional de
desenvolvimento. Eis aqui, para alguns como Bado (2004, p.11), um ponto de
divergência entre o “pai do protecionismo moderno”, Friedrich List, e Prebisch.
List teria dado maior ênfase ao protecionismo “educador”, temporário, focado
em setores potencialmente competitivos, enquanto Prebisch teria apresentado
uma abordagem que via no protecionismo mais amplo uma forma de consecução
de estratégias nacionais de desenvolvimento periférico.

Desconsiderando-se o mérito ou não de tal argumento crítico, fato é que
tanto List quanto Prebisch formularam teorias que pensavam o desenvolvimento
a partir de uma ótica protecionista fundada na idéia de construção da Nação. Os
pressupostos clássicos e neoclássicos foram refutados e todo um arcabouço teórico
foi constituído no sentido de dar embasamento a políticas econômicas que
permitissem aos países atrasados traçar suas catch-up strategies e se desenvolverem
de forma relativamente independente e autônoma.
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Novos modelos teóricos do comércio internacional

Com as mudanças pelas quais vem passando o mundo desde meados da
década de 1970, novas abordagens acerca do comércio internacional vêm sendo
desenvolvidas no sentido de dar maior realidade e consistência analítica aos
modelos teóricos que se propõem a realizar análises sobre o fenômeno do
comércio entre as nações. Novos conceitos necessitavam ser tomados em conta
quando da consideração das trocas internacionais, tais quais: economias de escala,
de aprendizagem, mudança tecnológica, diferenciação de produto, política
governamental, competição imperfeita etc.

É diante desse quadro que os novos modelos teóricos do comércio
internacional serão construídos, traçando esclarecimentos acerca dos padrões
comerciais e da competitividade tendo por base a apreciação das interações
estratégicas entre governos e empresas. Vamos aqui analisar duas das principais
construções analíticas desse novo pensamento sobre o comércio internacional.
Primeiramente, iremos desvelar o modelo de Helpman e Krugman,
fundamentado na idéia da concorrência imperfeita e na existência de economias
de escala enquanto causas geradoras de comércio entre os países. Em seguida,
abordaremos o modelo de Michel Porter, no qual o foco é dado à construção
das vantagens competitivas das nações.

Analisando a importância das economias de escala e da concorrência
imperfeita sobre o comércio internacional, Helpman e Krugman afirmam que:

 [...] em um mundo no qual os retornos crescentes existem, a vantagem
comparativa resultante das diferenças entre os países (dotação de fatores) não é a
única razão para a existência do comércio. As economias de escala criam um
incentivo adicional e geram comércio mesmo se os países forem idênticos em
gostos, tecnologias e dotações de fatores (HELPMAN; KRUGMAN, 1988, p.261
apud GONÇALVES, 2005, p.105).

Porém, como colocado por Gonçalves (2005): “É importante destacar que
os pioneiros do comércio internacional já chamavam a atenção para as influências
das economias de escala (por exemplo, Ohlin, 1933, capítulos III, p. 54-8, e VI,
p. 106-8)” (GONÇALVES, 2005, p. 105). Assim, podemos observar que a
novidade trazida pelas teorias do comércio internacional pautadas nas idéias de
concorrência imperfeita e economias de escala se encontra mais no foco de
abordagem, na sedimentação e sistematização do conhecimento do que no
conteúdo em si que apresentam.

O modelo desenvolvido por Helpman e Krugman apresenta, de forma
simplificada, as seguintes hipóteses: 1) considera-se a existência de dois fatores
de produção (capital e trabalho); 2) dois tipos de produtos (manufaturados e
alimentos); 3) dois países comercializando os produtos entre si; e 4) a estrutura
de mercado típica dos produtos manufaturados é de concorrência monopolística.

Observamos, pois, que se trata de um modelo do tipo 2x2x2 semelhante
ao modelo neoclássico H-O-S; contudo, a hipótese 4 traz consigo a substancial
diferença na análise. Se desconsiderarmos a hipótese 4, o comércio internacional
se daria nos moldes neoclássicos, onde um país se especializaria na produção de
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manufaturas e o outro na de alimentos, a depender da dotação fatorial encontrada nos
mesmos. Entretanto, a consideração da hipótese 4 nos leva a observar que, no modelo
de Helpman e Krugman (modelo H-K), diferentemente da abordagem neoclássica, a
especialização não será determinada somente pelas vantagens comparativas baseadas na
dotação de fatores produtivos. Ela será, pois, fundamentada na conjunção das vantagens
comparativas com economias de escala. O comércio internacional terá como característica
basilar a ocorrência não só de comércio inter-indústria, mas também de comércio intra-
indústria, tendo este último uma tendência de crescimento principalmente entre os
países já desenvolvidos.

Uma avaliação, mesmo que superficial, dos tipos de comércio acima aludidos nos
conduzirá claramente a um resultado no qual observaremos que, entre países relativamente
semelhantes em dotação dos fatores produtivos, ocorrerá com maior intensidade o
comércio intra-indústria, enquanto que, entre países muito distintos em termos de
dotação fatorial, o comércio inter-indústria será predominante. O ponto assaz importante
a ser considerado, salientado por Krugman e Obstfeld (2001), é o de que “o comércio
intra-indústria não gera os mesmos efeitos fortes sobre a distribuição de renda que o
comércio inter-indústria” (KRUGMAN; OBSTFELD, 2001, p. 161). Na verdade, ao
estar ligado à existência de economias de escala como fonte geradora de trocas, o comércio
intra-indústria acabará por interferir de forma menos intensa na distribuição de renda
do país, observando-se como resultado global um aumento do bem-estar de modo
mais ampliado no conjunto da sociedade. Não ocorreria, portanto, uma concentração
de benefícios nas mãos de exportadores e, por outro lado, prejuízos aos setores
concorrentes com importações, como fica bem colocado no modelo H-O-S no caso do
comércio inter-indústria.

O modelo H-K também faz sua análise dos impactos que as economias de escala
quando aplicadas ao nível da indústria podem ter sobre o comércio internacional. Isto é,
analisa a influência e importância das economias externas como fonte geradora de comércio
entre as nações. Seguindo a tradição marshalliana, pode-se apresentar três razões fundamentais
para justificar a idéia de que um conjunto de firmas pode ser mais eficiente do que uma
determinada firma observada isoladamente, quais sejam: a) existência de fornecedores
especializados, b) criação de um mercado comum de trabalho, e c) transbordamento de
conhecimento. Esses três fatores interligados dão base de sustentação à idéia de que as
externalidades positivas, provindas da interação possível entre firmas, tendem a melhorar a
competitividade das mesmas internacionalmente. “A teoria das economias externas indica
que, quando estas são importantes, um país com uma grande indústria será, tudo o mais
constante, mais eficiente nesta indústria que o país com uma pequena indústria. Em outras
palavras, as economias externas dão origem a retornos crescentes de escala em nível da
indústria nacional” (KRUGMAN; OBSTFELD, 2001, p. 154).

A análise acerca das economias externas traz consigo também a idéia de rendimentos
crescentes dinâmicos, isto é, levando-se em conta o acúmulo de conhecimento, os
custos tendem a cair com a produção acumulada ao longo do tempo em vez de caírem
com a taxa de produção corrente. Tal aspecto abre espaço para argumentos protecionistas
como o da indústria nascente, visto que a falta de experiência produtiva em determinada
área é fator prejudicial à queda dos custos de produção e conseqüente aumento da
competitividade internacional dos produtos nacionais.
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Dessa forma, na abordagem teórica ora em análise, os governos nacionais
podem, dentro de um espectro restrito de possibilidades, intervir de forma ativa e
com sucesso no processo de competição entre firmas “nacionais” e estrangeiras,
alterando o resultado em prol das primeiras, no sentido de provocar maior bem-
estar à “sociedade nacional”. Tal intervenção se dá por meio de mudanças na política
aduaneira ou via subsídios às firmas “nacionais”. Observamos aqui alguma influência
de pensadores como Friedrich List no pensamento de Krugman, não obstante a
superficialidade de tal influência e as evidentes diferenças existentes entre suas
abordagens.

Malgrado alguma confluência com o modelo de Helpman e Krugman, Michel
Porter desenvolve sua abordagem de forma independente, apresentando uma visão
com foco nas estratégias empresariais dentro das nações como mecanismo de grande
relevância para o entendimento do comércio entre as nações. Portanto, para Porter,
a pergunta a ser feita não é: “Por que algumas nações têm êxito e outras fracassam
na competição internacional?” (PORTER, 2001, p. 01). Mas sim, “por que uma
nação se torna base para competidores internacionais bem-sucedidos numa
indústria?” (PORTER, 2001, p. 01).

Numa crítica à teoria das vantagens comparativas, apresentando a insuficiência
das explicações tradicionais, Porter coloca:

Uma teoria que não atribui um papel à estratégia das empresas, como melhoria
da tecnologia ou a diferenciação de produtos, deixa-as quase sem outro recurso que
não seja a tentativa de influenciar a política governamental. Não é de surpreender que
a maioria dos empresários que conhecem a teoria acham que desconhece o que lhes
parece ser mais importante e oferece pouca orientação para uma estratégia empresarial
adequada. (PORTER, 2001, p. 13)

A partir dessa visão crítica acerca das tradicionais teorias que tentam explicar o
comércio internacional, Porter irá levantar a necessidade de se pensar uma nova
teoria explicativa do comércio entre as nações, mais colada com o mundo comercial
real e fundamentada em questões que envolvam o estudo das estratégias empresariais.

Para Porter, como já sinalizado, as políticas governamentais não seriam o
principal argumento para a grande competitividade das nações. Também considera
muito insuficiente a idéia de que a abundância de determinado fator de produção
num país possa ser a explicação factual de sua competitividade internacional, embora
não desconsidere sua importância relativa. As práticas administrativas e a política
macroeconômica de um país são consideradas relevantes para a competitividade,
mas não como fatores determinantes e prioritários10.

Três ambientes da competitividade são apresentados por Porter, quais sejam, o
ambiente empresarial, o estrutural e o sistêmico. No primeiro, observamos a gestão
de fato da firma em seus setores financeiro, tecnológico, etc. Ainda numa perspectiva
micro, no ambiente estrutural, o mercado entra em cena e passamos a considerar as
interações da firma com seus fornecedores, clientes, distribuidores e concorrentes,

10 Porter coloca que os mecanismos de política macroeconômica ou de uso de vantagens comparativas
fundamentadas em fatores abundantes geram competitividade espúria. A competitividade autêntica se
fundamenta no aumento de produtividade das empresas. Destarte, o motor principal para o aumento da
verdadeira competitividade é a busca, no interior das firmas, por aumentos de produtividade do trabalho,
significando mudanças estruturais no ambiente interno das empresas.
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sejam eles efetivos ou potenciais. No ambiente sistêmico, já numa visão macro, as
variáveis relevantes de análise serão as políticas macroeconômicas, sociais, de infra-
estrutura, educacionais do país.

Na construção de suas estratégias, as empresas devem ter por base uma análise
da estrutura da indústria na qual a firma está inserida. A conduta das firmas deverá
ser pautada em cinco elementos fundamentais, os quais servirão de bússola na
formulação das estratégias: 1) ameaça de novas empresas; 2) concorrência efetiva;
3) ameaça de novos produtos ou serviços; 4) poder de barganha dos fornecedores;
e 5) poder de barganha dos consumidores. Diante de tais condicionantes, as firmas
traçaram seus esquemas estratégicos no sentido de aumentarem seus lucros e market
share. Em mercados onde a diferenciação é mais difícil, como no mercado de produtos
agrícolas (commodities), a estratégia da liderança pelos custos é priorizada, tendo
como fundamento a idéia de que o menor custo num mercado de produtos
homogêneos é fator primordial de aumento de competitividade e, por conseguinte,
de lucros. Contudo, em mercado onde a diferenciação é mais fácil, as firmas tendem
a tirar proveito de tal aspecto e buscam a diferenciação de produtos e a criação de
certo grau de monopólio relativamente ao produto. Na estratégia de enfoque, a
firma escolhe seu nicho específico do mercado enquanto foco de busca de lucros.

Talvez o ponto mais interessante e significante de abordagem de Porter acerca
da vantagem competitiva das nações esteja na sua construção teórica do que ele chama
de diamante nacional. É aqui que toda a sua argumentação toma forma final de
análise nova sobre o tema do comércio entre as nações. O diamante nacional seria na
verdade a construção de vantagens competitivas das nações num ambiente estratégico
sistêmico. Quatro elementos principais são apresentados e inter-relacionados como
sendo de fundamental relevância na construção do diamante nacional. São eles: 1)
condições fatoriais; 2) condições de demanda; 3) indústrias correlatas e de apoio; 4)
estruturas, estratégias e rivalidade de empresas. Além dos quatro elementos principais,
dois outros são apresentados como coadjuvantes no processo de construção da
competitividade nas nações: a) o papel do Estado; e b) o papel do acaso.

De forma genérica, Porter classifica os fatores em cinco grupos: recursos humanos,
físicos, de conhecimento, de capital e infra-estrutura. A partir do acesso e bom uso
dos recursos existentes, ou construídos, numa determinada nação é que são inseridas
as condições fatoriais no contexto do diamante nacional. Isto é, para o autor, a vantagem
competitiva advém da eficiência e efetividade com que são distribuídos e utilizados
produtivamente os fatores, não sendo, pois, o simples acesso condição suficiente para
garantir a vantagem. Ademais, o autor coloca que é de suma importância para uma
nação ter foco na construção de vantagens competitivas em fatores adiantados
(geralmente construídos e sustentando uma competitividade de ordem superior) e
específicos (de uso restrito), porque os mesmos são mais exigentes no que concerne
às pressões por inovações, re-investimento, aperfeiçoamento constante das firmas,
aumentando a competitividade mundial das indústrias nacionais.

Quanto às condições de demanda, sua importância se deve ao fato de que
ela determina o rumo e o caráter da inovação, ou seja, é a partir das condições
de demanda interna que a firma inicia um processo de melhoria competitiva que
poderá torná-la uma grande competidora internacional. Assim, tanto fatores de
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ordem qualitativa (como a composição da demanda, seu grau de sofisticação e exigência)
quanto quantitativa (como o tamanho do mercado interno, sua taxa de crescimento,
grau de saturação dos produtos) são vistos como de grande importância na constituição
de fortes competidores nacionais que poderão se expandir para o mercado internacional.

O terceiro elemento formador do diamante nacional é a existência de indústrias
correlatas e de apoio. Alfred Marshall já nos abria os olhos para as chamadas economias
externas à firma, as economias de clusters, e suas interligações benéficas com a
competitividade empresarial das firmas “agrupadas”. Porter segue a linha e lembra
que, com a proximidade de fornecedores e de indústrias correlatas, as firmas vêem sua
eficiência no acesso aos insumos aumentar, a coordenação de estratégias fica mais fácil,
a inovação e o aperfeiçoamento contínuo são estimulados, ocorre a redução dos custos
de transação etc. Esses fatos tendem a incrementar o movimento de atração de
indústrias, o que cria um ciclo virtuoso de produção e competitividade nacional nos
setores envolvidos. Para tal, o quarto elemento do diamante é essencial. As estratégias,
estruturas e rivalidade de empresas no âmbito nacional são determinantes no processo
de aumento das vantagens competitivas, tendo em vista que representam o contexto
no qual as firmas são criadas, organizadas e dirigidas. Quanto maior a rivalidade,
competição interna entre as firmas, maior é a chance de se gerar grandes players
internacionais a partir da base interna de competitividade. Deste modo, Porter coloca
que tanto estruturas de mercado monopolísticas ou oligopolísticas quanto as reservas
de mercado tendem a não estimular a construção de vantagens competitivas.

Por fim, vale comentar sobre os dois elementos coadjuvantes na construção
da vantagem competitiva nacional: o papel do Estado e do acaso. Porter vê no
Estado um ator de segunda importância quando o assunto é geração de
competitividade internacional. Contudo, mesmo com um papel parcial e limitado,
o mesmo acaba por influenciar os determinantes das vantagens competitivas
formadores do diamante nacional e vice-versa. As políticas governamentais devem
ser feitas, pois, a partir de uma interação clara com as verdadeiras fontes da
competitividade nacional. Sobre tal aspecto, o autor coloca: “O governo, ao que
parece, pode apressar ou aumentar as probabilidades de obter vantagem
competitiva, mas falta-lhe o poder de criar a própria vantagem” (PORTER, 2001,
p. 148). No que concerne ao papel do acaso, Porter abre espaço para os
acontecimentos imprevistos que causam interrupções que permitem transformações
na posição competitiva. As guerras, surtos de demanda, grandes modificações no
mercado financeiro internacional, atos de pura invenção são alguns dos elementos
que podem surpreender e alterar o espaço competitivo no qual as firmas atuam,
modificando os padrões nacionais de competitividade para melhor ou pior.

Tendo por base o padrão analítico desenvolvido a partir dos determinantes das
vantagens nacionais, Porter coloca que os países periféricos apresentam fragilidades
competitivas importantes, que dificultam uma maior participação ativa dos mesmos
no jogo do comércio internacional. Podemos enumerar cinco elementos a serem
considerados como os mais relevantes na avaliação do autor acerca das fragilidades
periféricas. São eles: 1)  grande dependência de fatores básicos; 2)
desconhecimento da demanda e dos concorrentes; 3) baixa integração vertical;
4) baixa cooperação empresarial; 5) forte paternalismo estatal.

Teoria do comércio internacional: correntes e debates, Ivan Tiago Machado Oliveira, p. 80-97
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Diante do que foi colocado sobre as “novas” abordagens teóricas do comércio
internacional, podemos considerar que tanto o modelo de Helpman e Krugman
quanto o de Michel Porter tentam, na verdade, dar um caráter mais real às premissas
tradicionais dos modelos neoclássicos, por vezes negando-as completamente. Não
há dúvida de que as mudanças ocorridas no mundo nas últimas décadas
contribuíram para tornar os tradicionais modelos analíticos do comércio
internacional ainda mais deslocados e obsoletos em vários aspectos. As novas
contribuições, embora não dêem conta de explicar a complexidade real envolvida
nas trocas entre as nações, como é natural, vêm marcar posicionamentos menos
abstratos acerca das políticas comerciais dos países e os padrões de trocas e
competitividade internacionais, ajudando a dar maior consistência analítica e prática
às abordagens teóricas das trocas comerciais entre as nações.

Considerações finais

O debate acerca do comércio internacional e sua inter-relação com o
desenvolvimento econômico não é recente. Na verdade, pode-se asseverar que
o mesmo é um dos pontos mais antigos e controversos da Economia. Dada a
complexidade que o tema envolve, não existe uma estrutura teórica única que
aborde de forma completa as diretrizes do jogo do comércio internacional. A
evolução da teoria nos deixa claro que, desde os mercantilistas, passando pelos
liberais, protecionistas e estrategistas, o comércio entre as nações foi observado
como uma ferramenta fundamental de análise no processo de construção e
desenvolvimento econômico de uma nação. Tal aspecto fica potencializado com
o incremento da interdependência econômico-comercial mundial atual, o que
torna ainda mais premente o estudo acurado do instrumental teórico acerca das
trocas internacionais. Não obstante muitos possam, por vezes, acusar as tentativas
teóricas de entendimento da realidade de simplistas, é fato que, sem a teoria e
sua boa compreensão, a complexidade das relações no plano real pode nos cegar
e impedir qualquer análise minimamente fundamentada.
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Resumo: A euforia da aproximação da Federação Russa com o Ocidente
após o fim da União Soviética teve seu auge no curto período entre os
ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e a invasão norte-
americana ao Iraque em março de 2003. Pode-se dizer que em seguida
houve uma mudança de posição da Rússia no sistema internacional,
deixando de prevalecer a corrente do Atlantismo, e ganhando força a
corrente Euroasiática. O combate ao terrorismo, que foi um fator de
aproximação entre os governos de Moscou e Washington, acabou se
tornando um grande complicador, já que para o Kremlin os
oposicionistas chechenos agora são considerados criminosos, enquanto
a Casa Branca denuncia abusos contra os direitos humanos na operação
russa contra eles. Aproveitando-se da percepção popular interna de
uma volta da preponderância russa na sua tradicional área de influência,
o governo do presidente Vladmir Putin tem utilizado a ação norte-
americana para se firmar como liderança interna. Ao mesmo tempo
recoloca a Rússia como um grande ator nas relações internacionais
com sua política externa de reafirmação nacional no espaço pós-soviético.

Palavras-chave: Rússia, Política Externa, Terrorismo, Atlantismo,
Euroasiática.

1. Introdução

A criação da Federação Russa esteve acompanhada da euforia causada pelas
perspectivas internacionais de um novo estado independente. A maioria dos líderes
russos, assim como o seu povo, tinha a certeza de que com a democratização, seu País
se integraria com sucesso na comunidade dos estados civilizados, unidos pelas
concepções do Ocidente ou da “casa pan-européia”. Além disso, estava previsto o
recebimento de uma grande ajuda econômica no âmbito de um novo “Plano
Marshall”. O Ocidente, por sua vez, esperava que a Rússia se transformasse
rapidamente numa democracia desenvolvida, com uma florescente economia de
mercado e que tivesse uma atitude solidária com o Ocidente em relação aos principais
problemas da política internacional.1

A esperança do Ocidente com relação a essa mudança de cenário na Rússia
revelou-se infundada, deixando a impressão de que o governo russo não

* Elena Pavlova é professora-doutora de Relações Internacionais da Universidade Estatal de São Petersburgo (Rússia).
1 NIKONOV, V. Resursi i prioriteti vnechnei politiki Rossii (Os recursos e as prioridades da política exterior
da Russia). Sovremennie megdunarodnie otnochenia i mirovaia politika. Moscou, 2005.
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compreendia a necessidade do liberalismo. Aos cidadãos russos restou uma grande
desilusão, pois esses aguardavam ansiosamente pelas reformas democráticas, as quais
não ocorreram da forma esperada. Todas as reformas democráticas na sociedade
russa nos anos 90 foram somente de cunho econômico e apenas conduziram à
transformação do mercado, o que, por sua vez, transformou o sistema político.

A oposição só apareceu uma vez, no caso de Mikhail Khodorkovsky – principal
acionista e executivo da empresa petrolífera Yukos, preso em 2003 por acusação
de fraude e sonegação de impostos –, e essa oposição também teve como objetivo
a penetração nas estruturas do poder. Cabe ressaltar que, quando se fala do poder
russo, não é correto associa-lo à corrupção no seu sentido usual, porque o sistema
político russo é muito particular. Como escreveu o famoso politólogo russo
Viacheslav Inozemtsev, os representantes do poder na Rússia converteram-se numa
classe especial, que participa dos negócios diretamente ou por meio de homens de sua
confiança. A realização do poder está organizada como um negócio.2

2. As relações entre a Rússia e os Estados Unidos

As prioridades da política exterior da Rússia têm mudado no decorrer nos
últimos anos. O americano-centrismo de Kozyrev cedeu lugar à doutrina de
Primakov, que tinha como base a possibilidade de alternativas pluripolares. O
curso da política exterior do presidente Vladmir Putin pode ser caracterizado,
em geral, como integracionista. Os eventos de 11 de setembro de 2001 não
mudaram tanto a política de Moscou como o contexto das relações internacionais
modernas em geral. Após os atentados, pela primeira vez em muitas décadas a
Rússia e os países do Ocidente, especialmente os Estados Unidos, tiveram um
inimigo comum – o terrorismo internacional.

Por outro lado, pode-se notar um fato muito interessante: tanto na
Federação Russa quanto nos Estados Unidos, o futuro das estruturas do poder
está ligado à guerra contra um inimigo absolutamente indeterminado, sobre o
qual cada país tem suas próprias idéias. O politólogo Leon Aron descreve esse
momento: Depois de 11 de setembro, a Rússia tomou a iniciativa – com decisão e
certeza, como se tivesse esperado por aquele momento, e não apenas como se tivesse
feito toda a sua “lição de casa”, mas também polindo-a à perfeição. E isto se deve: à
ligação telefônica de Putin a George W. Bush nos primeiros minutos após o ataque;
ao acordo de Moscou para o uso do espaço russo pelos aviões dos Estados Unidos e da
OTAN, e também à colocação das suas bases na Ásia Central a sua disposição; à
cooperação dos serviços de inteligência; ao uso dos dados de reconhecimento russos
relativos ao Afeganistão, assim como a vasta rede de contatos com a Aliança do
Norte. E tudo isso foi feito de maneira imediata, com decisão e generosidade, sem
pôr condições preliminares, sem regatear nem exigir alguma coisa em troca.3

Além disso, a atitude da Rússia em relação ao alargamento da Otan atenuou-
se de maneira considerável. No que diz respeito ao controle dos armamentos, o
Kremlin renunciou ao princípio da paridade nuclear e passou a ver a saída dos

2 INOZEMTSEV, V. Rossia y Zapad (Rússia e Oriente). Obchaia tetrad, 1 (36) 2006.
3 ARON, L. USA y Rossia: otnochenia skvoz prizmu ideologi (Estados Unidos e Rússia: relações através do
prisma de ideologias). Rossia v globalnoi politike, 3, Maio-Junho 2006.
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EUA do Acordo sobre a Defesa Antimísseis (ABM) com mais tranqüilidade.
Até a decisão dos Estados Unidos de armazenar ogivas cujo número seria
reduzido, em vez de destruí-las, não impediu a assinatura do Acordo sobre a
Redução dos Meios Ofensivos Estratégicos.

 Tudo isso influiu consideravelmente na posição dos Estados Unidos em
relação à Federação Russa, porque os analistas norte-americanos deixaram de
duvidar que na Rússia do Outono de 2001 também existiam liberdades políticas,
liberdade de consciência, uma verdadeira oposição e uma imprensa livre e não
censurada, passando a crer que as reformas liberais na economia poderiam
conduzir o país ao Estado do Bem-Estar4.

Além disso, o presidente russo aceitou um dos principais elementos da política
externa norte-americana – a concepção dos ataques preventivos na luta contra o
terrorismo. No ano de 2002 Vladimir Putin declarou que a Federação Russa ia
responder com medidas apropriadas a todas as provocações terroristas
independentemente da sua localização. Esta declaração foi muito importante para
a política russa, porque, segundo ela, o governo poderia tomar medidas adequadas
no território russo, especialmente na Chechênia, local de conflitos nacionais. Não
é segredo que todos os países que têm em seus territórios grupos terroristas
aproveitaram os eventos de 11 de setembro para resolver os seus “problemas”
internos, como fez, por exemplo, a Espanha. A Rússia também não foi uma exceção.

Essa situação da luta comum contra o terrorismo durou até o ano de 2003,
quando as tropas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha invadiram o Iraque sem
a autorização do Conselho de Segurança da ONU. A reação de Putin e de todo o
governo russo foi absolutamente negativa. Isso pode ser explicado por motivos
internos, como por exemplo o descontentamento da população muçulmana da
Rússia, e também em face dos objetivos da política externa do país, já que a Rússia
sempre foi contra as intervenções sem a autorização da ONU.

A partir de então, as relações entre a Rússia e os Estados Unidos começaram
a se deteriorar muito rapidamente, e o governo russo mudou a sua política
oficial relativa ao terrorismo.

3. A questão da Chechênia

Na Rússia, a noção do terrorismo está ligada solidamente aos problemas da
Chechênia. Se perguntarmos na rua sobre o terrorismo, praticamente qualquer
russo começará a falar sobre a escola de Beslan, na província da Ossétia do
Norte, ou sobre a tragédia do teatro de Dubrovka, em Moscou. Mas há um
ano, em conversa com o ministro de Política Interna da Federação Russa, o
presidente Putin começou a utilizar o termo “bandidos” em relação aos terroristas
chechenos. Dessa maneira, a posição do governo russo começou a mudar. Agora,
quando se trata do terrorismo checheno, os representantes do governo central
falam sobre os “criminosos” da Chechênia, e por isso todos ficam muito
assombrados quando as organizações internacionais acusam o governo de violação
de direitos humanos. Surge, assim, uma questão: quais são os direitos ou valores
políticos que os terroristas chechenos podem defender?

4 Ibid.
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Chamá-los de “bandidos” é fácil porque agora na Chechênia existe um primeiro-
ministro legítimo, Ramzan Kadyrov, e dessa maneira pode-se dizer que somente
bandidos se atrevem a cometer atos de terrorismo contra o primeiro-ministro de
direito e contra seu povo. Mas a situação de hoje na Chechênia continua complicada.

Recentemente Ramzan Kadyrov recebeu quase todo o poder na República,
um poder quase absoluto, e por isso as alegações da Federação de não-violação de
direitos humanos na região não parecem tão convincentes. Kadyrov é checheno,
procede de um teip (um tipo de clã) muito importante na região e tem relações
muito boas com Moscou. O Kremlin fecha os olhos para algumas ações de Kadyrov,
como por exemplo o aumento do autoritarismo, porque hoje só Kadyrov é quem
pode garantir realmente uma relativa segurança na região.

A esperança do governo russo de que os EUA os apóiem na luta contra o
terrorismo no território da Rússia, pelo menos moralmente, não se cumpriu. Em
Washington, representantes oficiais do governo, a grande mídia, assim como diferentes
organizações não-governamentais, continuam a criticar a violação dos direitos humanos
na Chechênia e se recusam a cooperar com Moscou.

4. A política externa russa atual

O último ano trouxe uma nova desilusão para as relações russo-americanas.
As atitudes da Federação Russa em relação ao grupo Hamas, ao Irã, assim como
em relação à venda de armas ao Sudão e à Síria comprometeram a imagem da
Rússia como inimigo do terrorismo do ponto de vista ocidental. Assim, as relações
entre a Rússia e os EUA ficaram abaladas.

Durante a cúpula do G-8, que se realizou em São Petersburgo no ano passado,
os EUA se recusaram a assinar o protocolo da entrada da Federação Russa na
Organização Mundial do Comércio (OMC). E o fracasso dessas conversações
acarretou novos problemas: o Ministério da Economia da Rússia ameaça romper
alguns contratos; a idéia dos estudos estratégicos comuns das tropas da Federação
Russa e dos Estados Unidos fracassou; e, para piorar, foi assinado um contrato
entre a Rússia e a Venezuela, para a qual a Federação Russa prometeu vender
armas. Depois desse último ato, o chefe do comitê de Relações Internacionais do
Senado dos EUA, Richard Lugar, declarou que a Rússia, bem como o Irã e a
Venezuela, era uma ameaça para a segurança norte-americana.

A deterioração das relações entre o Ocidente (trata-se, neste caso, dos EUA
e dos países da União Européia) e a Federação Russa influiu muito na política
externa russa no espaço da CEI, onde a tensão se tem mantido no decorrer dos
últimos anos. Aqui há dois problemas muito interessantes da política externa
russa. O primeiro é a guerra por gás e petróleo, que agora está acontecendo no
espaço pós-soviético. E o segundo é a época das “revoluções de cor” nas antigas
repúblicas soviéticas, como a chamada “revolução laranja” na Ucrânia.

Quando se fala da política externa russa, temos de mencionar as escolas científicas,
cujas idéias são a base da política moderna, e também assinalar que a teoria das Relações
Internacionais e da politologia russa estão muito politizadas. Entretanto, primeiramente
cabe ressaltar que não existe nenhuma classificação concreta das escolas, mas podemos
destacar duas linhas importantes – a primeira é o Atlantismo, a segunda a Euroasiática.

As principais tendências da política exterior da Federação Russa em 2006, Elena Pavlova, p. 98-107
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5. As escolas científicas

A linha Euroasiática é uma combinação de estudos geopolíticos com uma
visão de civilizações. Nessa concepção, trata-se da missão específica da Rússia, como
ponte entre o Leste e o Oeste e, por isso, para essa escola a política externa russa tem
de ser construída em duas direções. Os Euroasiatistas não vêem o Leste como uma
ameaça, mas como uma possibilidade de cooperação. Essa posição refletiu-se na
criação da Organização de Cooperação de Xangai, da qual participam a Federação
Russa, o Cazaquistão, a China, o Tajiquistão, o Quirguistão e o Uzbequistão. A
escola Euroasiática afirma que a Comunidade dos Países Independentes (CEI) tem
de ser uma prioridade geopolítica para a Rússia. Foram os Euroasiatistas que
introduziram a noção da “idéia nacional” na agenda política russa.

Já o Atlantismo está ligado ao liberalismo ocidental. Os Atlantistas não
acreditam que a idéia nacional deva dirigir toda a política russa. Eles crêem no
Direito Internacional e vêem o Ocidente como o parceiro preferido e natural
para a Rússia. Ultimamente, os Atlantistas têm perdido a sua popularidade e a
maioria do povo russo prefere o Euroasiatismo. Entre as causas dessa situação
estão a guerra no Iraque, o problema do Irã e o apoio aos separatistas da
Chechênia.

Muitos políticos e politólogos russos apelam para os interesses nacionais
russos, mostrando que, se existe esta necessidade, é preciso não ter medo de estar
em oposição ao Ocidente. Segundo os Euroasiatistas, é muito importante fazer
com que o Ocidente admita que a Federação Russa é o líder no espaço pós-
soviético. Os partidários do Euroasiatismo sublinham também que a Rússia não
pode permitir a ditadura de Washington na escolha dos seus parceiros estratégicos,
e que deve ter relações equilibradas com diferentes regiões, pois somente essa
posição poderá ajudá-los a ganhar o respeito dos países desenvolvidos5. O
Euroasiatismo está na moda. É mais popular agora em diferentes níveis da sociedade,
e as mudanças do curso político russo estão ligadas a essa visão.

6. A questão energética

Como dito anteriormente, um dos problemas mais graves enfrentados pela
política externa russa é a guerra por gás e petróleo, que agora está acontecendo
no espaço pós-soviético. No que se refere à política em relação à energia, a
Rússia tem quase um terço das reservas mundiais de gás e cerca de 6% das
reservas de petróleo. Além disso, pode controlar o trânsito nos meios de
transporte de energia dos países da Comunidade. Acrescenta-se a isso que,
durante muitos anos, a Rússia teve preços especiais de gás e de petróleo para os
países da CEI, a fim de manter a sua influência nesses países. Tudo isso faz da
Federação Russa um país muito influente nesse mercado.

Cabe realçar que, de forma geral, a energia serviu mais aos interesses políticos
que aos econômicos. Dessa maneira, a deterioração das relações entre a Rússia e
alguns países ex-soviéticos imediatamente influiu nos preços do gás e do petróleo.

5 SERGUNIN, A. Rossiiskaia vnechnepoliticheskaya misl: problemi nazionalnoi I mezdunarodnoi
bezopasnosti (O pensamento de política externa da Rússia: os problemas da segurança nacional e
internacional). Nizhny Novgorod, 2003.
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Por exemplo, as mudanças políticas nas relações com a Ucrânia e a Moldávia
acarretaram em mudanças de preços e, como conseqüência, nas “guerras do
gás”, que, por sua vez, assustaram a sociedade européia.

O que ocorreu no inverno passado com a Ucrânia, quando o governo ucraniano
se recusou a comprar o gás russo a preços novos, refletiu muito mal na imagem da
Rússia na Europa. Entretanto, a Rússia vai receber os valores que pediu, porque o
Turcomenistão vendeu o seu gás à companhia russa Gazprom, deixando a Ucrânia
sem outra possibilidade para adquirir o gás necessário ao seu consumo nacional
senão comprando-o da Rússia, muito embora tenha feito um grande esforço para
não ter de negociar com essa Federação. Por outro lado, o tema da entrada da
Ucrânia na Otan aparece também como uma parte das negociações.

Nota-se assim que, apesar desse pequeno entrave ter sido resolvido a favor
dos russos, no que diz respeito aos objetivos de longo prazo a Rússia perdeu e
muito. O nível da confiança do país como fornecedor de gás e petróleo diminuiu.
Os parceiros europeus tentam encontrar outros fornecedores, sem tentativas de
melhorar os contratos com a Gazprom, a principal companhia russa de gás.

A idéia do império energético, que apareceu no ano de 2005, continua
sendo bastante atraente para muitos russos. Mas, no dia 12 de outubro de
2006, durante a visita de Vladimir Putin à Alemanha, na entrevista coletiva do
líder russo com a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, a situação mudou
completamente, pois as exigências de reavaliar a Carta Energética Européia foram
colocadas em discussão, e a Alemanha se recusou a contar com a companhia
russa Gazprom como seu único fornecedor de gás.

Não se pode afirmar que o aumento dos preços para os países da CEI é só uma
questão de política. Por exemplo, temos boas relações com a Bielo-Rússia, mas também
aumentamos os preços do gás que lhe fornecemos. Isto significa que, agora, os interesses
do grande capital prevalecem sobre os demais interesses. O império energético é uma
ilusão agradável para o povo e um apoio importante para o grande capital.

O problema de energia continua sendo central no diálogo entre a União
Européia e a Federação Russa. O Acordo de Cooperação entre a União Européia
e a Rússia acaba em 2006, e é evidente que o tema da segurança energética aparecerá
novamente. Mas, hoje, a política do governo russo está clara: a ratificação da
Carta Energética significa o fim do monopólio da Gazprom para o transporte do
gás natural e, por isso, durante a cúpula em Lahti, no dia 20 de outubro de 2006,
Vladimir Putin sublinhou que a Federação Russa não podia liberalizar o comércio
com a Europa somente no mercado de energia. Dessa maneira, podemos imaginar
que, num futuro próximo, a mudança das relações entre a Rússia e a UE não vai
ter lugar, mantendo-se o atual status quo6.

Este tema é um dos mais discutidos na Rússia, mas a maioria dos especialistas
não vê essa situação como ruim, porque a idéia da influência política por meio dos
recursos naturais não colabora com o desenvolvimento econômico da Federação
Russa, nem com o prestígio político, nem com o bem-estar dos cidadãos russos7.

6 KOKCHAROV, A.; RUBANOV, I. Predlogenie ot kotorogo mogno otkazatsia (A oferta que é possível
recusar). Expert, 23 out. 2006.
7 BELKOVSKI, S. Krah “evroaziatskoi Nigerii” (O fracasso da “Nigéria euroasiatica”). Kommersant, 17
out. 2006.
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7. As revoluções nas antigas repúblicas soviéticas

Como já fiz referência à Ucrânia e à sua revolução laranja, passarei agora ao
tema das revoluções em alguns países da ex-União Soviética. A revolução laranja,
que tinha tanta fama fora do país como uma vitória da democracia e da independência
da influência russa, finalmente saiu como uma nova divisão do poder.

Recentemente, depois de escândalos no parlamento ucraniano – conhecido
como Rada – é constrangedor lembrar das acusações feitas à Rússia por suas
tentativas de influir nas eleições ucranianas. Creio ser difícil explicar o
comportamento do governo russo naquele período, pois estava claro que este
apoio só poderia desempenhar um papel negativo. Os politólogos ucranianos
com quem mantive contato depois desses eventos também disseram que a atitude
do governo russo não se explicava.

E o resultado da vitória da independência e da liberdade tornou-se fatal,
visto que a Ucrânia está em um caos político e as relações entre ambos os países
também estão em ruínas. Esporadicamente aparecem opiniões de que isso é
natural, pois faz parte do processo democrático, mas não creio que haja muitas
pessoas que compartilhem dessa opinião.

Outro problema no espaço da CEI são as mudanças e as revoluções em alguns
países da ex-União Soviética, que hoje estão mais orientados à integração nas
estruturas européias e atlânticas que a uma aproximação com a Rússia e com a
própria Comunidade. Esses Países são a Ucrânia – já descrita anteriormente –, a
Geórgia, a Moldávia e o Azerbaijão.

O primeiro país dessa lista de mudanças políticas é a Geórgia, que passou por
uma revolução em dezembro de 2003, o que deteriorou completamente as relações
bilaterais com a Rússia. E logo após as eleições o novo presidente eleito, Mikail
Saakashvili, declarou que a sua posição estava mais orientada à cooperação com o
Ocidente do que com a Rússia. Agora, na Geórgia, há muitos conflitos internos. Os
povos da Adjária, da Abkházia e da Ossétia do Sul, províncias da Geórgia, exigem a
independência, e é claro que o governo georgiano não quer permiti-lo. A Federação
Russa participa desses conflitos muito ativamente, e por isso as relações entre os
nossos países hoje são péssimas. Por um lado, a posição do governo de Tbilisi está
clara, isto é, por ser um Estado soberano, a intervenção da Federação Russa nos
problemas internos é absolutamente ilegal. Por outro lado, a Rússia está segura de
que tem de ajudar os povos da Abkházia, Adjária e Ossétia do Sul.

As raízes desta situação estão no período soviético e no processo da desintegração
da URSS, quando foi tomada a decisão de que as fronteiras de todos os países
independentes coincidiriam com as das ex-repúblicas soviéticas. O problema da
auto-identificação dos povos não foi levado em consideração. Dessa forma, por
exemplo, o povo osseta viu-se separado entre a Geórgia e a Federação Russa, quando
o aspecto mais importante da construção da identidade nacional dos povos do
Cáucaso é a terra, a terra dos antepassados.

Cabe acrescentar que as raízes dos conflitos na Geórgia estão também no
nacionalismo que cresceu muito no início dos anos 90. Se durante a época soviética
qualquer tentativa nacionalista foi neutralizada, depois da desintegração da URSS
os movimentos nacionalistas receberam uma vida nova.
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A situação hoje está difícil, já que a Geórgia está decidida a resolver essa
crise por meio de tropas regulares, o que não pode trazer paz a esse território. A
Federação Russa posiciona-se de forma absolutamente contrária a essa política
em geral, e contra o governo de Saakashvili em particular. Por isso, na Rússia
agora está ganhando força uma campanha contra a Geórgia. Essa campanha tem
grande repercussão fora do país, porque inclui um embargo aos produtos
georgianos e uma nova política de migração, entre outros aspectos.

É bastante difícil explicar a necessidade de todas essas medidas para o povo
russo, porque a maioria dos politólogos, especialistas e analistas está assombrada
com essa situação e fala da inutilidade dessas medidas. A resposta pode ser
encontrada nas sondagens da opinião pública, já que 42% dos russos apóiam a
pressão sobre a Geórgia. Além disso, 44% pensam que essa crise vai fortalecer as
posições russas no Cáucaso e 54% estão seguros de que essa política vai conduzir
ao aumento da autoridade internacional da Federação Russa8.

Dessa maneira, a Federação Russa espera manter o seu prestígio como ator
importante do sistema internacional frente aos seus cidadãos. Aqui podemos
ver um paradoxo da vida política da Rússia, já que a deterioração da posição da
Federação Russa nas relações internacionais, por causa da sua agressividade, não
influi no apoio dos cidadãos ao governo, já que a maioria dos russos vêem nas
acusações do Ocidente somente um desejo de submeter a Rússia.

8. CEI: prioridade para o governo russo

A idéia de fazer renascer o império está viva na sociedade russa. Especialmente
por isso a Comunidade dos Países Independentes continua sendo uma prioridade
da política externa russa. Mas a situação na CEI não está muito boa, e isto foi
demonstrado claramente na última reunião dos Ministros de Assuntos Exteriores
desta Comunidade, que ocorreu no dia 16 de outubro de 2006, na qual
participaram só três ministros – o da Federação Russa, o do Cazaquistão e o da
Bielo-Rússia, que presidia esta reunião em Minsk.

Infelizmente, é evidente que especialmente os últimos problemas nas
relações entre a Geórgia e a Rússia fizeram os outros membros da CEI duvidarem
das possibilidades desta organização e, outra vez, reverem as ambições do Kremlin
de ser o único chefe da CEI. Assim, a Federação Russa perdeu a sua possibilidade
de encabeçar o projeto da CEI quando renunciou ao Atlantismo e ao liberalismo,
preferindo o Euroasiatismo, porque o Oriente podia apoiar a cooperação no
espaço pós-soviético somente no âmbito das reformas liberais.

9. Comparações entre a Rússia e a América Latina

Acrescentarei também algumas palavras sobre o vetor latino-americano,
mesmo que a América Latina não seja a prioridade da política russa. Se
examinarmos as posições das nossas regiões na política mundial, é evidente que
encontraremos muitas características parecidas: sobrevivemos a períodos de

8 Polpuliarnye meri (Medidas populares). Kommersant, 23 out. 2006.
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ditadura e crises econômicas; somos países em desenvolvimento; e as nossas vias
históricas nunca cruzaram os marcos da rivalidade ou das contradições agudas. Levando
em conta tudo isso, na Rússia há muita simpatia para com os povos latino-americanos.

Quanto à política oficial, aqui temos mais declarações que verdadeira
cooperação. A Federação Russa tem acordos comerciais com os países da América
Latina, mas a circulação de mercadorias não é muito grande, salvo a venda das
armas russas. O apoio político à América Latina tem lugar somente no âmbito
do nosso anti-americanismo, como por exemplo o apoio à candidatura do Brasil
a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.

10. Rússia: considerações finais

Atualmente na Rússia os problemas de política interna foram substituídos pelos
problemas externos, e todas as medidas de fortalecimento do eixo do poder, que não
têm nada a ver com a democracia, são explicadas como resposta aos desafios do exterior.
Por exemplo, as mudanças do sistema de eleição dos governadores, ou seja, a nomeação
presidencial em lugar de eleições diretas, demonstra a resposta do governo de Moscou
ao terrorismo checheno (isto se deu depois dos eventos de Beslan). O Poder Executivo
submeteu completamente o Poder Legislativo – a idéia da defesa da democracia por
meios anti-democráticos está muito popular hoje em dia. Especialmente por isso
temos esta ideologia esquisita que se chama “democracia soberana”, onde as idéias da
necessidade de cumprir o Direito e a necessidade de responder aos desafios exteriores
com medidas de estado de emergência podem substituir uma à outra.

O sentimento pós-imperial significa muito para os russos. Durante os primeiros
anos da existência da Federação Russa, a maioria da população, em geral os
representantes de nível social baixo, passou a sentir uma humilhação frente aos países
ocidentais, e agora essas pessoas têm a aspiração à reabilitação. Dessa maneira, o baixo
nível de vida pode ser compensado com o sentido de orgulho nacional, e a política do
Kremlin está em apoiar este sentimento, imaginando os estados ocidentais como
inamistosos, com a tendência de debilitar a Rússia, e de não permitir a renascença da
potência russa.

Para resumir, posso dizer que na Federação Russa o nível social mediano quase
não existe, e por isso a política exterior está sendo formulada contando com o grande
capital, por um lado, e com as idéias pós-imperiais do nível mais baixo, por outro. Dessa
maneira o governo faz tudo para ajudar o capital russo, como a Gazprom, e apóia a
aspiração de fazer renascer a grande potência russa, procurando inimigos externos.

Essa é a nossa realidade, e acrescento que isso não significa que na Federação
Russa não há democracia. Ao contrário, porque posso dizer tudo isto sem medo. A
vida na Rússia de hoje não está fácil, e os problemas do terrorismo mundial, por
exemplo, não interessam aos russos. Mas a maioria se lembra ainda dos problemas do
terrorismo checheno, quando acontece um ato terrorista, e por isso as preocupações
do Ocidente com a violação dos direitos humanos ou com o terrorismo não parecem
importantes aos russos, que estão submersos nos seus problemas econômicos. Além
disso, as declarações ocidentais de crítica irritam a população, porque na Rússia
existe uma convicção profunda de que cada país tem de resolver os seus problemas
pelos próprios meios, sem intervenções.
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Dessa maneira constrói-se a política exterior russa: a Federação Russa tem
de resolver os seus problemas sem intervenções exteriores, e levando em
consideração que o espaço pós-soviético tem de continuar sendo a zona da
influência russa.
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Reflexões sobre a história das
relações Brasil – Argentina

José Estanislau do Amaral Souza Neto*

Resumo: Argentina e Brasil têm vivido, nos últimos 20 anos, um
momento de intensa e crescente aproximação diplomática.  Mas
nem sempre foi assim. Este artigo traz reflexões sobre a história de
quase 200 anos do relacionamento das duas nações, desde que se
tornaram independentes.

Palavras-chave: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Diplomacia,
Mercosul.

Introdução

Em uma obra recente e extremamente valiosa de história comparada,
Boris Fausto e Fernando Devoto (2004) analisaram a Argentina e Brasil, no
período de 1850 a 2002. Inspirei-me nesta obra e dela emprestei alguns
conceitos para escrever este pequeno artigo, voltado exclusivamente para as
relações diplomáticas bilaterais, recuando no tempo até o momento em que
os dois países obtiveram suas respectivas independências: a Argentina da
Espanha, em 1816; o Brasil de Portugal, em 1822. São quase 200 anos de
um relacionamento que, se hoje é prioritário para os dois países, nem sempre
foi assim e passou por diversas etapas.

Em 1916, data do Primeiro Centenário da República Argentina, o
governo brasileiro enviou como representante às festividades oficiais, em
Buenos Aires, um de seus filhos mais ilustres, para alguns a maior figura
histórica do país: Rui Barbosa.  O primeiro compromisso público de Rui foi
uma entrevista ao diário La Nación, em 5 de julho, na qual dizia que via na
Argentina “uma nacionalidade vigorosa”, “uma sociedade culta, atraente e
boa”. Estas eram palavras que, na época, exprimiam a admiração que exerciam
nas elites brasileiras a pujança da economia e a solidez das instituições políticas
argentinas (BARBOSA, 1916).

No dia seguinte, 6 de julho, numa sessão conjunta da Câmara e do
Senado em sua homenagem, Rui diria, certamente tendo presente o pano de
fundo da Grande Guerra que então se desenrolava na Europa, que o “Novo
Mundo já apontava a forma pela qual deve viver a humanidade, numa
associação real de nações” (Idem, ibidem).

* José Estanislau do Amaral Souza Neto é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio
Vargas e em Relações Internacionais pelo Instituto Rio Branco. Diplomata de carreira no Ministério das Relações
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sócio e Diretor da Rubens Barbosa & Associados. Atualmente é assessor internacional do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso e professor de Política Externa Brasileira da Faculdade de Economia da FAAP.
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Para que esta situação se enraizasse, prosseguia Rui, era necessário que
“se acabassem as desconfianças, os ciúmes, as prevenções entre povos talhados
pela natureza e pela vizinhança para se amarem e se beneficiarem uns aos outros”.
Prega Rui “uma política de céu limpo e corações puros entre as duas nações” e menciona
o desconhecimento recíproco e lamentável entre Brasil e Argentina (Idem, ibidem).

Tinha razão Rui Barbosa ao apontar o enorme desconhecimento mútuo
entre os dois países. Um observador de fora da região poderia ver-se tentado a
apontar a proximidade da Argentina e do Brasil no espaço físico, além de
afinidades políticas naturais que deveriam resultar da quase simultaneidade do
início da construção dos respectivos projetos nacionais. E este observador não
estaria errado. O fato, porém, é que os dois países, suas sociedades, se percebiam
como amplamente estranhos um ao outro, como se seus percursos individuais
fossem e devessem permanecer amplamente autônomos, especialmente nas
primeiras décadas de vida independente, no século XIX.

Distintas metrópoles; línguas diferentes; sistemas de organização política
(república e império) percebidos como opostos, senão mesmo como antagônicos;
infra-estrutura de transportes precária, ou mesmo inexistente; desenvolvimento
econômico voltado para os centros dinâmicos da economia mundial. Era como se
tudo nos separasse e nada nos unisse, a argentinos e brasileiros, nesta porção
remota e afastada do mundo que era e ainda é, em grande parte, a América do Sul.

Nas raras vezes em que os destinos e caminhos da Argentina e do Brasil se
encontraram, no século XIX, os dois países chegaram a situações de hostilidade
e de conflagração. Ambos foram, especificamente na região do Rio da Prata, os
Estados que herdaram as rivalidades e as pendências históricas entre Espanha e
Portugal e seus impérios na região. Lidar com tais pendências consumiu grande
parte das energias e dos escassos recursos das jovens nações, em suas primeiras
décadas de vida independente.

Argentina e Brasil estiveram em campos opostos nas crises platinas da década
de 1820, que culminaram na criação do Estado do Uruguai, e da década de
1850, que levaram à queda de Rosas, na Argentina, e de Uribe, no Uruguai.

Argentina e Brasil estiveram juntos, é certo, na Tríplice Aliança, na década
seguinte, contra o Paraguai de Solano Lopez. Mas aquela foi uma aliança
desconfortável, de convivência forçada e temporária contra um inimigo comum.
Fausto e Devotto (2004) mencionam que Túlio Halperín Donghi se referiu ao
sentimento de rejeição que despertou nas elites argentinas a presença de tropas
brasileiras em Buenos Aires, centro logístico das operações de guerra. Mencionam
ainda como Juan Bautísta Alberdi apontara o equívoco do enorme sacrifício de uma
guerra que, para a Argentina, país grande e despovoado, com vastas áreas ainda por
ocupar, prometia na melhor das hipóteses algumas pequenas conquistas territoriais,
como a região do Chaco boreal, que no fim permaneceria mesmo é com o Paraguai.

A guerra foi um pouco mais popular no Brasil do que na Argentina, pelo
menos em seu início. Talvez porque foi apresentada ao país como uma espécie
de cruzada, de mission civilisatrice do Brasil contra a barbárie, a anarquia e a
desordem supostamente reinantes nos países vizinhos. Tal argumento,
obviamente muito pouco convincente como bandeira de um regime monárquico
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assente na escravidão, não resistiu aos fatos. E a guerra, ainda que constituísse uma
vitória no campo de batalhas para as tropas brasileiras, acabaria por acelerar a derrocada
do próprio Império. A propósito, se for aceito, como de fato verdadeiro, que o objetivo
central da política externa do Império brasileiro na região do Rio da Prata era impedir
o possível ressurgimento, em torno de Buenos Aires, de alguma potência rival de
porte comparável ao que antes fora o Vice-reinado do Prata, favorecendo, com este
objetivo, a consolidação de dois Estados menores como Paraguai e Uruguai, então a
Guerra do Paraguai foi um erro estratégico do Brasil, porque contribuiu para a derrota
de um Estado que deveria ter merecido apoio.

Terminada a guerra, não cessaram as tensões na região, mesmo entre os antigos
integrantes da Tríplice Aliança. De qualquer modo, ao se aproximar o século XX, dois
fatos, que foram a proclamação da República no Brasil e a resolução, por meio da
arbitragem, da última questão fronteiriça pendente entre os dois países, a de Palmas
ou das Missões, em 1895, mudaram as relações entre Argentina e Brasil. A Bacia do
Rio da Prata perderia, nas palavras de Fausto e Devoto (2004), o “caráter de espaço
geopolítico vital, tanto para a Argentina quanto para o Brasil”. Desaparecia assim, em
grande parte, a perspectiva de uma conflagração.

A rivalidade entre ambos os países persistirá, no entanto, agora de forma mais
sutil e dissimulada, na perseguição do que se poderia chamar de um papel hegemônico
na América do Sul. Esta rivalidade veio até recentemente – até cerca de 20 anos atrás
– e desembocou, ao longo de praticamente todo o século XX, em fricções e disputas
nos campos econômico, político e militar, passando muitas vezes pela simples busca
de prestígio, tão típica de sociedades imaturas como eram as nossas.

Foi nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras do século XX que a Argentina
atingiria o seu período dos anos dourados. Como se não bastasse o espetacular
desenvolvimento econômico do país, os argentinos assistiam ao aperfeiçoamento de
suas instituições políticas, fruto dos ideais e do trabalho dos membros da chamada
“Geração de 37”. As elites argentinas desenvolveram então uma identidade própria e
um projeto de nação que lhe correspondia, de que fazia parte uma crença numa
espécie de “destino manifesto” que estaria reservado ao país na América Latina. Com
isto, provocaram sentimentos ao mesmo tempo de frustração e de competição no
vizinho que, ciente de sua grandeza territorial e de seu potencial, fazia, porém, uma
transição difícil do Império à República, e cujas novas classes dirigentes estavam longe
de ter a mesma formação ou visão estratégica de seus pares argentinos.

O PIB per capita argentino era um dos mais elevados do mundo em 1900: US$
2.756 em comparação com US$ 704 para o Brasil, nos cálculos de Angus Maddison.
Em 1930, tais valores aumentaram respectivamente para US$ 4.080 e US$ 1.061,
mas a desproporção entre os dois países se mantinha. A economia da Argentina se
articulava em torno da exportação de bens agropecuários para a Europa. Era uma
economia temperada, mais similar à de países como Canadá ou Austrália do que à
economia brasileira, que neste momento tinha seu eixo preponderante, quase exclusivo,
na exportação do café, cujo maior mercado consumidor era os Estados Unidos.

Posteriormente, a partir da crise internacional dos anos 1930, a situação se inverte.
O Brasil encontra gradualmente o caminho da industrialização e do desenvolvimento,
de maneira mais sólida e consistente do que seu vizinho do sul. São as elites
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brasileiras que passam agora a olhar com ares de superioridade os argentinos,
envolvidos, estes, crescentemente em tentativas de explicação de sua
“decadência”. Os argentinos olham para o passado; os brasileiros, para o futuro
a partir dos anos 30 e 40.

As relações internacionais de Brasil e Argentina

No campo das relações internacionais, objeto de nossa análise, Argentina e Brasil
fizeram opções distintas, explicadas, em grande parte, pelos vínculos econômicos do
Brasil com os Estados Unidos e da Argentina com a Europa.

O Brasil tomou, no fim do século XIX, a clara decisão de aproximar-se dos Estados
Unidos, nação que então procurava consolidar seu papel hegemônico no hemisfério,
sem mencionar sua ascensão gradual e rápida ao status de potência internacional.

O Barão do Rio Branco, chanceler de 1902 a 1912, é o grande arquiteto e
defensor desta linha de atuação, que se prolongará no século XX e da qual o Brasil
colherá frutos e colecionará frustrações, talvez em igual número, freqüentemente na
tentativa de alcançar a condição de uma espécie de primus inter pares dentro da América
do Sul, na relação com os Estados Unidos.

O Brasil, ao contrário da Argentina, participou, ainda que de forma modesta e
tardia, da Grande Guerra. Sentou-se assim ao lado dos vitoriosos em Versalhes, em
1919. O Brasil também se aliou aos norte-americanos no apoio ao bloqueio dos portos
venezuelanos pelo não-pagamento da dívida externa, ao passo que os argentinos se
opuseram à medida, ancorados na Doutrina Drago, contrária ao uso da força para a
cobrança de dívidas. Rio Branco não hesitou em aceitar, numa entrevista dada, aliás, ao
mesmo La Nación, em 1906, o chamado “Corolário Roosevelt”, que previa a intervenção
dos Estados Unidos no continente “em casos flagrantes de descalabro ou impotência”
(FAUSTO e DEVOTO, 2004). Rio Branco chegou a propor à Argentina um Tratado
ABC (Argentina, Brasil e Chile) em 1909, que não foi aceito na Argentina, dentro do
jogo de rivalidades e de falta de confiança recíproca que predominavam na época.

A elevação da representação do Brasil nos Estados Unidos à categoria de
Embaixada, em 1905, bem como a criação do cardinalato pela Santa Sé no Brasil
naquele mesmo ano, feriram suscetibilidades na Argentina e no Chile e exemplificam
como questões de prestígio, que fazem parte do jogo de poder, podem influenciar de
modo significativo o clima das relações diplomáticas.

O Brasil provaria sua própria dose do veneno na década de 1920, ao ver-se
preterido pelos próprios vizinhos latino-americanos em sua pretensão de ocupar uma
vaga permanente do Conselho da Liga das Nações, organização da qual foi forçado a
retirar-se em 1926 após vetar o ingresso da Alemanha. Foi possivelmente um dos
poucos fiascos diplomáticos que o Brasil cometeu, naquele momento de reintegração
da Alemanha ao concerto das nações.

Novamente o Brasil participaria da II Guerra Mundial, ao lado dos Aliados,
chegando a enviar, como se sabe, contingentes expressivos ao teatro de operações de
guerra. Era duplo o objetivo do Brasil: por um lado, obter vantagens bilaterais no
relacionamento com os Estados Unidos (Volta Redonda, armas, cooperação militar);
e de outro, participar do desenho da ordem mundial e das organizações internacionais
no pós-Guerra, já com os olhos postos no Conselho de Segurança da ONU.
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A Argentina se manteve neutra até praticamente o fim do conflito, quando
declarou guerra ao Eixo. Talvez tenha sido um erro a Argentina não ter agido
antes. Pelo menos este é o julgamento de grande parte dos próprios argentinos,
que sem dúvida tinham diante de si a atitude contrastante do Brasil. De qualquer
modo, a participação do Brasil na II Guerra, que colocou o país, por gravidade,
também do lado ocidental na Guerra Fria que então se iniciava, criou
expectativas exageradas no Brasil, que não foram atendidas. Pedidos de armas,
investimentos e financiamentos aos Estados Unidos ficaram largamente sem
resposta, ou tiveram resposta muito aquém do que se esperava. Isto sem falar
na idéia de um Plano Marshall para a América Latina, que o Brasil chegou a
formalizar aos Estados Unidos.

A frustração no Brasil com os Estados Unidos cresceria ainda mais nos
anos seguintes, sobretudo durante a administração republicana de Eisenhower
e da relativa frieza com que aquele país recebeu a iniciativa brasileira da Operação
Pan-Americana do presidente Juscelino Kubitschek em 1958, não querendo,
evidentemente, abrir mão de sua liderança no hemisfério no momento em que
o socialismo chegava à região, com Fidel Castro.

O Brasil se afastou, sem rompimento, dos Estados Unidos, ao adotar a
chamada Política Externa Independente, durante a gestão dos presidentes Jânio
Quadros e João Goulart, entre 1961 e 1963. E retomou o alinhamento
incondicional a partir de 1964. Mas este alinhamento não durou muito tempo. É
que, paradoxalmente, a diplomacia brasileira faria uma mudança importante durante
o regime militar, afastando-se gradualmente dos Estados Unidos novamente nos
anos 1970, atingindo seu ponto mais grave em 1978, com o rompimento do
acordo militar com os Estados Unidos que fora assinado por Vargas em 1952.

Depois deste momento, o Brasil nunca mais procurou se posicionar de
forma clara como parceiro preferencial ou privilegiado dos Estados Unidos na
América do Sul, nem mesmo durante a gestão do presidente Fernando Collor
de Mello. É a Argentina quem procurará acercar-se dos Estados Unidos nos
últimos 20 ou 25 anos, apoiando a política daquele país na América Central no
início dos anos 1980, esperando em contrapartida o apoio norte-americano na
malograda tentativa de reconquista das Malvinas, no que se comprovou um
grande erro de avaliação.

Nos anos 1990, a Argentina de Menem buscará relações ditas “carnais”
com os Estados Unidos e mandará contingentes à primeira Guerra do Golfo,
em 1991.  Receberá como recompensa algo um tanto intangível, como o status
de Aliado Extra-Otan dos Estados Unidos, além de um símbolo de prestígio
como a isenção de vistos para a entrada de seus nacionais nos Estados Unidos.

Faço esta breve e incompleta enumeração de alguns movimentos da
Argentina e do Brasil nos cenários regional e mundial ao longo de quase todo o
século XX, apenas no intuito de mostrar como a relação com os Estados Unidos,
por parte de Argentina e do Brasil, representa, em parte, ensaios de um e de
outro de obter o reconhecimento de um status diferenciado, dentro de uma
lógica mais ou menos intensa de rivalidades, ciúmes e “corações impuros”, para
recorrermos, por contraste, aos termos que Rui Barbosa empregara em 1916.
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Relações bilaterais entre Brasil e Argentina

Nem nos momentos de maiores “afinidades eletivas” entre os governantes de
ambos os países estas rivalidades deixaram de existir. Perón e Getúlio, por exemplo,
vivenciaram relações diplomáticas muito conturbadas entre 1951 e 1954. Getúlio
preferiu fazer suas apostas na relação com os Estados Unidos e disse não à iniciativa de
integração regional proposta por Perón, devolvendo assim, na mesma moeda, a reação
negativa da Argentina ao Pacto ABC que o Brasil recebera quase 40 anos antes.

Os regimes militares nos dois países também passaram por momentos
bilaterais bastante difíceis, de que foi exemplo o conflito gerado pelo
aproveitamento das águas do Rio Paraná nos anos 1970, numa dinâmica
que não deixa de lembrar o atual litígio entre Argentina e Uruguai em torno
das “papeleras”. Isto sem falar no clima de desconfiança e corrida
armamentista provocado pela suspeita mútua sobre os supostos fins pacíficos
dos respectivos programas nucleares.

Houve, é certo, momentos de aproximação no século XX, mais simbólicos
que efetivos, como as visitas recíprocas do presidente Roca ao Brasil e de Campos
Salles à Argentina, ou o encontro de fronteira entre os presidentes Arturo Frondizi
e Jânio Quadros, em 1961. Somente nos 1980, porém, com a redemocratização
nos dois países, é que as possibilidades de um relacionamento em novas bases
foram reapresentadas e de fato aproveitadas.

Não se pode subestimar a importância histórica da contribuição dos
presidentes Raul Alfonsín e José Sarney às relações entre Argentina e Brasil.
Herdaram seus países em condição difícil, com as economias estagnadas pela crise
da dívida externa e pelo esgotamento do modelo econômico de substituição de
importações. Depois de 20 anos de regime militar duro no Brasil, o presidente
eleito Tancredo Neves morreu antes de assumir e Sarney herdou um ministério
pronto. Alfonsín se elege com o país ferido no orgulho nacional depois da
humilhação imposta pela derrota nas Malvinas, e ainda com as cicatrizes expostas
da violenta repressão política interna.

Ambos, Alfonsín e Sarney, deixariam o cargo em condições muito adversas,
mas não se lhes pode negar o crédito por colocarem as relações entre os seus países
num novo patamar, deixando para trás um histórico recente de rivalidades e de luta
por algo que ninguém no mundo levava muito a sério: o título de líder ou potência
hegemônica da América do Sul, dentro de um conceito de “geopolítica” que já não
fazia sentido num mundo que se globalizava no plano econômico e que era marcado
pelo esvaziamento do conflito ideológico bipolar na esfera política.

Talvez o marco inicial tenha sido o apoio do Brasil à Argentina na Guerra das
Malvinas em 1982, apoio não apenas retórico, mas concreto. O Brasil passaria a
representar os interesses da Argentina junto ao Reino Unido quando foram
rompidas as relações diplomáticas entre os dois países, fato diplomático de
importância histórica.

Sarney e Alfonsín se puseram posteriormente a criar os mecanismos que
permitiram dissipar as suspeitas recíprocas no que se referia aos respectivos
programas nucleares, abrindo assim a perspectiva, do ponto de vista do Brasil,
para que fosse assinado, em 1998, o Tratado de Não-Proliferação de Armas
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Nucleares (TNP). Um dos argumentos utilizados pelos militares brasileiros para que o
Brasil não subscrevesse aquele Tratado era justamente a alegação de que a Argentina
poderia dispor de arsenais atômicos.

Paralelamente, deram-se os primeiros passos para a integração econômica entre os
dois países, inicialmente dentro de um enfoque setorial e com acordos bilaterais. Mas
era o embrião do que seria logo depois o Mercosul. Os presidentes Carlos Menem, da
Argentina, e Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique deram seqüência,
em ritmo mais acelerado, na década de 1990, aos processos de integração, aos quais
foram incorporados Uruguai e Paraguai.

E apenas a partir deste momento que ambos os países, Argentina e Brasil, se
percebem como mutuamente prioritários, numa situação que permanece até hoje. O
Brasil passa a ter crescente consciência de que o Mercosul e sua gradual ampliação
horizontal era condição para o país integrar-se de forma bem sucedida na economia
global. Ganharia escala para atrair novos investimentos que, no setor privado, também
se organizavam agora em escala regional ou global. Aliás, o próprio Plano Real,
implementado no ano de 1994, tinha como pressuposto uma economia brasileira mais
aberta e integrada no mundo. Neste sentido, o Plano Real era muito diferente do Plano
Cruzado de 1986, que fracassou, entre outros motivos, por basear-se ainda num Brasil
de caráter autárquico, relativamente fechado às importações.

O Mercosul passou por altos e baixos nos últimos anos. Poderia ter avançado mais
e melhor, e isto provocou frustrações nos países membros. Não se avançou na área
política, na criação de instituições que pudessem lidar com os problemas da integração
que foram surgindo. Mas se fizeram progressos. Passos seguros foram dados na direção
de tornar os vínculos dos dois países cada vez mais firmemente associados, numa situação
nova e que de certa forma já adquiriu uma dinâmica própria, autônoma, mais
independente dos governos e baseada nos interesses reais das sociedades.

Este é o cenário atual, a que os presidentes Nestor Kirchner, da Argentina, e Luiz
Inácio Lula da Silva, do Brasil, têm dado continuidade e aprofundado. É o que se espera
deles e de seus sucessores.
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A evolução do mercado
financeiro brasileiro – 1984-2004

Tharcisio Bierrenbach de Souza Santos*

Resumo: Este artigo aborda a evolução do mercado financeiro
brasileiro no período compreendido entre 1984 e 2004, destacando
e analisando as questões mais importantes.
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1. Introdução

A evolução do mercado financeiro brasileiro no período compreendido
entre 1984 e 2004 tem grande importância para todos quantos desejem entender
as questões centrais que se acham envolvidas quanto ao crescimento econômico
do país. Durante esse período, o sistema sofreu um conjunto de modificações e
aperfeiçoamentos de maneira a torná-lo compatível com as necessidades da
economia, transformando-se numa peça essencial do processo de afirmação da
competitividade nacional.

O objetivo deste trabalho é analisar esse conjunto de modificações, de maneira a
permitir que se possa contar com uma visão prospectiva relativamente à evolução que
pode ser esperada no futuro próximo.

2. Questões centrais

As questões mais importantes em termos de modificações de política
governamental podem ser resumidas nos seguintes aspectos: a) mudanças na
estrutura do Sistema Financeiro Nacional; b) regulamentação de crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional; c) questões ligadas a risco sistêmico: adoção dos
Acordos Internacionais de Limitação de Risco1, criação da Central de Custódia e
Liquidação de Títulos (Cetip), definição de meios para o fortalecimento do sistema
bancário e mudança do Sistema de Pagamentos Brasileiro; d) questões ligadas a
risco de crédito: estabelecimento de uma Central de Riscos e introdução da nova
Lei de Falências (Lei Complementar n.º 118/05); e) combate à lavagem de
dinheiro; f) privatização dos bancos estaduais; g) crescimento da atuação dos
bancos estrangeiros; e h) a discussão sobre a autonomia do Banco Central. Também
será destacada a evolução do Sistema Financeiro Nacional desde a década de 1990.

* Tharcisio Bierrenbach de Souza Santos é Economista (USP) e Doutor em Ciências – História Econômica
(USP), Professor Titular das Faculdades de Economia e de Administração da FAAP, Vice-Diretor desta
última faculdade e Diretor do MBA da mesma fundação.
1 Acordos da Basiléia, promovidos pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia (Basel Committee on
Banking Supervision), criado em 1974 para ampliar a cooperação internacional quanto à supervisão e controle
bancários. O Comitê funciona na sede do Banco de Compensações Internacionais (Bank for International
Settlements – BIS), que se localiza nessa cidade e funciona como um “banco central” dos bancos centrais.
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2.1. Mudanças na estrutura do Sistema Financeiro Nacional

A estrutura do Sistema Financeiro Nacional sofreu uma grande alteração na
segunda metade dos anos 1980. O sistema vinha, desde o início da década de 1970,
contando com bancos universais “de fato”, a despeito de a estrutura estabelecida
em seqüência à lei bancária estar baseada na segmentação de atuação das diferentes
instituições. No período compreendido entre a década de 1970 e a maior parte dos
anos 1980, predominaram os conglomerados bancários, em que o banco comercial
agia como instituição múltipla, com produtos e serviços financeiros de todas as
instituições vinculadas.

Com a Resolução 1.524, de 21 de setembro de 1988, o Conselho Monetário
Nacional facultou aos bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de
crédito imobiliário e sociedades de crédito, financiamento e investimentos a fusão
de todas as funções em uma única instituição financeira, o banco múltiplo. A referida
resolução permitiu também que as corretoras de câmbio e títulos, bem como as
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, fossem incluídas nos bancos múltiplos.

As instituições múltiplas tiveram sua regulamentação alterada pela Resolução
2.099 do Conselho Monetário Nacional, de 17 de agosto de 1994. Segundo esta
resolução, o banco múltiplo passou a ter pelo menos duas das seguintes carteiras2:
comercial; de investimento; de desenvolvimento; de crédito; financiamento e
investimento; de crédito imobiliário ou de arrendamento mercantil. A Resolução
2.099/94 estabeleceu também que os bancos múltiplos devessem ter,
obrigatoriamente, uma carteira comercial ou de investimento.

A principal alteração no espírito da Lei nº  4.595/64 decorreu do estabelecido
pela Resolução 2.099/94, de que não há vinculação entre as fontes de captação de
recursos e as aplicações dos bancos múltiplos, com exceção dos casos previstos em
legislação ou em regulamentação específicas. Essa disposição foi o grande fator de
modificação na gestão de instituições financeiras durante os anos 1990, uma vez
que permitiu que os recursos captados pelas instituições pudessem ser alocados de
acordo com a estratégia de tesouraria que estivesse sendo utilizada.

Ao longo da segunda metade dos anos 1990 verificou-se uma forte concentração
na aplicação de títulos governamentais, coincidindo com a expansão da dívida pública
no país, enquanto que os volumes de recursos aplicados em crédito perderam ainda
mais sua significação.

2.2. Regulamentação de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

A regulamentação de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional se deu em
dois momentos sucessivos, com a edição do Decreto n.º 91.152, de 15 de março
de 1985, e com a Lei n.º 7.492, de 16 de junho de 1986. O primeiro criou, no
Ministério da Fazenda, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
com a função de julgar – em segunda instância – os recursos administrativos
interpostos contra penalidades aplicadas pelo Banco Central ou pela Comissão de
Valores Mobiliários em razão da inobservância de dispositivos previstos nas Leis

2 Recebe a denominação de “carteira” o departamento de crédito especializado de um dado banco múltiplo
que deve, obrigatoriamente, contar com um diretor responsável por suas operações.
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4.131/62, 4.380/64, 4.595/64 e 6.385/76. Essa medida deu maior agilidade ao
julgamento dos recursos, que até então eram realizados pelo Conselho Monetário
Nacional, em procedimento que fugia ao escopo que havia presidido sua criação e
que colidia com a composição daquele órgão colegiado. Como havia um grande
número de matérias que eram excessivamente técnicas e muitas vezes bastante
intrincadas, essas decisões se arrastavam e não havia a necessária velocidade que deve
caracterizar os julgamentos de processos administrativos.

A segunda iniciativa do governo em relação ao assunto ocorreu com a edição
da Lei n.º 7.492/86. Esse diploma legal visa coibir as fraudes praticadas no Sistema
Financeiro Nacional, com ênfase no que vinha ocorrendo de maneira continuada
no mercado de títulos e valores mobiliários. O crescente número de operações e sua
complexidade contribuíam para dificultar a tipificação dos crimes representados
pela gestão temerária ou fraudulenta dos recursos captados junto ao público.  De
acordo com essa Lei, a CVM e o Banco Central ficam autorizados a participar de
maneira mais próxima na apuração dos crimes, ao mesmo tempo em que são suspensas
as possibilidades de fiança e de apelação em liberdade para réus que tenham recebido
pena de prisão, ainda que primários. Depois de enumerar todos os crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional, a Lei prevê penas de 1 a 12 anos de reclusão ou
detenção e multa para aqueles que estejam enquadrados em seus dispositivos.

O esforço no sentido de reprimir a gestão fraudulenta ou temerária de
instituições financeiras foi completado, posteriormente, com a edição da Lei n.º
9.080/95, que estabelece redução nas penas para todos aqueles que, na qualidade
de co-autores ou participantes do processo considerado inadequado, venham a
colaborar com as autoridades no sentido de esclarecer a situação. A Lei considera
como passíveis de ação penal todos os controladores e administradores (diretores,
gerentes, interventores, liquidantes e síndicos) de instituições, desde que tenham
praticado atos definidos como criminosos. Infelizmente, o esforço no sentido de
coibir atos de gestão inadequada com recursos captados junto ao público não
prosperou, tendo sido diminuto o número de processos em que se chegou a condenar
controladores ou administradores.

2.3. A questão do risco sistêmico

A possibilidade de ocorrência de grande volatilidade no sistema econômico de
um dado país, em conseqüência do processo de interligação dos mercados financeiros
que caracterizou o desenvolvimento da economia mundial a partir do fim dos anos
1980, foi um assunto que trouxe grande preocupação a todos quantos se encontram
envolvidos com a gestão financeira de recursos do público. O fenômeno da
volatilidade elevada normalmente produz o que se denomina de risco sistêmico,
situação em que dificuldades de liquidez por parte de uma ou mais instituições
financeiras acabam se alastrando para muitas outras, em conseqüência da interligação
que existe no mercado interbancário. Durante o período estudado, ocorreu um
continuado esforço por parte do Banco Central no sentido de neutralizar, ou pelo
menos atenuar, o risco sistêmico na economia brasileira.

Cronologicamente, o primeiro passo nessa direção durante o período foi a
criação da Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), em
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março de 1986. Tratava-se de aplicar, para os títulos privados, mecanismos semelhantes de
custódia e de liquidação que já haviam sido implantados para os títulos da dívida pública
quando do estabelecimento do Selic. Novamente a iniciativa coube à Andima e a um
conjunto de instituições financeiras privadas, devendo-se destacar que todos os títulos
privados foram alcançados neste processo. Em conseqüência, também para esse segmento
do mercado passou a vigorar a sistemática de títulos escriturais, de custódia centralizada e
de liquidação regulamentada. Na Cetip, as operações têm liquidação financeira automática,
sendo que o prazo para tanto, ao contrário do Selic, é de um dia após a transação (D+1).

Na etapa seguinte foi estabelecido o Regime Especial de Administração Temporária
(Raet), por meio do Decreto-Lei n.º 2.321, de 25 de fevereiro de 1987. O Raet foi
criado tendo em vista complementar as ações que vinham sendo desenvolvidas pelo
Banco Central no sentido de realizar o saneamento financeiro de bancos comerciais
estaduais. Essas instituições, cujas dificuldades de solvência e liquidez se acham descritas
de forma pormenorizada mais adiante, passam a poder sofrer um novo tipo de intervenção
por parte do Banco Central.

O regime instituído pelo Raet é essencialmente diferente das condições criadas
pela Lei n.º 6.024/74, já abordadas neste estudo, em razão de permitir à instituição
reguladora a preservação do interesse social de funcionamento da instituição sob
intervenção, sem prejuízo da regularização da situação anormal enfrentada. Em outras
palavras, trata-se de manter a instituição financeira em funcionamento, corrigindo suas
anomalias e optando por uma das seguintes alternativas, após o encerramento do período
de intervenção: normalização da situação financeira da instituição, transferência de ativos
e passivos para outra ou outras sociedades, transferência do controle acionário,
desapropriação das ações em favor da União, transformação, incorporação ou cisão e,
finalmente, liquidação extrajudicial.

A fase subseqüente desse processo de facilitar as transações no mercado financeiro e de
reduzir o risco sistêmico envolvido compreende a adesão do Brasil ao Acordo da Basiléia I. O
referido acordo, produzido sob a inspiração das instituições financeiras internacionais3, define
limites para a captação de recursos de terceiros pelas instituições financeiras, bem como para
a realização de operações de aplicação por conta dessas mesmas instituições.

O limite de captação de recursos definido até então, equivalente a 15 vezes o
patrimônio líquido da instituição financeira, foi reduzido para 8 vezes esse mesmo
montante. Trata-se de reduzir o nível de alavancagem financeira4, ao mesmo tempo em
que – pela primeira vez – foi considerada a natureza diversa das aplicações que podem
ser realizadas pelos diversos componentes do mercado. Cada tipo de aplicação tem
condições de risco e de liquidez diferentes e não faz sentido considerar todas as aplicações
com o mesmo grau de risco, como se fazia anteriormente. De fato, uma instituição que
aplica integralmente seus recursos captados junto ao público em papéis da dívida pública
certamente está muito menos exposta ao risco que uma outra, que esteja concedendo
crédito comercial ou crédito ao consumidor para um dado número de clientes. A
sistemática introduzida pelo Acordo da Basiléia I faz essa distinção, atribuindo pesos
distintos às diferentes aplicações.

3 Banco de Compensações Internacionais (BIS), Banco Mundial e FMI.
4 Termo financeiro utilizado para significar a possibilidade que uma dada empresa, financeira ou não, tem de
captar recursos de terceiros a partir de um determinado montante de capital próprio.
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Apesar de introduzidas em diversos países a partir de 1988, apenas em 1994
as disposições do Acordo da Basiléia I foram adaptadas ao mercado brasileiro. Por
meio da Resolução 2.099/94, o Banco Central promoveu não apenas a adequação
do sistema a essas normas, como também definiu novas regras para a autorização
de funcionamento de instituições, transferência de controle e reorganização,
instalação e funcionamento de dependências no país e, por fim, estabeleceu limites
mínimos de patrimônio líquido e de capital realizado.

No caso de instituições financeiras que não se enquadravam nos limites
mínimos de capital realizado e de patrimônio líquido, ficou estabelecido que teriam
de apresentar um plano de regularização de situação em prazo máximo de 60 dias
a partir da divulgação da resolução. Esse plano de elevação do capital subscrito
devia ser efetivado em prazo máximo de 6 meses, admitidas duas prorrogações de
prazo por idêntico período. Findo esse período, a instituição que não tivesse se
adaptado à nova regulamentação estava sujeita à liquidação extrajudicial.

A continuada preocupação das autoridades monetárias com a questão da
proteção dos recursos do público captados pelos bancos e a eclosão, em 1995,
da crise de liquidez internacional que vitimou o sistema financeiro mexicano e
que se propagou para outros países latino-americanos, levou à criação, por meio
da Resolução 2.197/95, de um fundo privado destinado a administrar os recursos
necessários à proteção de créditos de terceiros junto a instituições financeiras.
Essa medida tinha por objetivo encontrar uma solução provisória para o problema,
enquanto não se regulamentava o artigo 192 da Constituição Federal de 1988.

Assim, por meio da Resolução 2.211/95, o Conselho Monetário Nacional
aprovou o regulamento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que viria,
posteriormente, a integrar o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao
Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer). Esse fundo garante
créditos do público contra instituições financeiras que venham a sofrer
dificuldades de liquidez até o montante de R$ 20 mil, desde que esses créditos
decorram de depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso, cadernetas de poupança,
depósitos a prazo, letras de câmbio, letras imobiliárias e letras hipotecárias.

O fortalecimento das bases do sistema bancário brasileiro continuou ainda
em 1995, com a edição da Medida Provisória n.º 1.179, de 3 de novembro de
1995; pela Resolução 2.208/95; e pela Circular 2.633/95. Na seqüência, em
17 de novembro de 1995 foram editadas a Medida Provisória n.º 1.182 e a
Circular 2.636/95. Esses atos criaram o Programa de Estímulo à Reestruturação
e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), integrando nesse
programa o FGC, criado anteriormente.

O Proer concedeu benefícios fiscais e criou uma linha de crédito especial
junto ao Banco Central destinada à reorganização administrativa, operacional e
societária dos bancos. Esses incentivos se achavam vinculados a duas alternativas:
transferência do controle acionário das instituições ou modificação de objeto
social para atividades não-financeiras. Tratava-se de reforçar o sistema financeiro,
com o objetivo de assegurar suas condições de liquidez e de solvência.

A transferência de controle acionário das instituições devia ser feita com a
assunção dos passivos e ativos da instituição financeira em questão. Além de
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contemplar recursos para a reestruturação e modernização administrativa, o Banco
Central também amparava financeiramente perdas decorrentes do processo de
saneamento financeiro, bem como a desimobilização de ativos das instituições que
tivessem seu controle transferido. A parte saudável das instituições financeiras com
dificuldades de liquidez ou solvência poderia ser transferida para outro grupo
econômico, sendo mantida em separado a parcela de ativos e passivos que se revelasse
com liquidez problemática.

O Proer prevê ainda a responsabilidade solidária de controladores de instituições
submetidas a regimes de intervenção, administração temporária e liquidação
extrajudicial; a indisponibilidade dos bens aplicável a acionistas controladores dessas
instituições; e a inclusão dos auditores externos independentes no inquérito que se
venha a abrir para inquirir as causas do desequilíbrio da instituição. Também foram
criados dispositivos no sentido de garantir maior agilidade para que a União pudesse
eventualmente desapropriar ações de bancos em dificuldade para, posteriormente,
vender essas ações a outro grupo controlador.

Desde o início do Plano Real até o fim da década de 1990, o Proer e os mecanismos
adicionais utilizados pelo Banco Central levaram à redução do número de instituições
financeiras operando no país. De um total de 271 bancos múltiplos, comerciais, de
investimento e de desenvolvimento existentes em 1994, 50 passaram pelo processo de
saneamento financeiro e transferência do controle acionário, sendo que 43 foram submetidos
a algum tipo de atuação do Banco Central (intervenção, Raet ou liquidação extrajudicial).

Outro aspecto importante no tocante aos riscos de mercado foi objeto de
regulamentação por meio das Resoluções 2.554/98 e 2.804/00, do Conselho Monetário
Nacional. A Resolução 2.554 adotou práticas de gestão em consonância com as
recomendações do Comitê da Basiléia, estabelecendo controles internos no sentido de
segregar atividades desenvolvidas nas instituições financeiras, de modo a evitar situações
de conflitos de interesses, ao mesmo tempo em que estabelecia condições para a contínua
avaliação dos riscos envolvidos e realização de testes quanto à confiabilidade dos sistemas
de controle adotados. A Resolução 2.554 definia também as responsabilidades dos
diferentes níveis de gestão das instituições financeiras e das auditorias, interna e externa,
quanto à manutenção de uma adequada estrutura de controles internos.

No caso da Resolução 2.804/00, seu escopo reside na questão do enfrentamento
dos riscos de liquidez5 que podem envolver uma dada instituição ou conglomerado
financeiro. O normativo do Conselho Monetário Nacional estabelece uma série de
requisitos que devem ser atendidos pelos controles internos das instituições financeiras,
com a finalidade de refletir adequadamente essas situações, bem como define a
necessidade de existência de planos de contingência de forma a permitir o enfrentamento
de uma eventual crise cambial. Verifica-se que essa orientação é perfeitamente consistente
com o período de tempo em que foi estabelecida, uma vez que entre 1997 e 2000
ocorreram seguidamente situações internacionais de crise cambial, em que os riscos
de liquidez foram muito freqüentes.

5 Define-se como risco de liquidez a ocorrência de descasamentos entre ativos negociáveis e passivos exigíveis
de uma dada instituição financeira que possam vir a afetar sua capacidade de solver adequadamente seus
compromissos. Os descasamentos podem decorrer de prazos distintos de liquidação de operações ativas e
passivas, ou da existência de situações em que ativos e passivos se acham expressos em moedas distintas, o
que poderia resultar em dificuldades para a instituição no caso de uma súbita desvalorização cambial.
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A atuação da autoridade monetária no sentido de controlar e de reduzir o risco
sistêmico ao mínimo se completou com o estabelecimento, em 2002, do Sistema de
Pagamentos Brasileiro. Sua criação data de junho de 1999, mas sua implantação teve
de ser adiada até 2002, à espera das providências operacionais por parte das instituições
financeiras. O SPB estabelece que as transferências de quantias superiores a R$ 5 mil
sejam feitas em tempo real, operação por operação. A grande modificação introduzida
pelo novo sistema de pagamentos, além de sua agilidade e transparência, é a transferência
da responsabilidade e do controle dos pagamentos para as instituições públicas e
privadas integrantes do sistema financeiro nacional. Em conseqüência, ficou o Banco
Central desobrigado de financiar saldos eventualmente negativos que venham a ocorrer
nas contas de reserva bancária.

Durante o período anterior ao estabelecimento do Sistema de Pagamentos Brasileiro
era comum se verificar a atuação do Banco Central no sentido de financiar saldos negativos
evidenciados por instituições financeiras nessas suas contas de reserva. Esses
financiamentos, que muitas vezes comprometiam as metas de execução da política
monetária, eram considerados como a única forma de evitar a ocorrência de risco sistêmico.

Segundo Luiz Fernando Figueiredo, diretor de política monetária do Banco
Central à época da criação do sistema, “o sistema anterior era muito arcaico, refletia
uma realidade econômica que já não existia mais. Tornava o sistema financeiro muito
exposto, e, na eventualidade de quebra de alguma instituição, quem honrava seus
compromissos era o erário, trazendo severos prejuízos à sociedade brasileira.”6

2.4. Os riscos de crédito

Outro problema que concentrou as atenções dos estudiosos do mercado
financeiro é o das garantias oferecidas em troca dos créditos concedidos pelas instituições
financeiras. A concessão de crédito acha-se estreitamente vinculada ao conceito de
risco de crédito, que nada mais é do que a probabilidade do não-recebimento, pelo
credor, do montante de recursos colocado à disposição do tomador. Os riscos de
crédito de uma instituição financeira podem ser classificados em quatro grandes grupos:
a) riscos do cliente ou risco intrínseco; b) risco da operação ou transação; c) risco de
concentração; e d) risco de administração de crédito.

O risco intrínseco considera a situação econômico-financeira do cliente, o padrão
e qualidade da administração e do controle exercidos, a pontualidade e atrasos de
pagamento verificados no passado, as contingências a que a empresa tomadora de
crédito se acha exposta e o setor de atividade econômica a que se acha ligada.

Os riscos da transação envolvem os aspectos ligados ao produto de crédito que
se acha em contratação, o montante da operação, o prazo concedido, a forma de
pagamento, as garantias oferecidas pelo tomador de recursos e, finalmente, o preço
ou custo financeiro da operação.

O risco de concentração diz respeito à concentração das operações de crédito em
um dado setor de atividade ou em uma dada região. A instituição de crédito deve
sempre cuidar para que sua carteira de recebíveis7 esteja diversificada.

6 Entrevista ao autor, em novembro de 2005.
7 Termo técnico usado para designar os títulos representativos de direitos de crédito.
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O risco de administração de crédito diz respeito à forma pela qual uma
determinada instituição financeira mantém registros e informações sobre todos
os aspectos ligados aos créditos que tiver eventualmente deferido. Este é um
aspecto crucial, porque uma adequada gestão de crédito pressupõe um conjunto
de informações relevantes, que deve estar disponível para os administradores,
permitindo o acompanhamento de todas as operações em andamento.

A partir do exposto, verifica-se que um dos aspectos cruciais, seja sob o
ponto de vista de avaliação dos riscos de transação, seja sob o ângulo dos
riscos de administração de crédito, diz respeito ao colateral da operação. O
colateral de uma operação de crédito é a capacidade de o cliente oferecer
garantias complementares para a instituição financeira. Um ponto fundamental
é que a garantia se converta em um fator de segurança adicional, o que é
muito importante para superar fraquezas decorrentes dos outros fatores de
risco inerentes a uma dada operação.

No caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988 introduziu um novo
problema no sentido de agravar a possibilidade de o sistema financeiro contar
com colaterais adequados às operações, ao impedir a hipoteca de imóveis que se
constituam em residência do contratante de crédito. A proibição da execução
judicial de hipotecas, neste caso, tornou mais complicada e frágil a concessão de
crédito por parte do sistema financeiro nacional. Essa dificuldade é particularmente
importante no caso de operações de financiamento imobiliário, em que a garantia
usualmente era constituída pelo imóvel objeto do financiamento.

A alternativa reside na constituição de garantias sob a forma de alienação
fiduciária e a definição de um mecanismo expedito para a execução judicial
dessas garantias. Esta foi a opção adotada quando do estabelecimento do
Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), que pretende ocupar a posição do antigo
Sistema Financeiro da Habitação (SFH) como provedor de recursos para a
construção civil destinada às classes média e alta.

Outro ponto que tem se revelado como entrave à expansão das atividades
de crédito em geral diz respeito ao arcabouço jurídico existente no Brasil. A
morosidade que caracteriza os processos de execução de dívidas não-honradas
pelos mutuários constitui um fator de desestímulo à concessão de créditos por
parte do sistema financeiro.

O processo de redução dos riscos de crédito a que está sujeito o sistema
financeiro nacional foi continuado em 1997, por meio da edição da Resolução
2.390 do Conselho Monetário Nacional. Essa norma instituiu a Central de Risco
de Crédito, cuja função é consolidar mensalmente informações sobre as operações
celebradas por todos os tipos de instituições vinculadas ao sistema financeiro.

Todas as operações que venham a ser celebradas com clientes em valor
superior a R$ 5 mil devem ser informadas de forma individualizada pelas
instituições financeiras ao Banco Central. Para cada operação a instituição
financeira deve identificar o cliente, o montante das dívidas a vencer, vencidas
e baixadas como prejuízo correspondente a cada cliente, o valor de co-
obrigações e de garantias prestadas, bem como o nível de risco das operações
do cliente segundo um critério de avaliação estabelecido pela instituição.
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No caso das operações que tenham valor inferior a R$ 5 mil, a instituição
financeira deve informar o valor consolidado das operações de crédito celebradas,
separando as responsabilidades de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, sem
necessidade de identificação individual dos tomadores de crédito.

De posse dessas informações, cabe ao Banco Central realizar um processo de
consolidação dos dados, de maneira a poder oferecer aos integrantes do sistema
financeiro a consulta a esse cadastro, desde que autorizada pelo cliente. Como
sub-produto desse trabalho, a autoridade monetária tem anunciado em ocasiões
diferentes a constituição de um “cadastro positivo”, em que figurem os tomadores
de crédito cujo comportamento é adequado, como meio de proporcionar-lhes o
acesso ao crédito a custos inferiores aos praticados com os demais clientes.

2.5. Combate à lavagem de dinheiro

A expansão, em escala global, das atividades ilícitas como o narcotráfico, a
sonegação fiscal, a corrupção praticada nas administrações pública e privada e
mesmo o terrorismo levou ao estabelecimento da Convenção de Viena em 1988.
Por meio desse acordo internacional, diversos países estabeleceram normas para
o combate à “lavagem de dinheiro”, conceituada como processo mediante o
qual o crime organizado processa recursos advindos de atividades escusas, gerando
condições para o trânsito internacional desses capitais como se fossem
provenientes de atividades comerciais e financeiras usuais.

No caso brasileiro, o Decreto n.º 154/90 ratificou a assinatura da
Convenção de Viena e dispôs sobre meios para combater esse tipo de atividade.
Posteriormente, em 1998, a Lei n.º 9.613 criou o Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf), com a finalidade de impedir a utilização das
instituições integrantes do sistema financeiro para a lavagem de dinheiro. Em
conseqüência do disposto na Lei n.º 9.613/98 ficaram estabelecidas novas
obrigações para as empresas que mantenham atividades de: a) captar, intermediar
e aplicar recursos do público, em moeda nacional ou estrangeira; b) operar nos
mercados de câmbio ou de ouro, ou c) encarregar-se da custódia, emissão,
distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de recursos
de terceiros que se acham aplicados em títulos ou valores mobiliários.

Também foram adotadas medidas pelo Banco Central, pela CVM e pela Susep,
no sentido de, nos seus âmbitos de atuação, disciplinar o combate à atividade de
lavagem de dinheiro, colhendo as informações necessárias para caracterizar o emprego
inadequado de recursos nos mercados financeiros, de capitais ou segurador. No
caso do Banco Central, a Circular n.º 2.852/98 e a Carta-Circular n.º 2.826/98
estabelecem que as instituições financeiras deverão manter os cadastros de seus
clientes de forma permanentemente atualizada, de maneira a garantir que se possa
avaliar a qualquer momento se a movimentação de recursos exibida por uma dada
pessoa física ou jurídica é condizente com as informações de que se dispõe.

Ficou definido que quaisquer clientes que sejam responsáveis por
movimentações mensais superiores ao valor de R$ 10 mil devem ter um registro
especial por parte das instituições. Da mesma forma, quaisquer operações cuja
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finalidade seja burlar os mecanismos de identificação devem ser comunicadas à
autoridade monetária. O mesmo tipo de orientação se acha consagrado na Instrução
n.º 301 da CVM, com relação às operações realizadas no mercado de capitais.

2.6. Privatização dos bancos estaduais

Os bancos comerciais estaduais foram fundados, em sua maioria, nas décadas
de 1920 e 1930. Anteriormente a esse período, apenas Minas Gerais havia criado
seu Banco de Crédito Real de Minas Gerais (1889) e a Paraíba havia fundado
seu banco estadual em 1912. Durante a década de 1920 surgiram os bancos do
Piauí (1926), São Paulo (1927), Paraná e Rio Grande do Sul (1928). Os bancos
comerciais estaduais continuaram sendo instituídos nas décadas subseqüentes
e, ao fim dos anos 1970, o país contava com 24 bancos estaduais.

Em sua maioria, os bancos comerciais estaduais foram criados como forma
de atender à demanda por crédito rural, considerando a aparente deficiência
que o Banco do Brasil apresentava neste particular, até o estabelecimento da
Carteira de Crédito Rural e Industrial (Creai), em 1938.

Após esse momento, a justificativa utilizada para o estabelecimento dessas
instituições financeiras era sempre de que o estado deveria contar com um
instrumento de financiamento do desenvolvimento, garantindo inclusive a
presença de agentes financeiros em cidades com menor densidade populacional,
nas quais não se achavam estabelecidos os bancos mais tradicionais.

No início da década de 1970, segundo Werner Baer8, os bancos estaduais
respondiam por 55% do total de depósitos do sistema financeiro e por 58% dos
empréstimos concedidos. Durante a década de 1980, enquanto as taxas de
inflação experimentavam um crescimento substantivo e se reduziam os recursos
disponíveis para investimento nos orçamentos, os bancos oficiais estaduais
direcionaram 57% de seus empréstimos ao setor público, passando a desempenhar
uma função semelhante à de um banco central, emissor de moeda.

Esses bancos captavam recursos do público sob a forma de depósitos à vista e
a prazo, aplicando-os em investimentos de responsabilidade dos estados ou de suas
empresas estatais. Ocorre que esses investimentos não traziam retorno, seja em
termos de volume, seja em termos dos prazos de empréstimos concedidos, fazendo
com que o retorno dos recursos depositados pelos aplicadores ficasse comprometido.

Ao lado da participação dos bancos comerciais estaduais, menção específica
deve ser feita com relação aos bancos de desenvolvimento. Esses bancos,
igualmente sob controle estadual, foram surgindo durante a década de 1960 e
no início dos anos 1970, como decorrência do aumento da relevância das
operações do então Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE).
Essa agência de fomento, criada em 1952 em decorrência de recomendações da
Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, passou a desenvolver atividades após a
edição da Lei nº  4.595/64. Neste sentido, foram instituídas linhas de crédito
dirigidas ao financiamento de máquinas e equipamentos de produção nacional
(Finame) e ao financiamento de pequenas e médias empresas (Fipeme). Ambas
as linhas de crédito tinham em comum a característica de operação sob a

8 BAER, W. A Economia Brasileira. 2 ed. São Paulo: Nobel, 2002, p. 32.
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modalidade de repasse a bancos privados de investimento ou a bancos estaduais
de desenvolvimento. Estes últimos, regulamentados pela Resolução 93 do
Conselho Monetário Nacional, de 25 de junho de 1968, passaram a ganhar
uma importância crescente como agentes financeiros do BNDE.

No entanto, na medida em que se ampliava a rede de agências dos bancos
comerciais e o nível de atuação dos bancos de desenvolvimento, os problemas
cresciam. A qualidade das operações de crédito deferidas pelos bancos oficiais,
fossem eles comerciais ou de desenvolvimento, deixava a desejar. Ness9 mostra
que 45,3% dos empréstimos concedidos pelos bancos oficiais geravam
inadimplência, ao passo que nas instituições privadas o total de empréstimos em
situação irregular era de apenas 1,7% das operações celebradas.

Outra questão de importância residia na atuação dos bancos oficiais na
parte referente às operações passivas. A grande carência de recursos nos
orçamentos estaduais, aliada à interrupção dos financiamentos externos
decorrente da crise da dívida, provocou uma expansão do endividamento dos
estados e municípios ao longo da década de 1980. Essas operações, cujo funding10

residia em recursos obtidos por meio da captação de depósitos a prazo, tiveram,
muitas vezes, curso anormal. Em grande parte dos casos, os empreendimentos
financiados não tinham a capacidade de gerar o volume de recursos suficiente
para atender o serviço de dívida e a amortização do crédito contratado.

Caracterizada a inadimplência, o banco oficial financiador se via em grandes
dificuldades para honrar os prazos contratados com seus aplicadores. Para
remediar essa situação de falta de liquidez, o Banco Central intervinha nas
instituições, injetando os recursos necessários para a quitação dos compromissos
pelos bancos e devolvendo-os à gestão dos governos estaduais. Doellinger11

registra que, em 1987, após a eleição de 1986, o Banco Central interveio em
sete bancos comerciais estaduais, sendo que em 1990 isso voltou a ocorrer. O
capítulo 14 do relatório final da Comissão Executiva da Reforma Fiscal12 analisa,
de forma sistemática, os efeitos negativos da existência de bancos oficiais como
transmissores de déficits dos governos estaduais para o governo da União.

Dessa forma, como observam Werlang e Fraga13, a atuação dos bancos
estaduais passou a alimentar o déficit público, uma vez que o socorro de liquidez
proveniente do Banco Central provocava, no momento subseqüente, a
necessidade da securitização14 desses recursos por meio da emissão de novos

9 NESS Jr, W. L. The phasing out of government banking in Brazil. Unpublished paper prepared for the
Conference on Bank Privatization. Washington, D.C.: World Bank, 1999, p. 8-9.
10 Termo técnico utilizado em finanças para designar o provimento de recursos para uma dada operação de crédito.
11 DOELLINGER, C.v. Reordenação do Sistema Financeiro. In: Perspectivas da Economia Brasileira –
1992. Brasília: Ipea, 1991, p.299.
12 CERF. Relatório final da Comissão Executiva da Reforma Fiscal, criada por decreto de 5 de maio de 1992.
Coordenador: Ary Oswaldo de Mattos Filho. Membros: Augusto Jefferson de Oliveira Lemos, Carlos Alberto
Longo, José Teófilo de Oliveira, Osmundo Rebouças e Sergio Ribeiro da Costa Werlang.
13 WERLANG, S.R.C.; FRAGA NETO, A. Os bancos estaduais e o descontrole fiscal: alguns aspectos.
Revista Brasileira de Economia, 49(2), abril/junho 1995, p. 266.
14 Denomina-se como securitização a emissão de títulos de dívida e sua comercialização no mercado de
capitais, como meio de expandir o prazo para financiamento de um débito, ou de permitir a redução dos
encargos incidentes.

A evolução do mercado financeiro brasileiro 1984-2004, Tharcisio Bierrenbach de Souza Santos, p. 115-134



126 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.5(10), jan.2007

títulos públicos. A solução para esse problema surgiu sob a forma do Programa
de Estímulo à Redução do Setor Público no Setor Financeiro (Proes), definido
pela Medida Provisória nº Ú 1.514, de agosto de 1996 e implementada a partir
de 1997. O governo federal financiou a reestruturação das dívidas dos bancos
estaduais, por meio da troca de títulos estaduais de baixa liquidez, por títulos
do governo federal. A dívida dos governos estaduais para com o governo da
União foi quitada por meio da transferência do controle acionário dos bancos
estaduais e sua subseqüente privatização.

A OCDE, em estudo publicado em 200115, mostra que das 35 instituições
financeiras em poder dos estados em 1996 (das quais 23 eram bancos comerciais
ou múltiplos), 10 estavam fechadas e 13 privatizadas diretamente ou federalizadas
como etapa preliminar à privatização. Somente cinco bancos permaneceram sob
controle estadual após a capitalização e reestruturação. Em conseqüência, a
participação dos bancos estaduais, que era de 18% dos ativos e passivos do sistema
financeiro entre 1994 e 1997, passou a ser de 3,5% ao fim de 2000. Em meados
da primeira década do novo século, parece claro que, como afirma Markler16, “o
tipo de sistema bancário que está emergindo no Brasil será geograficamente dual.
No curto prazo deverá continuar a ocorrer a privatização dos bancos estaduais,
apesar de que o Estado deverá continuar a controlar algumas instituições financeiras.
Sua presença e seu papel serão particularmente visíveis nas regiões urbanas mais
pobres e em vastas regiões periféricas, como no Norte e Nordeste, onde a presença
de bancos privados tenderá a ser mais escassa. Na região Centro-Sul, que se constitui
no grande pólo de crescimento do país, a atividade financeira tenderá a ser
concentrada em alguns poucos grandes conglomerados financeiros nacionais e
estrangeiros. A longo prazo a legislação bancária deverá ser capaz de levar a uma
distribuição mais eqüitativa dos investimentos”.

2.7. Atuação dos bancos estrangeiros

A atuação das instituições financeiras estrangeiras no mercado bancário
brasileiro pode ser dividida em quatro fases distintas. A primeira, que se inicia
no pós-guerra e se desenvolve até a edição da Lei nº  4.595 (31 de dezembro de
1964), marca a entrada paulatina de organizações bancárias na medida de seu
próprio processo de internacionalização e de acordo com a evolução econômica
do país. Durante esse período, após a entrada em vigência da Lei nº  4.131 (2
de setembro de 1962), estabeleceu-se o princípio da reciprocidade: os bancos
estrangeiros interessados em se estabelecer no país achavam-se sujeitos às mesmas
restrições e proibições que vigorassem em seus países de origem para o
estabelecimento de bancos brasileiros.

Na segunda fase, iniciada em 1964, com a implementação da Lei Bancária
e que se prolongou até a promulgação da Constituição de 1988, a entrada de
instituições financeiras dependia de prévia autorização do Banco Central ou de
decreto do Poder Executivo, nos termos do que estabelecia o artigo 18 daquela

15 OCDE. Estudos Econômicos: Brasil 2000-2001. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001, p. 128-129.
16 MAKLER, H.M. Bank Transformation and Privatization in Brazil Financial Federalism and Some Lessons
about Bank Privatization. The Quaterly Review of Economics and Finance, 40 (2000), p. 58.
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Lei. Durante a segunda metade dos anos 1960 e nas duas décadas subseqüentes, até
a promulgação da nova Constituição Federal em 1988, a presença de bancos
estrangeiros no país se ampliou como reflexo do processo de rápida internacionalização
por que passou o setor em todo o mundo. Nos termos do princípio de reciprocidade,
e considerando o interesse de instituições financeiras controladas pelo capital nacional,
como o Banco do Brasil, o Banco do Estado de São Paulo, o Banco Real e mesmo
outros bancos privados nacionais, de expandir suas redes de agências para o exterior,
o país aceitou a entrada de várias instituições estrangeiras em seu mercado.

A terceira etapa do processo se iniciou com a promulgação da Constituição
Federal de 1988 e se estendeu até agosto de 1995. Durante este período, o
estabelecimento de novas instituições de capital estrangeiro no mercado financeiro do
país ficou virtualmente proibido, pois a regulamentação sobre o aumento da participação
de investidores estrangeiros no sistema financeiro foi remetida a uma lei complementar,
não apresentada ao Congresso Nacional. As instituições financeiras já existentes no
país e controladas pelo capital estrangeiro, nos termos do que estabelecia a Resolução
1.535 do Conselho Monetário Nacional, de 30 de novembro de 1988, se viram
proibidas de aumentar sua rede de agências. A única exceção em relação a essa proibição
dizia respeito à possibilidade de negociação, entre grupos estrangeiros, do controle
de capital de instituições que já estivessem operando no país.

Em agosto de 1995, nos termos da Exposição de Motivos nº 311 do Ministro de
Estado da Fazenda, o Presidente da República, de acordo com o que estabelecia o
artigo 52 do Ato de Disposições Transitórias à Constituição Federal, aprovou “como
de interesse nacional” a entrada e/ou aumento da participação de instituições estrangeiras
no sistema financeiro brasileiro. A decisão decorria dos reflexos da chamada “Crise da
Tequila”17 e buscava fortalecer o mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, a medida atendia
os interesses de várias instituições financeiras internacionais, expressos de forma inequívoca
nas reuniões da Organização Mundial do Comércio, Mercosul e na Cúpula das Américas,
que havia sido realizada no fim de 1994, em Miami (Estados Unidos).

Outro aspecto importante nesta nova fase deve ser devidamente ressaltado: a
eliminação do dispositivo contido na Resolução 2.099, de 17 de agosto de 1994,
segundo o qual o capital mínimo dos bancos estrangeiros deveria ser o dobro do valor
fixado para os bancos controlados pelo capital nacional. A mudança desse normativo
se fez por meio da Resolução 2.212 do Conselho Monetário Nacional, em 16 de
novembro de 1995, e procurou criar condições favoráveis para a entrada de capitais
estrangeiros no sistema financeiro nacional.

Essa entrada era interpretada como desejável pelas autoridades monetárias, tendo
em vista a necessidade de capitalização, seja das instituições financeiras privadas existentes,
seja dos bancos estaduais que se achavam em meio a seu processo de privatização. Essa
capitalização se configurava como necessária para o fortalecimento do sistema financeiro
nacional como um todo. A presença de bancos estrangeiros serviria para elevar a concorrência
no mercado, induzindo o desenvolvimento de maiores índices de produtividade pelas
instituições financeiras e contribuindo também para a redução dos spreads.

17 A denominação se refere à grave crise de liquidez por que passou o México entre o fim de 1994 e o
primeiro trimestre de 1995. Ocorreu uma elevação exponencial da volatilidade financeira seguida de
fuga de divisas, que provocou uma contração dos fluxos internacionais de capital dirigidos aos países
emergentes e ao Brasil.
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Segundo Markler18, a manutenção de um elevado grau de competição no mercado
depende do funcionamento de um forte setor bancário privado. O autor aduz que
este é o caso de um país que, como o Brasil, pretende estabelecer uma sólida reputação
como dispondo de um sistema bancário de classe mundial. Por um lado, havia
perspectivas favoráveis à expansão dos negócios no Brasil, decorrentes do processo de
estabilização criado a partir da implementação do Plano Real. Por outro, existiam
amplas possibilidades de expansão da presença de capitais estrangeiros nos diferentes
setores econômicos, como conseqüência do processo de abertura da economia ao
exterior e da privatização das atividades de infra-estrutura econômica.

Estes dois aspectos atraíram a entrada de grande número de instituições financeiras
estrangeiras. Entre agosto de 1995 e abril de 1998, estabeleceram-se no Brasil 18 grupos
financeiros estrangeiros, constituindo novas instituições ou adquirindo o controle de
capital de bancos já existentes. Nesse mesmo período, cinco outros grupos fizeram
inversões para instalar instituições não-bancárias, enquanto que outros 19 grupos
estrangeiros aumentaram sua presença no mercado brasileiro, adquirindo o controle de
capital de empresas ou constituindo novas instituições, bancárias ou não-bancárias.

2.8. Autonomia do Banco Central

A autonomia do Banco Central, implícita na questão da fixação de mandatos
para cada membro da diretoria da agência reguladora, apesar de prevista na Lei Bancária,
não foi adotada por ocasião do início da administração Costa e Silva, em 1967. A
possibilidade de manter uma administração essencialmente técnica é de grande
importância, dado o relevo com que se reveste a questão. Trata-se de eliminar quaisquer
possibilidades de ingerência política sobre a autoridade monetária, garantindo a
estabilidade econômica, objetivo permanente da sociedade. Esse seria o escopo da “lei
de responsabilidade monetária”, ainda pendente de remessa ao Congresso Nacional e
que tem provocado grande discussão nos meios políticos, com opiniões favoráveis e
desfavoráveis por parte de parlamentares, policy makers, banqueiros, acadêmicos e
membros do Poder Executivo.

Como bem o afirmam Sola, Garman e Marques19: “Por isso, por mais gradual
que tenha sido o processo de legitimação dos bancos centrais no passado e por
mais diversos que tenham sido os mecanismos políticos e os desvios institucionais
pelos quais eles hoje respondem àqueles atores, mesmo maiores críticos da
ortodoxia econômica vêm-se obrigados a reconhecer que os bancos centrais são
uma modalidade indispensável de autoridade. Parte-se aqui de um pressuposto
similar, ou seja, de que os bancos centrais são uma condição necessária – e
emblemática – de um compromisso indiscutível com a ordem monetária assumido
pelos setores estratégicos dessas sociedades”.

Masiero e Werlang20 argumentam que um dispositivo legal neste sentido
exigiria alterações na legislação já existente, particularmente em relação aos

18 Idem, op. cit., p. 59.
19 SOLA, L. ; GARMAN, C. ; MARQUES, M. Banco Central, Autoridade Política e Governabilidade
Democrática. In: SOLA, L.; KUGELMAS, E.; WHITEHEAD, L. (orgs). Banco Central: Autoridade Política
e Democratização – um equilíbrio delicado. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002. p. 117.
20 Idem, op. cit., p. 327.
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objetivos da instituição e aos mandatos de seus diretores. Por outro lado, Delfim
Netto considera que “a autonomia do Banco Central é uma necessidade. Naturalmente
isto ocorrerá na seqüência, tendo em vista que, de fato, temos uma autonomia, apesar
de não existir nenhum dispositivo legal que ampare esta autonomia.”21

Esta parece ser uma opinião generalizada por parte dos profissionais que atuam
nos mercados financeiros e de capitais. Luiz Fernando Figueiredo, também em
entrevista ao autor, afirma, no entanto, que esse processo de institucionalização da
autonomia do Banco Central deverá ocorrer mais adiante: “Ela é fundamental, mas
estamos cada vez mais distantes desta realidade no governo Lula, pois o
questionamento do Executivo acerca das medidas tomadas pelo BC é crescente.”22

2.9. Evolução recente do Sistema Financeiro Nacional

A partir do exposto nos itens anteriores é necessário fazer uma análise
sobre a evolução do sistema financeiro brasileiro durante a década dos anos
1990 e primeira metade da primeira década do século presente, em
conseqüência do processo de privatização dos bancos estaduais e da entrada
de bancos estrangeiros no mercado nacional.

Em primeiro lugar deve-se destacar que as modificações introduzidas no
período de 15 anos compreendido entre 1990 e o fim de 2004 contribuíram
para desenhar um novo cenário no mercado financeiro do país. Ocorreu, seja
em virtude do Proer, seja em conseqüência das ações realizadas em consonância
com o Proes, um processo de concentração bancária no Brasil.

De um lado, trata-se de uma boa modificação, na medida em que afasta
as hipóteses de risco sistêmico no mercado financeiro. Do outro lado, no
entanto, produziu-se uma situação de forte concentração econômica, ainda
mais agravada em virtude dos problemas de desequilíbrio fiscal do Estado,
que contribuíram para o alargamento da dívida interna a nível muito perigoso
e que, mesmo após os bons resultados colhidos no período 2003/4,
representam um ponto de preocupação para todos que se ocupam das
possibilidades de retomada de crescimento econômico.

O quadro 1 apresenta a evolução do segmento bancário, discriminando:
o número de instituições; a origem do capital; e o valor médio dos ativos.
Pode-se verificar que no período mais recente, situado entre 1996 e 2004,
ocorreu um processo de concentração bancária, havendo uma redução de
23% no número de instituições, que passaram de 230 para 164. Enquanto
os bancos sob controle estrangeiro evoluíam de 41 para 58
estabelecimentos, com um pico em termos de participação em 2001 com
um total de 72 bancos, ocorria uma redução nas instituições que contavam
com participação estrangeira, de 26 para 10 bancos.

Ao mesmo tempo, os bancos privados nacionais sofriam um forte processo
de concentração, passando de 131 estabelecimentos para apenas 82. O mesmo
ocorreu com os bancos estatais, que, após o programa de privatização realizado
durante o período, passaram de 32 instituições em 1996 para 14 em 2004.

21 Entrevista ao autor.
22 Entrevista ao autor.
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Simultaneamente a esse processo de concentração, ocorreu uma elevação no
valor médio dos ativos de todas as instituições, sendo importante destacar que os
bancos que têm controle estrangeiro, bem como os nacionais com participação
estrangeira, tiveram um crescimento de seus ativos em ritmo superior à média do
setor. Naturalmente o processo de privatização de bancos estatais contribuiu para
que os ativos desse grupo de instituições apresentassem a menor taxa de crescimento
durante o período. Esse processo decorreu tanto da privatização dos bancos
estaduais, que passaram de 25 para 14, como também em conseqüência do processo
de fusões e incorporações por que passaram os bancos privados nacionais, no qual
os bancos estrangeiros tiveram também um papel fundamental.

Ocorreu uma expansão dos bancos sob controle estrangeiro, que saltaram de 45
para 58 instituições ao fim do período. No entanto, aplicado como deflator o IGP-
DI23 da Fundação Getúlio Vargas, verifica-se que o crescimento mais pronunciado
dos ativos ocorreu nos bancos privados nacionais com participação estrangeira, que
registraram em seus ativos uma expansão real superior a 700%, alcançando a cifra de
R$ 21.907 milhões, bem acima da evolução média dos ativos das instituições bancárias,
que corresponde a um crescimento de 28,58% entre 1996 e 2004.

O quadro 2 mostra a evolução, no mesmo período de análise, do patrimônio
das instituições pertencentes ao segmento bancário.

23 Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
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Pode-se verificar que as instituições bancárias apresentavam, em 2004,
um patrimônio líquido total de R$ 162.726,3 milhões. Considerando o setor
como um todo, é possível constatar que os bancos privados nacionais
apresentavam patrimônio líquido total superior ao das outras instituições, o
que pode ser explicado pelas dimensões desses bancos. Sua participação no
patrimônio líquido total do sistema bancário equivalia a 52,9% do total,
seguido pelo grupo dos bancos privados sob controle estrangeiro, cujo
patrimônio líquido ascendia a R$ 44.078,1 milhões.

Os bancos oficiais (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e bancos
estaduais) tinham o correspondente a 17,5% do total do segmento bancário,
sendo que o declínio de sua participação pode ser explicado tanto pelo
processo de privatização, que atingiu a maioria dos bancos estaduais, como
pelos resultados deficientes que apresentaram durante a década de 1990 e os
primeiros anos do período seguinte, comparativamente aos bancos privados.
Os dados, igualmente deflacionados de acordo com a variação do IGP-DI
da Fundação Getúlio Vargas, revelam crescimento do patrimônio líquido
das organizações sob controle estrangeiro superior à media do segmento
bancário. Enquanto os bancos estrangeiros registraram um crescimento real
de 237,78%, durante o mesmo período deve-se registrar que o patrimônio
líquido do segmento bancário como um todo registrou um incremento de
apenas 42,28%.

Ao mesmo tempo, deve-se destacar que o maior crescimento verificado
em termos de patrimônio líquido para as instituições nacionais durante o
período ocorreu com as cooperativas de crédito, apesar de sua participação
no patrimônio líquido total do segmento bancário ser inexpressiva, montando
a 2,6% apenas. Por outro lado, os bancos oficiais registraram um decréscimo
de patrimônio líquido em termos reais, pelos motivos já enunciados.

O próximo ponto interessante a analisar diz respeito à participação das
diferentes instituições nas operações de crédito concedidas pelo segmento
bancário. A evolução das operações ativas24 desenvolvidas pelas instituições
bancárias durante o período 1996/2004 acha-se demonstrada no quadro 3.
Neste caso, verifica-se uma completa modificação de situação ao longo do
período analisado.

Enquanto os bancos privados nacionais registraram incremento em sua
participação no total das operações de crédito, pode-se observar que ocorreu
um decrescimento da participação dos bancos públicos, antes responsáveis
por mais da metade das operações deferidas pelo segmento bancário e que,
em 2004, respondiam apenas por 31,3% do valor das operações em
andamento. Simultaneamente, verificou-se uma expansão pronunciada da
participação dos bancos sob controle estrangeiro nessas operações, sendo
que sua parcela nas operações de crédito que se achavam contratadas ao fim
do período evoluiu de 9,5% para mais de um quarto do total dos créditos.

24 Dá-se o nome de “operações ativas” às operações de aplicação de recursos por parte das instituições
financeiras junto a pessoas físicas e jurídicas, bem como a aplicação de recursos pelas tesourarias.
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O quadro 4 trata da evolução das operações passivas25 dos bancos,
apresentando a evolução dos depósitos captados pelas instituições bancárias
no intervalo de tempo compreendido entre 1996 e 2004.

Durante o período verifica-se uma redução na participação dos bancos
oficiais, que corresponde a uma evolução positiva nos depósitos das instituições
sob controle estrangeiro. Ao mesmo tempo, deve-se destacar que a participação
dos bancos privados nacionais manteve um crescimento discreto, variando de
33,4% do total para o equivalente a 39,4% desse montante.

Deve-se mencionar que a pequena participação das cooperativas de crédito
na captação de depósitos que o segmento realizou junto ao mercado é uma
conseqüência da própria dimensão dessas instituições, bem como de suas
características específicas. Na medida em que uma cooperativa de crédito funciona
como “um banco em circuito fechado”, uma vez que capta recursos e aplica-os
sempre junto aos cooperados, sua possibilidade de expansão é reduzida, pois
depende do alargamento de seu quadro social.

25 Recebe a denominação de “operação passiva” a captação de recursos do público, à vista e a prazo, bem
como a captação de operações interfinanceiras realizadas pelos bancos.
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Outro aspecto a ser destacado na análise decorre da conjugação dos dados
dos quadros 3 e 4. Enquanto os bancos privados nacionais, responsáveis pela
captação de 39,4% dos depósitos, realizaram ao fim do período pouco mais de
41% das operações de crédito, verifica-se uma situação bastante diversa quando
se analisa o comportamento de bancos sob controle estrangeiro e bancos oficiais.
Os primeiros, captando pouco menos de 20% dos depósitos do sistema, eram
responsáveis, no fim do período, por 25,1% das operações de crédito celebradas,
enquanto que os bancos oficiais, captando 39,3% do total dos depósitos,
realizavam pouco menos de 31% das operações de crédito. Pode-se concluir que
os bancos sob controle estrangeiro concederam relativamente mais recursos ao
crédito que os bancos oficiais e que os bancos privados nacionais.

Cabe mencionar dois movimentos interessantes no segmento bancário
durante o período sob análise. Por um lado, deve-se ressaltar que a privatização
e a extinção dos bancos estaduais foi acompanhada de uma expansão das operações
do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que vieram a ocupar parte do
espaço anteriormente correspondente à atuação desses bancos.

Por outro lado, é também necessário registrar que o processo de
internacionalização do sistema bancário brasileiro, iniciado na segunda metade
da década de 1990, passou por uma inversão de sentido. Assim, no período
compreendido entre 2001 e 2003, ocorreu uma redução da participação
estrangeira no mercado. Essa redução de participação ocorreu de duas formas
distintas. Alguns grupos estrangeiros preferiram trocar suas posições de controle
por participações minoritárias, alcançadas por meio da incorporação das
instituições existentes a bancos privados nacionais, de maior porte. Outros grupos
estrangeiros preferiram retirar-se do mercado brasileiro, como é o caso do Banco
Creditanstalt, que se retirou do Banco BBA Creditanstalt, vendendo sua
participação para o Banco Itaú.

3. Considerações finais

Diante do exposto, parece claro que o Sistema Financeiro Nacional sofreu
um processo de transformação estrutural importante nas duas últimas décadas e
que esse processo se acentuou a partir da implantação do Plano Real. As
modificações introduzidas ao longo do período contribuíram para a redução do
risco sistêmico e para que o país pudesse dispor de um sistema moderno e eficiente.

Restam, no entanto, pontos importantes para serem resolvidos. A
formalização da autonomia do Banco Central e um ajuste fino da política
monetária, que conduza à redução efetiva dos spreads bancários, são aspectos
fundamentais para que o papel do sistema financeiro como provedor eficiente
de recursos e alavancador do crescimento econômico possa ser acentuado.
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Resumo: Este artigo discorre sobre a inserção dos países em
desenvolvimento no contexto da globalização financeira, dentro de
um processo que se intensificou de forma significativa a partir do
início dos anos 1990, e os efeitos da liberalização da conta de capital
nas economias desses países. O tema gira em torno dos mecanismos
de controle dos fluxos de capitais e aborda a discussão sobre a
viabilidade de sua implementação nos mercados emergentes dentro
da dinâmica do sistema monetário e financeiro internacional
contemporâneo. O estudo procura retratar o acentuado grau de
integração das finanças globais e sugere que os controles de capitais,
principalmente os de curto prazo em função de sua volatilidade, são
necessários nessas economias de modo a garantir a estabilidade
macroeconômica e oferecer autonomia na condução de políticas
econômicas voltadas ao crescimento.

Palavras-Chave: Liberalização Financeira, Conta de Capital,
Mercados Emergentes, Crise Financeira, Crescimento Econômico.

Introdução

Nas últimas décadas, a economia mundial passou por um intenso processo
de integração, não apenas do comércio, mas também das finanças baseadas nos
mercados de capitais. O quadro recessivo dos países desenvolvidos no início dos
anos 1990 e as conseqüentes quedas nas taxas de juros internacionais
influenciaram a intensificação desse processo. Os países em desenvolvimento,
por sua vez, passaram a ser vistos como opções atrativas para os investidores
estrangeiros. Esse cenário, aliado às pressões exercidas pelo mercado e pelas
instituições internacionais para a liberalização financeira, fez com que os fluxos
de capitais voltados às economias emergentes crescessem de forma expressiva.

A questão que surge quando se fala em liberalização de capitais refere-se à
eventual perda de autonomia para a realização de políticas econômicas
independentes, principalmente nos países em desenvolvimento. Por necessitarem
de recursos continuados para promover sua expansão, essas economias, ao
promoverem a liberalização e a plena mobilidade do capital na busca por fontes
alternativas de financiamento, se veriam à mercê da dinâmica do mercado, com

* Márcio Moreno Barbosa é graduado em Economia pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).
Este artigo tem como base sua monografia de conclusão de curso, desenvolvida sob orientação da professora
Lucy Aparecida de Sousa e selecionada para publicação na forma de resumo.
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a possibilidade dos detentores de riquezas de, a qualquer momento,
redirecionarem seu capital para outras regiões em busca de menores riscos ou
melhores remunerações.

Ao avaliar os atuais movimentos de capitais, observa-se a correspondente
tendência à plena liberalização de seu fluxo no âmbito global. Alguns efeitos
desse cenário podem ser verificados por meio da análise das principais crises
financeiras internacionais ocorridas na década de 1990. Partindo-se da evidência
de que todas, sem exceção, ocorreram nos países emergentes, a compreensão de
algumas de suas particularidades, do papel e da atuação das instituições financeiras
internacionais, das eventuais relações de causalidade com o fluxo internacional
de capitais e suas influências no determinante das expectativas e nos rumos das
políticas econômicas independentes, merece maior apreciação.

As discussões e argumentações sobre a liberalização ou a adoção de controles
sobre o fluxo de capitais associam-se com questões ideológicas, e os elementos
que sustentam essas argumentações são defendidos de forma veemente pelas
diferentes linhas de pensamento econômico.

Com base nessas contextualizações e argumentações, confronta-se a hipótese
inicialmente formulada de que a eficácia das políticas econômicas autônomas
requer o controle do fluxo de capitais. A referida hipótese sugere que os gestores
de políticas econômicas tenham meios de mitigar os riscos de desequilíbrios
que podem ser gerados caso ocorram eventuais e expressivas mudanças nas
expectativas dos investidores e, por conseqüência, uma fuga de capital. O uso
desse tipo de mecanismo permitiria trabalhar a alocação apropriada dos recursos
aos setores considerados estratégicos, com a gestão das expectativas e
administração das incertezas, ampliando assim as possibilidades de um controle
mais efetivo sobre os agregados econômicos.

Ausência de institucionalidade das finanças no âmbito da globalização

Um dos aspectos marcantes do processo de globalização, assumindo-se a
liberalização financeira como um de seus pressupostos, está relacionado à
acentuada desregulamentação do sistema financeiro internacional que tem se
intensificado ao longo dos anos. Mesmo após a ruptura dos acordos de Bretton
Woods (1971) e a predominância, a partir de então, de um “não-sistema”,
mantiveram-se inicialmente na cartilha das principais instituições financeiras
multilaterais, o FMI e o Banco Mundial, as diretrizes definidas no momento de
sua criação, fundamentadas no reconhecimento da época, conforme aponta
Stiglitz (2002), de que os mercados, em geral, não funcionam bem. Porém, os
episódios de conjuntura econômica que se seguiram em âmbito internacional a
partir de então (erosão da preponderância do dólar, primeira e segunda crises
do petróleo, Choque Volker e a crise da dívida latino-americana, com destaque
à moratória mexicana de 1982) influenciaram importantes mudanças nessas
instituições. O FMI, por exemplo, pregava no passado, com base na hipótese
keynesiana da baixa eficácia dos mercados, que os governos deveriam adotar
políticas econômicas mais expansivas, o que de alguma forma influenciou os
países em desenvolvimento a acumularem volumosas dívidas para a promoção
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de seus ciclos expansionistas. Com a mencionada crise da dívida latino-americana,
e o apontamento, por parte de seus analistas, de uma de suas causas como sendo
a própria adoção de “políticas irresponsáveis de endividamento”, a instituição
revê os seus conceitos e passa a pregar, quase que com fervor ideológico, o
poder supremo do mercado, cobrando dos governos disciplina fiscal e gestão
dos gastos públicos. Stiglitz (2002) destaca essas mudanças ao afirmar que o
FMI passa a conceder recursos somente se os países se engajarem em políticas
como corte de gastos, aumento de impostos e elevação das taxas de juros, e
salienta que “Keynes estaria se revirando no túmulo se pudesse ver o que
aconteceu com o projeto que idealizou” (STIGLITZ, 2002, p.39).

Essas mudanças intensificaram-se nos anos 80 durante os governos de Ronald
Reagan (EUA) e Margaret Thatcher (Reino Unido) e suas ideologias “neoliberais”
que provocaram repercussões em todo o mundo. É nessa época também que o
mundo assiste ao desenrolar de outro fator relevante desse processo: o fim da
Guerra Fria. O seu desfecho tem como marco histórico a queda do Muro de
Berlim (1989), mas aquele ímpeto competitivo entre as grandes potências começa
a arrefecer muito antes disso, já na época da ascensão de Mikhail Gorbachev ao
poder na União Soviética (1985) e a promoção de reformas políticas e econômicas
nesse país, sinalizando o próprio desgaste do socialismo soviético. O fim da Guerra
Fria influenciou a queda do ritmo intervencionista (de âmbito militar e
principalmente financeiro) dos EUA nos países em desenvolvimento (fim da fonte
de financiamento), fazendo com que esses governos se dessem conta de que já
não era mais possível sustentar políticas expansionistas que não fossem
fundamentadas em princípios econômicos estáveis.

A convergência dos discursos em torno das medidas que deveriam ser tomadas
pelos países não-desenvolvidos para a obtenção da tão sonhada prosperidade
consolidou-se com a publicação, em 1989, de um conjunto de dez recomendações
listadas pelo economista John Williamson, do Institute for International Economics,
que recebeu o nome de “Consenso de Washington”. As recomendações defendiam:
a disciplina fiscal; a definição de prioridades dos gastos públicos; a reforma tributária;
taxas de juros reais e positivas; taxas de câmbio competitivas que favoreçam as
exportações; a abertura comercial; incentivos ao investimento direto estrangeiro;
privatização; desregulamentação da economia; e a ampliação dos direitos de
propriedade. O retrato da relevância dessas recomendações está no fato de o FMI e
o Banco Mundial decidirem condicionar o acesso a seus empréstimos à adoção de
reformas políticas inspiradas no Consenso de Washington. O FMI torna-se, a partir
de então, um dos principais gestores da crise e intensifica o seu discurso liberalizante.

Porém, a crise do Leste Asiático espalhou seus efeitos pelo mundo,
impactando outras economias e ameaçando todo o mundo capitalista, conforme
destaca Stiglitz (2002). Ainda assim, o paradigma predominante do livre
mercado não foi efetivamente quebrado, como ocorreu na época da Grande
Depressão, mas essas e várias outras crises financeiras que ocorreram ao longo
dos anos 1990 influenciaram a retomada da discussão sobre a necessidade de
regulamentação do sistema financeiro internacional ou pelo menos de
mecanismos que busquem a minimização dos riscos.
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Frente à polêmica que gira em torno da referida regulamentação, o mercado
segue o seu rumo e toma para si a responsabilidade de orientar e guiar os agentes
econômicos. Uma amostra disso é o surgimento de agências que se prestam a
promover a classificação de risco soberano das economias. As três agências de
classificação de risco mais importantes do mercado, a Moody’s, a Standard &
Poor’s e a Fitch, conforme relata Vieira (2005), possuem critérios semelhantes de
qualificação do risco soberano, abrangendo fatores qualitativos e quantitativos,
tais como: estabilidade monetária; liquidez externa; passivos governamentais; peso
da dívida fiscal; peso da dívida externa pública; peso da dívida externa privada;
perspectiva de crescimento econômico; reformas econômicas; flexibilidade e
contingência extra-orçamento; e, principalmente, “risco político sob controle”.

Canuto e Santos (2005) destacam que essas classificações propiciam a
redução das incertezas em relação ao risco dos títulos governamentais. Trata-se
de indicadores simples e estão disponíveis ao público, em geral por meio dos
sites das agências na Internet. Esses indicadores servem aos agentes econômicos
como substitutos a esforços próprios de coleta e processamento desse tipo de
informação de risco, viabilizando operações com títulos soberanos,
principalmente de países emergentes que, conforme salientam Cantor e Parker
(1995 apud CANUTO e SANTOS, 2005, p.11), “na ausência das classificações,
teriam acesso mais limitado a recursos externos e a custos maiores”. Canuto e
Santos (2005) afirmam ainda que títulos de governos classificados são preferíveis
aos de governos não-classificados, e essas classificações têm sido amplamente
utilizadas por investidores para determinar preços e guiar suas decisões de compra
e venda de títulos da dívida externa pública.

Melhores classificações feitas pelas agências internacionais implicam maiores
fluxos de entrada de capitais. Enquanto uma economia estiver no patamar de
“Grau de Especulação” (Non Investment Grade), os fluxos de entrada de capitais
tendem a se caracterizar pela alta volatilidade e a adquirir um caráter de curto
prazo (capital especulativo).

As avaliações de risco pressupõem a existência de assimetria de informação.
Canuto e Santos (2005) salientam que as transações financeiras são
intrinsecamente marcadas por essa questão entre aplicadores e tomadores de
recursos. Os autores procuram esclarecer o tema lembrando que os agentes que
estão captando os recursos certamente têm maior conhecimento sobre sua própria
capacidade e disposição de honrar seus compromissos. Dessa forma, é natural
que, do ponto de vista dos credores, a existência dessa assimetria venha a afetar
os prêmios pelos riscos de crédito exigidos em qualquer operação de crédito e
aquisição de títulos financeiros.

Diante do exposto, observa-se a tendência global à ampla desregulamentação
do sistema financeiro capitalista, influenciada e até impulsionada pelos principais
organismos multilaterais. A ideologia de uma economia auto-ajustável (nos
moldes do laissez-faire, laissez-passer) implica no estabelecimento, por parte do
mercado, de mecanismos próprios para garantir algum ordenamento. A própria
idéia do estabelecimento de uma regulamentação estatal eficiente é questionada
na medida em que, conforme menção feita por Oreiro (2005) em relação à
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discussão sobre o controle de capitais, a capacidade dos investidores de contornar
as regulamentações estabelecidas impossibilita uma efetiva implementação de
qualquer forma de controle.

A rápida expansão dos fluxos de capitais

A globalização financeira, vinculada à desregulamentação e à liberalização
dos mercados financeiros, tem se acelerado de forma expressiva desde o começo
da década de 1990, como pode ser ilustrado, por exemplo, pelo rápido e
simultâneo aumento de ativos e passivos estrangeiros em vários países. De acordo
com dados estatísticos compilados pelo FMI (2005), observa-se que a tendência
em direção a maiores ativos e passivos externos foi particularmente relevante
nos países desenvolvidos, onde, em relação à produção, tanto a média de ativos
externos como de passivos externos praticamente triplicou entre 1990 e 2003,
alcançando níveis superiores a 200% do PIB ao fim do período.

Além disso, percebe-se que, enquanto a linha de tendência das economias
emergentes apresenta certa similaridade, os aumentos médios para esses países foram
menores desde meados da década de 1990 e, numa escala global, suas posições externas
brutas permanecem relativamente pequenas quando comparadas com os países
industrializados. Em um intervalo de 23 anos (1980 a 2003), o volume de ativos e
passivos externos cresceu mais de 15 vezes, mas a participação dos mercados emergentes
manteve-se abaixo de 5%.

A despeito dos baixos volumes relativos de ativos e passivos externos nos países em
desenvolvimento quando comparados com as economias centrais, torna-se relevante
destacar a intensificação dos investimentos em carteira em todo o mundo, o que tem
sido alvo de controvérsias sobre a qualidade desses capitais nos mercados emergentes.
Uma vez que se trata, em princípio, de capital especulativo diante de sua natureza volátil
(capital de curto prazo), os riscos associados à sua utilização no financiamento de déficits
em transações correntes nesses mercados emergentes expõem a referida economia a
níveis de vulnerabilidade constantes. Essa questão é levantada por Xavier (2006), que
apresenta uma abordagem distinta sobre os investimentos em carteira ao mencionar
que, no Brasil, por exemplo, o novo ciclo de ingresso de investimentos estrangeiros em
carteira, iniciado em 2002, tem se beneficiado de novas oportunidades nacionais e
internacionais que foram abertas a esses investidores, o que confere aos capitais externos
uma melhor qualidade. O autor justifica sua percepção ao afirmar que tais capitais têm
ajudado a financiar projetos de investimento produtivo de várias companhias brasileiras,
e a aumentar a disponibilidade de recursos (poupança) para o financiamento do governo,
abrindo espaço ao Tesouro para obter taxas melhores e/ou alongar sua dívida mobiliária.

Xavier (2006) observa a crescente inserção das empresas brasileiras no
mercado acionário e salienta que as várias dificuldades históricas associadas à
indisponibilidade de crédito estão se tornando problemas do passado. O volume
crescente de recursos captados no mercado acionário, segundo o autor, apenas
para as ofertas públicas iniciais (Inicial Public Offering – IPO), que, até março
de 2006, já tinham atingido a marca de R$ 3 bilhões, superaram o volume total
do ano de 2004 (R$ 2,6 bilhões) e aproximaram-se, em menos de 3 meses, da
captação total do ano passado (R$ 4,8 bilhões).
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Internacionalização produtiva e financeira nos países em desenvolvimento

No contexto da intensificação da integração dos países em desenvolvimento,
vivenciou-se ao longo dos anos a efetiva participação do capital estrangeiro no
financiamento dessas economias, mesmo que indiretamente. Mamadou Camara
e Pierre Salama (2005) abordam o processo de inserção dos países em
desenvolvimento nas finanças globais contextualizando historicamente os
controles de capitais com base nos trabalhos de M. Flandreau e C. Rivière1

(1999, apud CAMARA e SALAMA, 2005, p.200), que dentro do período de
1880 a 1996 destacam quatro fases na evolução da integração financeira
internacional. Esta abordagem histórica é extremamente semelhante à apresentada
por Eichengreen (2000) em seu trabalho sobre o desenvolvimento dos mercados
de capitais mundiais. Com base nesses estudos, Camara e Salama (2005) destacam
o paradoxo da década de 1930, levantado por Flandreau e Rivière (1999, apud
CAMARA e SALAMA, 2005, p.200), em que a retomada da integração financeira
coincide justamente com a intensificação dos controles de capitais, contrariando
a pregação atual do mainstream de que a integração financeira somente se efetiva
em um contexto de liberalização da conta de capital. Os autores franceses
destacam ainda que a estrutura dos fluxos de capitais destinados aos países em
desenvolvimento evoluiu consideravelmente ao longo do período.

Observa-se ainda certa distinção desses fluxos, uma vez que na região asiática a
predominância tem sido de investimentos diretos (até porque ainda persistem restrições
ao movimento de capitais), enquanto que na América Latina, onde a referida ampliação
do escopo de liberalização financeira se concentrou, os investimentos em carteira têm
se destacado, sem desconsiderar os investimentos diretos na região.

Os países desenvolvidos vêm respondendo por mais de 85% dos estoques
mundiais de investimento estrangeiro direto realizado e recebido ao longo dos
anos e se mostram como os principais protagonistas do processo de
internacionalização da produção, na medida em que suas empresas adquirem
unidades em outras economias (investimentos estrangeiros diretos realizados –
participação de 87,2% dos US$ 6,9 trilhões do estoque de formação de ativos
em 2002). Por outro lado, quando se trata de IED Recebido, até por questões
de maturidade dos mercados domésticos dos países industrializados e de
competitividade (custos dos fatores de produção), o estoque desse tipo de capital
não segue a mesma proporção (64,5% do estoque total de passivos).

Já os países em desenvolvimento posicionam-se principalmente como
receptores desses investimentos estrangeiros diretos, representando 35,5% do
estoque total em 2002, enquanto que, no mesmo ano, sua participação na
formação de ativos foi de apenas 12,8%, de acordo com a Unctad (2003, apud
RIBEIRO e LACERDA, 2004).

Observando-se a evolução dos estoques de Investimentos Estrangeiros
Diretos nos países em desenvolvimento, identifica-se uma clara reversão do
posicionamento da região asiática, que passa a liderar com ampla vantagem, em
relação à latino-americana, a preferência dos agentes.

1 FLANDREAU, M. ; RIVIERE, C. La grande ‘Retransformation’?, contrôles de capitaux et intégration financière
internationale, 1880-1996. Économie Internationale, nº 78, 1999 (apud CAMARA e SALAMA, 2005, p.200).
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Esse novo cenário de preferência dos investimentos voltada para a Ásia
reflete, em grande parte, o dinamismo da economia chinesa, cujos fluxos de
ingresso de IED são intermediados por Hong Kong. A predominância da China
na captação dos IED é marcante: ela responde por 38% do total regional. A
participação dos demais países emergentes asiáticos, excluindo-se a China, é
relativamente similar. Mesmo dentro de um contexto global, os números da
economia chinesa impressionam.

A região asiática é referenciada por vários trabalhos mencionados por Camara
e Salama (2005), que associam a participação dos investimentos externos diretos
à promoção da aceleração dos processos de industrialização voltados à exportação,
o que favoreceu de forma significativa o desenvolvimento econômico regional.

Esse sucesso desenvolvimentista vivenciado em algumas regiões, como o
Leste Asiático, serviu de argumentação e principalmente de exemplo das
instituições financeiras internacionais para influenciar (ou mesmo pressionar) os
mercados emergentes a ampliar seus processos de liberalização das contas de
capital. Vale ressaltar que, segundo Stiglitz (2002), com base em um estudo
realizado pelo Banco Mundial e financiado pelo governo japonês, tudo o que o
Leste Asiático havia feito para conquistar níveis de desenvolvimento econômico
e social sem precedentes nos 30 anos anteriores à grande crise “fora poupar
bastante e investir bem! (…) Nenhum outro conjunto de países conseguiu poupar
com essas taxas e investir tão bem seus recursos” (STIGLITZ, 2002, p. 127).

Belluzzo (2005) argumenta que foi nos anos 90, depois da revitalização
das finanças de mercado, financiada pela ampliação do endividamento público
dos Estados Unidos, que o processo de desregulamentação e liberalização
financeira e cambial se intensificou. O autor enfatiza que a mudança da condição
da nação hegemônica de maior credor do mundo (consolidada ao fim da Segunda

2 Elaboração: SOBEET (2004).
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Guerra Mundial) para a de maior devedor, tanto do ponto de vista interno
como externo, definiu um novo ordenamento geopolítico e econômico em
âmbito global: os Estados Unidos “usaram o peso de sua dívida para sustentar a
supremacia do dólar como moeda central do mercado financeiro mundial e
forçaram a liberalização dos sistemas financeiros de outros países, sobretudo da
Ásia e América Latina” (BELLUZZO, 2005, p.9). A mesma análise é apresentada
por Blecker (1999 apud SIMOENS DA SILVA, 2005, p.40), ao referenciar a
pressão exercida pelo Tesouro norte-americano e pelo FMI junto aos países em
desenvolvimento para que estes promovessem a abertura de suas contas de capital,
a partir dos anos 1990. De fato, há algum tempo os países industrializados já
tendiam para o abandono do controle de capitais. Simoens da Silva (2005)
expõe que o período retrata um novo padrão de financiamento externo com a
intensificação dos recursos privados e a correspondente redução dos recursos
oficiais na distribuição dos fluxos de capitais para os países emergentes.

Corroborando a intensificação da participação privada nos fluxos de capital e
a busca de melhores taxas de retorno, Simoens da Silva (2005) enfatiza que esse
período é marcado pela radicalização do caráter liberalizante do financiamento
externo dos mercados emergentes, mesmo diante das várias crises financeiras que
geraram sérios distúrbios no mercado. Face à irrelevância dos recursos oficiais
frente aos recursos privados e a acentuada participação de capitais de curto prazo
(investimentos de carteira) na composição dos fluxos financeiros (capitais esses
atraídos pelas elevadas taxas de juros), estes primeiros (recursos oficiais) foram
absolutamente incapazes de compensar a massiva saída de capitais dos mercados
emergentes nos momentos de crise (realinhamento nas expectativas dos
investidores). As crises em cadeia resultantes dessa fuga de capitais e do consumo
das reservas internacionais levaram esses países a uma situação de absoluta
insolvência, acentuada pela falta de recursos externos, obrigando-os a fortes ajustes
macroeconômicos (políticas ainda mais restritivas). Essas crises apresentam algumas
características semelhantes, a começar pela insistência da manutenção das taxas de
câmbio diante das preocupações com a elevação dos níveis de inflação, em um
cenário de plena mobilidade de capitais, sem que houvesse um sistema financeiro
estruturado, expondo as economias às leis de mercado.

Hermann (2004) sintetiza a análise desse período de hegemonia do “modelo
de liberalização” (anos 1980 e 1990) caracterizando-o pelo nítido aumento de
ocorrências de crises bancárias e cambiais no pós-guerra. O mesmo é referenciado
por Cunha (2003) ao mencionar que, em especial nas décadas de 1980 e 1990,
a liberalização financeira esteve no epicentro das crises recorrentes, apresentando
o levantamento feito pelo FMI (1998 apud CUNHA, 2004. p.3) que identificou
para o período de 1975 a 1997 um total de 158 episódios de crises cambiais e
54 de crises bancárias, que atingiram com mais freqüência os países em
desenvolvimento, mas que não pouparam as economias centrais.

Debate sobre liberalização e controle de capitais

A discussão sobre a adoção ou não de mecanismos de controle de capitais
está normalmente inserida dentro do contexto da liberalização financeira e,
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conseqüentemente, no âmbito da globalização. Debates fervorosos como o que foi
recentemente travado entre John Williamson e Joseph Stiglitz durante um dos
seminários da programação que antecedeu a reunião anual do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), iniciada na semana do dia 3 de abril de 2006 na cidade de
Belo Horizonte, dão uma amostra da relevância do tema. Essa discussão, que foi
noticiada por Dantas (2006), entre dois dos mais renomados economistas da atualidade
girou em torno do conjunto de recomendações de teor liberal listadas por Williamson
em 1989 e nomeado por ele de “Consenso de Washington”. Stiglitz já foi vice-
presidente sênior do Banco Mundial, e é considerado pela comunidade econômica,
conforme aponta Oreiro (2005), como sendo do mainstream, uma vez que, durante
muito tempo, foi grande defensor das políticas liberais. Já há algum tempo, porém,
ele tem sido um dos principais críticos do “Consenso de Washington” e defensor da
introdução de controle de capitais para aumentar a autonomia da política monetária e
reduzir a vulnerabilidade externa das economias emergentes.

Argumentação favorável à liberalização e à abertura da conta de capital

A liberalização, conforme destaca Stiglitz (2002), tem muitas dimensões,
abrangendo o mercado financeiro, o mercado de capitais e o comércio e as
correspondentes barreiras.

Dentro desse contexto, o Consenso de Washington constantemente é
referenciado nesse tipo de discussão. Williamson (2002), que deu origem ao termo,
destaca que um dos meios de promover a competição de mercado é pela plena
liberalização. Partindo-se do princípio de que a liberalização foi bem sucedida dentro
dos Estados Unidos, geralmente supõe-se que ela pode trazer benefícios semelhantes
a outros países. Sua argumentação volta-se inclusive aos aspectos associados a potenciais
malefícios de uma economia extremamente burocratizada, como por exemplo, a
corrupção, referenciando uma avaliação dirigida à liberalização na América Latina
feita por Balassa et al. (1986 apud WILLIAMSON, 2002), que aponta que a maioria
dos maiores países latino-americanos ainda estava, na época do estudo, entre as
economias de mercado mais reguladas do mundo, “ao menos no papel”. Entre os
mecanismos mais importantes de regulação econômica estavam: os controles para o
estabelecimento de firmas e em novos investimentos, restrições aos fluxos de entrada
de investimentos estrangeiros e fluxos de remessa de lucros, controles de preços,
barreiras de importação, alocação discriminatória de crédito, elevadas taxas de imposto
de renda às corporações combinadas com mecanismos arbitrários de redução de
imposto, assim como limites para demissões de empregados. Em vários países latino-
americanos, a estrutura reguladora era mantida por administradores que recebiam
muito pouco, sendo grande o potencial para corrupção, segundo o autor.

Essa referência aborda ainda a atividade produtiva que também pode ser
regulada pela legislação, por decreto de governo, e até por decisões caso a caso.
Esta prática última, muito comum na América Latina nessa época, segundo o
autor, é perniciosa, uma vez que cria incerteza considerável e também fornece
oportunidades para corrupção. Isso também provoca discriminação contra
pequenos e médios negócios que, embora sejam importantes geradores de
emprego, raramente têm acesso aos níveis mais altos da burocracia.
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Mesmo diante de tanta polêmica em torno do Consenso de Washington,
estimulada principalmente em função da estagnação econômica enfrentada por
muitos países que seguiram suas recomendações e das crises dos anos 1990,
Williamson mantém a defesa veemente da liberalização, rebatendo, por exemplo,
segundo Dantas (2006), as críticas de Stiglitz, ao referenciar os casos de sucesso
econômico da China e da Índia. O economista afirma que o expressivo e
continuado crescimento econômico desses países só teve início no momento
em que seus governos decidiram abrir um espaço maior para a economia de
mercado, como o ocorrido na China em meados de 1970, e implementar
reformas liberais, como na Índia após uma crise econômica em 1991. Não se
tem registro de comentários feitos pelo autor em relação às críticas diretas de
Stiglitz à liberalização dos mercados de capitais.

Fischer (2003), por sua vez, argumenta que, em relação à liberalização da
conta de capital, os países vão e deveriam querer, em alguma fase no curso de
seu desenvolvimento, liberalizar a conta de capital e integrar-se nos mercados
de capitais globais. Esta visão salientada pelo autor é baseada, em parte, no
fato de que todas as economias avançadas, em sua maioria, têm a conta de
capital aberta; e também na conclusão de que os benefícios potenciais de uma
integração bem implementada e bem seqüenciada nos mercados globais de
capital excedem os custos (e isto inclui os benefícios obtidos por permitir
competição estrangeira no setor financeiro).

Com relação às evidências empíricas dos benefícios da liberalização da conta
de capital, Fischer (2003) destaca que atualmente o mundo capitalista encontra-
se em patamares relativos similares à época da liberalização da conta corrente
nos anos 1980, quando algumas evidências tornavam-se disponíveis, mas que
ainda estavam, nessa fase, fracas e disputadas. A direção de causalidade, segundo
o autor, é particularmente problemática neste caso, e insiste na linha ideológica,
mencionando a citação de Edison et al. (2002b apud FISCHER, 2003, p. 17)
que sugere que “economias bem-sucedidas são geralmente economias abertas”.

Comparação similar é utilizada pelo autor ao referenciar a relação entre
liberalização da conta de capital e crescimento econômico, sendo esta, da mesma
forma, inerentemente mais fraca que a relação entre liberalização da conta corrente
e crescimento: a liberalização da conta de capital é mais dependente de uma seqüência
de reformas e da presença de condições prévias, como por exemplo uma estrutura
macroeconômica forte, do que a mesma relação de liberalização de conta corrente.

Fischer (2003) destaca também que, atualmente, a maioria dos países em
desenvolvimento ainda mantém controles de capitais. O autor remete-se às crises
financeiras internacionais recentes ao enfatizar que a experiência sugere que
esses controles só devem ser retirados gradualmente, no momento em que a
taxa de câmbio não esteja sob pressão, e a infra-estrutura necessária esteja
implementada, na forma de instituições financeiras domésticas fortes, uma
estrutura macroeconômica confiável, uma política monetária baseada no mercado,
as bases de um mercado de câmbio eficiente, e a base de informação necessária
para os mercados operando eficientemente. Em sua defesa da globalização, Fischer
(2003) apresenta, por exemplo, dados de pesquisas sobre a pobreza no mundo:
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Pode-se observar que o índice relativo de pobreza global estimado tem
declinado de forma expressiva, de aproximadamente 55% em 1950 para 23,7%
em 1992. E tem continuado em queda desde então, segundo o autor. Os dados
mais freqüentemente usados nas discussões recentes sobre a evolução da pobreza
vêm do Banco Mundial, e são baseados em estimativas nacionais de índices de
pobreza. Vale ressaltar que, como o próprio Fischer (2003) referencia, a Índia e
China detêm 38% da população mundial e, sendo assim, qualquer evento que
afete a economia e a população desses dois países tem um considerável impacto
nos números globais.

Até mesmo o FMI (2005) tem adotado uma postura mais flexível, ainda
que abrangente, ao advogar a favor da liberalização. Em seu relatório de
Perspectiva Econômica Mundial (World Economic Outlook) de 2005, o Fundo
destaca que talvez a implicação mais dramática da integração financeira e dos
fluxos mais livres de capital para os gestores de políticas econômicas seja o fato
de que tenha se tornado mais difícil manter simultaneamente taxas de câmbio
fixas e conduzir uma política monetária independente dedicada a objetivos
domésticos. As taxas de juros de um país nessas condições obrigatoriamente
terão de acompanhar de forma bem próxima àquelas praticadas no país com o
qual a sua moeda está vinculada para evitar pressões cambiais.

A entidade ressalta que o significativo aumento das transações financeiras
“além das fronteiras” nos últimos 20 anos tornou mais difícil, para os Bancos
Centrais, a tarefa de conter essas pressões cambiais, mesmo quando eles detêm
reservas significativas. Naturalmente, os países podem decidir limitar fluxos
financeiros impondo outros controles de capitais, mas isto, segundo o FMI
(2005), implicaria no abandono dos benefícios da integração do capital,
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colocando-os em uma posição de desvantagem em relação a países com taxas de
câmbio flutuantes e liberdade nos fluxos de capital na captação da poupança do
mundo. A natureza contraditória destas opções de política – taxas fixas de câmbio,
política monetária independente, e liberdade na mobilidade do capital –, também
conhecidas como a “trindade impossível”, levou muitos países em anos recentes
a abandonar totalmente a fixação das taxas de câmbio.

Além disso, a globalização influenciou a maneira como as mudanças na
taxa de câmbio afetam a demanda agregada, mesmo que o sentido total de tal
influência no câmbio ainda não esteja tão claro. Por um lado, a globalização do
comércio tem incentivado os volumes de importação e de exportação em muitos
países, e, dessa forma, mudanças na taxa de câmbio passam a afetar uma porção
importante da demanda agregada. Por outro lado, a entidade salienta que a
globalização pode ter contribuído para enfraquecer o elo entre taxas de câmbio
e o preço relativo de importações e exportações. Conforme apontam Carvalho
e Sicsú (2004), o que o FMI defende hoje pode ser chamado de liberalização
cautelosa, mas o viés em favor da liberalização permanece.

Nos países emergentes em geral, e no Brasil em particular, outra
argumentação tem se mostrado relevante na defesa da não-intervenção e da
liberdade aos movimentos de capital: a manutenção das regras e a
desregulamentação com vias a melhorar a classificação de risco soberano do país
definido pelas agências internacionais.

Com base nos critérios de qualificação de risco listados por Vieira (2005),
mudanças nas regras que contrariem esses critérios são questionadas. A inserção
da economia no patamar de “Grau de Investimento” (Investment Grade) é vista
como um objetivo desejado, de acordo com o autor. Na Malásia, por exemplo,
durante a crise asiática, a adoção de controles de capitais, conforme destacam
Carvalho e Sicsú (2004), provocou uma reação externa extremamente
desfavorável e as agências de avaliação de risco (Moody’s, Thompson Watch e
Fitch) reduziram a classificação de crédito soberano do país. O país foi retirado
também do grau de investimento do Morgan Stanley, aumentando o custo de
captação externa por parte do governo, bancos e empresas.

Conforme destacam Canuto e Santos (2005), melhores classificações feitas
pelas agências internacionais implicam maiores fluxos de entrada de capitais e
recursos de “melhor qualidade” (capitais de longo prazo). Enquanto uma
economia estiver classificada em “Grau de Especulação” (Non Investment Grade),
os movimentos de capitais tendem a se caracterizar pela alta volatilidade e a
adquirir um caráter de curto prazo (capital especulativo).

Argumentação favorável ao controle do movimento de capital

Enquanto alguns autores do mainstream reconhecem a precariedade de
dados empíricos que ratifiquem os benefícios da liberalização financeira e da
conta de capital, a corrente heterodoxa, amplamente favorável ao estabelecimento
de mecanismos de controles dos fluxos financeiros internacionais, dispõe de
grande acervo histórico de eventos que podem estar diretamente relacionados
aos efeitos da plena mobilidade de capitais em uma economia emergente. As
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informações associadas às crises financeiras internacionais ocorridas ao longo dos
anos 1990 e início dos anos 2000 são constantemente referenciadas e fundamentam
essa linha de argumentação.

Com o intuito de se contrapor ao viés ideológico que cerca o tema, uma
análise detalhada foi elaborada por Paula et al. (2003), e ratificada por Oreiro
(2005), onde apresentam os argumentos de natureza teórica que justificam a
adoção de controle de capitais em economias emergentes. De acordo com Paula
et al. (2003), as propostas favoráveis à implementação de controles de capitais
nos países em desenvolvimento têm como fundamento teórico a idéia de que a
excessiva mobilidade de capitais de curto prazo cria três tipos de problemas para
a gestão macroeconômica desses países:

• Perda de autonomia na condução da política econômica e, mais
especificamente, a redução na capacidade dos Bancos Centrais de conduzir uma
política monetária independente dedicada a objetivos domésticos como, por exemplo,
a manutenção de um elevado nível de emprego, estimulando o crescimento, e a
estabilidade da taxa de inflação.

• Aumento da fragilidade externa das economias, tornando-as mais expostas
a choques internacionais e mais suscetíveis a crises de Balanço de Pagamentos.

• Apreciação do câmbio real determinada pelos grandes fluxos de entrada de
capitais; em regimes de câmbio flutuante, um movimento mais vigoroso de entrada
de capitais irá resultar numa apreciação do câmbio nominal e conseqüentemente do
câmbio real, afetando negativamente as exportações e influenciando um aumento
nas importações, podendo resultar em déficits em transações correntes. O aumento
desse déficit tornará a economia ainda mais dependente do fluxo de entrada de
capitais externos de modo a garantir o equilíbrio do Balanço de Pagamentos, e
conseqüentemente ainda mais frágil do ponto de vista externo. Por outro lado, em
regime de câmbio fixo, o compromisso do governo em manter a taxa de câmbio no
valor determinado influencia indiretamente a apreciação do câmbio, em caso de
aumento do fluxo de entrada de capitais, diante da expansão da oferta monetária
provocada pelas operações de compra de divisas conduzidas pelo Banco Central. Se
não houver uma ação para eliminar essa expansão monetária, com operações de
esterilização, e se não houver espaço para uma ampliação da capacidade produtiva
para atender o aumento da demanda interna (influenciada pelo aumento da oferta
monetária), os preços domésticos irão subir (inflação) o que, de acordo com Neely
(1999 apud OREIRO, 2005, p.3), gerará uma apreciação do câmbio real.

Carvalho e Sicsú (2004) referenciam a influência de Keynes sobre autores
que criticam a economia de livre mercado com base nas incertezas acerca das
decisões dos agentes e das perspectivas futuras. As ações são orientadas por
expectativas que não são influenciadas apenas por dados efetivos, mas também,
e com grande relevância, pelo estado de confiança e pelo “animal spirits”. Em
mercados financeiros, uma vez que os ativos negociados estão associados à
assimetria de informação e às expectativas de retornos em um futuro cujas
condições são desconhecidas, essas incertezas são determinantes na tomada de
decisões, levando inclusive a comportamentos que eventualmente seriam
considerados irracionais em outras circunstâncias.
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Dentro desse contexto, segundo os autores, os mercados se revelam
ineficientes para retratar o que está por vir. A eficiência dos mercados pode ser
obtida desde que eles estejam fundamentados em regras e instituições que sejam
capazes de administrar as expectativas, limitando sua dispersão. Como, por si
só, isso nem sempre é possível, controles e regulamentações se fazem necessários
para garantir a coerência da economia, o que abrange o mercado de capitais. Os
controles de capitais se voltariam à inibição de um dos atributos mais importantes
dos ativos financeiros, a liquidez, ordenando os mercados de modo que esses
ativos não estejam sujeitos a variações bruscas de oferta e demanda.

Seguindo o discurso sobre a importância das evidências empíricas e
rebatendo a argumentação predominante de que controles de capitais são danosos
ou inócuos, Carvalho e Sicsú (2004) destacam os vários casos de sucesso de
implementação desses mecanismos, até mesmo em países desenvolvidos. Os
autores citam a Alemanha, a França, outros países da Europa Ocidental e o
Japão como países que adotaram medidas restritivas à movimentação do capital,
tanto na entrada como na saída, para, por exemplo, prover autonomia às políticas
monetárias de modo a garantir a estabilidade da taxa de câmbio durante o período
em que vigorou o sistema financeiro de Breton Woods.

Um caso mais recente que merece destaque, segundo os autores, é o da
Malásia – ocorrido em 1998-9 em função da crise do Leste Asiático –, que, a
exemplo do que ocorreu na Espanha em 1992, impôs controles à saída de capitais
de modo a evitar a alta da taxa de juros doméstica que seria necessária para fazer
reverter as fugas de capitais. Apesar das reações contrárias às medidas por parte
do mercado, das instituições e dos governos promotores da liberalização, e da
crença advinda da comunidade financeira internacional de que o país estaria
fadado ao fracasso, os controles foram muito bem sucedidos. O fluxo de saída
de capitais foi contido, a pressão especulativa foi dissolvida e o câmbio se manteve
fixo. Emergiram, então, as condições favoráveis para que fossem mantidas as
políticas monetária e fiscal de caráter expansionista.

Esse sucesso na adoção de controles na Malásia pode ser atribuído, segundo
os autores, à abrangência de seus instrumentos, que evitaram que armadilhas
legais ou ilegais pudessem contornar ou burlar as regras estabelecidas. Além
disso, outro fator de sucesso seria o esforço por parte do Banco Central da
Malásia em ampliar a transparência e a clareza das medidas, enfatizando seu
caráter temporário, na evidente tentativa de reduzir as já esperadas resistências.
Ainda assim, as críticas e as ações contrárias prevaleceram de forma incisiva. As
agências de avaliação de risco reduziram a classificação de crédito soberano do
país com a justificativa de que os controles impactariam as transações comerciais
com o exterior e os investimentos estrangeiros diretos. Stiglitz (2002) também
destaca esse sucesso ao mencionar que, um ano depois da imposição dos
controles, a Malásia já dava sinais de recuperação e eliminava alguns
instrumentos, conforme o prometido. Isso se torna mais evidente quando
comparado com os resultados obtidos pelos países da região que seguiram as
recomendações do FMI, como a Tailândia, que ainda se mantinha dentro de
uma recessão mais de três anos depois do início da crise.
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Outro exemplo que merece destaque é o caso da implementação de
controles à entrada de capitais no Chile em 1991. Como destacado por Cunha
(2006), o Chile foi um dos pioneiros na adoção do regime de metas de
inflação. Vale ressaltar que pouco antes da eleição democrática do presidente
Aylwin, que encerrou o período de 16 anos de ditadura militar do general
Pinochet no Chile, o Banco Central já havia se tornado autônomo, passando
agora a atuar de forma efetiva no combate à inflação. Em setembro de 1990,
a instituição anuncia a meta de inflação para o ano seguinte e deixa claro que
as características da economia chilena (riscos de choques externos, elevado
grau de indexação, reconhecimento de que a fixação da taxa de câmbio
impactava negativamente as expor tações, etc.) impossibilitavam a
determinação de uma meta para o câmbio, apesar da manutenção do sistema
de bandas cambiais.

A excessiva liquidez internacional e as altas taxas de juros reais praticadas
no Chile, associadas à percepção de estabilidade política no país com o regime
democrático, compunham as condições que tornaram o país muito atrativo
para os investidores estrangeiros e os influxos de capitais se intensificaram.
A preocupação do governo era de que a tendência de valorização do câmbio
viesse a comprometer a competitividade do país e conseqüentemente seu
desempenho econômico, cenário vivenciado pelo Chile no começo dos anos
1980. Em 1991, o Banco Central chileno decidiu por implementar controles
à entrada de capitais de curto prazo. Em contrapartida, as autoridades
monetárias do Chile liberalizaram de forma significativa as saídas de capitais,
assim como o mercado de derivativos. Conforme destacado pela autora, a
política de taxação sobre a entrada de capitais de curto prazo perdurou por
quase oito anos. Essa medida foi tomada com base em uma decisão estratégica
do governo para garantir o controle da taxa de câmbio, não estando
efetivamente associada a eventuais crises internas ou externas. Já o abandono
dessa política em 1998 foi motivado por fatores externos: as duas grandes
crises do período, a do Leste Asiático e a da Rússia.

A crise asiática, em particular, não afetou o Chile apenas em relação à
redução dos fluxos financeiros, mas também e em grande escala na dimensão
real da economia. Os países asiáticos absorviam um terço da oferta do principal
produto de exportação do Chile, o cobre, e a redução da demanda resultante
da crise levou a uma forte queda nos preços do produto, afetando
significativamente as taxas de crescimento no país.

Os dois casos de implementação de controles de capitais abordados, o da
Malásia e o do Chile, distinguem-se pelos motivadores, pelos objetivos e pela
conjuntura econômica que fez com que as autoridades monetárias desses países
decidissem pela sua adoção. Como pontos comuns, destacam-se: a percepção
dos gestores de políticas econômicas dos países de que a liberalização do mercado
de capitais comprometia a condução das ações entendidas como prioritárias; e a
vontade política fundamentada por uma estratégia de longo prazo.

As argumentações favoráveis à intervenção estatal estendem-se às
comparações dos resultados econômicos dos quatro países de que compõem
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o BRIC. China, Índia e Rússia se destacam pelas persistentes taxas de
crescimento e pela administração de suas taxas de câmbio desvalorizadas
de modo a garantir a competitividade de suas exportações, mantendo
continuados saldos comerciais e aumentando suas reservas. Não se pode
dizer o mesmo do Brasil.

Por essa simples questão de administração do câmbio, pode-se pressupor
que o Estado tem desempenhado um papel marcante nessas economias. Tanto na
China como na Índia, a condução de políticas fundamentadas em planos
estratégicos bem elaborados e a natureza gradual e incremental das reformas e da
estruturação das instituições requeridas por uma economia de mercado globalizada
orientam essa hipótese. A Rússia distingue-se em alguns desses aspectos, mas
percebem-se sensíveis mudanças no país com o restabelecimento do poder central.

Com relação à liberalização financeira, Velasco (2005) destaca a sistemática
orientação para que a abertura da conta de capital ocorra de forma gradual, a
começar pelos Investimentos Estrangeiros Diretos (IED), por serem menos
voláteis, e depois os investimentos de portfolio, pelo fato de esse tipo de
investimento ser um pouco mais auto-regulador. Já para os fluxos de curto
prazo, a hipótese da liberalização só deveria ser cogitada depois que se obtivesse
um efetivo controle sobre os déficits e o sistema bancário estivesse muito mais
robusto. (AHLUWALIA, 2005 apud VELASCO, 2005, p.35).

No caso da Rússia, sua inserção no contexto da globalização diferencia-se
dos outros dois países pela opção por um processo rápido e breve, com ampla
liberalização comercial e financeira durante a gestão do presidente Boris Yeltsin,
levando o país a um expressivo retrocesso econômico nos anos 1990 e a uma
situação de caos social. Para o novo presidente eleito em 2000, Vladimir Putin,
ficou o desafio de restabelecer a Rússia como nação, a ordem e o orgulho nacional
e, para isso, a premissa fundamental era a retomada do crescimento. Segundo
Pomeranz (2005), o projeto econômico de Putin começou pela re-estatização
do setor energético. A autora enfatiza que, em princípio, não se tratava de um
retorno ao passado soviético, mas, de fato, de um esforço estratégico de inserção
internacional da Rússia como um importante membro no suprimento energético
global. Beneficiado também pelas persistentes elevações do preço internacional
do petróleo, influenciadas pelas instabilidades no Oriente Médio, o país ancora-
se nesse importante produto de base internacional registrando expressivos e
continuados resultados econômicos. Apesar desse processo de estatização da
economia, com indícios, segundo a autora, de tentativas semelhantes nos setores
automobilístico e de aeronáutica, prevalece o sentido liberal na condução da
política econômica, mesmo com divergências vindas de membros do governo
partidários à intensificação da intervenção estatal para controlar os riscos da
“doença holandesa” e estimular a expansão diversificada da economia russa.

É nesse cenário que se encontram as principais economias emergentes do
mundo capitalista, e o desempenho econômico desses países é refletido na
classificação de risco soberano feita por essas agências internacionais. A próxima
tabela apresenta a classificação de alguns dos países emergentes, incluindo os
abordados neste artigo.
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Observa-se que países que mantiveram ou ainda mantêm mecanismos de controle
ao fluxo de capital aparentemente não recebem piores classificações de risco soberano
por parte do mercado. Em princípio, isso nem faria sentido. Conforme o já mencionado
apontamento de Vieira (2005), os critérios de avaliação são definidos com base em
fatores qualitativos e quantitativos, e, dessa forma, a transparência na condução de
regras e regulamentação se mostra mais relevante do que sua mera existência ou não.

A Malásia, por exemplo, que foi duramente criticada pela comunidade financeira
internacional por adotar mecanismos de controle à saída de capitais durante a crise asiática,
tem se mantido muito bem classificada pelas agências internacionais; China e Índia, que
ainda mantêm controles sobre a conta de capital de suas economias, também estão bem
posicionadas. Todos esses países encontram-se hoje no nível de “Grau de Investimento”.

No caso do Brasil, o caminho para o “Investment Grade”, conforme ressalta
Vieira (2005), passa por premissas que vão desde a efetiva implantação de reformas (e
isso requer que sejam contornadas as questões políticas que muitas vezes fazem esse
processo retroceder) até um consistente crescimento econômico. Sobre esse último
ponto, o autor enfatiza que os indicadores de expansão do desempenho econômico
que o país tem registrado estão muito mais associados à alta liquidez internacional
do que à sua capacidade de produzir números factíveis por méritos próprios.

Controle de capitais em “mercados emergentes”, Márcio Moreno Barbosa, p. 135-154



152 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.5(10), jan.2007

Conclusão

Os diversos eventos associados ao processo de inserção dos mercados emergentes
no âmbito das finanças globais, tanto no que se refere às crises financeiras como aos
casos de sucesso, destacaram a importância da adequada estruturação das instituições
fundamentais de uma economia, antes de partir para um processo amplo de
liberalização. Os dados empíricos resultantes dos acontecimentos dos últimos 25
anos fizeram com que o próprio mainstream passasse a considerar que, em mercados
emergentes, a retirada dos controles de capitais deve ocorrer de forma gradual, depois
que a infra-estrutura adequada esteja implementada, na figura de instituições financeiras
fortes e uma estrutura macroeconômica confiável. A corrente heterodoxa, por sua
vez, se mostra incisiva em sua argumentação sobre a necessidade de controles em
países emergentes, sem desconsiderar o fato de que, nos países desenvolvidos, com
suas instituições estruturadas e estáveis, a plena mobilidade do capital tem colaborado
para a efetivação de um cenário apropriado pra uma boa alocação de recursos.

Percebe-se que há um reconhecimento da comunidade econômica da importância
dos mecanismos de controle do fluxo de capitais nos países em desenvolvimento,
apesar das pressões dos agentes de mercado para a plena mobilidade.

Diante do exposto, a questão se volta à viabilidade de se “re-implantar”
mecanismos de controles de capitais em economias emergentes que optaram por
ampla liberalização no passado recente, sofreram as conseqüências dessa decisão, e
atualmente apresentam índices de crescimento econômico abaixo da média mundial
(e bem abaixo da média dos principais mercados emergentes), como é o caso do
Brasil. Apesar de certo controle macroeconômico, beneficiado pelo confortante cenário
externo caracterizado pela elevada demanda de commodities, abundante liquidez
internacional e considerável estabilidade financeira global, a média de crescimento da
economia brasileira não tem conseguido superar a marca de 2,5% aa.

O discurso do mainstream concentra-se nos benefícios que podem ser obtidos
quando a classificação de uma economia emergente (dentro da escala internacional de
risco em um horizonte de 5 anos) atinge o nível de “investment grade”. A
implementação de controles de capitais no momento repercutiria em uma imediata
reclassificação da economia no sentido contrário ao do “grau de investimento”,
impactando o fluxo de entrada de novos capitais e incentivando a fuga de capitais
(mesmo se os controles visassem justamente evitar essa fuga), o que certamente, em
um primeiro momento, provocaria um desequilíbrio no Balanço de Pagamentos.

Já a corrente partidária da adoção dos controles destaca exemplos como o da
Malásia, que deliberadamente voltou-se contra a corrente liberal e retomou os controles
de capital como um dos instrumentos para a obtenção do equilíbrio macroeconômico
diante de um momento de crise. Apesar das duras críticas dirigidas ao país pela
comunidade financeira internacional e pela re-classificação de seu indicador de
risco soberano na época, pouco tempo depois essa economia já tinha conquistado
sua estabilidade econômica e voltado para a faixa de “grau de investimento”,
mesmo promovendo gradual liberalização da conta de capital.

A argumentação na linha da implementação dos controles se mostra mais
consistente, reconhecendo-se, por um lado, os impactos que esse tipo de decisão
pode ter, mas não deixando de observar que nenhuma economia pode ficar
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infinitamente à mercê de um quadro de estabilidade global e elevada liquidez
internacional para conseguir financiar sua economia. A história e seus ciclos
econômicos corroboram essa visão.

Obviamente, não se pressupõe que os controles, por si só, serão capazes de
resolver o problema das baixas taxas de crescimento que o Brasil tem registrado.
Percebe-se, porém, que sua adoção poderá dar sustentação e autonomia para as
políticas econômicas necessárias. Juntamente com a efetivação das reformas nas
instituições do Estado (tributária, previdenciária, judiciária, eleitoral, trabalhista) e
o estabelecimento de políticas econômicas estruturadas, bem planejadas, que
fomentem o crescimento por meio do aumento dos investimentos públicos e estímulo
aos investimentos privados, com criação de empregos, distribuição de renda e
ampliação da demanda agregada, as possibilidades de sucesso tendem a se intensificar.
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Democracia e privatização na
América Latina nos anos 1980 e

1990: um estudo a partir das
experiências de Brasil e Argentina

Michelle Uema*

Resumo: Este artigo visa ser uma ferramenta para o debate político e
econômico sobre a democracia e o papel do Estado na América Latina,
analisando para isso os processos ocorridos no Brasil e na Argentina
nas décadas de 1980 e 1990. A década de 1980 foi marcada pelo
retorno gradual à democracia, pela dívida externa excessiva, pelas altas
taxas de inflação e pelo excesso de intervenção estatal na economia.
Nos anos 1990, a política econômica concentrou-se na estabilização
econômica, na abertura comercial, na normalização das relações com
a comunidade financeira internacional e nas privatizações, que
diminuíram as funções de um Estado em crise, reequilibrando as
finanças públicas e melhorando os serviços para a população. Assim,
este trabalho pretende compreender as relações entre a democracia e
o papel do Estado nos países latino-americanos para entender de que
forma a América Latina procura romper o ciclo de populismo e
subdesenvolvimento no qual se encontra imersa.

Palavras-chave: Brasil, Argentina, América Latina, Estado,
Democracia, Privatização, Década Perdida, Crise Econômica, Década
de 1980, Década de 1990, Abertura Comercial, Abertura Econômica.

Antecedentes

A crise do petróleo, caracterizada por dois choques de preços, em 1973 e
1979, acarretou um desequilíbrio econômico internacional intensamente sentido
na América Latina: deterioração das balanças de pagamentos; elevação do nível
de inflação, dos déficits governamentais e dos juros; e contração da liquidez. A
criação abrupta de déficits comerciais vultosos, decorrentes da elevação dos preços
de combustíveis, e o elevado grau de liquidez do mercado financeiro
internacional, abastecido por recursos oriundos do petróleo, provocaram um
endividamento externo crescente nos países não-produtores. Os países
emergentes da América Latina, que contraíram empréstimos destinados ao
financiamento de suas compras externas de combustíveis no regime de taxas de
juros variáveis, passaram a depender da continuidade desse fluxo de recursos
para o equilíbrio de suas contas externas.

* Michelle Uema é graduada em Relações Internacionais pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).
Este artigo tem como base sua monografia de conclusão de curso, desenvolvida sob orientação do professor
Tharcísio Bierrenbach de Souza Santos e selecionada para publicação na forma de resumo.
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Na seqüência ocorreu a crise dos juros de 1980, caracterizada pela elevação do
patamar dessas taxas variáveis, de 6% ou 7% a.a. para 21% a.a., e pela contração da
liquidez que se seguiu à política implantada nos Estados Unidos pela administração
Reagan. Estes fatos tornaram o quadro ainda mais desfavorável, com a cessação do
fluxo de recursos externos para a América Latina. Na falta de financiamento externo,
os governos passaram a financiar déficits orçamentários no mercado interno, ou
seja, houve uma expansão da dívida mobiliária interna, que implicou em uma redução
de recursos para o setor privado.

A crise foi resultado da própria dinâmica do desenvolvimento econômico da
América Latina, baseada em uma estratégia nacional-desenvolvimentista com forte
intervenção estatal, que levou a um excessivo endividamento externo e ao adiamento
da troca da estratégia de industrialização baseada na substituição de importações
por estratégias orientadas para a exportação (EOI). Para Pereira (1993), a crise
ocorrida nos anos 1980 foi uma crise do Estado, e não do mercado: uma crise fiscal,
do modo de intervenção e uma crise da forma burocrática de administrar o Estado.

A industrialização de países latino-americanos, como Brasil e Argentina, baseou-
se na substituição de importações e posteriormente na internacionalização do
mercado. Especialmente a partir dos anos 1950, o Estado adotou diversas medidas
que favoreceram a ISI, enquanto o mercado interno tinha grande potencial de
atração para investimentos externos diretos (IED). Assim, a participação do capital
estrangeiro foi de importância central no período. Paralelamente, coube ao Estado
prover a necessária infra-estrutura econômica, elemento essencial para que os
investimentos pudessem ser realizados. Nesse período, a forte presença do Estado
como viabilizador do processo de industrialização seguiu a visão
“desenvolvimentista”, associada às análises do desenvolvimento latino-americano
empreendidas pela Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), órgão da
ONU1 muito influente à época. A intervenção estatal era vista, nessa perspectiva,
como indispensável para a promoção do desenvolvimento econômico da região,
com ênfase na industrialização.

Porém, com este processo, o setor industrial registrou baixa eficiência produtiva,
associada não só à ausência de concorrência externa, mas também à dependência de
concessões e estímulos governamentais. Com o avanço do processo de globalização,
essa ineficiência foi se tornando crescentemente um ônus. As novas demandas da
economia internacional eram o resultado dos rápidos avanços tecnológicos em vários
setores, bem como das negociações multilaterais visando a liberalização do comércio
e a regionalização econômica. As novas demandas culminaram com a gradual
substituição da visão protecionista por posições em favor da abertura econômica,
que permitisse uma melhor inserção do Brasil e da Argentina no mercado
internacional.

Segundo Pereira (1993), as políticas populistas têm sofrido crescente descrédito,
enquanto a disciplina fiscal e a orientação para o mercado são progressivamente

1 A Cepal foi estabelecida pela resolução 106 (VI) do Conselho Econômico e Social, de 25 de fevereiro de
1948. É uma das cinco comissões regionais das Nações Unidas. Foi fundada com os objetivos de: contribuir
com o desenvolvimento econômico da América Latina; e coordenar ações para a promoção e reforço das
relações econômicas dos países entre si e com as demais nações mundiais. Posteriormente seu trabalho foi
ampliado para os países do Caribe e incorporou aos seus objetivos a promoção do desenvolvimento social.
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pontos de consenso. O motivo pelo qual as reformas são postergadas é a falta de um
consenso mínimo e necessário sobre o que deve ser feito. Assim, o regime
democrático, que exige um processo de negociação, persuasão e flexibilidade, parece
ser incompatível com a urgência das necessidades econômicas, políticas e sociais dos
países latino-americanos.

A profunda crise econômica que atingiu os países da América Latina foi vista
como um incentivo à adoção da agenda de reformas orientadas para o mercado.
Porém, a capacidade do Executivo de definir, com autonomia, políticas de mudança
continua a ser considerada uma componente essencial. A crise econômica teria não
só tornado visível a impossibilidade de manter o modelo de crescimento econômico
predominante até então, como também criado condições para tornar o Executivo
mais autônomo (TORRE, 1994). Nota-se assim que o isolamento e a autonomia
do Poder Executivo são condições necessárias para o desencadeamento das reformas
orientadas para o mercado nos países de industrialização tardia, pois a capacidade
do Executivo para formular e impulsionar estratégias de mudança é a variável
independente que explica o sucesso das reformas econômicas.

Neste sentido, alguns estudiosos, como Kauffman e Stallings (1989), chegaram
a afirmar a superioridade dos regimes autoritários sobre as democracias para promover
mudanças estruturais, na medida em que, sob uma ditadura, era mais fácil assegurar
a concentração de poder decisório na cúpula do sistema governamental. Como
exemplo deste ponto de vista, tem-se a industrialização e as privatizações ocorridas
no Chile ao longo dos 17 anos de ditadura do general Pinochet. Entretanto, uma
vez iniciada a reforma, sua continuidade requer habilidade do Executivo para
combinar independência com a construção de uma nova coalizão de apoio, composta
por aqueles interesses beneficiados pelas novas relações entre Estado e mercado.

Desta maneira, muitas respostas apontam para a necessidade cada vez maior de
fortalecer as instituições para aumentar a capacidade de gestão da estabilidade
democrática. Sendo assim, faz-se necessário determinar a natureza e a dimensão do
Estado que pretendem ter os governos da América Latina.

Quando se analisa o custo e o grau de eficiência exibido por estes governos,
verifica-se a impossibilidade de manter, no longo prazo, uma estrutura burocrática
como a brasileira e a argentina. É preciso definir uma estrutura mais enxuta, que
contemple apenas os aspectos essenciais, como educação, saúde, segurança, justiça e
assistência social, ao mesmo tempo em que concentre o esforço do Estado na solução
dos problemas mais urgentes.

Os recentes resultados da conjugação de uma política monetária e fiscal
responsável e a elevada liquidez da economia mundial são razões para enfatizar a
necessidade de se retomar o processo de reformas econômicas iniciado durante a
década de 1990, já que se convive hoje com os resquícios da crise econômica e
política que, em última análise, ainda não foram resolvidos. Sendo assim, a questão
fundamental a ser discutida é de que forma a democracia e as decisões econômicas
influenciaram e influenciarão o desenvolvimento dos países latino-americanos, que
estão passando por um processo de crescimento ainda caracterizado pelos
problemas tradicionais de distribuição de renda e de poder, que têm sido
agravados com a descentralização governamental.
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Ao compreender as relações entre a democracia e o papel do Estado nos
países latino-americanos, poder-se-á entender de que forma a América Latina pode
romper esse ciclo de populismo e subdesenvolvimento no qual se acha imersa,
contribuindo assim para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária.

1. Transição para a democracia

1.1. Antecedentes políticos

Em termos políticos, a Argentina tinha uma grande vantagem sobre o Brasil
por possuir um sistema partidário, participação popular, comparecimento às eleições,
riqueza das disputas partidárias etc. Entretanto, segundo Romero (2003), no sistema
argentino persistiu durante um longo período da história a coexistência da baixa
conflitividade social com a elevadíssima conflitividade política e cultural. E essa
conflitividade política assumiu aspectos dramáticos a partir dos regimes autoritários.

A Doutrina da Segurança Nacional foi o pano de fundo do regime ditatorial
na Argentina, agindo como uma ideologia de justificativas e afirmação de critérios
indispensáveis para instaurar o modelo político autoritário. Os militares
abrigaram-se nesta Doutrina, elaborada nos centros de treinamento militar nos
Estados Unidos, que pensava no mundo como dividido em dois blocos
antagônicos liderados pelos norte-americanos e pelos soviéticos. O Processo de
Reorganização Nacional, como os militares denominaram o regime autoritário
argentino, optou pelo extermínio em massa de toda e qualquer forma de oposição.
A repressão argentina foi estruturada com base em seqüestros, desaparecimentos
e tortura de pessoas. Os argentinos ainda sentem o impacto do desrespeito
sistemático pelos direitos humanos mais fundamentais, com emprego de
assassinatos, desaparecimentos, tormentos, julgamentos falsos e prisões ilegais
(FAUSTO e DEVOTO, 2004).

Já no Brasil, a pequena emergência da população nas questões sociais e
políticas e a baixa pressão dos grupos de interesse tornaram a conflitividade
ínfima quando comparada ao país vizinho. Sendo assim, apesar das vantagens
que a Argentina possuía frente ao Brasil, a existência de um consenso básico
relativo tornou o quadro político brasileiro melhor que o argentino.

Cabe ressaltar que nos anos 1910 a Argentina estava no ranking dos 10
países mais ricos do mundo, enquanto o Brasil enfrentava crises econômicas e
políticas. Entretanto, a idéia de desenvolvimento iniciada com o governo Vargas
e aprofundada com Juscelino Kubitschek colocou o Brasil, anos mais tarde, em
uma posição econômica muito à frente da Argentina no cenário internacional.
Segundo dados do Banco Mundial, em 1997 o Brasil destacava-se como a 9.ª
economia mundial, enquanto a Argentina ocupava a 17.ª posição, o que retrata
que a semente de desenvolvimento plantada na Era Vargas trouxe bons frutos
para o Brasil. O Estado Novo, cunhado por Vargas, propôs como medidas
consideradas necessárias para a modernização da nação um Estado forte,
centralizador, inter ventor, agente fundamental da produção e do
desenvolvimento econômico. Assim, as mudanças ocorridas depois de 1930
significaram um aprofundamento no desenvolvimento brasileiro. Segundo
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Benevides (1979), o projeto nacional-desenvolvimentista que se desenvolveu à
época teve como espaço principal de formulação o Instituto Brasileiro de Estudos
Sociais e Políticos (Ibesp), criado em 1952. Preocupado com o Terceiro Mundo,
o Ibesp postulou uma terceira posição entre os dois blocos em que se dividia o
mundo durante a Guerra Fria. O Ibesp, em 1955, originou o Instituto Superior
de Estudos Brasileiros (Iseb), que assumiu a mesma perspectiva da Cepal. Mas
acrescentou a ela a necessidade de uma ideologia do desenvolvimento, por meio
da qual o Estado assumiria o papel de principal agente da modernização e da
democratização, liderando os projetos de desenvolvimento, enquanto as elites
os executavam.

A partir de 1980, os regimes militares do Brasil e Argentina – que
perduraram por 20 anos – entraram em crise econômica, ajudando a apressar a
transição democrática em ambos os países. A crise interna foi agravada pelas
crises mundiais, oriundas dos dois choques do petróleo, e levaram o Brasil e a
Argentina a uma situação insustentável. Neste quadro crítico, os regimes militares
de ambos os países desmoronaram. Assim, em 1983 e 1985 alcançou-se a
democracia na Argentina e no Brasil, respectivamente. Entretanto, a consolidação
destes novos Estados nacionais não foi completa, dadas as características
neoliberais do cenário internacional, marcado pela globalização.

Cabe salientar que, apesar da relevância e representatividade das economias
de ambos os países, estes não conseguiram consolidar uma posição de liderança
incontestável na América Latina, pois estavam demasiadamente preocupados
com suas crises internas.

1.2. Antecedentes econômicos

A despeito do encaminhamento da solução estratégica inadequada para a
solvência da crise gerada pelo aumento do preço do barril do petróleo e, em
grande medida, por conta de gestões econômicas bastante equivocadas ao longo
das sucessivas presidências militares, é forçoso admitir que os anos 1970 na
América Latina registraram resultados positivos. Os problemas enfrentados pela
Argentina e pelo Brasil eram semelhantes: inflação de demanda e desequilíbrio
externo. Mas os planos para sair da crise seguiram caminhos distintos. O governo
brasileiro apostou no crescimento econômico, tendo como eixo central a empresa
estatal, o que garantiu ao país uma inclinação “produtivista”. Já o governo
argentino tinha por objetivo a busca de ganhos financeiros no curto prazo,
sendo conduzido pela lógica do modelo econômico.

Segundo Fausto (1992), do ponto de vista econômico, apesar de terem
ocorrido mudanças, pode-se dizer que o regime autoritário brasileiro foi
sustentado por um grande modelo, preservando a idéia do relevante papel do
Estado como o centro da promoção da política econômica e do desenvolvimento
nacional. Os capitais privados entraram com mais força, mudou-se a lei de remessa
de lucros e reduziram-se as idéias de autarquia e protecionismo. O plano atingiu
seus objetivos combinando corte de despesas e aumento da arrecadação. O
período do “milagre” alongou-se de 1968 a 1973, quando atingiu um
crescimento acentuado, com baixas taxas de inflação. Este período de
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prosperidade também se beneficiou da conjuntura internacional da época, em
que havia grande número de capitais dispostos a investir no Brasil, por se acharem
em um momento de relativa liquidez internacional e à busca de novas alternativas
de mercados. Ocorreu também uma grande expansão do comércio exterior,
diversificando-se a pauta de exportações de produtos industriais.

Entretanto, o “milagre” escondia uma enorme desigualdade econômica, já
que, em meio aos megaprojetos, os militares produziram mais dívidas e inflação.
Segundo dados do Banco Mundial, no fim de 1973 a dívida externa contraída
para financiar as obras faraônicas do governo ultrapassava os 10 bilhões de dólares.
Nesse mesmo ano, quando explodiu a primeira crise internacional do petróleo,
a economia brasileira foi profundamente afetada, dada sua grande dependência
do sistema financeiro internacional e do petróleo.

Realizando um balanço do período militar na Argentina, Fausto e Devoto
(2004) mostram que, partindo do esgotamento do modelo de substituição de
importações, os militares decidiram por uma drástica abertura da economia que
deveria resolver os problemas com a inflação e com o balanço de pagamentos,
conduzindo o país à modernização. Porém, a ineficiência governamental, aliada
ao atraso tecnológico, impediu o país de competir nos mesmos termos com os
países desenvolvidos. A abertura econômica por meio de um choque de redução
tarifária não poderia produzir o rearranjo institucional e microeconômico
necessário para gerar uma alocação eficiente de recursos e um crescimento
sustentado de longo prazo. A apreciação cambial desestimulava as exportações e
incentivava ainda mais as importações. Assim, o fracasso da tentativa de
liberalização se tornou evidente no curso dos anos 1980, com elevadas taxas de
juros, inflação e um fortíssimo endividamento externo.

Nos anos 1980, mesmo com a grande frustração causada pela desaceleração
da atividade econômica internacional, Brasil e Argentina cresceram, porém em
ritmo mais lento. Os governos foram forçados a rever suas finanças para pôr fim
à inflação crônica que, na Argentina, Brasil, Bolívia, Peru e Nicarágua
especialmente, se transformara em hiperinflação. Nesse período, a inflação
provocou intensa indignação pública, enfraquecendo os regimes militares e
acelerando a difusão da democracia. Embora tenham ocorrido surtos de
crescimento na década de 1990, as tensões foram se acumulando em função do
elevado nível de desemprego nas grandes cidades e da transição para a atividade
econômica informal. Assim, a substituição do autoritarismo pelo regime
democrático, a nova relação estabelecida entre Estado e mercado, bem como as
reformas econômicas neoliberais, foram medidas tomadas para enfrentar a crise
que persistia desde o início dos anos 1970.

1.3. Transição para a democracia

O fim dos regimes autoritários na América Latina fez parte de um grande
movimento de democratização ocorrido no início dos anos 1980. No Brasil a
transição para a democracia ocorreu, nas palavras do general Geisel, de forma
“lenta, gradual e segura”. Já na Argentina se deu de forma brusca, determinada
em grande parte pela derrota na guerra das Malvinas. As novas democracias
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receberam como herança dois países desequilibrados e desestruturados política
e economicamente, o que complicou a tomada de decisões para enfrentar os
problemas mais sérios.

No fim da década de 1980 e início da de 1990, foram realizadas reformas
econômicas muito parecidas no México, por Carlos Salinas de Gortari; no Peru,
por Alberto Fujimori; no Brasil, por Fernando Collor de Mello; e na Argentina,
por Carlos Menem. Mas nenhum desses países dedicou esforço comparável à
modernização de seus sistemas políticos. Em conseqüência disso, os benefícios da
“nova economia” gerados por essas reformas foram, em última instância, minados
pela velha política, com sua tendência de alimentar favoritismo e corrupção. Tanto
no Brasil quanto na Argentina, nenhuma das administrações que se sucederam
aos golpes possuía a priori um plano traçado de reorganização da sociedade, política
e Estado. Pelo contrário, os projetos de institucionalização da nova ordem política
e de seus correlatos econômicos e sociais foram sendo delineados no decorrer do
processo. Durante a transição do regime autoritário para o democrático, fez-se
necessário reconciliar as forças democráticas com as não-democráticas. Portanto,
o desafio posto diante dos atores políticos era o de chegar à democracia sem que
fossem exterminados no meio do caminho pelos militares.

Segundo Almeida (2003), os governos da América Latina tiveram um grande
desafio inicial ao permitirem que mudanças profundas nas relações entre Estado e
mercado e entre Estado e sociedade se regessem sob regras democráticas. Na década
de 1990, as sociedades brasileira e argentina estavam substancialmente divididas
com relação a temas de política, economia e questões sociais. Assim, as instituições
democráticas foram capazes de processar essas divergências e produzir decisões. O
fato de essas decisões não serem do pleno agrado de nenhum dos atores políticos
talvez confirme que as instituições democráticas cumpriram o seu papel.

2. Sistema econômico e político

2.1. Anos 80

A década de 1980 na América Latina foi marcada pelo retorno gradual à
democracia, pela concretização da abertura política, pelo regresso dos políticos
cassados e pela reforma partidária, que criou novas siglas, as quais expressavam o
novo desenho das forças sociais. Mas, enquanto a política comemorava a volta da
democracia, a economia anunciava tempos difíceis. Naqueles anos, os países latino-
americanos enfrentaram uma batalha contra a inflação crescente e, ao que parecia,
invencível. Os índices econômicos positivos conquistados em períodos anteriores
estacionaram. Foram tempos árduos, em que se avançou pouco. Por estes aspectos
econômicos desfavoráveis é que se convencionou chamar este período de “década
perdida”. Para superar ou pelo menos amenizar as sucessivas crises foi preciso
reinventar, reciclar e buscar novos rumos e novas maneiras para alcançar o sucesso,
o que representou um grande desafio para os latino-americanos.

A interrupção – não simultânea – de uma longa história de crescimento,
que caracterizava o Brasil e a Argentina, é resultado de um amplo conjunto de
causas, dentre as quais o peso insustentável da dívida externa, o imobilismo
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gerado por uma excessiva proteção à indústria nacional caracterizada pela ISI, o fracasso
dos programas de estabilização no combate à inflação e o esgotamento de um modelo
de desenvolvimento baseado na intervenção generalizada do Estado na economia – o
que diminuiu sensivelmente a capacidade do Estado de investir, retirando-lhe o papel
de principal promotor do desenvolvimento. A crise que abalou a década de 1980
levou a economia a uma espiral inflacionária que provocou uma queda nos níveis de
poupança do setor público, criando um ambiente de incertezas que dificultou a
retomada dos investimentos e provocou o alargamento das desigualdades sociais
(SANTOS, 2006).

O atraso da estrutura econômica dos países da América Latina em relação à nova
dinâmica de acumulação, comandada pelo amparo do mercado auto-regulador, tornou
hegemônico o argumento de que o descontrole inflacionário dos países da região centrava-
se na existência de um Estado sobre-dimensionado, cujas características não mais serviam
à nova lógica da expansão capitalista inaugurada a partir da década de 1970. Foi pela
ineficiência do modelo keynesiano2 que o neoliberalismo ganhou força e espaço.

As propostas neoliberais têm o mercado como princípio fundador, auto-unificador
e auto-regulador das sociedades, fazendo coincidir a imperativa necessidade humana de
desenvolvimento social com o desenvolvimento despolitizado do mercado. Assim, os
países latino-americanos adotaram um conjunto de reformas econômicas neoliberais que
significaram o fim da ISI como estratégia de desenvolvimento e a adoção de políticas
ortodoxas de estabilização, que foram induzidas principalmente pelo FMI e Banco Mundial.

Ao fim da década perdida, formulações elaboradas por um grupo de intelectuais
foram sistematizadas por John Williamson, do Institute for International Economics,
ficando conhecidas como Consenso de Washington. Este propugnava por um
receituário neoliberal: privatização das empresas estatais, flexibilização da legislação
trabalhista, redução da carga fiscal e abertura comercial. Em conseqüência dessa
abordagem, o papel do Estado na promoção do desenvolvimento econômico passaria
por uma transformação substantiva, deixando de exercer um elevado grau de
intervenção e passando a um papel mais regulatório. Entretanto, passadas quase duas
décadas dessa prescrição, a América Latina não viu cumprir a expectativa de crescimento
econômico e o Estado “minimizado” tornou-se frágil e subordinado ao mercado,
distanciando-se da agenda social.

Em suma, a recessão dos anos 1980 na América Latina se caracterizou pela crise
fiscal do Estado e pelo influxo da ideologia liberal na região, em graus variáveis de país
a país, conduzindo a uma mudança no modelo econômico. A busca da estabilidade
econômica, da responsabilidade fiscal e o redimensionamento das funções do Estado
vieram se sobrepor às praticas do protecionismo estatal a empresas favorecidas, que
antes ficavam dispensadas da melhoria de sua produtividade sob a pressão da
concorrência. Por outro lado, a crise assinalou a exaustão do modelo de substituição
de importações, o que contribuiu para a abertura comercial.

2 O economista John Maynard Keynes escreveu, durante a Depressão Mundial, na década de 1930, o livro A
Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, onde elaborou o chamado sistema keynesiano, segundo o qual o
alto desemprego nos países industrializados era fruto de uma insuficiência da demanda agregada, que estava
muito baixa, em razão da inadequada demanda por investimentos. Para Keynes, a melhor forma de resolver esta
questão era a intervenção do Estado na economia, ou seja, o governo deveria construir obras públicas para gerar
emprego, aumentando a capacidade de compra das pessoas, que consumiriam mais e gerariam mais empregos.
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2.2. Anos 90

No início dos anos 1990, a política econômica latino-americana concentrou-
se em três áreas principais: estabilização econômica; mudança de uma situação
de protecionismo em direção a uma economia voltada para o mercado; e
normalização das relações com a comunidade financeira internacional. Após
algumas experiências de combate à inflação na Argentina (Plano Austral) e Brasil
(Plano Cruzado e Plano Collor) com instrumentos de política econômica do
tipo heterodoxo e resultados não satisfatórios, iniciaram-se, na década de 1990,
planos de estabilização econômica com base no câmbio – o de Conversibilidade,
em abril de 1991, na Argentina; e o Real, em julho de 1994, no Brasil.

A mudança de modelo econômico ocorreu com vários anos de diferença
em cada um dos países. Na Argentina, a abertura ao comércio exterior se deu a
partir da ditadura de Viola e, mais intensamente, no governo de Menem. No
Brasil, a mudança só ganhou impulso na gestão Collor, ressalvadas algumas
tímidas medidas de redução tarifária após 1988.

O nacionalismo econômico no Brasil associou-se a uma imagem de
progresso e afirmação da identidade nacional a partir do longo período do
primeiro governo Vargas. Já na Argentina, havia, após a primeira queda de Perón,
um sentimento de insatisfação e um desejo de transformações radicais por parte
da população. Este sentimento foi potencializado pelo contraste entre aquele
presente e os anos 1880-1930, período caracterizado por grande progresso
econômico e pela liderança exercida pela Argentina na América do Sul.

Os anos 1990 foram marcados fundamentalmente pelos governos de
Menem na Argentina (de 1989 a 1999) e Fernando Henrique no Brasil (1995
a 2002). Nestes períodos nota-se características comuns aos dois governos: a
reeleição e as privatizações. Tanto Menem como Fernando Henrique, ao
assumirem o poder, adotaram medidas para o enfrentamento das crises que seus
respectivos países passavam, tendo como base a abertura comercial, a estabilidade
monetária, a busca do equilíbrio fiscal pela redução dos altos níveis inflacionários
e a mudança nas funções do Estado, cuja intervenção na área econômica e social
havia gerado grandes desequilíbrios. Cabe ressaltar que essas medidas também
faziam parte do pacote de condições estabelecidas pelas instituições internacionais
de crédito, como o FMI e o BID, para que estes lhes concedessem empréstimos.

Quanto ao Brasil, no que se refere à estabilidade de preços, o Plano Real
foi bem sucedido. O país saiu definitivamente de um regime de alta inflação
para um ambiente de baixa inflação. Contudo, no que se refere à estabilidade
macroeconômica, em que se relaciona a capacidade de crescer de forma
sustentada, acompanhada de estabilidade financeira, o Plano fracassou. Mas, de
modo geral, a estabilidade do Real ao longo dos anos de mandato de Fernando
Henrique foi um ganho imenso para o Brasil, em especial para a população
menos favorecida, que é a primeira a ser atingida pelo impacto da inflação
desordenada (FAUSTO e DEVOTO, 2004). O governo FHC, apesar de todos
os problemas e críticas, foi muito útil para aprofundar e consolidar as reformas
orientadas para o mercado iniciadas no começo da década de 1990. A privatização
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das empresas de serviços públicos, o aumento da produtividade, o fortalecimento
do sistema financeiro e, acima de tudo, o controle da inflação foram benefícios cuja
importância não pode ser subestimada (PINHEIRO, GIAMBIAGI e MOREIRA, 2001).

Na Argentina, Menem instituiu radicais mudanças econômicas vendendo
quase todas as indústrias nacionalizadas e abrindo a economia ao investimento
externo. Também instituiu o Plano de Conversibilidade, que se mostrou muito
eficaz no início, levando a Argentina a um crescimento econômico relevante,
mas que fracassou em 1995, com a crise mexicana. A retração do crédito externo,
a queda do preço das commodities e a valorização do dólar com relação a outras
moedas fortes mostrou a falência de um modelo que amarrava inteiramente o
funcionamento das transações externas pela supressão dos instrumentos de
política cambial e monetária. A passagem de 1999 para 2000 foi o marco da
transição do Governo Justicialista de Menem para o Governo da Alianza de
Fernando de La Rúa. No entanto, o novo governo não rompeu com o liberalismo
radical. Ao contrário, a tônica foi a manutenção a todo custo do Plano de
Conversibilidade. Assim, as crises que começaram nos anos finais do período
Menem aprofundaram-se com o governo do seu sucessor, que insistiu em
preservar o regime de rígida vinculação ao dólar estabelecido por seu antecessor.
Produziu-se, desta forma, um verdadeiro desastre econômico e uma crise social
e política, que terminou por provocar a renúncia do presidente.

Em suma, de formas distintas, Fernando Henrique e Menem perceberam que
o mundo e seus respectivos países viviam um novo quadro, ao qual era necessário
dar uma resposta que não passava por medidas protecionistas do nacionalismo, nem
pela sustentação de um certo tipo de welfare state  (FAUSTO e DEVOTO, 2004).

3. Privatização: processos e resultados

Desde os anos 1970, as privatizações generalizaram-se pelo mundo. Países da
África, Ásia, América Latina e Europa promoveram amplos programas de vendas de
empresas estatais. Diversas razões têm motivado os governos a adotar tais políticas
e, dentre estas, destacam-se as crises fiscais e a ineficiência das estatais, quando
comparadas às empresas privadas. Sendo assim, a privatização representava uma
tentativa de aumentar a eficiência das empresas estatais e a sua competitividade no
cenário internacional. Resultados empíricos, como a pesquisa feita por Megginson
et al. (1994), mostraram que com a privatização houve um aumento da lucratividade,
das vendas, dos investimentos e da eficiência operacional. Além disso, diminuiu o
nível de endividamento e aumentaram os pagamentos de dividendos.

A privatização das empresas públicas brasileiras e argentinas tinha como objetivo
diminuir as funções de um Estado em crise, reequilibrar as finanças públicas e melhorar
os serviços incapazes de atender o conjunto da população. Por outro lado, a influência
ideológica dos defensores das virtudes do Estado-mínimo e o interesse de grandes
empresas em investir na América Latina, ou em ampliar seus investimentos na região,
aceleraram o processo.

Durante os anos 1990, quase todos os países assumiram a tarefa de abrir
suas economias, liberalizar e fortalecer seus setores financeiros. Importantes
avanços foram feitos quanto à privatização, embora com grandes variações de
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um país para outro. A política de privatizações foi iniciada pelo Chile, sendo o Brasil o
último país latino-americano a adotar essa política, pela vitalidade do Estado brasileiro,
de seu parque industrial e pela ideologia nacionalista construída desde a Era Vargas.

3.1. Brasil

As empresas estatais desempenharam, por intermédio da substituição de
importações sob a condução do Estado, papel central no processo de
industrialização no Brasil. O desenvolvimento conduzido pelo Estado permitiu
também um longo período de crescimento sustentado, que proporcionou a
modernização da sociedade e a alta mobilidade espacial e social, muito embora
tenha também produzido grandes desigualdades sociais. As empresas públicas
eram instrumentos decisivos das estratégias de mudança e de crescimento
econômicos de longo prazo (ALMEIDA, 1999).

A relação entre o governo e suas empresas começou a se alterar no fim dos
anos 1970, quando o segundo choque do petróleo causou mudanças na economia
internacional. Este fato piorou a situação macroeconômica do país, transformando
os controles da inflação e da balança externa nas metas prioritárias do governo
brasileiro, em detrimento do crescimento de curto prazo. Ao longo dos anos 1980,
na medida em que a inflação escalava, o governo recorreu com freqüência ao controle
de preços e tarifas públicas como parte dos esforços de estabilização. Desta forma, a
rápida expansão do setor comercial estatal era inconsistente com o objetivo da
estabilização (PINHEIRO, 2000). Cabe ressaltar que não ocorreu na década de
1980 uma mudança ideológica no papel desenvolvimentista do Estado, mas sim
uma mudança na ênfase da política econômica, imposta por mudanças que estavam
fora do controle do governo.

Pinheiro (2000) argumenta que a privatização brasileira resultou essencialmente
de três fatores: das mudanças políticas, em que o controle estrangeiro da infra-
estrutura e dos setores de insumos básicos deixou de ser visto como uma ameaça à
segurança nacional; das mudanças no enfoque das políticas de desenvolvimento em
direção à eficiência e em detrimento da simples acumulação de capital; e da relação
intensa entre a privatização e a política macroeconômica.

A principal característica da mudança dos modelos de desenvolvimento no
início dos anos 1990 – durante o governo Collor – foi a substituição de uma estratégia
focada exclusivamente no processo de acumulação para outra mais voltada ao aumento
da eficiência e da produtividade. Conseqüentemente, a existência de empresas estatais
como instrumento de política econômica tornou-se inviável, pois, se elas serviam
para acumular capital, faziam isto à custa de um alto ônus sobre a eficiência. Além
disso, no início dos anos 1990 o Estado brasileiro tinha exaurido sua capacidade de
liderar o processo de acumulação, já que não era capaz nem de gerar superávit fiscal,
nem de contrair empréstimos externos, considerando o fraco desempenho econômico
dos anos 1980. Assim, até 1994 o papel da privatização na política macroeconômica
brasileira foi essencialmente o de sinalizar o compromisso com a redução do tamanho
do Estado e a implementação de reformas estruturais. A política de privatização
ganhou força de fato durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, que
introduziu mudanças institucionais importantes para o processo de privatizações.
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A privatização entrou na agenda dos formuladores de política econômica
como um instrumento de redução da dívida e como meio de possibilitar novos
investimentos nas estatais, os quais o governo já não podia fazer (ALMEIDA,
1999). A privatização no Brasil foi uma resposta prática aos problemas
macroeconômicos de curto prazo, causados principalmente pelo estado de
desordem das contas fiscais do país. Assim, nota-se que a privatização era resultado
mais de um pragmatismo do que de uma mudança ideológica. Cabe destacar a
importância do círculo virtuoso entre a privatização e a estabilização, onde a
estabilização criou as condições políticas para a expansão do processo, enquanto
a privatização foi o instrumento de sustentação da estabilidade.

A importância de uma boa regulamentação para o sucesso da privatização
foi reconhecida por todos os setores. O caso mais bem-sucedido de privatização
com reforma reguladora foi o das telecomunicações. Por outro lado, também
houve casos como o da energia elétrica, em que as agências reguladoras
funcionaram de forma insuficiente ou precária (FAUSTO e DEVOTO, 2004).
No geral, a regulamentação dos serviços públicos progrediu menos que a
privatização. Além disso, embora tenha existido uma preocupação em todos os
setores com a introdução da concorrência, esta foi uma prioridade apenas no
setor de telecomunicações. Um balanço geral das privatizações indica dados
favoráveis no caso brasileiro, em termos de reestruturação e melhores índices de
produtividade de empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a
Vale do Rio Doce (CVRD). Entretanto, essa melhora não foi uniforme e variou
bastante de empresa para empresa.

As criticas à privatização brasileira se voltaram principalmente para os preços
mínimos nos leilões e para sua retidão, questionando-se também a tese de que os
serviços oferecidos por empresas privadas seriam de melhor qualidade. As acusações
feitas pela oposição ao governo, ditadas mais por razões políticas e ideológicas do
que por provas reais, não comprovaram nenhuma irregularidade grave.

Segundo Pinheiro (2000), a principal lição da experiência brasileira de
privatizações é que modelos de desenvolvimento duram pelo tempo em que forem
capazes de produzir crescimento econômico, e são substituídos quando se torna
claro que não são mais capazes de fazê-lo. Assim, o futuro das privatizações
dependerá diretamente da eficiência da regulamentação das instituições, da reforma
dos mercados de capital, da atração de empresas para aumentar a concorrência e
do sucesso do Estado em seu novo papel de agente regulador.

3.2. Argentina

Para cessar a instabilidade do fim dos anos 1970, desencadeada pela crise
da dívida externa, era necessário criar um novo ordenamento no processo de
desenvolvimento da Argentina, cuja dinâmica passaria a ser comandada pelas
leis do mercado. Dessa forma, as reformas de cunho estrutural passaram a ser
voltadas à criação de condições para a acumulação privada e o fortalecimento da
competitividade internacional da economia (TORRE, 1997). Dentro dessa
perspectiva, as condições necessárias para que a Argentina pudesse diminuir a
inflação eram reduzir ou suprimir o déficit público e gerar um ambiente
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macroeconômico favorável ao crescimento, mediante a diminuição da
participação do Estado na economia. Assim, o processo de privatização exerceria
um papel tríplice nessa lógica, pois, ao mesmo tempo em que reduziria os
dispêndios do setor público, lhe proporcionaria receita e transferiria as atividades
mercantis à esfera de mercado.

No princípio, as privatizações argentinas, ocorridas na década de 1990,
constituíam a imagem invertida das nacionalizações dos anos 1940 – tempos
do imediato pós-guerra. Nos anos 1940, a maior parte da sociedade via nas
nacionalizações um instrumento para a solução da maioria dos problemas
econômicos e de política pública: desequilíbrios fiscais e da balança de
pagamentos, insuficiência de investimentos, corrupção etc. Já nos anos 1990,
com as privatizações, essa idealização se repetiu, inclusive com argumentos
similares, pois vender as empresas públicas significava acabar com a inflação,
com a crise do setor externo, com a ineficiência, com o corporativismo, com a
corrupção e com a baixa produtividade.

As pressões em favor de uma política de privatizações na Argentina
tornaram-se mais fortes nos últimos anos do governo Alfonsín, sofrendo grande
oposição dos setores peronistas. Mas foi o presidente Menem, um peronista,
que, rompendo com as ideologias que o elegeram, iniciou e levou a fundo o
programa de privatização. Essa opção não ocorreu de imediato, mas somente
em 1991, com a entrada de Cavallo no Ministério da Fazenda. As privatizações
abrangeram os dois mandatos de Menem, abarcando um amplo campo de
atividades, como os serviços de gás, telecomunicações, eletricidade, petróleo,
transportes, serviços sanitários e pensões, entre outras.

Com o processo de privatizações pretendeu-se conseguir um amplo leque
de objetivos, que podem ser divididos em dois grupos: os de motivações fiscais
e de prestígio, as quais geraram cenários reguladores mais precários nos quais
priorizou-se a obtenção de um fluxo de fundos atrativo para os potenciais
investidores; e os objetivos de eficiência e progresso na competitividade
econômica, tornando mais consistentes os cenários reguladores
(GERCHUNOFF et al., 2003). A intersecção das motivações fiscais e da busca
da eficiência econômica provocou resultados variados no processo de privatização.

Além dessas motivações, também houve motivos políticos. No fim de
1989, o governo assumiu, impulsionou e acelerou o processo de privatização,
no afã de ganhar credibilidade perante a comunidade financeira, que o observava
com desconfiança. Havia também um grande mal estar social com o estado
dos serviços públicos e uma expectativa geral de que estes melhorassem com a
transferência para o setor privado. O país estava em colapso e as privatizações
eram necessárias, não somente pela questão financeira, mas também para
retomar a confiança e a credibilidade interna e externa.

O processo de privatizações na Argentina foi profundo e acelerado. Como
exemplo desta aceleração, ressalta-se que três anos depois de iniciado o processo
já haviam sido vendidas as empresas de maior cotação, arrecadando-se mais de
US$ 9 bilhões, com uma redução da dívida externa na ordem de US$ 4,6
bilhões (BANCO MUNDIAL, 1993).

Democracia e privatização na América Latina nos anos 1980..., Michelle Uema, p. 155-171.
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Visto em retrospectiva, o desempenho das privatizações não seguiu em
todos os casos o resultado esperado de acordo com as intenções originais. Em
certos casos, foram conseguidos resultados eficientes em termos dinâmicos, a
partir de situações de origem nas quais foram privilegiadas motivações fiscais e
de reputação, como sucedeu nos serviços de telecomunicações. Em outros casos,
de marcos de regulamentação projetados atrás da eficiência econômica, não se
conseguiu traduzir estes objetivos em preços menores aos consumidores, como
no mercado de gás atacadista. Assim, as causas de tais caminhos divergentes em
relação aos que haviam previsto têm de ser buscadas em outros fatores, entre os
quais podem ser citados a obsolescência do setor industrial produtivo argentino,
a forma de reestruturação da indústria, a regulamentação de conduta aplicada, a
estrutura tecnológica do setor, a possibilidade de competição e as barreiras à
entrada (GERCHUNOFF et al., 2003).

As privatizações das empresas públicas constituíram uma das principais
reformas estruturais pró-mercado implantadas pela Argentina. O maior sucesso
da política de privatização, em conjunto com outras medidas de estabilização,
foi ter pavimentado o caminho de vários anos de crescimento econômico da
Argentina. Entretanto, a experiência argentina mostra que, apesar de ter
aumentado a competitividade externa e elevado a produtividade internamente,
no século XXI novos déficits fiscais voltaram a ser gerados e o endividamento
atinge, em 2006, nível semelhante ao que antecedeu a privatização no país.

Conclusão

Como visto no decorrer do trabalho, com o fim do período militar e a ascensão
dos ideais liberais que inspiraram o surgimento dos regimes democráticos,
caracterizados pela atuação do Estado como regulador e não mais como principal
agente das relações sociais, políticas e econômicas, o Estado deixou de ser o principal
detentor das empresas e houve o início do período de privatização. A década de
1980 na América Latina foi marcada pelo retorno gradual à democracia, pela
concretização da abertura política e pela reforma partidária. Por outro lado, os
países latino-americanos enfrentaram uma luta contra a dívida externa excessiva,
as altas taxas de inflação, o excesso de intervenção estatal na economia e uma crise
fiscal profunda do Estado que lhe retirou toda a capacidade de poupança e
praticamente o imobilizou. A crise econômica foi vista como um grande incentivo
à adoção da agenda de reformas orientadas para o mercado.

Não ocorreu, na década de 1980, uma mudança ideológica no papel
desenvolvimentista do Estado, mas sim uma mudança na ênfase da política
econômica, imposta por mudanças que estavam fora do controle do governo.
Dentre as causas dessa mudança radical do papel do Estado na economia
destacam-se as mudanças nos cenários políticos nacional e internacional, a
reorientação da estratégia de desenvolvimento econômico, a deterioração do
desempenho das estatais e as necessidades da política macroeconômica.

No início dos anos 1990, a política econômica latino-americana concentrou-
se em três áreas principais: estabilização econômica; mudança de uma situação
de protecionismo em direção a uma economia voltada para o mercado; e
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normalização das relações com a comunidade financeira internacional. Os anos
1990 foram marcados fundamentalmente pelos governos de Menem na Argentina
e Fernando Henrique no Brasil, que adotaram medidas para o enfrentamento das
crises tendo como base a abertura comercial, a estabilidade monetária, a busca do
equilíbrio fiscal e a mudança nas funções do Estado. Em termos econômicos,
estes anos trouxeram benefícios por sua iniciativa de privatizar as empresas estatais,
modernizar as indústrias, abrir a economia para novos mercados externos e tomar
decisões para resolver o problema da dívida externa, que modificaram a mentalidade
de muitos empresários e renovaram os meios econômicos tradicionais.

Tanto no Brasil como na Argentina, o futuro das privatizações dependerá
diretamente da eficiência da regulamentação das instituições, da reforma dos
mercados de capital, da atração de empresas para aumentar a concorrência e do
sucesso do Estado em seu novo papel de agente regulador. Os objetivos das
privatizações eram diminuir as funções de um Estado em crise, reequilibrar as
finanças públicas e melhorar os serviços incapazes de atender o conjunto da
população. Nota-se assim que a privatização foi resultado mais de um
pragmatismo do que de uma mudança ideológica. Ao contrário do que previam
os autores realistas, o papel do Estado não é mais o de agente, mas o de indutor
e regulador, incentivando o desenvolvimento em todos os setores do país. Por
outro lado, a perspectiva dos autores liberais que consideram o fim do Estado
também não parece correta, dado que se tornou necessária a profunda mudança
na função do Estado, e não o fim do mesmo, já que este continua a ser um ente
fundamental, mas que deve passar a atuar como árbitro e não mais como ator. O
Estado não é mais o provedor, mas sim o catalisador das mudanças.

E neste contexto, de conduzir os setores políticos, econômicos e sociais, o
Estado enfrenta mais um desafio, que é a própria democracia, pois nela há uma
infinita variedade de interesses conflitantes que muitas vezes dificultam sua ação.
A democracia está ainda formalmente preservada na região e é uma conquista.
No entanto, há evidências do desgaste no funcionamento das instituições
democráticas em países da região. Segundo Cardoso (2005), para consolidar de
forma definitiva a democracia na América Latina é necessário aprofundar a reforma
do Estado, intimamente vinculada ao bom funcionamento das instituições. Há
que se completar o processo de reforma para que economias modernas possam
operar sustentadas por instituições que respondam aos anseios da população.

O desgaste e desprestígio das instituições democráticas na América Latina
estão indissociavelmente ligados à corrupção crônica e endêmica em diversos
níveis e nos três poderes, em quase todos os países. Assim, cabe aos líderes
democráticos da região promover as reformas necessárias para eliminar ou reduzir
drasticamente os níveis de corrupção se quiserem preservar a democracia em
seus países. A reforma política é um ponto essencial, sobretudo a criação de
mecanismos mais eficazes de representação dos interesses da população, pelos
quais partidos e políticos estejam necessariamente mais próximos do eleitorado,
prestando-lhes contas de suas ações. É necessário um novo equilíbrio entre as
formas de participação da população na vida nacional, em que haja maior espaço
para as consultas diretas.

Democracia e privatização na América Latina nos anos 1980..., Michelle Uema, p. 155-171.
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As reformas políticas e econômicas iniciais foram significativas porque
colocaram Brasil e Argentina em uma etapa de desenvolvimento mais moderna.
Essas demonstraram os benefícios da abertura do mercado e deram uma nova
confiança aos investidores estrangeiros potenciais. As reformas também
distanciaram a nova administração política do passado protecionista, tornando
os países latino-americanos mais aptos para enfrentar a competição global.
Entretanto, as reformas econômicas e políticas ainda não foram concluídas. E
este é o desafio que Brasil e Argentina devem encarar nos próximos anos.
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Resenhas
O Lado Oculto das Mudanças

DE BRABANDERE, Luc. O Lado Oculto das Mudanças.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, 182 páginas.

João Lúcio Neto*

O Lado Oculto das Mudanças (do original The Forgotten Half of Change:
Achieving Greater Creativity through Changes in Perception), de Luc de Brabandere,
chegou às prateleiras das livrarias brasileiras em 2006, traduzido por Ricardo Bastos
Vieira (professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, de São Paulo).
Aliás, foi bom ter chegado já traduzido, pois, no original, teria sido muito mais
difícil captar o sentido de cada frase e de cada insinuação jocosa do autor. A excelente
tradução de Vieira conservou o sentido leve da obra, conseguiu transportar as piadas
para a nossa língua com maestria e transformou a leitura do livro em puro prazer.

Luc de Brabandere – como ele mesmo se apresenta – nasceu em 1948, de origem
européia, mas hoje é cidadão do mundo. Ele já prestou serviços para diversas empresas
de âmbito global e freqüentemente organiza seminários sobre inovação nos negócios
para seus clientes. Transita pelos quatro cantos do nosso planeta com a mesma freqüência
com que vamos daqui para lá. É o autor europeu campeão de vendas de livros sobre
inovações empresariais e sócio vice-presidente do Boston Consulting Group, uma
empresa internacional de consultoria de negócios e estratégias, espalhada por 36 países,
que fatura US$ 1 bilhão por ano. Brabandere também é autor de três outros best-
sellers: Le Plaisir des Idées, Le Management des Idées e Le Sens des Idées.

Brabandere transformou o seu lazer em profissão. Engenheiro de formação,
trabalhou na área bancária até perceber que poderia trazer para a cena profissional o
que lhe dava prazer em fazer: brincar com a criatividade. Muito criativo, aplicou o
que melhor fazia na sua vida profissional. Captou a Nova Idéia que lhe surgia,
transformou-a em Boa Idéia e promoveu um salto de qualidade na sua vida.

Por vezes irônico e com o humor típico dos autores europeus, ele nos conduz
a um passeio pela criatividade e pela inovação, transformando os temas tantas vezes
rotulados de “caixa preta” em um livro aberto e acessível a todos os gostos, graus de
conhecimento e vontades de aprender. Durante a sua leitura, nos deparamos com
conceitos que, para aqueles que, como eu, atuam na área de Gestão do
Conhecimento, são nossos velhos conhecidos. Não posso dizer que encontrei algum
conceito inédito na obra, mas posso afirmar que todos os velhos conceitos foram
apresentados com tal maestria e com aplicações práticas tão pertinentes que, à
medida que lia, minhas próprias idéias se aclaravam, transformando em vontade
de praticar aquilo que até então era teoria e sonho.

* João Lúcio Neto é pós-graduado em Sistemas de Informatização Empresarial (Universidade Paulista),
professor e coordenador de cursos de Pós-Graduação da FAAP e consultor de empresas especializado em
Planejamento Estratégico, Comunicação Interna e Ensino a Distância.
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Como Brabandere sugere, quem quiser ir direto ao resumo da ópera leia com
cuidado as cinco últimas páginas e terá em suas mãos o suco doce desse livro. Mas eu
aconselho que o leitor não faça isso, pois vai perder a grande vantagem de relembrar
velhos, mas não desatualizados, conceitos; divertir-se com os comentários; e fixar
ensinamentos e técnicas que são a chave para o entendimento global daquilo que o
autor quer passar.

Brabandere fala sobre a mudança e o mudar, sobre a necessidade da mudança, sobre
a absoluta e total necessidade que todos e cada um têm de mudar, seja no âmbito da vida
pessoal, na profissional e, no âmbito mais enfocado por ele, na empresa. Isso me fez
lembrar de Darwin, quando afirmava que não são os espécimes mais fortes que sobrevivem,
nem são os espécimes mais inteligentes que sobrevivem, mas sim aqueles que melhor se
adaptam às mudanças. Estes é que são os vencedores que se perpetuam! O livro é um
convite à mudança. O leitor vai gostar e, provavelmente, também vai mudar.

A mudança organizacional, como Brabandere ensina, só acontece realmente
quando é realizada em dois níveis: o da ação e o da percepção. A mudança feita no
nível da ação, a do Tipo 1, é aquela feita no dia-a-dia. É a mudançazinha que sobe um
pequeno degrau por vez, num aclive suave, que muitas vezes conduz a um retorno às
origens. A mudança feita no nível da percepção, a do Tipo 2, é aquela na qual se dá a
compreensão da realidade que muda. É a mudança que leva a uma alteração de
comportamento real: é a mudança que muda!

O autor prova que as mudanças nas organizações vão além da ação, pois as
verdadeiras transformações requerem também uma nova percepção daquilo que se
pretende transformar. E essa nova postura é o “lado oculto” da mudança. Cita, por
exemplo, o caso de um funcionário que sempre chega atrasado: se ele pretende se
tornar uma pessoa mais pontual, precisa de muito mais do que uma agenda organizada
e horários rígidos; ele precisa criar uma nova percepção sobre pontualidade. Segundo
ele, só entendemos e vivemos efetivamente a mudança, tanto na vida quanto nas
organizações, quando mudamos a nossa maneira de pensar e não apenas de agir.

Os gerentes de empresa são treinados para mudar a realidade, segundo Luc de
Brabandere. Já os líderes são autodidatas na arte de mudar a nossa percepção do
mundo que nos cerca. Essa é a segunda metade essencial e geralmente esquecida da
mudança. “Devemos todos mudar duas vezes”, diz Brabandere. “Veja as pessoas que
sempre chegam atrasadas. Elas poderiam investir em uma agenda, acordar mais cedo
ou dar mais tempo entre um compromisso e outro. Mas mudança não é apenas uma
questão de ser mais organizado. Se essas pessoas limitarem as mudanças unicamente
à ação, voltarão a chegar atrasadas algumas semanas depois, retomando seus velhos e
maus hábitos. Para provocar uma efetiva mudança, é preciso modificar o modo de
perceber a pontualidade.”

O mesmo se aplica àqueles que desejam mudar as organizações. Administrar
uma empresa ou gerenciar um projeto são tarefas que incorporam duas dimensões
distintas. Existe a gestão diuturna, com tomadas de decisões cujo objetivo é aprimorar
o processo de forma contínua, e há aquela em que o gerente inventa o futuro e pensa
no benefício da organização. Por necessidade, as mudanças que se impõem a uma
empresa ocorrem também em dois níveis. Contudo, mudar a realidade é um processo
contínuo, enquanto modificar percepções é esporádico.
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Ao longo do livro, Brabandere vai nos conduzindo suavemente escadaria
acima e nos faz adentrar o universo das idéias e da criação. Abre-se, assim, um
panorama de informações sobre o que é o conceito de mudança, o que são as
novas idéias, como é o processo criativo, por que criatividade não é o mesmo
que inovação e, principalmente, como e por que criatividade e inovação se
completam e se apóiam.

Explicando a diferença entre inovação e criatividade, mostrando como os
estereótipos impedem a criatividade nos negócios, como analogias podem
reprimir a capacidade de reflexão, como o questionamento pode conduzir a
insights e como diferenciar “novas idéias” de verdadeiras “boas idéias”, esse
livro ensina como promover mudanças de forma efetiva e duradoura.

Em alguma parte (eu não vou dizer onde, para que o leitor tenha o prazer
de descobrir sozinho), o autor afirma que “é preciso mudar não apenas a realidade
que nos cerca, mas também a percepção dessa realidade”. O resultado da aplicação
dessa atitude desemboca no que todos nós almejamos: como prever o futuro.
“Prever o futuro”? Não! Aprendi, ao ler o livro, que, apesar de sermos os motivos
do futuro, apesar de sermos os agentes da realização do futuro, nós não podemos
tentar prever o futuro, como alguém que olhando uma bola de cristal advinha o
que vai acontecer. Muito mais do que isso, “prever o futuro” quer dizer nos
prepararmos para o que vai acontecer. Brabandere nos prova que os sinais estão
por todos os cantos, basta querer enxergar, e ele elucida a teoria com inúmeros
exemplos absolutamente compreensíveis a qualquer leigo. Inicia com o exemplo
de uma mudança física (para o ser humano, tudo o que se pode pegar, cheirar,
ouvir e ver é mais fácil de captar) ocorrida no século XIX, quando o vulcão
Krakatoa pegou de surpresa a população da ilha de mesmo nome ao entrar em
erupção. No entanto, há muito tempo ele já dava sinais de que as suas entranhas
estavam em ebulição. A destruição que a sua explosão causou poderia ter sido
bem menor se o povo tivesse sabido ler os seus sinais. A tsunami que se originou
dessa explosão causou ondas de 45 metros de altura que arrasaram as ilhas da
região. A partir desse exemplo, Brabandere nos conduz a fatos do mundo
empresarial que tiveram as conseqüências de uma tsunami no mundo dos
negócios, simplesmente porque seus sinais não foram percebidos e interpretados
a tempo pelos empresários responsáveis.

O livro, organizado em oito capítulos, é didático e divertido. Se o leitor
não estiver interessado nos seus conceitos, pode utilizá-lo ainda assim como
treinamento para a criatividade, pois está recheado de bons exercícios (o do
caubói é imperdível!). No fim de cada capítulo, Brabandere faz um resumo dos
principais tópicos abordados, de modo a fixar os conceitos e refrescar a memória.

Retomando o que já disse no começo dessa resenha, eu afirmo: praticamente
todos os conceitos abordados no livro já eram meus velhos conhecidos; porém,
ao lê-lo, senti-me instrumentalizado a agregar valor ao meu próprio trabalho e
aplicar seus conceitos no dia-a-dia da minha empresa.
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Gasto Público (In)Eficiente
MENDES, Marcos (org.) Gasto Público Eficiente: Propostas para

o desenvolvimento do Brasil. Rio de Janeiro: Topbooks, 2006, 475 p.

Roberto Macedo*

O organizador, Marcos Mendes, é economista e consultor-legislativo do Senado
Federal,  conhecido por seus estudos na área de Finanças Públicas, entre eles alguns
premiados, inclusive pelo Prêmio Tesouro Nacional, a láurea mais importante do país
para estudos nessa área. O livro foi também uma iniciativa do Instituto Fernand
Braudel de Economia Mundial, associado à Fundação Armando Alvares Penteado
(FAAP), e tem prefácio do embaixador Rubens Ricupero, ex-ministro da Fazenda e
hoje diretor da Faculdade de Economia da mesma Fundação.

É uma coletânea de 14 artigos escritos por 20 autores, inclusive o organizador,
que também assina um texto introdutório. Esse grupo inclui nove professores e
pesquisadores universitários e seis consultores dos quadros de carreira do Senado e da
Câmara. Há também dois consultores independentes especializados em contas públicas,
um economista do Banco Mundial, outro do BNDES e um consultor-legislativo da
Câmara dos Deputados que também é professor. Ou seja, combina-se o enfoque
acadêmico com o de pessoas que vivem o processo legislativo e conhecem os meandros
da burocracia e da política de Brasília.

Os temas dos artigos são: vantagens e desvantagens da intervenção do governo
na economia, crescimento e tamanho ótimo do Estado brasileiro, ajuste fiscal,
composição do gasto público e crescimento econômico, ajuste fiscal por meio da
redução das despesas obrigatórias, política de pessoal em um ambiente de economia
estável, despesa dos poderes autônomos (Legislativo, Judiciário e Ministério Público),
transferências governamentais, rendas petrolíferas no Brasil e seus critérios de
distribuição que induzem ineficiência do gasto, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
seus avanços e aperfeiçoamentos necessários, o processo orçamentário federal brasileiro,
o Tribunal de Contas da União (TCU), sistemas de licitação eletrônica, sua eficiência
e a prevenção da corrupção, e o alto custo de financiamento de campanhas eleitorais
no contexto da reforma política.

A obra tem 475 páginas, mas há um resumo das 91(!) propostas que emergem das
análises focadas nos temas centrais: a exagerada dimensão do gasto público no Brasil e a
ineficiência com que ele é realizado. Assim, as propostas são voltadas para cortar ou
conter esse gasto de forma seletiva e aumentar a eficiência do governo ao gastar. Segundo
Mendes, para “fazer mais com menos recursos e priorizar programas públicos eficazes”.
E, ainda, para “quebrar os mecanismos que transformaram o Estado em um instrumento
de concentração de renda, de privilégios dos que têm acesso aos recursos públicos”.

*  Roberto Macedo é economista (USP), com Doutorado pela Universidade Harvard (EUA), pesquisador
da Fipe-USP e professor associado à FAAP. Foi professor titular, chefe do Departamento de Economia e
Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e Secretário de Política Econômica
do Ministério da Fazenda. Esta resenha constitui versão ampliada de artigo publicado no jornal O Estado de
S. Paulo, de 16 nov. 2006, p.2, sobre o mesmo livro.
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As propostas assim se agrupam: reduzir as despesas obrigatórias, instituir
uma política de pessoal de longo prazo, conter também a despesa do Legislativo
(inclusive o TCU), do Judiciário e do Ministério Público, reduzir e racionalizar
as transferências a estados e municípios, redirecionar para investimentos os
recursos distribuídos a estados e municípios a título de “royalties” sobre
exploração de petróleo, estimular a formação de consórcios intermunicipais,
aperfeiçoar e implementar plenamente a LRF, tornar o orçamento mais realista
e transparente, com equilíbrio fiscal sem necessidade de contingenciamento,
modificar a ação do TCU para enfatizar o aspecto gerencial mediante auditorias
voltadas para a eficiência dos programas em andamento – e não apenas para a
legalidade formal das contas –, ampliar o uso do pregão eletrônico nas compras
governamentais e reduzir os custos de campanha e o uso do gasto público com
finalidade eleitoral.

Os artigos e as propostas descem a detalhes que escapam às análises
tradicionais, usualmente limitadas à visão macroeconômica do setor público
– que enfatiza a carga tributária, o total dos gastos, o déficit e a dívida, e
ignora os aspectos microeconômicos e gerenciais indispensáveis à tomada de
medidas corretivas.

O livro é oportuno, pois cresce a percepção de que o Brasil está muito
longe dos melhores desempenhos econômicos de sua história, e hoje come poeira
na corrida mundial pelo crescimento. Nesse desempenho melancólico percebe-
se também que o Estado se tornou uma carga demasiado pesada e ineficiente
para a economia, comprometendo-a no seu funcionamento.

Todos os capítulos são interessantes, e destaco três para mostrar a importância
do conjunto. O que trata da LRF tem entre seus autores dois conhecidos analistas
das contas governamentais, José Roberto Afonso e Amir Khair, com história de
militância ligada a partidos distintos (PSDB e PT, respectivamente). Isso reforça
as medidas que propõem para aperfeiçoar essa lei na qual foram depositadas grandes
esperanças de melhor gestão fiscal. Entretanto, conforme mostram esses autores,
a LRF revelou brechas pelas quais maus gestores continuam a escapar de seu
crivo, como a falta de regulamentação e efetivo funcionamento do Conselho de
Gestão Fiscal para definir critérios que evitem a “contabilidade criativa” desses
gestores. Por exemplo, é preciso redefinir o conceito de “restos a pagar” para
evitar as manobras de cancelamento, ao fim de mandatos, de despesas já
empenhadas, cujo ônus acaba sobrando para os sucessores.

Outro artigo nesse destaque é do próprio Marcos Mendes, que aponta o
forte crescimento das despesas dos Poderes que não o Executivo, no qual se
concentra a maioria das análises de aumento de gastos, ignorando-se que nos
últimos anos foram esses outros poderes que mais avançaram na expansão de
suas despesas. E, ainda, o de Alexandre Rocha, que propõe a referida modificação
para o papel do TCU, aplicável também aos Tribunais de Contas estaduais e
municipais, para alcançar também a avaliação da eficiência de gestão dos
governantes, e não apenas se suas contas estão formalmente corretas. Como
outros, esses são assuntos muito importantes e que não vêm recebendo a devida
atenção da literatura e da opinião pública.
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O livro não discute a viabilidade política de suas propostas, enfatizando
que o papel dos autores é apresentá-las, pois ficariam muito limitadas se
previamente selecionadas por esse critério. Entendo que, além de restritivo, tal
critério é também difuso, e que quem deve cuidar dessa viabilidade é a classe
política. Dentro da nossa tradição carente de estadistas, ela só reage sob pressão,
e é lamentável que ainda não tenha acordado efetivamente para a imperiosa
necessidade de conter os gastos públicos e aprimorar-lhes a eficiência. Entretanto,
uma grande pressão já se acumula nessa direção por conta do fraco crescimento
da economia. Como no caso da inflação, em algum momento medidas corretivas
se imporão, ou por um surto de clarividência dos políticos e/ou pela imperiosa
necessidade ditada pelo contínuo agravamento dos problemas fiscais.

Assim, companheiros autores do livro, sua contribuição é bem vinda, e
ajuda muito numa luta que continua. Quanto ao companheiro Presidente, que
na sua reeleição reivindicou que fosse deixado a trabalhar, aí está uma agenda
para se ocupar, se de fato pretende fazer algo por um futuro melhor para o país.
Isso vale também para o conjunto da classe política, que há décadas vem
procrastinando a solução dos graves problemas fiscais do governo, empurrando-
os com a barriga.  Não sem razão, o país cresce muito pouco, pois inegavelmente
eles são um dos ingredientes desse fraco crescimento. É a percepção disso que
justifica plenamente o subtítulo do livro, pois de fato são propostas para o
desenvolvimento do Brasil.

Gasto Público (In)Eficiente, Roberto Macedo, p. 175-177.
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Rompendo o Marasmo: A
Retomada do

Desenvolvimento no Brasil
GIAMBIAGI, Fabio; PINHEIRO, Armando Castelar.

Rompendo o marasmo: a retomada do desenvolvimento no
Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, 344 páginas.

José Geraldo Soares de Mello Júnior*

Com sua análise pormenorizada do tema econômico do momento – a
persistência do fraco desempenho da economia brasileira –, inclusive recorrendo
a simulações para sustentar propostas, o livro é muito oportuno e indispensável a
todos que procuram entender a natureza desse problema e buscam soluções para
ele. Procurando despertar ainda mais o devido interesse pelo livro, destacaremos
aqui alguns de seus aspectos que nos pareceram particularmente atraentes.

Os autores realizam um diagnóstico das principais causas da estagnação da
economia brasileira nos últimos 25 anos – apesar dos avanços da última década
–, e propõem uma agenda de reformas consistente com um modelo de
desenvolvimento baseado na maior abertura da economia; na preservação da
estabilidade; na reorientação do gasto público em favor dos investimentos e em
detrimento dos gastos correntes; no fortalecimento da segurança jurídica; e
num grande esforço de melhoria na educação. A premissa básica é de que a
dificuldade de analisarmos com distanciamento algumas “vacas sagradas da
idiossincrasia nacional” impediu o Brasil de fazer as mudanças necessárias, que
permitiriam o crescimento e desenvolvimento do país nos últimos 25 anos.

Nessa linha, os autores chamam a atenção para a necessidade de enfrentar
preconceitos, romper com mitos, argumentando que o correto entendimento
da situação do país é premissa básica para a proposição de qualquer estratégia de
desenvolvimento. Entre os referidos mitos, merece destaque a visão de que
“cabe ao Estado prover o bem-estar do cidadão”. Ao contrário, argumentam os
autores, o papel do Estado deve ser o de dar a cada indivíduo condições para
que este se desenvolva com seu próprio esforço.

Outra distorção de percepção é no conceito de classe média, que deve ser
adaptado às características de cada país. Se entendermos que aqueles que se
situam entre os 10% com maiores rendimentos fazem parte das “elites” do país,
no Brasil grande parte da população se considera parte dos estratos médios da
população, quando detém quase 50% do total de rendimentos do país.

O reconhecimento de que o governo também está sujeito a restrições
orçamentárias ajudaria a entender que é falsa a idéia de que a responsabilidade

* José Geraldo Soares de Mello Junior é Professor da Faculdade de Economia da FAAP.
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pela solução dos problemas é sempre do governo. Com a urbanização da pobreza,
é impossível não vê-la no dia-a-dia, assim como é quase impossível achar alguém
que se oponha a maiores gastos sociais dirigidos aos pobres. Igualmente difícil
é encontrar pessoas dispostas a abrir mão das transferências que recebem do
setor público para financiar o atendimento aos mais pobres. Nesse contexto,
uma das principais questões a serem encaradas é a elevada e crescente parcela do
orçamento público direcionada aos aposentados. O argumento é a necessidade
de se rever as “políticas referentes à terceira idade, para evitar que o INSS se
aproprie de uma parcela cada vez maior dos recursos disponíveis, estrangulando
a capacidade do governo de aplicar recursos em outras áreas”.

Ainda na análise dos mitos, é preciso abandonar o de que “nosso mercado
interno é nosso maior patrimônio”. O Brasil precisa exportar mais e isso só
poderá decorrer de uma maior pressão competitiva das importações. Processos
de abertura podem ser longos e controlados, e as deficiências que penalizam
nossa competitividade poderiam ser corrigidas no tempo longo que levaria a
transição até a situação de maior abertura.

O texto reconhece que, a partir da implementação do Plano Real,
verificaram-se avanços na área social e na área político-institucional. A inserção
do Brasil na economia mundial se aprofundou e ganhou qualidade. No entanto,
toda aceleração do crescimento econômico do país no período pós-Plano Real
deveu-se ao aumento da produtividade total dos fatores e não à expansão do
estoque de capital, que cresceu a um ritmo mais lento desde a crise da dívida
externa. A incapacidade de acumular capital explica por que o PIB per capita
não voltou a se expandir no ritmo do período 1930-80.

No diagnóstico dos autores, esse resultado reflete a combinação de
significativas reformas estruturais adotadas ao longo dos anos 90 com um
ambiente macroeconômico e regulatório ainda de alto risco. O processo de
reformas falhou em estabelecer um quadro regulatório de baixo risco que
encorajasse o investidor privado e viabilizasse o acesso a financiamentos a custo
razoável. O que se vê é que o risco regulatório permanece elevado no Brasil,
tanto no seu componente jurídico como no político.

Também houve significativa redução do investimento público, conseqüência
da privatização e da austeridade fiscal, mais do que compensada pelo aumento
da relação gastos públicos/PIB, evidenciando que este aumento se deveu à
expansão das despesas correntes do governo. Como a partir de 1994, com o
Plano Real, a forte queda da taxa de inflação já não permitia o uso da senhoriagem
para cobertura do aumento nos gastos, este impôs um aumento da dívida pública,
cuja proporção em relação ao PIB dobrou entre 1994 e 2002.  A conseqüência
inevitável foram os juros básicos elevados, comparativamente a outros países.
Mais importante ainda como fonte de financiamento dos gastos, desde 1994,
tem sido o aumento de receita. Não é por outra razão que a configuração do
sistema tributário tenha posição de destaque na agenda de reformas necessárias
para a busca de um patamar mais elevado de crescimento sustentado, pois ele
padece de três problemas: a alta carga tributária, que estimula a informalidade,
com a precarização das relações de trabalho e restrições de acesso das empresas
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ao crédito; a qualidade dos tributos, medida pela intensidade com que estes
distorcem a eficiência alocativa dos recursos; e a base sobre a qual estes incidem,
que tem funcionado como um fator de desincentivo à acumulação e ao crescimento.

Aprofundando-se na análise da restrição orçamentária do governo, os autores
apontam que ela deve nos obrigar a escolher, entre as funções governamentais,
aquelas que julgamos prioritárias. O aumento do crescimento, com combate à
pobreza e à desigualdade, são as grandes aspirações nacionais, mas o tipo de
gasto que vem sendo feito pelo governo não atende a essas aspirações. No período
1991-2004, a despesa primária que mais cresceu como proporção do PIB foi a
dos benefícios do INSS. Por outro lado, todo o aumento no gasto com pessoal
da União decorreu do incremento nas despesas com inativos federais, já que a
despesa com funcionários ativos manteve-se estável nesse período. Portanto,
quando falamos em aumento dos gastos primários do Governo Central estamos,
em boa parte, nos referindo à expansão dos gastos com previdência e assistência
social. O aumento dos benefícios foi liderado pelas aposentadorias por tempo
de contribuição, que beneficiam mais a chamada “classe média”, que se aposenta
mais cedo. Alguns dos benefícios ditos previdenciários são transferências sociais
disfarçadas, como é o caso dos aposentados rurais, que praticamente não
contribuíram para a obtenção desses benefícios, e que somavam mais de 7 milhões
de beneficiários em 2004. O crescente inchaço do gasto público desde o fim
dos anos 80 refletiu, segundo os autores, essencialmente uma expansão das
despesas com benefícios previdenciários, inclusive subsídios, e de assistência social.

Nessa vertente, os autores desenvolvem o conceito de “assistencialismo
empobrecedor” resultante da falta de foco ou da má qualidade do gasto público,
muitas vezes beneficiando quem dele não precisa. O cidadão da dita “classe
média”, que se aposenta aos 56/58 anos, ou tem seus filhos estudando
gratuitamente em uma universidade pública, também é parte dessa distorção.
Destacam os autores que programas como o Bolsa Escola e o Bolsa Família,
ainda que pouco representativos em termos de sua participação no gasto total,
combinam as transferências compensatórias com condicionalidades que exigem
de quem as recebe que tomem iniciativas que ajudem a si próprio e a seus filhos
a deixar a pobreza. Em síntese, pode-se questionar não apenas a forma como se
dá a assistência social, mas também quem dela se beneficia.

Os autores também argumentam que o custo de oportunidade da política
assistencialista adotada nas duas últimas décadas é a incapacidade de sustentar
taxas de crescimento econômico compatíveis com as necessidades do país.
Admitem que, para se obter um crescimento médio anual em torno de 4% a 5%
ao ano, o Brasil precisaria investir 25% do PIB. Hoje, a poupança total gira em
torno de 20,5% do PIB (média IBGE para o período 2001-2005). Para que o
país possa investir 25% do PIB até o fim da década, é necessário um incremento
da ordem de 0,8 pontos percentuais do PIB a cada ano durante o restante da
década. O cenário traçado contempla uma fase de transição, até o fim da década,
em que o crescimento médio anual da economia seria de 4%, partindo em 2005
de um consumo total de 75% do PIB e um superávit em conta corrente de 2%
do PIB, que seja reduzido até ser zerado em 2010. O consumo teria de aumentar
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no máximo 3,4% ao ano até o fim da década, quando representaria 73% do PIB,
criando assim espaço para o aumento da taxa de investimento. Entendem os autores
que o setor privado deverá assumir primordialmente a responsabilidade por esse
investimento. No entanto, até que se resolva o problema do “risco de expropriação”
por parte do Estado, esta decisão seria inócua, especialmente em setores de infra-
estrutura, que são os mais problemáticos em termos desse tipo de risco.

Quanto à vulnerabilidade externa do Brasil, o cenário projetado a partir de
algumas hipóteses admitidas como plausíveis sobre sua evolução até 2015 leva à
conclusão de que é possível ter uma estratégia que combine simultaneamente um
quadro de redução contínua da vulnerabilidade externa, mediante aumento dos
fluxos de comércio e das reservas internacionais, com redução da dívida externa
líquida e do coeficiente dívida/exportações, estabilização do déficit em conta corrente
em níveis moderados e da estabilização da soma de despesa com juros e lucros e
dividendos, além da redução da dívida externa líquida do setor público, o que reduziria
a vulnerabilidade deste a uma eventual desvalorização do câmbio. A gradual redução
das transferências de recursos reais ao exterior – na forma do resultado líquido do
saldo na balança comercial e de transferências unilaterais menos o déficit nos serviços
não-financeiros e rendas, de um superávit de 3,6% do PIB em 2006, para 0,7% do
PIB em 2015, indicando uma mudança na demanda agregada de 2,9% do PIB –
seria particularmente favorável ao investimento.

Quanto à questão fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi decisiva para o
equilíbrio das contas dos estados e municípios. No entanto, ela não abrange o Governo
Central: o que há é a obrigatoriedade de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabeleça
metas de superávit primário para os três exercícios fiscais subseqüentes. Nada impede,
porém, que governos no futuro venham a abandonar os superávits ora obtidos e que
dão sustentação a uma política fiscal responsável. Impõe-se, portanto, a adoção de
uma lei que determine uma trajetória declinante da razão gastos primários/PIB para,
na proposta dos autores, os próximos dez anos. A necessária previsibilidade da política
fiscal, visando um “suave declínio dessa variável sinalizaria um ajuste duradouro das
contas públicas”, contribuindo para um ambiente econômico mais estável. O objetivo
seria zerar o déficit público. Com um crescimento econômico da ordem de 4% ao ano
seria, então, possível a redução simultânea da carga tributária e da razão dívida/PIB,
ainda que o gasto aumente em termos reais. Ao cabo, no médio/longo prazo, a carga
tributária deverá se situar em torno de 30% do PIB, mais próxima dos países com
renda per capita similar à do Brasil.

Sob a ótica do investimento público, os autores demonstram que desde a
década de 70 a administração pública vinha cedendo lugar ao investimento
das estatais. A queda das inversões estatais, a partir do Plano Real, se explica
pelo intenso processo de privatização. Haverá, em um primeiro momento,
necessidade de recuperação do investimento público nos setores em que a
fragilidade da estrutura regulatória impede a inversão privada. Este, no entanto,
dependerá da realocação de parte dos recursos destinados ao gasto primário
para o investimento. Conclui-se ainda que seja necessário um incremento de
cerca de 2% do PIB no investimento público e que estes sejam direcionados
aos setores de energia elétrica, transportes e saneamento.

Rompendo o Marasmo: A Retomada do Desenvolvimento no Brasil, José Geraldo Soares de Mello Júnior, p. 178-183
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A reforma previdenciária proposta enfatiza a desvinculação do piso
previdenciário ao salário mínimo; uma idade mínima, crescente com o tempo,
para a aposentadoria dos segurados do INSS; a redução do diferencial entre as
idades mínimas de homens e mulheres para obtenção do direito à aposentadoria;
e o fim do regime especial de aposentadoria para professores. O cenário mais
otimista, entre aqueles traçados pelos autores, resultará em uma despesa
previdenciária e assistencial da ordem de 6,3% do PIB, em 2020, e 5,6% em
2030. Este cenário implica na adoção das reformas propostas e supõe um
crescimento médio do PIB da ordem de 4% ao ano.

Os autores propõem outras reformas institucionais. Tais reformas visam tornar
o sistema tributário mais neutro, eliminando tributos em cascata e padronizando
alíquotas; minimização dos efeitos sobre a poupança, a intermediação e o
investimento; minimização do número de impostos, facilitando sua administração
pelos setores público e privado. A redução da carga tributária deve atingir os
tributos que mais penalizam o crescimento econômico, de que são exemplos o
FGTS, as contribuições para Sesi, Senai e Sebrae e, sobretudo, o PIS/Pasep. O
sistema de partilha dos impostos passaria a ter como base toda a arrecadação de
impostos e contribuições da União, sem, contudo, alterar o valor das transferências
aos estados e municípios. Outras medidas consideradas fundamentais são a redução
gradativa da CPMF, até um patamar mínimo, mantido para fins de fiscalização, e
a expansão gradativa da DRU (Desvinculação das Receitas da União).

Merece destaque, ainda, a proposta de reforma do sistema financeiro, que
no Brasil não vem conseguindo cumprir o papel a ele atribuído de reduzir os
custos de obter e processar informações; facilitar a realização de negócios; selecionar
os melhores projetos e monitorá-los para que sejam bem sucedidos; e permitir
uma melhor gestão de risco, estimulando projetos de maior risco, mas
potencialmente mais produtivos. Regulações que obrigam as instituições financeiras
a destinar parte dos recursos a finalidades específicas, como é o caso da agricultura,
da habitação e do microcrédto, distorcem a eficiência alocativa dos recursos. A
intermediação financeira que mais favorece o crescimento é ainda desestimulada
pelo chamado risco jurisdicional e pela cunha de intermediação. No Brasil, em
2003, o spread de juros foi de 45,1 pontos percentuais, contra uma mediana para
113 países pesquisados pelo Banco Mundial de 6,3 pontos. O spread é composto
principalmente pela cunha fiscal, pelo elevado nível de inadimplência, pelo elevado
custo administrativo e pelo chamado “resíduo dos bancos”, que mede
essencialmente os lucros com operações de empréstimo. O compulsório também
contribui para sua formação. A queda no spread pode ser consideravelmente
influenciada por medidas que levem à maior competitividade entre os bancos,
reduzindo o “resíduo dos bancos” e seus custos administrativos. A autonomia
formal do Banco Central deve ser capaz de resistir às pressões do governo para
gerar “surpresas inflacionárias”. A proposta é de que a legislação especifique um
mandato fixo de quatro anos para o presidente e diretores do Banco Central,
sendo o do presidente do BC intercalado com o do presidente da República. A
autonomia do BC seria parcial, porque a taxa de inflação, que seria a meta a ser
perseguida pelo BC, continuaria a ser definida pelo governo.
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Do capítulo final do livro, “A reforma da Educação”, se encarregaram Sergio
Guimarães Ferreira, do Ibmec/RJ e do BNDES, e Fernando Veloso, também
do Ibmec/RJ. Esses autores demonstram que o foco do gasto do governo com
ensino tem sido o subsídio ao ensino superior, o que significa que o jovem terá
de ascender a esse nível de ensino para se beneficiar de grande parte do gasto
educacional do país. Dada a baixa qualidade da escola pública freqüentada por
jovens de renda baixa, raramente estes chegarão a se beneficiar de grande parte
do gasto educacional, perpetuando a desigualdade e a baixa mobilidade. Propõe-
se uma concentração de esforços na melhoria de qualidade do ensino básico e
na expansão do ensino médio, com fundos oriundos de parte da redução do
subsídio ao ensino superior. “O tripé crédito educativo/bolsas para alunos
carentes/cobrança de mensalidades nas universidades públicas é definitivamente
uma estratégia mais bem focada nos pobres e mais eficiente que o atual modelo,
que oferece gratuidade para os alunos que podem pagar a universidade e pretende
compensar a falta de acesso de alunos carentes com um sistema de cotas, conforme
proposto na reforma universitária.”

Algumas dessas propostas são evidentemente polêmicas, mas esse problema
já crônico, o fraco desempenho do Brasil, está assim porque até aqui foi
enfrentado apenas com medidas procrastinadoras de efetivas soluções. O leitor
fica livre para discordar das propostas do livro, mas esperamos também um
outro efeito, o de estimulá-lo a apresentar as suas próprias, enfrentando, como
os autores, os problemas em sua profundidade e complexidade e sem qualquer
preocupação de buscar aplauso fácil para suas idéias. A falta de ousadia e a busca
desse aplauso por parte de nossos governantes estão também na raiz do fraco
crescimento econômico do país.

Rompendo o Marasmo: A Retomada do Desenvolvimento no Brasil, José Geraldo Soares de Mello Júnior, p. 178-183
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 La Economía Política de
lo Posible

SANTISO, J. La Economia Política de lo Posible. Washington:
Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2006, 182 p.

José Eli da Veiga *

Não faltam analistas céticos sobre a possibilidade de as principais forças políticas
brasileiras organizarem uma “concertação” à la Chile. Isto é, um grande entendimento
em torno de um projeto nacional de longo prazo. Para a felicidade geral das oligarquias
e corporações que só têm a ganhar com a intensificação da clivagem entre petistas e
tucanos, também não faltam bons motivos para esse ceticismo. Da carta de Fernando
Henrique Cardoso aos últimos desdobramentos do “dossiêgate”, sobram indícios de
que podem estar cobertos de razão os que descartam liminarmente qualquer hipótese
de que alguma coisa desse tipo ocorra nos próximos anos1.

Todavia, nada permite tratar esse cenário como uma fatalidade. Principalmente
porque as melhores cabeças do país convergem cada vez mais para a constatação pura e
simples de que não será possível continuar por muito mais tempo nessa ilusória tentativa
de empurrar com a barriga a remoção dos obstáculos que travam um novo surto de
crescimento econômico. E, como disse o senador Jefferson Peres (PDT-AM), tal limpeza
de terreno só poderá ser feita se houver entendimento entre alguns partidos sobreviventes
à cláusula de barreira. Isto é, se forem levados a fazer um histórico conchavo, expressão
nacional que evita a chilenice. Do contrário, não será possível aprovar no Congresso
medidas relevantes e imprescindíveis ao crescimento econômico.

É para os que tendem a acompanhar o nobre senador nessa atitude não-
conformista que será das mais proveitosas a leitura atenta desse livro sobre a “economia
política do possível” no contexto latino-americano. Mas, antes de explicar por que a
obra não agradará aos demais, é preciso apresentar o autor e sua idéia. Santiso é
economista-chefe e vice-diretor do Centro de Desenvolvimento da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Antes de chegar a tão precioso
posto de observação, também foi economista-chefe para a América Latina e Mercados
Emergentes do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) e “senior expert associate”
de mercados emergentes da América Latina para o banco de investimento Crédit

* José Eli da Veiga é professor titular do Departamento de Economia da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Versão revista e ampliada de resenha publicada
no jornal Valor Econômico de 28 set 2006.
1  Nota do editor: O autor se refere a fatos que danificaram as relações entre o PT e o PSDB. A carta do ex-
Presidente Fernando Henrique Cardoso foi divulgada em 7 set 2006, no calor da eleição presidencial, e foi
dura na sua crítica ao presidente-candidato Lula, em particular no que diz respeito ao escândalo conhecido
como “mensalão”,  afirmando que “O próprio Presidente, que é responsável pelos ministros, não tendo
atuado para demiti-los nem depois do fato sabido, é passível de crime de responsabilidade.”  Já o  “dossiêgate”
teve origem numa tentativa de militantes petistas de adquirir um dossiê de conteúdo duvidoso com o objetivo
de causar dano à candidatura de José Serra (PSDB) e beneficiar Aloizio Mercadante (PT) na disputa pelo
governo de São Paulo em 2006.
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Agricole Indosuez (agora Calyon). Com uma formação que combina o doutorado
em Economia com um MBA das instituições nas quais pavimentou sua carreira
acadêmica, destacam-se as universidades anglo-saxônicas de Oxford, Georgetown,
Nova York e Johns Hopkins, e as parisienses Sciences-Po e École des Hautes
Études Commerciales (HEC). Além de ter publicado mais de 30 artigos científicos
sobre a economia internacional e política latino-americana, é o atual editor-chefe
da excelente revista Problèmes d´Amérique Latine. E sempre fez consultorias para
organizações internacionais e bancos, entre os quais a Societé Génerale e Lazard.
Tal resumo de currículo não induziria ninguém a supor que está diante de um
fidelíssimo discípulo de Albert O. Hirshman, a quem o livro é dedicado. E são
justamente algumas das teses desse grande pensador do processo de
desenvolvimento que servem de âncoras para uma descrição analítica da economia
política da América Latina que só poderá irritar quem descarta as chances de um
bom conchavo nas atuais condições brasileiras.

Segundo Santiso, neste início do século XXI o subcontinente está no
caminho de exorcizar um fantasma que o rondou por muito tempo. O fantasma
da boa teoria que iria resolver todos os problemas e contribuiria para as leis do
desenvolvimento, das quais se poderia deduzir uma fórmula simples e racional
aplicável dos Andes à Patagônia, assim como no Brasil e no México. E o que
surge com cada vez mais força em seu lugar não é nada que se pareça a uma
Terceira Via entre a demonização e o endeusamento do livre mercado, mas uma
trilha própria de economia política que não poderia ser mais pragmática.

Sem ignorar óbvias recaídas, como as que surgiram na Chiapas do
subcomandante Marcos, na Venezuela de Chávez, na Bolívia de Morales, ou mesmo
na Argentina de Kirchner, o autor procura mostrar que é historicamente bem mais
significativa a emergência de um novo realismo econômico em países tão diferentes
como México, Chile e Brasil. Uma atitude de forte rejeição a modelos pré-fabricados.

Quem examinar com cuidado a preciosa documentação estatística em que
se apóia o livro, muito bem apresentada em duas dezenas de gráficos e algumas
poucas tabelas, certamente se perguntará se as economias mais complexas da
América Latina já não engendraram poderosas bases materiais para a superação
de obsoletas ortodoxias e heterodoxias. Isto é, se já não reuniram as condições
que obrigarão suas principais forças políticas a um entendimento que é
imprescindível à remoção dos obstáculos ao crescimento econômico. Mas um
crescimento bem mais difícil que no passado, pois não pode mais contar com a
irresponsabilidade fiscal, com a ilusão da correção monetária, com o desrespeito
aos direitos humanos ou com a devastação dos recursos naturais.

No caso brasileiro, 12 anos de inflação baixa e mais alguns de pouca
vulnerabilidade externa criaram um contexto que favorece a identificação de
uma dúzia de “quase-consensos”, recentemente apresentados na coluna do
professor Delfim Netto no jornal Valor Econômico. Se eles ainda se mostram
“elusivos”, como ponderou o ex-ministro Pedro Malan, é porque coexistem
em todos os segmentos do espectro sociopolítico – especialmente entre petistas
e tucanos – as três distintas visões do crescimento caracterizadas pelo ex-ministro
Maílson da Nóbrega: a) a que resume tudo a uma questão de vontade política;
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b) a que responsabiliza a política econômica; c) a que enfatiza a acumulação de gargalos
estruturais. E tudo indica que será do fortalecimento desta terceira visão – a única
abençoada pelo livro de Santiso – que dependerá a cronologia de “concertação”.

Uma advertência deve ser feita, contudo, aos que vierem a se interessar por
este ótimo lançamento do Banco Interamericano de Desarrollo, na versão em
espanhol, e da editora do Massachussetts Institute of Technology (MIT), na
versão em inglês. Os dois primeiros capítulos são os mais fracos, e poderão
desestimular leitores familiarizados com a história política da América Latina.
Principalmente porque chega a ser patética a tentativa de atribuir à influência do
marxismo todas as propostas voluntaristas que pulularam no subcontinente até
meados dos anos 1970, que se mantiveram dominantes em Cuba e que ainda
rebrotam, principalmente sob a influência de Chávez.

A única hipótese explicativa para tanto exagero é que, por não conhecer as
idéias de Marx, o autor enxergue sua influência em tudo que abomina. O que, sem
dúvida, pode ter ajudado na escolha do subtítulo (“Adiante dos bons revolucionários
e livre-mercadistas”), mas que é uma dicotomia tão falsa quanto cômoda.
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