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Nós pedimos com insistência
Nunca digam: "isso é natural"
Diante dos acontecimentos de cada dia
Numa época em que reina a confusão
Em que corre sangue
Em que se ordena a desordem
Em que o arbitrário tem força de lei
Em que a humanidade se desumaniza
Nunca digam: "isso é natural".
Estranhem o que não for estranho
Tomem por inexplicável o habitual
Sintam-se perplexos ante o cotidiano
Tratem de achar um remédio
Para o abuso
Mas não se esqueçam
De que o abuso é sempre a regra
Desconfie do mais trivial, na aparência singela
Imagine o que parece habitual.
Suplicamos expressamente:
não aceite o que é de hábito como coisa natural,
pois em tempos de desordem sangrenta,
de confusão organizada,
de arbitrariedade consciente,
de humanidade desumanizada,
nada deve parecer natural
nada deve parecer impossível de mudar.

Bet /old Brecht
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RESUMO

Este trabalho procura analisar o problema do endividamento público brasileiro que, desde a
adoção da política neoliberal, em 1990, vem se agravando significativamente. Pagando aos
seus credores elevadas taxas de juros sobre uma grande divida, desde a crise financeira dos
anos 80, o Estado vinha tendo não so comprometida sua capacidade fiscal, mas também a
capacidade de pagar o próprio serviço (juros mais amortização) de sua divida. Diante desse
fato, o Brasil adotou uma série de medidas para tentar reestruturar suas contas, dentre elas
destaca-se a de austeridade fiscal que teve ênfase a partir de 1999. Tal medida implica na
elevação das receitas e na contenção dos gastos do governo para que sobrem recursos para
o pagamento de juros. 0 trabalho constatou que, ao contrario do que parece, o ajuste fiscal
(através das metas de superdvits primários) não resolve o problema do endividamento e
sim apenas permite que o Estado continue pagando volumosas quantias em juros para seus
credores. Foi realizada, também neste trabalho, uma revisão histórica da evolução da
divida pública brasileira, bem como uma análise do problema do endividamento em outros
países (com ênfase na América Latina), que possibilitou verificar que, além de constatar
que o problema do endividamento é um fenômeno mundial, a moratoria pode ser um bom
instrumento para reduzir consideravelmente o encargo da divida. 0 estudo apresentou
ainda, a visão sobre os juros das principais correntes de pensamento econômico (clássica,
marxista, keynesiana e neoclássica). Foi proposta ainda, teoricamente, uma extensão da
visão marxista que procura esclarecer como países subdesenvolvidos como o Brasil podem
pagar elevadas taxas de juros.

Palavras Chaves: Divida Pública, Juros. Superávit Primário, Moratoria.
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I. INTRO DUÇ ÃO
1.1 Contextualização e Especificação do Problema de Pesquisa
Em todo mundo, governos nacionais endividam-se com o objetivo de, além de
sanar seus problemas orçamentários, promover o desenvolvimento em seus países.
Investimentos destinados à infra-estrutura, gasto nas Areas sociais, subsídios para
determinados setores e até a produção de bens fazem parte da estratégia do Estado para
alcançar o crescimento econômico e a melhoria nas condições de vida da população.
Estas ferramentas tornam o Estado o grande propulsor da economia em diversos
países. Mediante sua capacidade de endividamento, superior a de qualquer empresa
privada, tem sido o governo, quem assume o risco de grandes empreendimentos que,
muitas vezes, só trarão retorno no longo prazo.
Porém, atualmente, o que se assiste em um grande número de países, entre eles o
Brasil, é um processo de contenção desses investimentos justamente devido ao alto grau de
endividamento desses países, pois o pagamento de altas taxas de juros sobre grandes
dividas inviabiliza este papel.
No Brasil, verifica-se um grande crescimento de sua divida externa, a partir do fim
da década de 60, devido principalmente à grande liquidez no mercado internacional de
capitais. Esta divida que predominantemente era privada passa a se tornar essencialmente
pública, nos anos 80, justamente quando os serviços da mesma (pagamento de juros e de
amortização) tornaram-se demasiadamente altos com a restrição dos créditos
internacionais.
Os serviços da divida tornaram-se tão altos que não só comprometeram a
capacidade fiscal do Estado (capacidade de investimento), mas também sua capacidade de
pagar o próprio serviço da divida.
Para resolver este problema entra em cena o Fundo Monetário Internacional (FMI),
que tem como objetivo enviar recursos para países que apresentam, além de dificuldades
em seus balanços de pagamentos, dificuldades financeiras. Agindo de acordo com a teoria
econômica neoclássica (que começa a se tornar hegemônica com o esgotamento do modelo
keynesiano), o FMI impõe várias condicionalidades aos envios dos recursos que os países
deveriam seguir para sair dessa crise. Esta nova ordem marca a minimização da
participação do Estado na promoção da economia.

l)

Dentre as imposições do Fundo, tem-se a abertura da economia através da livre
circulação de mercadorias e capitais, as privatizações e o regime de austeridade fiscal
como as principais mudanças na estrutura da economia.
Apesar de todas estas imposições terem impacto na economia brasileira e na divida
pública, o regime de austeridade fiscal, através das metas de superavit primário, passa a ser
considerado, atualmente, o maior instrumento no combate à divida pública.
O superavit primário nada mais é do que o total das receitas governamentais menos
as despesas, sem considerar as despesas com juros. A meta de superavit primário vem
constantemente sendo cumprida no Brasil desde que acordada com o FMI, em 1999
Porém, mesmo com o aperto fiscal, sempre existe um déficit nas contas do governo, já que
os gastos com juros são maiores que a economia fiscal realizada. Como a economia feita
com o superavit primário não é suficiente para pagar os juros, o governo precisa de novos
empréstimos para honrar seus compromissos, aumentando assim sua divida total
Está, portanto, caracterizada assim a importância do estudo do tema. Apesar da
política de ajuste fiscal aparentemente não resolver o problema das contas do governo
brasileiro, ela é considerada indispensável para tal fim — na visão do Fundo e da teoria
neoliberal.
Sendo assim, esta pesquisa se propõe a analisar a divida do setor público brasileiro,
verificando quais são suas origens, conseqüências, além ainda das possíveis soluções para
a questão, enfatizando uma analise critica da visão neoliberal, a qual condiciona as
políticas atuais
Após a apresentação dos objetivos e da metodologia, o capitulo seguinte busca
analisar a problemática da divida em outros países, visto que o problema do endividamento
é um fenômeno mundial. Desta forma, este segundo capitulo trata o problema da divida
numa escala planetaria, verificando ainda como vários paises têm lidado com seus
problemas financeiros ao longo da história. Sera dada, porém, uma ênfase maior aos
acontecimentos relativos à América Latina, o que ajudará numa maior compreensão do
problema brasileiro.
O terceiro capitulo é dedicado à história da divida pública brasileira, no qual são
apresentados os principais aspectos referentes ao tema, desde a independência do pais até o
desenrolar das negociações da crise da divida externa brasileira dos anos 80
O quarto capitulo busca realizar um confronto teórico entre as principais correntes
de pensamento econômico acerca da categoria juros; atualmente, o principal fardo da
divida pública brasileira.
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0 quinto capitulo apresenta a história recente da divida pública brasileira sob uma
ótica critica da teoria neoliberal, adotada, a partir dos anos 90, como pardmetro da política
econômica, principalmente no que diz respeito a sua visão sobre os juros.
Por fim, são apresentadas as conclusões deste estudo.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral:

Analisar as causas e conseqüências do grande endividamento público brasileiro,
bem como seu tratamento atual e suas possíveis alternativas de solução

1.2.2 Objetivos Específicos:

•

Verificar como outros países lidaram com o problema do endividamento;

•

Levantar o perfil histórico do crescimento da divida pública brasileira;

•

Realizar uma análise teórica sobre os juros;

•

Analisar os resultados da adoção da teoria neoliberal como determinante da
política econômica brasileira no que diz respeito à divida pública.

1.3. METODOLOGIA

0 estudo foi realizado por meio de uma análise de uma gama de livros que tratam
do tema, no sentido de levantar a história da divida pública brasileira e do endividamento
de outros países.
Foi estabelecido um confronto teórico a respeito dos juros, realizado com base na
leitura dos autores clássicos das principais correntes de pensamento econômico. Procurouse, ainda, baseado em Hunt (1981) verificar as bases teóricas das escolas de pensamento,
bem como demarcar localização delas no tempo.

A análise dos resultados das políticas neoliberais sob a divida brasileira é realizada
com base também na leitura de vários autores e na verificação de dados referentes à
economia brasileira.
Os dados da pesquisa foram obtidos em dois sites oficiais disponibilizados pelo
governo federal: os do Banco Central do Brasil (BACEN) e do Instituto de Pesquisa a
Economia Aplicada (IPEA) e no site da Comissão de Estudos Permanentes a América
Latina (CEPAL), bem como retirados das próprias bibliografias utilizadas no trabalho.
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2. A DÍVIDA PÚBLICA NO MUNDO
0 problema do endividamento não é uma característica exclusiva do Brasil. Pelo
contrário, a maioria dos países tem ou já tiveram problema para pagar suas contas. 0
processo de endividamento dos países é um fenômeno mundial e que, portanto, não deve
ser analisado de maneira isolada. Seria ingenuidade pensar que a divida adquirida pelo
Brasil, ao longo de sua história, é proveniente apenas da ma administração das finanças
pelas autoridades do pais que imprudentemente assinaram contratos desvantajosos para o
mesmo.
Sendo assim, este capitulo tem como objetivo analisar

o problema do

endividamento de uma forma ampla, ou seja, numa escala planetaria, verificando como
este processo ocorreu à luz da história. É dada uma ênfase maior à América Latina, o que
facilitará uma melhor compreensão do processo de endividamento do Brasil, tema central
do trabalho.

2.1 A DÍVIDA NA AMÉRICA LATINA

As raizes ou as causas do endividamento dos países da América Latina, podem ser
encontradas desde o período colonial. Afinal, tomando como parâmetro o "descobrimento"
do continente, em 1492 e a independência do Haiti, em 1804 (primeiro pais a se tornar
independente na América Latina),' são mais de três séculos de colonialismo com a
formação de uma elite e de uma complexa sociedade destinada a atender aos interesses
externos e da própria elite local.
Porém, como ponto de partida da análise, sera considerado o período do inicio dos
estados nacionais independentes na América Latina, ou seja, a partir do começo do século
XIX. Para tanto, são abordadas quatro grandes crises da divida na América Latina que
ocorreram a partir de então, com destaque para a dos anos 30 e, especialmente, a dos anos
80 com seus desdobramentos.
Conforme salienta Biggs (1987), a própria independência das colônias hispanoamericanas está diretamente relacionada ao apoio financeiro recebido de Londres a partir
do fim do século XVIII. Mesmo sem que as novas repúblicas tivessem sido politicamente

1

Os principais países latino-americanos se tomaram independentes entre os anos de 1811 e 1828.
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reconhecidas como membros da comunidade nacional, estes países foram passíveis de
crédito inglês, assim como depois da consolidação de suas independências.
Os créditos concedidos às novas nações americanas eram um dos instrumentos para
que a Grã-Bretanha conquistasse seus objetivos politicos e comercias na América Latina,
ou seja, desmantelar o império espanhol e português na América e dominar este grande
mercado, tanto como produtor de artigos primários como consumidor de artigos
manufaturados.
Porém, ressalva Biggs (1987), esta experiência foi financeiramente dolorosa para
ambas as partes. Os devedores foram submetidos a condições de crédito extremamente
rigorosas que na prática eram impossíveis de serem cumpridas, e desta forma os credores
não receberam tudo o que esperavam.
Investimentos especulativos, atrás de fortunas rápidas cresciam demasiadamente.
De acordo com Biggs (1987), foram investidos na América Latina cerca de 150 milhões de
libras esterlinas que passaram a valer 372 milhões de libras (o equivalente a terça parte da
riqueza total da Inglaterra) em operações deste tipo que duplicavam ou triplicavam seus
valores em apenas alguns meses.
Apesar de advertências do perigoso rumo que as especulações tomavam, quando a
política liberal do Banco da Inglaterra mudou, já era tarde para impedir uma redução
significativa de suas reservas e a quebra de 36 bancos e de diversas empresas comerciais
(Biggs, 1987).
Como resultado desta crise financeira ocorrida em 1822-25, os créditos destinados
América Latina foram cessados por cerca de 30 anos. Com o fim de novos empréstimos, os
países não tinham como cumprir suas obrigações financeiras de forma que, segundo Biggs
(1987), em 1837 todas as repúblicas hispano-americanas suspenderam os pagamentos dos
empréstimos contratados em Londres a partir de 1822, no valor estimado de 8 milhões de
libras esterlinas.
Além de uma crise financeira, neste período ocorreu também a primeira crise
moderna de superprodução conforme Toussaint (2002), contribuindo com o lento
crescimento econômico mundial no período de 1826 a 1847.
Porém, a crise foi superada e o capitalismo entrou novamente em um ciclo de
expansão, e com ele novos empréstimos para a América Latina, os quais acabariam por
levar a região a viver sua segunda crise da divida externa, na década de 1870, por motivos
semelhantes A. crise anterior, segundo Toussaint (2002). Desta vez os Estados Unidos, a
Alemanha e a França, além da Inglaterra, eram também importantes credores.
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Um novo e longo ciclo de depressão dos países industrializados ocorreu, no período
de 1873 a 1893. Mais uma vez foi necessária a intervenção do Banco da Inglaterra e tanto
credores como devedores perderam.
Vale destacar o caso do México, antes da crise da década de 1870, que mostra
como as dividas eram cobradas na época. Logo depois da eleição de Judrez corno primeiro
presidente constitucional da República do México, o pais suspendeu por dois anos o
pagamento de sua divida externa alegando razões econômicas, conforme assinala Biggs
(1987).
Os principais países credores (Espanha, França e Inglaterra) além de romperem as
relações diplomáticas e comerciais com o México, invadiram o pais numa ação conjunta
para exigir o pagamento de suas obrigações. Os invasores ignoraram a autoridade
constitucional do presidente apoiada por todo continente americano, inclusive os Estados
Unidos e consideravam Maximiliano (imperador antes da república) como representante do
México. Somente depois de urna longa guerra, os franceses e austríacos (apoiadores da
França no conflito), foram expulsos. 2
Após o conflito, logo que Judrez foi reeleito presidente em 1867 renunciou todas as
obrigações financeiras contraídas por seu antecessor, Maximiliano, além de outras
obrigações consideradas injustas. 0 governo, entretanto, reconheceu parte da divida
externa.
Biggs (1987) afirma que como as relações do México com a Grã-Bretanha e França
já estavam rompidas desde 1861, a renúncia à divida não trouxe grandes implicações
negativas para o pais, pelo contrário, destaca que o governo da França absorveu toda a
divida. Quando as relações entre os dois países foram restabelecidas em 1880 acordaram
que nenhum dos dois países tinha reclamações em relação ao outro.
De acordo com Biggs (1987), com exceção do caso no México em 1867 e da
revolução cubana em 1959, desde a independência dos países latinos americanos até a
revolução sandinista na Nicarágua, em 1979, os governos sempre reconheceram as dividas
dos governos anteriores, sejam elas consideradas boas ou más aquisições.
No ano de 1902, um outro exemplo da utilização da força para exigir o pagamento
de dividas aconteceu; desta vez corn êxito. Como a Venezuela estava com suas obrigações
financeiras atrasadas, representantes ingleses e alemães deram um ultimato para o pais
pagar imediatamente suas dividas pendentes para que não ocorressem hostilidades.
2

Espanha e Inglaterra retiram-se anteriormente da guerra por entenderem que esta não se relacionava
cobrança da divida. mas sim aos sonhos de expansão territorial de Napoleilo (Biggs. 1987)
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Segundo Biggs (1987), a Venezuela afirmou que logo que sua situação interna voltasse a
normalidade (uma guerra civil acontecia no momento), os pagamentos seriam realizados.
Os países credores (Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França), somados A
Italia enviaram uma frota naval multinacional ao porto de La Guaira (porto de entrada do
pais) bloqueando seu acesso e ocuparam, a. força, as dependências de sua alfândega. Um
acordo de reembolso foi assinado pela Venezuela, Segundo com Toussaint (2002), os
últimos pagamentos relativos a este acordo foram feitos em 1943.

2.1.1 A crise da divida latino-americana nos anos 30

A crise da divida latino-americana nos anos trinta merece ser destacada devido As
suas peculiaridades. Assim como as anteriores o excessivo valor dos empréstimos
qualificados como improdutivos, fraudulentos e com taxas de juros exorbitantes contribuiu
para o agravamento da crise. Os Estados Unidos emprestaram A. regido 2,4 bilhões de
dólares, entre 1920 e 1931, tornando-se o maior credor do mundo, conforme Bigss (1987).
Porém, são os acontecimentos no mundo nesta época que diferenciam esta crise das
anteriores.
A partir do final do século XIX, com as indústrias funcionando a todo vapor e as
exportações de produtos primários da América Latina crescendo exponencialmente o
capitalismo vive mais uma fase de expansão. Porém, o consumo mundial não comportava
tamanha capacidade de produção e, em 1929,

o sistema cede à maior crise de

superprodução já vista, causando a famosa quebra da bolsa de Nova York. A recessão
mundial alcançou proporções tão grandes que pôs em cheque as teorias liberais que
defendiam o livre comércio entre as nações
A queda dos preços dos produtos exportados pela América Latina que
proporcionavam a entrada das divisas necessárias para o pagamento dos serviços da divida
(amortização mais juros) já ocorria a alguns anos. Desta forma, os fluxos de empréstimos
provenientes dos Estados Unidos que já haviam caído em 1928 não atingiram muito mais
que a quinta parte da média anual dos últimos três anos em 1929 (de cerca de 300 para 67
milhões de dólares) segundo Mancha! (1988).
A crise comercial e financeira mundial contribui para o surgimento de grandes
tensões políticas e sociais ao longo da América Latina a partir dos fins de 1929. Mesmo
diante de governos revolucionários que haviam tomado o poder de várias nações mediante
golpes de estado, Mancha! (1988) afirma que os serviços da divida foram mantidos durante

os anos de 1929 e 1930 Como resultado as reservas de ouro da América Latina tiveram
uma redução no valor de aproximadamente 1 bilhão de dólares, neste período.
Porém, com a continuação da crise do comércio internacional, as suspensões dos
pagamentos tornaram-se inevitáveis. De acordo com Marichal (1988), em janeiro de 1931
a Bolivia torna-se o primeiro pais latino-americano a decretar unilateralmente a suspensão
dos pagamentos da divida externa. Em maio foi a vez do Peru e em julho do Chile. 0
Brasil, maior devedor latino-americano, suspendeu parcialmente seus pagamentos também
em 1931.
Nos próximos anos, vários países continuaram a decretar moratórias sejam parciais
ou totais. 0 Uruguai renunciou integramente ao serviço de sua divida externa. A Colômbia
mesmo diante de um enorme esforço para continuar o pagamento do serviço da divida foi
obrigada a decretar moratória quando suas reservas haviam zerado em 1935. Da mesma
forma, neste período, países da América Central, como Costa Rica, Panama, República
Dominicana e Cuba, também fizeram o mesmo.
A desvalorização das moedas nacionais da América Latina, medida realizada para
minimizar os efeitos da queda dos preços das exportações, também contribui para a
suspensão dos pagamentos, uma vez que a divida contraída em moeda estrangeira tornavase mais cara na moeda nacional.
Os bancos europeus e norte-americanos viram a necessidade de ajudar os países
latino-americanos com o objetivo de reaverem seus créditos. Marichal (1988) ressalta que
novos importantes empréstimos foram concedidos a estes países entre 1930 e 1932, porém,
depois, dado o tamanho da crise financeira todos os créditos externos foram congelados.
De acordo com Toussaint (2002), catorze países latino-americanos decretaram
moratória, desde a crise até 1935. Até 1932 já haviam sido doze. Segundo Marichal (1988),
alguns países pequenos como Haiti, Honduras e Nicaragua conseguiram continuar com
seus pagamentos, porém, entre os países grandes, quase todos decretaram a moratória, com
a única exceção da Argentina.
0 caso da Argentina foi atípico. Assim como os outros países da América Latina,
os preços de seus dois principais produtos exportados (carne e trigo) começaram a cair
antes mesmo da grande crise de 1929. Porém, além de ter recebido um empréstimo de 50
milhões de dólares dos Estados Unidos para estabilizar as suas finanças, a Argentina
assinou um acordo com a Inglaterra, em 1932, que garantia as exportações de carne para
este pais em troca das empresas .ferroviárias britânicas poderem continuar enviando seus
lucros para Inglaterra, já que o governo tinha congelado o envio destas remessas em 1930.
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Por ser considerado um produto essencial para a Inglaterra, a exportação da carne
durante a depressão foi menos afetada que o açúcar, café, lã, cobre, estanho, prata, petróleo
e outros produtos da pauta de exportação latino-americana.
Este acordo permitiu à Argentina reestruturar suas dividas externas e internas,
mantendo o pagamento dos serviços da divida sem decretar moratória.
As estratégias de renegociação da divida dos países latino-americanos, neste
período, foram variadas através de longas negociações com banqueiros e politicos de
Washington, Londres e Paris. Para ilustrar estas diferenças Mancha! (1988) analisa as

soluções encontradas pelos três principais devedores latino—americanos: Brasil, Argentina
e México.
Segundo ele, a Argentina pagou um preço muito alto para se manter na condição de
um devedor leal. Os beneficios da exportação da carne, conforme acordado em 1940, eram
depositados no Banco da Inglaterra, com o intuito de pagar os anus da sua divida externa.
Calcula-se que, com as rígidas políticas adotadas para assegurar o pagamento da divida, a
Argentina pagou mais de 1 bilhão de dólares de amortizações e juros entre os anos de 1930
e 1946. Ou seja, os maiores beneficiados da política Argentina foram os proprietários dos

bônus externos argentinos.
0 novo presidente argentino, Juan Domingo Perón, fundamentou sua política
nacionalista na crença - ingênua, segundo Marichal (1988) - de que a independência
econômica de seu pais viria com a liquidação da divida externa e com a nacionalização das
companhias estrangeiras que controlavam as ferrovias, o sistema de transporte em Buenos
Aires, a telefonia e outros importantes serviços para nag d- o. Novos milhões de dólares
foram enviados para pagar a divida e também a própria nacionalização destas empresas,
implicando num enorme sacrificio econômico para o povo.
Brasil e México, diferentemente da Argentina, não puderam continuar pagando suas
dividas no período da depressão, porém seus esforços concentraram-se na renegociação
com os credores e não no cumprimento dos contratos. Ao decretar a moratória, os governos
tinham uma certa vantagem nas negociações uma vez que os detentores dos bônus
prefeririam ganhar alguma coisa a correr o risco de não ganhar nada.

0 Brasil também, segundo Marichal (1988), utilizou astutamente sua considerável
influência política e militar na renegociação de sua divida externa no momento de escolher
a que lado apoiar entre os Estados Unidos e a Alemanha nazista no contexto anterior a II
Guerra Mundial. 0 Brasil tinha vínculos comerciais cada vez mais estreitos com a
Alemanha, mas acabou apoiando os Estados Unidos em troca de vantagens financeiras e
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comerciais. Como resultado, as

renegociações permitiram o não pagamento de
aproximadamente 500 milhões de dólares entre, 1930 e 1945, de uma divida externa

inicialmente avaliada em 1 bilhão de dólares.
A reestruturação da divida no México, neste período 6, segundo Mukha! (1988), a
mais complexa da América Latina. Como o Mexico já havia decretado moratória em 1914
em plena revoluçdo3, a renegociação de sua divida externa acontecia desde antes da grande
depressão. Em 1924, com a queda nas vendas do petróleo o governo decretou mais uma
vez a suspensão dos pagamentos. Desde a primeira moratória, vários acordos foram
assinados entre os representantes mexicanos e os credores, mas com a grande depressão
durante a década de trinta os pagamentos externos foram totalmente suspensos. As

negociações com os diretores do banco americano J. P. Morgan, por exemplo, duraram 20
anos (1922-1942).
Durante a década de 30, a renegociação da divida no México, assim como no
Brasil, dependeu tanto de fatores politicos e militares, além de financeiros. Em 1942 foi
realizado o acordo final em relação à divida externa mexicana. Marichal (1988) afirma que
os detentores destes bônus tiveram que aceitar uma redução de 90% do valor nominal dos
mesmos. Ou seja, da divida externa mexicana, entre 1930 e 1942, avaliada em 500 milhões
de dólares, foram pagos apenas 50 milhões.
Semelhante à análise de Marichal (1988), Toussaint (2002) cita um estudo de David
Felix (1987) que compara a evolução de cinco países que cancelaram o pagamento de suas
dividas (Brasil, Colômbia, Chile, México e Peru) com a Argentina. Conclui que os países
que optaram pela suspensão dos pagamentos compensaram suas desvantagens comerciais
em relação à Argentina e, além de terem uma redução substancial no estoque da divida, a
maioria deles (Brasil, Colômbia e México) tiveram um crescimento superior aos do
Estados Unidos, França e Canada, entre 1929 e 1939.
Com o fim do envio de remessas ao exterior os governos puderam exercer políticas

monetárias expansionistas, além de poderem controlar o câmbio. Tal fato permitiu a
industrialização por substituição de importações4, na qual as manufaturas que eram
Revolução camponesa iniciada em 1910, que derrubou a ditadura de Porfirio Dias. tendo como lideres
Emiliano Zapata e Pancho Villa.
Apesar de já existirem indústrias na América Latina durante o século XIX, chama-se de processo de
industrialização quando a dinâmica da economia nacional passa a depender principalmente da indústria e não
mais da produção e exportação de produtos primários. Esta transformação (através da substituição de
importações) se deu em alguns países da América Latina a partir dos anos 30.
• processo de substituição de importações pode ser entendido como um processo cre desenvolvimento que.
respondendo As restrições do comércio exterior, procurou repetir aceleradamente, em condições históricas
distintas, a experiência de industrialização dos países desenvolvidos" (Tavares, 1980 p. 35).
3

I)

anteriormente importadas, tornaram-se muito caras com

o câmbio desvalorizado,

possibilitando o desenvolvimento de uma indústria interna para atender a demanda de
produtos que eram importados. Foi possível ainda por em prática grandes programas de
obras públicas com

o

objetivo de criar uma infraestrutura condizente com a

industrialização.
A Argentina, que além de abastecer a Inglaterra de carne durante toda 11 Guerra e
manter o serviço da divida em dia, não obteve nenhum abatimento de seu principal credor,
ao contrário da maioria dos países que negaram o pagamento da divida.
Uma política que continuaria enviando remessas ao exterior não permitiria a
industrialização por substituição de importações, pois a moeda não poderia ser
demasiadamente desvalorizada uma vez que a divida em moeda estrangeira tornar-se-ia
muito cara. Desta forma, o processo de industrialização na Argentina deu-se relativamente
mais tarde que, por exemplo, no Brasil e no México.
A liquidação definitiva da divida latino—americana dos anos trinta ocorreu somente
depois de longo processo de negociação que durou 26 anos, terminando coincidentemente
com a Bolivia, em 1957. Apesar de nem todos países terem tido concessões financeiras
significativas, como o México e o Brasil, um grande número de repúblicas pode atenuar os
efeitos da crise comercial e financeira mundial com a suspensão dos pagamentos,
reduzindo sua dependência financeira por mais de uma década (Marichal, 1988).
Ainda, conforme Toussaint (2003), a maioria dos países que puseram fim ao
pagamento da divida nos anos trinta teve uma reativação econômica apesar da detenção
dos empréstimos exteriores.

2.1.2 A crise da divida latino-americana na década 80

A crise da divida na década de oitenta foi a quarta e última grande crise financeira
da America Latina (Toussaint, 2003) Esta crise tem uma característica fundamental que a
diferencia das outras anteriores: desta vez os credores não mais pagam pelo Onus da
mesma.
Nas outras três crises, tanto os endividados quanto os credores perderam nas
renegociações da divida dos países latino-americanos, porém, nesta, os contratos são
mantidos. Há novamente moratórias, mas os países devedores não mais conseguem obter
vantagens nas renegociações. Uma série de fatores possibilitou que esta mudança,
claramente favorável aos países ricos, acontecesse.
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As explicações quanto às causas da crise da divida dos anos oitenta são variadas. A
mais simples delas talvez seja a que a atribui à alta do prego do petróleo (que
quadruplicou), em 1973. Como em grande parte dos países latino-americanos o petróleo
tinha um grande peso entre os bens importados, os países tiveram que tomar empréstimos
para financiar o déficit que surgira na balança comercial. Desta forma, atribuiria-se a
responsabilidade da crise dos anos 80 ao cartel da OPEP (Organização dos Países
Exportadores de Petróleo) que, em 1973, decretou o aumento do prego do petróleo. Porém,
para vários autores este fato não corresponde exatamente A. verdade. A simples constatação
de que a crise também atingiu em cheio países exportadores de petróleo como México,
Equador e Venezuela, já invalidava a hipótese. As origens do problema são anteriores a
1973
Na concepção de Tossaint (2002), a origem da crise esta relacionada ao nascimento
do mercado de eurodólares nos anos 60, que consiste na aceitação dos bancos não
residentes nos Estados Unidos (principalmente na Europa) de depósitos e empréstimos em
dólares; ajudando a transformar esta moeda em moeda mundial. Segundo Toussaint
(2002), esta inovação financeira marca o inicio da desregulação de capitais, já que, ao
operar com dólares estes bancos estavam livres de qualquer controle estatal, seja dos
Estado Unidos, seja dos estados europeus 5 .
Desta forma, as operações em eurodólares eram mais baratas que as outras formas
de operações (os bancos não precisavam constituir reservas, por exemplo), possibilitando
elevadas remunerações aos depositantes e baixas taxas aos tomadores de empréstimos.
Com a alta do preço do petróleo em 1973, os excedentes dos países produtores de
petróleo aumentaram consideravelmente. Estes excedentes eram depositados
principalmente nos eurobancos" que passaram a conviver com uma superliquidez em suas
contas e passaram a emprestar recursos de maneira intensiva (taxas de juros muito baixas).
Este fenômeno (aumento de liquidez e dos empréstimos devido aos excedentes da
produção de petróleo) já ocorria no final dos anos 60 e inicio dos 70, mas a partir de 1973 é
que se tornou mais enfático.
A crise do petróleo, em 1973, realmente afetou negativamente a balança comercial
dos países importadores de petróleo. Os empréstimos que já eram contraidos
Conforme mostram Baer c Lichtenztjn (1986), na década de 60. os Estados Unidos adotaram várias medidas
de controle de capitais para tentar controlar o saldo de sua balança dc pagamentos que, ao contrário do
segundo pós-guerra. permanecia persistentemente deficitário. Os deficits comegaram a surgir com a
reestruturação da Europa e Japão e agravaram consideravelmente coin a Guerra do Vietnã. O mercado de
eurodólares possibilitou aos bancos fugirem destas medidas de controle.
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anteriormente, (para aumentar infraestrutura dos países subdesenvolvidos, por exemplo),
ao se tornarem ainda mais baratos, passaram a ser uma fácil maneira de fechar as contas
externas. Ou seja, os empréstimos também passaram a financiar os deficits da balança
comercial. Desta forma, mostra Toussaint (2002), o aumento do prego do petróleo acelerou
o processo de endividamento dos países subdesenvolvidos, mas de maneira nenhuma foi a

causa da crise da divida destes países.
E também importante destacar que, além da grande liquidez internacional, existia
uma grande concorrência entre os bancos como causa das baixas taxas de empréstimos. Por
exemplo, em 1982, mais de 500 bancos eram credores do México e mais de 800 do Brasil.
Os créditos eram oferecidos a taxas tão baixas que em termos reais (descontada a inflação)
chegavam a zero ou até mesmo a taxas negativas (Toussaint, 2002).
Hinkelammert (1989), entretanto, vai mais além, para ele as origens do problema
do endividamento começam na década de 50.
A industrialização por substituição de importações já havia alcançado a -fase facil (surgimento de indústrias simples como a têxtil e a de alimentos) em países como Brasil.
México e Argentina. Para continuar com este processo de desenvolvimento era necessário
ampliar e melhorar a estrutura produtiva o que necessitaria da participação do capital
estrangeiro.

0 capital estrangeiro pode participar do desenvolvimento de um pais de duas
formas básicas: além de financiar as empresas ou o governo nacional, pode participar
através do investimento direto externo (IDE). 0 IDE consiste na instalação de empresas
estrangeiras (ou multinacionais) no pais em questão, e é contabilizado na balança de
pagamentos como uma entrada de recursos. Porém, afirma Hinkelammert (1989), é do IDE
que provem quase que exclusivamente o endividamento durante a década de 50
Segundo Hinkelammert (1989), é um mito supor que o excedente externo (ou a
poupança externa) financiou o desenvolvimento da América Latina nas décadas de 50 e 60.
Grande parte do IDE não seria gerado pela poupança externa, mais sim pela movimentação
de recursos internos da própria regido.
Por exemplo, os bancos nacionais ou o governo podem financiar a entrada do IDE o
qual será pago com os lucros gerados dentro do próprio pais; ou os investimentos das
multinacionais já instaladas (que também contabilizado como IDE) nada mais são do que a
parte dos lucros gerados dentro do pais que não são transferidas para o estrangeiro.
Hinkelammert (1989) estima que apenas 15% do IDE seja efetivamente transferido
do estrangeiro. Segundo o autor, entre 1950 e 1983, foi contabilizado na balança de
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pagamentos da América Latina um IDE de 54,6 bilhões de dólares, sendo que no mesmo
período foi enviado para o exterior, na forma de lucros (chamados por Hinkelammert de
bens transferidos), um total de 64,9 bilhões. Neste período, em nenhum ano houve uma
entrada liquida em divisas devido ao IDE.
Partindo dos 15% do IDE efetivamente trazidos do exterior (não mais que 8,2
bilhões de dólares) Hinkelammert (1989) calcula que a rentabilidade anual do IDE é em
média, entre 1950 e 1984, superior a 800%, explicando as razões do interesse do capital
estrangeiro no desenvolvimento da América Latina.
Ao verificar esta magnifica rentabilidade, Hinkelammert (1989 p. 21) afirma: "A
América Latina foi e é uma galinha que põe ovos de ouro. Claro, apenas para seus donos.
Ela mesma vive miseravelmente".
das transferências desses lucros para os países centrais que se origina o
crescimento da divida externa na América Latina, uma vez que durante as décadas de 50 e
60 a balança comercial é predominantemente positiva, constata Hinkelammert (1989). Os
empréstimos externos são necessários para financiar esta saída de divisas e, posteriormente
também para financiar o próprio pagamento do serviço desses empréstimos.
A partir de 1974, conforme Hinkelammert (1989), a América Latina passa também
a financiar através de empréstimos externos sua balança comercial (que se torna negativa
devido á. recessão econômica mundial de 1974-75), sendo este, portanto, um aspecto que
contribuiu para o crescimento da divida externa, mas de maneira nenhuma é a sua origem.
Estes fatores (financiamento dos lucros enviados para o exterior, do serviço da
divida e da balança comercial) tinham como objetivo financiar o déficit da balança de
pagamentos e conseqüentemente sustentar a estabilidade da moeda. A estabilidade da
moeda e, conseqüentemente, sua conversibilidade tinham que ser mantidas, no que diz
respeito A. divida externa, por dois motivos: uma desvalorização da moeda nacional tornaria
mais caro o custo da divida contraída em moeda estrangeira; e uma desvalorização
implicaria num aumento das tendências inflacionárias, já que muitos insumos da indústria
latino-americana eram importados. Os empréstimos, portanto, resolviam temporariamente
problema.
Os empréstimos, que tinham inicialmente o objetivo de investimentos produtivos, a
partir de 1978, de acordo com Sebastián (1988), passaram a ser contraídos principalmente
para cobrir os serviços da divida, ou seja, para uso puramente financeiro.
Além dos fatores mencionados acima (que financiavam o balanço de pagamentos),
Sebastian (1988) traz ainda outras razões para o aumento do endividamento externo. Os
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empréstimos também eram destinados ao financiamento de gastos militares, do consumo
privado, do setor público e da fuga de capitais.
Sebastian (1988) mostra que uma considerável parte dos empréstimos externos
foram destinados ao crescimento do setor público no Brasil, México, Venezuela,
Argentina, Peru e Chile. Segundo ele, os analistas do primeiro mundo dão demasiada
importância para este motivo. Apesar de concordar que os fatores preferidos por estes

analistas (erros e defeitos da concepção e execução dos projetos públicos, a corrupção, a
extravagância e a irresponsabilidade no uso das divisas) terem contribuído para a
ineficiência de muitos investimentos e para o próprio crescimento da divida, Sebastián
(1988) afirma que estes não tiveram um papel essencial para geração do problema da

mesma. 0 financiamento do setor público, continua Sebastian (1988), foi uma das causas
do problema da divida, mas não porque foi ineficiente, e sim porque esta era a forma de
desenvolvimento possível para estes países. 0 desenvolvimento orientado pelo setor
público era lógico dentro do modelo, foi ele que permitiu a industrialização. Na América

Latina o setor público cumpre ainda outras funções, segundo o autor; é um agente
considerável na redistribuição da renda e manutenção do trabalho urbano.
As importações de armamentos militares, outra razão para o aumento dos
empréstimos, triplicaram entre as décadas de 60 e 70, devido a ditaduras militares que
governavam grande parte dos países latinos americanos nesta época. Porém, afirma
Sebastián (1988), o aumento, entre o período de 1962-71 e 1972-81, em 6 bilhões de
dólares destas importações não é suficiente para explicar o aumento de cerca de 115
bilhões da divida externa neste mesmo período. A Argentina que financiou uma guerra

para recuperar a soberania sobre as Malvinas foi uma exceção.
Outro destino dos empréstimos externos foi o financiamento da importação de bens
de consumo duráveis, como rádios, televisões, geladeiras e automóveis. 0 aumento das
importações desses bens cresceu consideravelmente, só no Chile, entre 1970 e 1981, o

aumento foi de 1.093% (Sebastián, 1988).
Por fim, o financiamento da fuga de capitais teve uma importante participação no
aumento da divida externa latino-americana. Porém, conforme salienta Sabastián (1988),
grande parte dessas saídas de capitais são clandestinas e não estão documentadas em
publicação oficial nenhuma. As estimativas são portanto diferentes, porém são sempre
grandes, algumas delas chegam a terça parte do valor total da divida, como a do Federal
Reserve (Banco Central Americano), entre os anos 1974 e 1982 (Sebastian, 1988). Sendo
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assim, uma considerável parte dos empréstimos estrangeiros nem ficam depositados no
pais, é depositada novamente, via fuga de capitais, no sistema bancário internacional.
Intimamente relacionada com a fuga de capitais está a corrupção. Toussaint (2002)
mostra, através de diversos casos no mundo, como os empréstimos foram utilizados para o
enriquecimento pessoal dos governantes do Sul. "E evidente que uma parte considerável
do dinheiro emprestado pelo Norte não chegou nunca As economias dos países
destinatários, para não falar das populações" (Toussaint, 2002 p. 131). Enfatiza ainda: se
há corrompidos no Sul, há corruptores no Norte.
Conforme já foi destacado, não se deve atribuir ao crescimento da divida
simplesmente à irresponsabilidade dos governantes da época. 0 simples fato de que a crise
da divida na década de 80 atingiu não apenas a América Latina, mas também a maioria dos
países subdesenvolvidos, indica que este foi um fenômeno mundial e que diversas forças
atingiram estes países, tornando o problema muito mais complexo.
Desta forma, a divida externa latino-americana subiu impressionantemente.
Segundo Hinkelammert (1989), em 1950, a divida externa latino-americana correspondia a
um terço das exportações, passando para 1,3 das mesmas em 1960 (em 1980 superou 3,5
vezes). Entre 1960 e 1970, a divida passou de 12,6 bilhões de dólares para 28,9 bilhões.
Em 1974, a divida já estava em 58 bilhões; e atingiu, em 1984, 360 bilhões de dólares,
equivalendo a um aumento real (deduzida a inflação do período) de 280% nestes dez anos.
Porém faltava o último ponto que decretaria a insolvência dos países devedores: a
alta taxa de juros. Uma alta taxa de juros cobrada sobre uma grande divida faz com que o
serviço da mesma seja impagável. Um fenômeno é facilmente perceptível, quando as
condições dos devedores começam a se deteriorar as taxas de juros aumentam (os bancos
exigem uma maior rentabilidade para compensar o risco de não pagamento dos devedores).
Desta forma, pouco antes da crise, os empréstimos passaram a ser cobrados principalmente
com taxas flutuantes, ou seja, a taxa de juros é variável: muda de acordo com a situação do
mercado. A Venezuela, por exemplo, tinha 20,6% da divida cobrada a taxas de juros
flutuantes em 1973-75, passando para 81,4% em 1980-82, de acordo com Sebastian
(1988). 0 México de 46,8% passou para 74%, e assim aconteceu com todos principais
países latino-americanos.

Da mesma forma, com os bancos percebendo a dificuldade dos governos em pagar
a divida, os prazos dos empréstimos encurtavam cada vez mais, agravando o problema. Os
prazos mais curtos, mesmo quando contraídos a taxa de juros fixa, apresentam uma
situação semelhante à da taxa flutuante, pois acabando o prazo mais cedo, o devedor
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precisa fazer um novo empréstimo para pagar o anterior, com uma taxa em vigência
provavelmente mais alta.
Tal fenômeno (aumento da taxa de juros e redução dos prazos dos empréstimos) vai
criando uma "bola de neve" que vai adiando e ampliando o problema. 0 inicio deste
fenômeno aconteceu em 1979.

Nos anos 60, as inflações no mundo já haviam alcançado um patamar muito
elevado; continuaram nos anos 70, fazendo com que nesta década as taxas de juros reais
ficassem até mesmo negativas em detrimento dos credores. No fim de 1979, com o
objetivo de diminuir sua inflação, os Estados Unidos aumentam a taxa de juros de seus
fundos. Os empréstimos destinados a financiar os Estados Unidos tornavam-se agora mais
atrativos. Para não verem as divisas dos seus países migrarem para os Estados Unidos, esta
política logo foi seguida em todo mundo capitalista e, já a partir de 1980, as taxas de juros

mundiais de curto prazo são elevadas a um patamar jamais visto.
Conforme Toussaint (2002), esta política afetou negativamente o emprego, os
salários, a proteção social, e também o endividamento público dos países desenvolvidos.
0 aumento da taxa de juros mundial significou recessão e contração do comércio

mundial. Porém, afirma Sebastian (1988), os preços dos produtos primários diminuíram
mais que os produtos industrializados6, pior para os países subdesenvolvidos que tiveram
uma grande queda do valor das exportações.
Toussaint (2002) cita Edwards (1995) que calcula os valores da taxa de juros real
para a América Latina neste período. Esta passou de — 3,4% ao ano, entre 1970 e 1980,
para 19,9% em 1981, 27,5% em 1982 e 17,4% em 1983.
Os empréstimos destinados a pagar os serviços das gigantescas dividas tornaram-se
agora demasiadamente caros, e com um déficit na balança comercial elevado, mais uma
vez os países da América Latina têm dificuldades em honrar seus compromissos. Em 1982,
o México declara moratória alegando não ter condições de efetuar os pagamentos. Logo

outros países fazem o mesmo.
Os empréstimos para a América Latina cessam. Segundo Sebastián (1988), no
último semestre de 1981 haviam sido concedidos empréstimos no valor de 21 bilhões de
dólares á. América Latina, passando para 12 bilhões no primeiro semestre de 1982 e para

somente 300 milhões no segundo.

0 preço do petróleo, diferente dos outros produtos primários, começou a cair de forma gradual alguns anos
depois com a diminuição da porção de mercado da OPEP.

6
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A crise financeira mundial estava instalada, e desta vez não eram só os países da
América Latina que tinham dificuldades em continuar com seus pagamentos, mas também
países da África, Asia, e da Europa Oriental.
E os bancos, pergunta Sebastián (1988), haviam calculado mal os riscos? Não
perceberam que num contexto de instabilidade monetária e queda

do comércio

internacional os empréstimos teriam problemas para serem pagos? 0 fato é que os bancos
estavam impressionantemente vulneráveis. Sebastián (1988) mostra que dos nove maiores
bancos estadunidenses seis tinham empréstimos destinados a América Latina com valores
superiores ao seu capital próprio em 1983. Dois destes seis tinham empréstimos
correspondendo a mais de 180% do capital próprio e um sétimo ainda, a 96?/o.
Ainda segundo Sebastián (1988), os bancos não podiam achar nenhum recurso legal
para obrigar os países devedores a pagar suas dividas. Não havia penhor, hipotecas, aval
nem qualquer outra garantia que respaldasse os créditos dos bancos (a não ser as garantias
que os próprios governos davam aos devedores privados de seu pais).
Os bancos estavam num dilema, para reaver seus créditos anteriores necessitavam
emprestar para clientes que tinham dificuldade em pagar seus compromissos. 0 autor
salienta que os bancos tinham idéias claras de como os países deveriam agir para recuperar
a solvência e a liquidez, mas pergunta-se como os bancos poderiam obrigar os países a
adotar essas medidas necessárias.

2.1.3 0 processo de ajuste e a divida latino americana após a crise de 1982
-

Neste contexto, aparece o Fundo Monetário Internacional (FM!) para resolver o
problema. Os bancos não têm poder para impor sobre os países devedores medidas que
afetem as decisões soberanas dos governos. Já o Fundo, através de uma cláusula de
condicionalidade, permite vincular os empréstimos concedidos à adoção de políticas
econômicas que, na sua visão, tirariam os países da crise.
O FMI, conjuntamente com o Banco Mundial, nasceu do acordo internacional de
Bretton Woods em 1948, que projetou um sistema capaz de restaurar o movimento livre e
multilateral de mercadorias e capitais, no qual se estabelecia o dólar como moeda
internacional, mantendo-o numa relação fixa com

o ouro. Porém, afirmam Baer e

Lichtenztjn (1986, p. 37), "o FMI deixou bem para trás, se é que algum dia exerceu
efetivamente, sua função de protagonista e regulador do sistema financeiro internacional.
Em compensação, mantém firme sua atuação de vigildncia e condicionamento das políticas
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econômicas dos países deficitários e especialmente dos países subdesenvolvidos". E
durante a crise dos anos 80 (após o próprio acordo de Bretton Woods ter sido formalmente
extinto, em 1978 7) que sua atuação de vigilância e condicionamento entram em destaque
no cenário mundial.
0 Banco Mundial que aparentemente vivia A sombra do FMI tendo um caráter
secundário no cenário mundial passou a ser uma instituição de peso com a evolução da
economia internacional. Segundo Baer e Lichtenztjn (1986 p. 146) "o Banco assume
responsabilidades globais inerentes à crise financeira mundial, na qual as soluções para o
pagamento da divida externa e contra o subdesenvolvimento se entrelaçam com os
problemas de expansão dos capitais produtivos-financeiros internacionais e com uma
estrutura desigual de poder no sistema de nações".
De acordo com Toussaint (2002), o FMI e o Banco Mundial formam uma dupla
para administrar a crise da divida nos anos 80, tornando-se os grandes cobradores dos
países subdesenvolvidos. Porém, destaca o autor que a partir da crise mexicana em 1994, o
FMI teve preponderância nas definições das políticas indicadas, frente ao Banco. 0 papel
do Banco Mundial se manteve principalmente com respeitos aos países mais pobres e As
relações com as Organizações Não-Governamentais (ONGs.)
0 processo de reestruturação da divida, na visão do Fundo, e apoiado pelos países
credores, deveria ser tratado caso a caso devido As circunstâncias e perspectivas de cada
pais. Este aspecto era extremamente vantajoso para os credores pois se fimdamentava em
evitar negociações com um grupo de países devedores, algo que na opinião de Sebastiin
(1988, p. 153) "os bancos e países credores temem como o diabo".
Além disso, os bancos e países credores já haviam percebido as vantagens de se ter
um cartel de bancos nas renegociações da divida. Haviam já criado, anteriormente,
organizações como o Clube de Londres (reúne bancos privados que tem créditos com os
Estados e empresas dos países periféricos) e o Clube de Paris (reúne os Estados credores).
Porém é com o FMI, devido sua autoridade universal, que a relação credor versus devedor

Os principios do Bretton Woods, entretanto , só começaram a funcionar no começo dos anos 60. A
reconstrução da Europa e Japão do II Pós-Guerra dependia. além do Plano Marshall. de políticas
protecionistas , bilaterais e de controle de câmbio.
Entretanto, com os crescentes deficits da balança de pagamentos dos Estados Unidos , a paridade fixa do ouro
em dólar não podia ser mantida. Em agosto de 1971 , o presidente dos Estados Unidos anuncia a
inconversibilidade do ouro em dólar. Em dezembro o dólar foi desvalorizado. Em 1973 uma nova
desvalorização do dólar fez com que os países passassem a adotar um sistema de câmbio flutuante. porem
somente em 1978 se institucionalizou um sistema monetário internacional instável ao permitir a livre
flutuação entre as moedas (Baer e Lichtenztjn, 1986).
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fica mais desigual; é um "monopólio quase absoluto do crédito internacional" (Sebastian,

1988 p. 155).
Nas crises anteriores, como na década de 30, os países podiam negociar
separadamente com seus diversos bancos credores obtendo vantagens significativas a seu
favor, agora cada pais deve negociar individualmente com o Fundo. Assim o Clube de
Londres organizou a saída dos bancos privados do mercado da divida dos países
periféricos. Naturalmente as vantagens anteriormente conseguidas pelos devedores não se
repetiriam

.

Os novos empréstimos, a partir deste momento, são condicionados, ou seja, sem o
ajuste não ha dinheiro. Os governos que queiram receber os empréstimos devem enviar ao
FMI uma carta de intenção na qual se comprometem a executar as reformas necessárias

para restabelecer seu crédito internacional.
Toussaint (2002, p. 197) assinala que é interessante notar que as recomendações de
política econômica para os países devedores são praticamente as mesmas, não importando
quais sejam as características particulares dos mesmos. Apesar do tratamento caso a caso,
não importa se são "países industrializados, do terceiro mundo ou do ex-campo dito

socialista", não importa se são países do "Norte ou do Sul", as receitas são idênticas.
As recomendações de política econômica do Fundo Monetário tinham o mesmo
caráter das políticas neoliberais que começaram a ser defendidas pelos governos de Reagan
nos Estados Unidos e de Thatcher na Inglaterra, na década de 80. Era o fim de um modelo
de desenvolvimento que havia começado em 1930, onde os países eram mais fechados e o
Estado comandava a economia. 0 que se assiste, a partir dos anos 80, é a volta dos ideais
liberais, com abertura de mercados e diminuição do Estado, para que, de acordo com a
teoria, as forças "invisíveis" novamente aloquem os recursos da maneira mais eficiente
possível.
A reestruturação da crise da divida dos anos 80 se daria por meio de um ajuste dos
países devedores com concessão de créditos multinacionais (do FMI) para que
conseguissem continuar pagando os bancos privados.
Sebastian (1988) mostra as principais medidas que os governos deveriam adotar: i)
garantir um saldo positivo em transações correntes; ii) assegurar a liquidez do governo,
reduzindo o gasto público (ambas garantem fundos disponíveis ao pagamento do serviço
da divida); iii) evitar a fuga de capitais (são fundos que não se aplicam ao pagamento da
divida); e iv) frear a inflação (importante para que se alcance os objetivos anteriores).
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E assim foi feito, logo muitos países começaram a adotar estas medidas após a crise
de 1982 e diminuir os riscos de não pagarem suas dividas. Os países passaram a receber
novos empréstimos a partir de 1983, a uma taxa de juros real, segundo Sebastian (1988),
em torno de 9,5%, muito mais severas que no final dos anos 70 (inicio da crise). Somandose os juros com as taxas de comissão dos empréstimos estima-se que os custos da divida
aumentaram para a maioria dos devedores entre 100% e 250%.
De acordo com Sebastián (1988), a reestruturação da divida no começo agravou a
situação de muitos países, e à medida que as políticas adotadas pelos devedores foram

gerando as divisas necessárias para os pagamentos do serviços da divida os novos
empréstimos (destinados a pagar as contas atrasadas) foram diminuindo. Na primeira
rodada de renegociações (1982-83) foram concedidos cerca de 13,6 bilhões de dólares, na
segunda (83-84) 11 bilhões e na terceira (84-85) 5,2 bilhões.
Os saldos positivos na balança comercial começaram a aparecer. Depois de uma
longa década com saldos predominantemente negativos, a América Latina apresentou em
1983, de acordo com Sabastián (1988), um superávit de 31,5 bilhões de dólares na balança

comercial; em 1984 34,8 bilhões, e em 1985 35,3 bilhões (em 1981 a balança comercial
havia apresentado um déficit de 1,7 bilhões de dólares). Desta forma, o déficit nas
transações

correntes (que incorpora

o

pagamento de

juros)

também caiu

significativamente.
São notáveis os esforços que os países fizeram para aumentar suas exportações,

mas somente isso não seria suficiente para conseguir esses surpreendentes superavits tão
rapidamente. Boa parte deste saldo foi conseguida graças a uma considerável redução das
importações que acontece quando (além de uma desvalorização cambial) há uma retração

do mercado interno. De acordo com Sebastián (1988), as importações caíram, entre 1982 e
1984, 12 % contabilizando o conjunto dos sete principais devedores latino-americanos. Um

mercado interno em recessão, além de diminuir as importações, estimula as empresas a
buscarem mercados fora de seus países já que a renda interna está em queda.
Vale lembrar que este período é conhecido na América Latina como a década
perdida, na qual o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) latino-americano, entre
1980 e 1985, foi em média de 0,6% ao ano segundo a CEPAL (2001). 0 PIB per capita
caiu 8,3% no mesmo período conforme Sebdstian (1988). Na década anterior, de acordo
com dados apresentados por Sebastian (1988, p. 35), pode-se calcular o crescimento do
PIB, entre 1972 a 1980, no qual chegou a aproximadamente a 68,4%, ou seja, com uma
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média anual de cerca de 6%, mesmo com a crise do petróleo (antes do impacto da crise, até
1974, a média foi de 7,4% em todo continente latino americano).
De acordo com Toussaint (2002), a primeira fase do ajuste concentrou-se na
desvalorização e na unificação do tipo de câmbio (fim das taxas múltiplas de câmbio) o
que contribui para o aumento das exportações; na austeridade fiscal (diminuição dos gastos
do governo para poder pagar o serviço da divida); na liberalização dos preços (ou seja, o
estado não deveria subsidiar ou regular os preços — impacto direto sobre o salário real); e
na desindexação dos salários.
Hi neste período de pós-crise, um fato muito importante que começa a acontecer
com a desvalorização cambial. Antes da crise de 1982, a captação de capitais estrangeiros
era extremamente incentivada pelo governo. Além do
principalmente através das empresas estatais,

setor público endividar-se

o setor privado também contribuiu

enormemente para o aumento dos empréstimos concedidos 6. América Latina. Como forma
de incentivo, o governo avalizava estes empréstimos, assumindo a responsabilidade da
divida em caso de não pagamento da empresa privada. Entre as várias determinações dos
contratos de empréstimos, era comum constar que o governo assumiria o risco cambial, ou
seja, numa eventual desvalorização da moeda o governo pagaria a conta em dólar.
Desta forma, com a crise financeira de 1982 e conseqüente desvalorização das
moedas nacionais frente ao dólar no período 1981-84 (Sebistián, 1988), tem-se enfatizado
o processo de estatização das dividas privadas, ou seja, a divida externa torna-se

predominantemente pública.
Neste contexto, Toussaint (2002) analisa o caso da Argentina no qual mostra que
em plena transição democrática a divida das empresas privadas torna-se pública de maneira
totalmente ilegal. 0 autor destaca o caso no qual o governo pagou As multinacionais as
dividas contraídas pelas filiais dessas mesmas multinacionais; ou seja, o Estado (ou o
contribuinte), pagou a divida das filiais das multinacionais adquiridas junto is suas
matrizes sem que o governo tivesse nenhuma forma de controle sobre essas contas. Tal
fato, faz Toussaint (2002) suspeitar que estas dividas podem ter sido criadas nas filiais por
um mero jogo de escritura. Pior, entre as empresas cujas dividas foram tomadas pelo
Estado, 26 eram financeiras, dentre as quais figuravam filiais de vários bancos que tinham
crédito com o próprio Estado. Em outras palavras: "o Estado argentino, endividado junto a
estes bancos, decidiu assumir a divida deles. Sem comentários" (Toussaint, 2002 p. 282).
As políticas para manter o pagamento da divida externa (pública e privada) sempre
trouxeram conseqüências negativas para a população, mas é com a estatização da divida
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que oficialmente, a sociedade em geral torna-se responsável pelo pagamento dos serviços
da divida.
Apesar dos empecilhos na América Latina (instabilidade política e social - grande
recessão, hiperinflação, queda dos salários reais e aumento do desemprego), a comunidade
financeira internacional respirava aliviada; o ajuste tinha atingido seu objetivo. A região,
em geral, tinha estabilizado suas contas externas no curto prazo, porém para que
continuasse com a capacidade de pagamentos seria necessário realizar uma mudança
estrutural (temia-se mais uma grande crise do pagamento da divida, já a partir de 1985).
Em 1985, a tendência positiva da balança comercial chegou ao fim. 0 crescimento
das importações dos países centrais caiu consideravelmente, e conseqüentemente caiu
também o volume do comércio internacional. Além da recessão da economia mundial
devido as altas taxas de juros internacionais, Sebistián (1988) ressalta o crescimento do
protecionismo (aumento das barreiras tarifárias e não-tarifárias - subsídios, regulações,
etc.) dos países centrais (que já vinha desde a década de 70) como causa da queda do
comércio internacional.
Apesar da diminuição do saldo comercial ser preocupante no que diz respeito ao
pagamento da divida, pode-se atribuir o fato à segunda fase do ajuste que, de acordo com
Toussaint (2002), além da a liberalização comercial (aumento das importações), consistia
principalmente na: i) privatização dos bancos públicos (o Banco Central perde o controle
da política monetária e dessa forma a taxa de juros é definida pelo livre mercado dos
bancos comercias); ii) privatização de empresas públicas (ressalta-se dois fatores: além das
sociedades estrangeiras poderem enviar seus lucros para fora, quando um grande número
de países vende ao mesmo tempo suas empresas públicas, o preço desmorona); iii) reforma
tributária (os impostos tendem a incidir muito mais sobre o sistema produtivo e aos
pequenos e médios rendimentos do que sobre os ganhos de capital); iv) liberalização do
mercado de trabalho (acabar com as garantias trabalhistas a fim de deixar patrão

e

empregado negociarem livremente os preços dos salários); e v) reforma no sistema de
aposentadoria e pensões (dirige as aposentadorias para poupança por capitalização, de
modo a desenvolver os fundos de pensão privados).
Estas políticas de ajuste eram sempre supervisionadas pelo Fundo, que concedia
novos empréstimos para os países à medida que as metas acordadas fossem sendo
cumpridas. 0 objetivo principal destas medidas era manter os países em condições de
continuar com os pagamentos do serviço da divida.

3,

Uma das principais metas para que o ajuste tivesse êxito era a de combate
inflação. Além dos juros elevados era necessário inundar

o mercado interno de

importações para que a concorrência internacional mantivesse o preço dos produtos baixo.
Este processo culminou na quebrou inúmeras empresas nacionais na América Latina e
aumentou o desemprego. Para manter as importações em um número elevado era
necessário, desta vez, contar com um câmbio valorizado, de forma que a moeda nacional
se tornasse relativamente mais cara frente ao dólar. Alguns países mantiveram o câmbio
fixo como o Brasil, outros, como a Argentina, dolarizaram sua economia.
Para manter o câmbio valorizado, entretanto, era necessário compensar as saídas de
divisas das importações; a solução foi a atração de capitais. A política de atração de
capitais, a partir da segunda metade da década de 80 e da de 90, consiste numa taxa de
juros muito elevada que aumentava o endividamento público e uma onda de privatizações
sem precedentes, na qual se vendiam as empresas a preços irrisórios, acordando todas as
anistias fiscais para que os investidores estrangeiros pudessem repatriar seu capital assim
que desejassem. De acordo com Toussaint (2002), México e Argentina foram os países que
mais privatizaram suas empresas públicas, iniciando este processo ainda na década de 80.
Já Brasil e Venezuela, por exemplo, tiveram ênfases nas privatizações em 1996-97.
A alta taxa de juros praticada pelos países latino-americanos cria uma nova
importante modalidade da divida pública: a divida interna, superando, em termos de valor,
a divida externa nos anos 90 em muitos países. Na década de 60 e principalmente na de 70,
os empréstimos eram contraídos no mercado externo devido à alta liquidez do mercado
internacional. Os empréstimos eram baratos, mas contraídos a taxas de juros flutuantes
tornaram se caros, a partir de 1982. Na década de 90, a realidade é outra, agora os
-

empréstimos são obtidos em sua maioria no mercado interno, já nascendo caros. Pode-se
dizer, que antes os bancos

e governos internacionais

procuravam países "em

desenvolvimento" para emprestar e, agora, com taxas de juros altas para atrair capitais,
estes países procuram alguém que lhes emprestem.
E importante salientar que a divida externa não deixou de ser importante; os
governos precisam dos recursos externos para se financiar e fechar suas contas (balanço de
pagamentos). Não houve uma substituição da divida externa pela interna, mas sim um
grande crescimento relativo da divida interna; logo os governos continuam emitindo
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tituloss no mercado internacional para manter o pagamento das dividas anteriores. Vale
destacar que a taxa de juros no mercado internacional, apesar de estar muito mais cara que
antes da crise dos anos 80, é mais barata que a taxa cobrada do governo no mercado

interno.
De acordo com Toussaint (2002), o valor total dos títulos internacionais da América
Latina aumentou em 25 vezes, entre 1980 e 1996. Em seu artigo, Tousssaint (2003) mostra
que, entre 1982 e 2000, a América Latina pagou mais de 1,45 trilhão de dólares em

serviços da divida, mais que quatro vezes a divida de 1982 (333,2 bilhões). Não obstante
este monstruoso pagamento, Toussaint (2003) mostra que a divida externa nas duas últimas
décadas vem aumentando a taxas elevadíssimas, chegando perto de 800 bilhões de dólares,
em 2002. Percebe-se que, mesmo tendo realizado tamanho ajuste estrutural, os governos
latino-americanos continuam com sua dependência externa, porém, agora com um
agravante, também são reféns da divida interna.

0 grande problema da política de atração de capitais, seja para financiar as contas
do governo ou o balanço de pagamentos, é que estes capitals são altamente voláteis,
buscam retornos altos em prazos pequenos. São aplicados principalmente em títulos da
divida e na bolsa de valores. 0 capital de longo prazo s6 aumentou durante o processo de

privatização que em síntese apenas transfere a propriedade da empresa para o estrangeiro
sem que haja efetivamente um investimento no pais, permitindo que os lucros possam ser
agora enviados para fora. Segundo Ugarteche (1996) apud Toussaint (2002), não há
nenhuma prova evidente de que a taxa de investimento real tenha subido com esta política.
Ora, assim que os proprietários desses capitais de curto prazo acham que não vão
obter o rendimento esperado de volta, ou que houve um aumento na rentabilidade de outros
investimentos considerados mais seguros, como por exemplo, aumento da taxa de juros nos
países desenvolvidos, assiste-se uma fuga generalizado desses capitais do pais em questão.
Pior, esta fuga não atinge um só pais, geralmente é uma fuga dos vários países tidos como
"emergentes", atingindo até mesmos vários continentes do mundo, simultaneamente. São
os custos da livre movimentação de capitais.

Na década de 90, começa a ocorrer na América Latina uma securitização (ou titularização) da divida
externa. Os empréstimos bancários que haviam sido feitos na década de 60 e 70. passaram a ser
transformados em títulos que poderiam ser negociados no mercado financeiro, permitindo aos bancos. desta
forma, repassar mais rapidamente estes títulos depois da crise da divida. 0 processo de securitização, permite
dissipar o risco da falta de pagamento, já que a divida não mais se concentra num pequeno número de bancos
multinacionais, além de permitir a criação de instrumentos de proteção negociáveis (Toussaint, 2002).
Assim como em 1930 a divida externa passa a se constituir principalmente de títulos e bônus, ao contrário
das décadas de 1960 a 80.
8
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A fuga de capitais de curto prazo acaba trazendo crise cambial (do balanço de
pagamentos) e aumento da taxa de juros para atrair novos capitais (ou evitar a fuga),
piorando as condições de endividamento dos países. Este aumento dos juros e a crise no
balanço de pagamentos no fim acabam sendo interpretados (corretamente) como uma
incapacidade de que os países mantenham seus pagamentos. Desta forma, as aplicações de
curto prazo cessam, sobrando como solução para os países recorrer ao Fundo para
encontrar recursos que mantenham sua capacidade de pagamento e financiem o déficit do
balanço de pagamentos. Como já destacado, os empréstimos do Fundo são condicionados,
fazendo com que os países adotem as medidas de interesse dos credores.
Para verificar este fenômeno basta verificar os casos recentes do México, Brasil e
Argentina, "os três bons alunos do FMI" (Sebastián, 1988). Como assinala Toussaint
(2002), o déficit na balança comercial mexicana tornou-se demasiadamente grande no
inicio da década de 90, fazendo com que os investidores estrangeiros sacassem suas
aplicações, levando o México a mais uma crise financeira, em 1994.
Desta forma, os países latino-americanos tiveram que aumentar o prêmio de risco
para continuar atraindo capitais. A Argentina que havia dolarizado sua economia, não
suportou continuar pagando suas obrigações depois da crise mexicana, da crise asiática

(96-97), da crise russa (98) e da desvalorização do Real no Brasil, em 1999. Após três anos
seguidos de recessão a Argentina decidiu pelo fim dos pagamentos da divida, em 2001.
As negociações da Argentina com o Fundo continuaram em meio a uma grande
instabilidade social e política no pais, nos anos de 2001 a 2003 (5 presidentes em menos de
15 dias). A Argentina, afirma Toussaint (2002), regrediu como potência industrial
periférica se comparada as décadas de 40, 50 e 60, desde o inicio da ditadura e do seu forte
endividamento, em 1976.
Apesar de todos ajustes feitos, a América Latina continua transferindo somas
volumosas para os países centrais. Entre os anos de 1996 e 2002, afirma Toussaint (2003) a
transferência liquida do exterior (empréstimos obtidos menos o pagamento do serviço da
divida) foi negativa durante todos os anos totalizando —206 bilhões de dólares.
Considerando apenas o setor público, este pagou 111,69 bilhões de dólares líquidos sobre a
divida externa (tomou emprestados 394,17 bilhões de dólares enquanto pagou em juros e
amortização 505,86 bilhões). A divida externa contudo continuou aumentando, chegando a
789,4 bilhões de dólares (52% do PIB) em 2002 contra 670,9 (39% do PIB) em 1996,
conforme Toussaint (2003).
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A divida pública (externa e interna) no ano de 2002 atingiu 67% do PIB latino-

americano, segundo a CEPAL (2004), algo em torno de 1,02 trilhão de dólares.
Fica claro que o custo da manutenção desta política é muito caro. A economia
latino-americana jamais voltou a crescer como nos anos 60 e 70. Entre 1998 e 2003, a taxa
média de crescimento anual do PIB foi de 1,3%, sendo que o PIB per capita de 2003 é

1,5% inferior ao de 1997 (CEPAL, 2004). Segundo a instituição, o desemprego atinge
níveis históricos, com uma taxa projetada em 2003, de 10,7% em toda região. As
remunerações médias de 2002, em temos reais, caíram 15,1% em relação a 1995 (CEPAL,
2002). Desta forma, com mercado interno reprimido e com milhões de pessoas vivendo
miseravelmente, só resta para o crescimento da economia ser sustentado pelas exportações.
Outro aspecto importante é que os países latino-americanos, apesar de alguns terem
efetuado a industrialização, estão muito abaixo tecnologicamente dos países centrais. E o
pior, afirma Ugarteche (1996) apud Toussaint (2002, p. 257) "estaria havendo nos últimos
anos uma `reprimarização' das exportações da América Latina", ou seja, a América Latina
estaria crescentemente trocando produtos

primários por produtos industrializados

importados; é a volta do modelo da velha economia exportadora.
A política de atração de capitais momentaneamente funciona. Após a crise os juros
voltam ao patamar anterior 6. mesma, podem até melhorar em relação este período. Afinal,
para enganar politicos, economistas e a população em geral, é preciso que os dados
momentaneamente mostrem que a política foi acertada. Poi-6m, numa visão histórica
percebe-se que esta política consiste em continuar com a transferência dos recursos de uma
nag-do para o setor financeiro.
Em épocas de liquidez internacional e bom prego dos produtos exportados pelos
países subdesenvolvidos, como foi o ano de 2003, tudo parece estar no caminho certo: os
juros e o dólar caem e as bolsas sobem. Porém, quando termina este ciclo e os capitais
"fogem", ye-se o quanto os países latino-americanos são dependentes dessa especulação.
Em épocas de crise, só parece que existe uma solução, fazer de tudo para que os capitais
voltem.
2.2 A DÍVIDA NO RESTANTE DO MUNDO

0 problema do endividamento dos países, seja ele público ou não, não é um
problema inerente somente à América Latina. É fácil imaginar que os outros países
subdesenvolvidos do mundo também devam arcar com este fardo. Porém, verifica-se ainda
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que a divida dos países desenvolvidos é também demasiadamente grande se comparada
com a dos países subdesenvolvidos.
Este tópico não sera tão abrangente como o tópico anterior, tendo como objetivo
apenas ilustrar a temática da divida em outros países, além da América Latina.
Primeiramente, é dada uma visão geral do endividamento dos países subdesenvolvidos; em
seguida, são mostrados alguns casos "clássicos" da história de não pagamento de divida; e,
por fim, faz-se uma breve análise do endividamento dos países desenvolvidos, enfatizando
a diferença dos juros cobrados entre estes e os seus "vizinhos" pobres.
2.2.1 A Divida nos Países Subdesenvolvidos
A divida no Terceiro Mundo9 cresceu consideravelmente a partir dos anos 60, e
conjuntamente com a crise da divida da América Latina causou a crise financeira mundial
da década de 80. Conforme Tousaint (2002), a divida dos países subdesenvolvidos, entre
1961 e 1968, passou de 21,5 bilhões para 47,5 bilhões. Porém, foi na década de 70 que a

divida cresceu assustadoramente. De 70 bilhões de dólares, em 1971, chegou a superar o
valor de 560 bilhões, em 1980.
Este supercrescimento

causou a impossibilidade de pagamento dos países

devedores. Antes mesmo da moratória mexicana, em 1982, a Polônia tendo a Alemanha
como seu principal credor, foi o primeiro pais a decretar não mais poder continuar pagando
sua divida externa, em 1981.
A crise da divida dos anos 80, como já explicitado, não afetou somente a América
Latina, mas também grande parte dos países da periferia, como os pertencentes à Asia,
Africa e Europa Oriental. E, da mesma forma que na América Latina, o FMI e o Banco
Mundial passaram a gerir a crise da divida desses países de forma que fosse retomada a
continuidade do pagamento do serviço da divida. Ao permitir que credores fossem
reembolsados, esta política resultou na deterioração das condições sociais e econômicas de
muitos países.

Na África, continente mais pobre do planeta, a situação não foi diferente. Na África
Subsaariana (abaixo do Deserto do Saara), 220 milhões de pessoas (40% da população)

vivem com menos de um dólar por dia. Além desta região possuir a maior porcentagem de

"Conjunto das nações pobres da Ásia, da Africa e da América Latina que se situavam entre os dois blocos
formados pelos grandes países capitalistas e pelos países ex-bloco socialista (União Soviética e Europa
Oriental)" (Sandroni, 2003 p. 601).
9
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pobreza no mundo, é onde a mesma cresce mais rapidamente. Apesar disso, a África

Subsaariana paga, a cada ano, em serviços da divida quatro vezes mais do que gasta em
saúde e educação (PNUD apud Toussaint, 2002).
Mesmo assim, sua divida externa cresceu vertiginosamente, de 60 bilhões, em

1980, para 206 bilhões de dólares, em 2000. Ou seja, 3,4 vezes, de acordo com o Banco
Mundial (Toussaint, 2002). Mesmo estando mais de três vezes endividada a África

Subsaariana pagou perto de quatro vezes sua divida de 1980 (240 bilhões de dólares).
A principal fonte de recursos da África Subsaariana para pagar o serviço desta
divida (além de novos empréstimos que só agravam o problema) é a exportação. Em 2000,
afirma Toussaint (2002), a divida representava aproximadamente 250% das exportações
(sem considerar a Africa do Sul) sendo que em cinco países esta relação é maior que

1.000% (Sudão, Burundi, Serra Leoa, Guiné Bissau e Moçambique), o que mostra a
fragilidade da situação financeira desta parte do continente. Contudo, para verificar a
possibilidade de pagamento dos empréstimos mediante as exportações é necessário
observar o saldo comercial de forma que as receitas de exportações sejam maiores que as

importações.
Ao analisar a evolução da balança comercial da África Subsaariana verifica-se
outro problema: o intercâmbio desigual l° . Segundo Toussaint (2002), a situação do

subcontinente, neste aspecto, é pior que, por exemplo, a América Latina e o Sudeste
Asiático que exportam mais produtos manufaturados. Como exemplo, Toussaint (2002)
mostra que apesar da África Subsaariana ter aumentado suas exportações em 25% no
período de 1980-81 a 1996-97, o valor relativo dessas exportações (valor em importações)
caiu 35%. Tal situação sempre implica num déficit comercial crescente.
Semelhante a exposição inicial dos números referentes 6. divida externa da África

Subsaariana, Tossaint (2002) mostra os números da divida dos países subdesenvolvidos,
em geral. A divida externa do chamado Terceiro Mundo, de cerca de 530 bilhões, em
1980, totalizou 2,05 trilhões de dólares em 2000. É preciso ainda, afirma Toussaint (2002),
somar a divida dos países do ex-bloco do leste (na Europa Oriental), onde, no mesmo
período, a divida foi multiplicada por oito (57 para 480 bilhões). Ainda considerando estes
O intercâmbio desigual (conceito marxista) ou a deterioração dos termos de troca (conceito cepalino) é um
fenômeno inicialmente observado por Raul Prebisch, em 1949, que verifica uma tendência dos preços dos
produtos primários cair enquanto os preços dos produtos industrializados (coin uma maior tecnologia)
permanecem relativamente constantes.
Como vários países exportam produtos primários , sendo estes muitas vezes parecidos. o imenso esforço para
exportação gera uma competição entre esses países e conseqüentemente uma diminuição dos preços desses
produtos. A tendência é ainda reforçada pelo protecionismo dos países do centro (Hinkelaminert. 1989).
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vinte anos, o Terceiro Mundo pagou a seus credores mais que 3,45 trilhões de dólares em
serviço da divida; e o ex-bloco do leste pagou 640 bilhões.
Estes simples números permitem uma pequena reflexão. 0 pagamento do serviço
da divida, nestes anos, foi seis vezes e meia o valor inicialmente devido em 1980 para o
Terceiro Mundo, e foi mais que onze vezes para o ex-bloco do leste. No entanto, apesar de
tamanho pagamento, os países do Terceiro Mundo encontram-se, em 2000, quase que
quatro vezes mais endividados, enquanto os do ex-bloco do leste mais que oito vezes.
A conclusão é clara, os banqueiros do Norte, com ajuda de seus países e dos
organismos multilaterais, recebem mais dinheiro do que emprestam.
A razão para esta situação está na alta taxa de juros paga pelos países
subdesenvolvidos. Os empréstimos contraídos por estes países, a partir dos anos 70, eram
indexados à evolução da LIBOR (mercado financeiro de Londres) ou à Prime Rate (de
Nova York), sendo, portanto, cobrados a juros flutuantes. Com o fim da liquidez
internacional, os países subdesenvolvidos pagaram uma taxa de juros efetiva de 17% ao
ano, nos anos 80. 0 contraste das taxas de empréstimos dos países centrais é claro, 4%
nesse mesmo ano (Toussaint, 2002).
A Crise Asiática e Russa do Fim dos Anos 90
Num momento de crise, as taxas de juros explodem, mesmo que já sejam altas nos
países periféricos. Foi assim em 1982, e foi assim com a crise da Ásia, em 1997-98.
A crise da Asia (ou do sudeste e posteriormente também do leste asiático) foi
iniciada com a Tailândia, em fevereiro de 1997, estendendo-se no mesmo ano à Malásia,
Indonésia e Filipinas (atingindo os chamados quatro "tigres" asiáticos). Antes da crise,
entre 1990

e 1997, o

endividamento externo dos quatro "tigres" aumentou

demasiadamente: 50% nas Filipinas e mais de 100% nos outros três países, conforme
Toussaint (2002).
0 aumento do endividamento neste período também foi considerável para Coréia
do Sul e China. Com exceção da China, verifica nestes países, nos anos 90, uma crescente
adoção das medidas neoliberais, como suspensão de barreiras alfandegárias, privatizações
e liberalização do movimento de capitais. Desta forma, o crescimento dos tigres asiáticos
nos anos 90 (tido como exemplo a ser seguido pelos outros países "em desenvolvimento")
era sustentado pelos capitais externos que trazia como conseqüência o aumento da divida
externa (principalmente de curto prazo) e crescentes déficits comerciais.
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Em resumo, afirma Toussaint (2002), os tigres asiáticos assemelham-se com os
outros países de Terceiro Mundo padecendo do mesmo efeito do intercâmbio desigual.
Com suas baixas taxas de inflação e elevado grau de abertura, os quatros tigres sofriam
ataques especulativos contra suas moedas, que acabaram causando a desvalorização das
mesmas. Simultaneamente, os créditos externos cessaram não havendo mais divisas para
fechar as contas externas nem pagar os credores internacionais.
A Tailândia foi o primeiro pais a cair, já que sua moeda estava em paridade fixa
com o dólar. Com o dólar valorizado suas exportações eram menos competitivas, fazendo
com que a fuga de capitais ocorresse primeiro neste pais. Conforme Toussaint (2002), a
crise levou a Tailândia, com 60 milhões de habitantes, a se tornar o sétimo pais mais
endividado do Terceiro Mundo ll

•

A crise da Tailândia logo afetou os outros três tigres, mas não se limitou a eles. No
fim de outubro de 1997, atingiu Hong-Kong, a Coréia do Sul e reforçou ainda a crise
econômica do Japão. Isto tudo devido à fuga de capitais que começou na região. Além da
numerosa venda das obrigações dos governos, verificou-se uma intensa venda das ações,
ocasionando crash (queda do índice superior a 10% num único dia) na bolsa de HongKong e de outros países da região.
A repercussão da crise foi tão grande que provocou uma retirada em massa de todos
de capitais de curto prazo dos países "emergentes" em todo mundo. As bolsas do mundo
inteiro caíram assustadoramente nos dias 27 e 28 de outubro de 1997.
A desvalorização das moedas e os empréstimos emergenciais do FMI e Banco
Mundial aumentaram o endividamento externo dos tigres asiáticos. Além dos quatro tigres,
afirma Toussaint (2002), a Coréia submeteu-se as condições do FMI, em 1997. 0 custo
social do ajuste, continua Toussaint (2002), foi enorme: estatizaçâo de grande parte da
divida de empresas privadas; juros altos; abandono de projetos industriais nacionais, como
de automóveis e aviões na Indonésia; desmantelamento do grande conglomerado sulcoreano 12 modificação nas legislações trabalhistas; perda de emprego e redução no poder
;

de compra para de milhões de pessoas. 0 PIB nestes países caiu mais de 10%, em 1998.
Toussaint (2002) ainda mostra que países da Asia do Sul, como India e Paquistão,

ao apresentarem uma lentidão relativa em entrar na mundialização, têm-se protegido do
Atrás do Brasil (170 milhões de habitantes), México (90 milhões), China (1.2 bilhão). Indonésia (203
milhões), Argentina (30 milhões) e Coréia do Sul (45 milhões).
12 A Coréia do Sul. 11' economia mundial tinha algumas multinacionais competindo coin as poderosas firmas
dos países mais desenvolvidos em setores como automóveis, informática , estaleiros e equipamentos
industriais, conquistando constantemente parcelas de mercado até 1996.
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contágio especulativo, apesar das suas dificuldades (o serviço da divida do Paquistão

representa 40% dos gastos públicos). A manutenção de barreiras protecionistas e o controle
sobre o movimento de capitais, assim como um ritmo mais lento das privatizações,
protegeram-lhes da crise do sudeste asiático.
A figa de capitais que acabou atingindo os países subdesenvolvidos do mundo todo
fez com que as taxas de juros desses países subissem enormemente. A Rússia, que estava
pagando uma taxa superior a 45% ao ano para obter empréstimos, declara em 1998 não
mais poder continuar com seus pagamentos. A crise na Rússia levou o pais a ultrapassar o
México e se tornar o segundo pais com a maior divida externa da periferia, em 1999, was
apenas do Brasil.
Após a crise russa, especulava-se que o próximo seria o Brasil, afinal pagando juros

exorbitantes e com câmbio fixo (e sobrevalorizado) em relação ao dólar, desde 1994, não
poderia ser diferente. Entretanto, em 1999, o pais desvaloriza sua moeda e graças a
volumosos recursos do Fundo Monetário evitou-se que a crise mundial alcançasse
proporções ainda maiores.
2.2.2 Tres casos clássicos de repúdio à divida
Recorrendo à história verificam-se alguns importantes casos que mostram que a
moratória foi uma grande aliada do pais devedor. Biggs (1987) analisa três desses casos
que serão aqui reportados.
0 primeiro ocorreu no século XIX, no qual os estados do sul do Estados Unidos
repudiaram suas dividas públicas externas em dois momentos. No primeiro, os estados
repudiaram suas dividas diretamente devido a uma crise financeira ocorrida entre 1842 a
1852. Depois, mediante uma emenda á. Constituição Federal, em 1866, que alegava que o
pais e nenhum de seus estados reconheceriam ou pagariam qualquer divida que se tenha
contraído para apoiar uma insurreição contra os Estados Unidos, ou seja, quando estas

obrigações passaram a ser consideradas ilegais, conforme salienta Bigss (1987).
Devido a esta emenda os estados do sul repudiaram dividas que eles haviam
adquirido para a Guerra Civil (1861-65), cujo montante foi estimado ern US$ 116,3
milhões, de acordo com Bigss (1987). Os estados então seguiram com o repúdio durante o
periodo de reconstrução que se seguiu à Guerra.
Bigss (1987) ressalta que apesar das dificuldades financeiras, ambos foram
períodos de normalidade constitucional no qual o pais gozava de paz interna e externa. As
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estimativas da soma das dividas repudiadas pelos oito estados do sul, somando-se os juros
ao total da divida, deveria valer cerca de 225 milhões de dólares, em 1920. Apesar das
causas do calote terem sido econômicas, a justificativa alegada na maioria dos casos foi de
supostas fraudes cometidas no momento em que as dividas foram contraídas.
As razões constitucionais alegadas pelos devedores impediram que os credores
europeus, por mais de um século, pudessem recorrer aos tribunais norte-americanos para
receber seus pagamentos. E mesmo mediante a vários outros esforços europeus estes não
receberam seus pagamentos.
Um outro caso clássico de não pagamento das obrigações externas foi o da União
Soviética que repudiou a divida imperial Russa após a Revolução Bolchevique, em 1917.
Em um decreto, em 1918, o governo revolucionário declarou que todos os empréstimos
estatais e as garantias dadas pelo governo, bem como todos empréstimos externos
passaram a ser considerados nulos.
Biggs (1987) destaca que nem o repúdio da divida pública, nem o próprio nãoreconhecimento do governo soviético l3 impediram a continuidade das relações comerciais
entre o pais e as grandes potências, inclusive com os Estados Unidos.
Os detentores britânicos dos bônus russos tiveram que aguardar ainda 62 anos para
que suas reclamações fossem atendidas num acordo firmado entre os dois países em 1986.
Quanto ao bônus em posse de cidadãos norte-americanos, mesmo mediante a vários
esforços do governo dos Estados Unidos e negociações entre os dois países, a divida
imperial russa ainda não teria sido resolvida, afirma Biggs (1987).
Por fim, como último caso, tem-se o das reparações exigidas para a Alemanha que
culminou numa das mais graves crises financeiras da história conjuntamente com as
dividas contraídas pelos aliados europeus durante a primeira Guerra Mundial (1914-18) e o
período imediatamente posterior.
De acordo com Biggs (1987), entre os problemas de transferência no mundo, este é
um dos que mais se assemelha com a realidade latino-americana depois da crise de 1982.
Contudo, existe uma grande diferença, esta constituiu conjuntamente o maior calote
financeiro da história, fazendo com que as semelhanças fiquem apenas na parte das
exigências.
Assim como na crise dos anos 80 na América Latina, onde ocorreu uma queda no
preço da meteria prima e valorização do dólar, os credores (que eram bancos privados e
0 primeiro estado a reconhecer a Unido Soviética foi a Grã-Bretanha, somente em 1924. Os Estados
Unidos só a reconheceria em 1933.
13
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não estados) exigiam o pagamento integral das obrigações, enquanto adotavam mediadas
que reduziam as receitas (diminuição das reparações e concessões financeiras que afetou

negativamente os preços de alguns de seus produtos básicos) e aumentavam os encargos
dos devedores (valorização do dólar que impactava na divida externa). Na América Latina,
nos anos 80, verificou-se queda do preço da matéria prima e valorização dólar.
As retaliações exigidas à Alemanha pelos aliados da Tríplice Entente (Inglaterra,
França e Rússia) foram estabelecidas no Tratado de Versalhes que considerou a Alemanha
responsável pelos acontecimentos que produziram à I Guerra. Vale ressaltar que estas
retaliações tiveram uma contribuição considerável para a exaltação do sentimento

nacionalista alemão que, através do nazismo, foi fundamental para o surgimento da II
Grande Guerra.
Depois da I Guerra, a divida dos aliados europeus, adquirida dos Estados Unidos
para financiar a compra de equipamentos militares e a reabilitação da Europa atingia 11,6
bilhões de dólares, em 1922. Já a Alemanha devia, em 1921, o equivalente a 33 bilhões.

Os Estados Unidos recusaram-se a tratar dos problemas financeiros desses países
coletivamente, ou como queriam França e Inglaterra realizar uma conferência para
consolidar as dividas dos aliados e/ou deixar a Alemanha como devedor único das
obrigações de Guerra. Os Estados Unidos preferiram negociar sempre caso a caso.

Porém, esta posição norte-americana teve que ser abandonada gradualmente (da
anistia aos juros britânicos, em 1920, à moratória total desse pais, em 1934). 0
desequilíbrio das balanças comerciais desses países, aliado à Grande Depressão, obrigou o
governo dos Estados Unidos a suspender todas as cobranças de guerra dos seus aliados,
cujos pagamentos tinham sido interrompidos também pelo não pagamento das obrigações
da Alemanha aos aliados europeus.
Os Estados Unidos então criou uma comissão especial (Comissão de Dividas de
Guerra) para rever o montante das obrigações devidas. A comissão adotou o principio da
"capacidade de pagamento" como padrão legal para determinante do serviço da divida. As
obrigações que inicialmente deveriam ser pagas à vista e com juros de 5% ao ano,
converteram-se em bônus a serem resgatados em 62 anos, com um juro anual inferior a
3%. Tal operação mediante a várias negociações entre, 1922 e 1928, representou uma
diminuição equivalente a 51,3% das obrigações originais dos europeus. Porém, esta
comissão, por meio do chamado Plano Young, não considerou a situação econômica da
Alemanha, e tax) logo a Alemanha suspendeu seus pagamentos os europeus fizeram o
mesmo.
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A Comissão, em 1921, tinha levado a Alemanha a um sacrificio financeiro
exagerado e, em 1924, foi elaborado um novo plano levando em conta também a
capacidade de pagamento desse pais. Ainda assim não deu certo e um outro plano, o Plano
Young", foi adotado em 1930. Não era casual que, de acordo com o Plano, a soma do que
os países europeus deveriam que pagar aos EUA era exatamente a mesma soma do que a
Alemanha tinha que pagar a estes países. Assim os aliados americanos não precisariam
usar seus recursos, dependendo exclusivamente das transferências alemãs.
Porém, a Alemanha não aceitou arcar com este fardo. A exemplo da América
Latina, existia um grande número e facilidade de empréstimos para a Alemanha antes da
crise financeira, principalmente em 1924 e 1925, mas a fragilidade do sistema financeiro
provocou uma fuga de capitais do pais após a quebra de um grande banco em Viena em
1931. Neste mesmo ano o presidente alemão Hoover decretou a moratória. Em 1932 com
exceção da Grã-Bretanha e Finlândia todos países aliados à Entente decretaram a
moratória. Em 1934, foi a vez da Grã- Bretanha suspender definitivamente o pagamento de
suas dividas.
Apesar de todas estas dividas terem sido oficialmente não cumprida, afirma Biggs
(1987), não se registrou nenhuma reação punitiva e sim um reconhecimento da
inevitabilidade do ocorrido. Neste contexto, vale a pena verificar a declaração da Comissão
de Dividas de Guerra proferida em uma das discussões sobre a reavaliação das dividas:
Embora se deva preservar o principio da integridade das obrigações internacionais. é
indiscutível que se pode exigir de um pais que pague a outros governos somas que
excedam sua capacidade de pagamento [...]. A adoção do principio da capacidade de
pagamento não significa por sua vez que o devedor estrangeiro deva pagar até o limite
de sua capacidade atual ou futura. Deve ser permitido a ele manter e melhorar sua
situação econômica, equilibrar seu orçamento e dar uma base sólida a suas finanças c
sua moeda, assim como manter, e na medida do possível, melhorar o nível de vida dos
cidadãos. Nenhum convênio cujas cláusulas sejam demasiado opressivas ou retardem a
recuperação e o desenvolvimento de um devedor estrangeiro é de interesse dos Estados
Unidos ou da Europa. (Adams apud Biggs, 1987 p.51-52)

A carga mais pesada da divida entre os países da Entente caia sobre a Grã-Bretanha
que representava, 4,1% dos gastos orçamentários totais, 3,8% das exportações ou 1,3% da
receita nacional. Comparando com a América Latina, em 1985, Biggs (1987) vê que a
situação é bem pior: 34% das exportações, 4,1% do PIB sendo que os juros constituem o
principal componente do serviço da divida. 0 serviço da divida pública alemã, em 1929,
14 Foi por ocasião deste plano que foi criada a primeira organização financeira internacional, o Banco de
Pagamentos Internacionais (Bank of International Settlements), para atuar como fiador das reparações
devidas pela Alemanha.
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também era muito inferior ao da América Latina 2,3% da receita nacional e 12,64% das
exportações.
0 que Biggs (1987) destaca é que os encargos das dividas de guerra podem ser
considerados insignificantes quando comparadas com a crise da divida latino-americana
pós 82, na qual "uma retaliação econômica destas dimensões não tem precedentes na
história" (Biggs, 1987 p. 134)
2.2.3 A Divida nos Países Desenvolvidos
Conforme se pôde observar com desenrolar do capitulo, a divida é um importante
fator de dependência dos países subdesenvolvidos. Tratando-se, portanto, dos países
desenvolvidos é de se esperar que estes não sejam endividados, ou pelo menos não tanto
quanto os anteriores; entretanto, isto, não é verdadeiro.

0 Estados Unidos desde seu considerável aumento no déficit fiscal (despesas —
receitas) que tinha como objetivo combater a recessão de 1982 vem amargando um
crescimento de sua divida pública. Com o déficit passando de 2% do P 113 em 1981, para
3,6% em 1982, e 6,1% em 1983, sob a presidência de Regan, os Estados Unidos vêem a
divida do governo federal passar de 914,3 bilhões de dólares em 1980, para 1,59 trilhão em
1983 (Sebastian, 1988).
Nas relações externas, os Estados Unidos já amargavam déficits em sua balança
comercial desde os anos 60 com a reestruturação da Europa e Japão da II Guerra, porém é
com os volumosos déficits em transações correntes na década de 80 que o pais se
transforma pela primeira vez (em 70 anos) num pais devedor, em 1985 (Sebastian, 1988).
Desde então os Estados Unidos vem sendo financiado pelo exterior para fechar suas
contas, seja pela venda de títulos do tesouro americano, seja pelos investimentos no setor
privado, ou até mesmo pela simples emissão de dólares, uma vez que esta moeda é aceita
em todo mundo.
Vale lembrar que assim como o déficit orçamentário (ou fiscal) norte-americano,
além de ser financiado pelo exterior, a exemplo da América Latina nos anos 90, é também
financiado internamente. A grande diferença do problema do endividamento dos Estados
Unidos com o dos países subdesenvolvidos está nos juros pagos pela divida. Como já visto
segundo Toussaint (2002), com a crise de 1982, enquanto os países subdesenvolvidos
pagaram uma taxa de juros de 17% ao ano, nos anos 80, os países centrais pagavam 4%.
Em 1999, afirma Toussaint (2002), a divida pública dos Estados Unidos atingiu 5 trilhões
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de dólares, cerca de 2,5 vezes a divida externa de todo Terceiro Mundo, não obstante, neste
ano os juros pagos pelos seus títulos federais foram de 4,97%, conforme o Federal Reserve
(2004).
Mesmo com a divida pública dos Estados Unidos aumentando, os juros pagos„ por
estes títulos foram de apenas 1,13% ao ano, em 2003 (Federal Reserve, 2004). JA os juros
pagos, em média, pelos países a América Latina com a divida externa, por exemplo, foram
de 9,6% ao ano (CEPAL, 2004). Cabe ressaltar que 2003 foi um ano extremamente
vantajoso para os países "emergentes" no qual volumosos fluxos de capitais se destinaram
a estes países (em grande parte devido A. baixíssima taxa paga pelo governo norteamericano) fazendo que os juros pagos por estes países caíssem intensamente.
Assim como os Estados Unidos, outros países desenvolvidos também são bastante
endividados. Em 1999, afirma Toussaint (2002), a divida pública dos 15 estados membros
da União Européia também chegava a 5 trilhões de dólares. A do Japão atingia 2,2 trilhões
(um pouca acima da divida externa do Terceiro Mundo). A divida pública dos países mais
industrializados, continua Toussaint (2002), é cerca de seis vezes o conjunto da divida
externa (pública e privada) de toda periferia (Terceiro Mundo e ex-bloco do leste).
Porém, assim como os Estados Unidos, os juros pagos por estes países não se
comparam aos juros pagos pelos países subdesenvolvidos. A diferença é tamanha que,
enquanto os primeiros financiam seus déficits fiscais (gastos do governo que de alguma
forma acabam beneficiando a população, em geral) em logos prazos, os últimos financiam
os próprios juros de sua divida em prazos curtos, já que não os tem como pagar. Ao invés
de financiar os gastos do governo, os países subdesenvolvidos passam a cortá-lo, enquanto
também procuram aumentar suas receitas para que a capacidade de pagamento (e de
endividamento) seja mantida. Os custos pagos pela população destes países são enormes.
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3. HITÓRICO DA DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA
A evolução da divida brasileira assemelha-se muito com a evolução da divida
latino-americana conforme ressaltado no capitulo anterior. Porém, pelo fato da divida
pública brasileira tratar do tema central do trabalho, é importante resgatar alguns dos
aspectos marcantes da divida brasileira.
Sendo assim, este capitulo tem a função de analisar de maneira breve a história da
divida do pais desde sua independência até o período de ajuste de curto prazo da crise dos
anos 80.
Uma análise da história recente da divida pública (de 1990-2003) sera realizada no
capitulo 5, a partir de uma perspectiva critica da teoria neoliberal
3.1 A Divida Pública de 1822 a 1943: o primeiro grande ciclo de endividamento

0 Brasil independente já nasce endividado. De acordo com Gonçalves e Pomar

(2000), o Brasil herda uma divida portuguesa de 1,3 milhões de libras (30% do valor das
exportações) devido ao acordo de independência, em 1822. Para liquidar esta divida, entre
outros objetivos, o pais faz seu primeiro empréstimo no valor de 3,4 milhões de libras com
a Inglaterra, em 1824.
De 1850 até o final do império, a divida pública interna foi sempre maior que a
externa. Além da impressão de moeda, o governo financiava seus déficits com a venda de
títulos. Estes cresceram consideravelmente para financiar os gastos militares referentes
Guerra do Paraguai (1865 — 1870).
No que se refere aos empréstimos externos, Abreu (2001) afirma que o Brasil foi o
melhor pagador de todos países latino-americanos. Mesmo diante de sucessivas crises no
balanço de pagamento, o Brasil foi o único pais da região a não suspender o serviço da
divida desde o primeiro empréstimo em 1824 até a vigência do primeiro Funding Loan
(empréstimo de consolidação) em 1898.
0 pais não tinha como continuar seus pagamentos depois do

boom do

Encilhamento 15 , agravado com uma diminuição do saldo da balança comercial e dos
empréstimos. Os mil contos de réis sofreram uma desvalorização de mais de 70% frente
15 0 Encilhamento (1889-91) foi urna tentativa frustrada do Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, de
industrializar o Brasil mediante a emissão de fundos para subsidiar a indústria. O dinheiro. entretanto , foi
usado no comércio de açries aumentando consideravelmente a especulação e a inflação.
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libra esterlina. 0 Funding Loan, negociado pelo ministro Joaquim Murtinho, consistiu num
empréstimo de 10 milhões de libras e suspensão das amortizações brasileiras por um prazo
de 13 anos. 0 acordo, consistia ainda na incineração de pape moeda para apreciar o

câmbio (Abreu, 2001).
Pouco após o acordo no inicio do século XX, os empréstimos voltaram fortemente
para o Brasil. De acordo com Goldsmith (1986), a divida pública interna diminui
consideravelmente de 1889 até 1909, em parte por um número expressivo de superdvits

públicos obtidos em alguns anos, (o déficit público teve uma média de 1,1% em 24 anos 1889-1913) fazendo com que a divida externa passasse, em importância, da interna.
Em 1909, o pais retoma o pagamento do serviço da divida, mas devido
principalmente à queda dos preços das exportações (principalmente café e borracha) a
continuidade deste pagamento se tornava dificil. As várias negociações que vinham sendo
feitas entre o governo brasileiro e as autoridades bancárias de Londres, foram encerradas
com o inicio da I Guerra Mundial, em junho de 1914. Em setembro do mesmo ano o Brasil
cessa o pagamento da divida externa.
A evolução da divida pública federal pode ser vista na figura 3.1, a seguir. Verificase que a divida externa ganha em importância da interna a partir da década de 1890,

quando ao passar dos 35% do PIB, levou o pais a decretar sua segunda moratoria.
Figura 3.1 — Divida do Governo Federal do Brasil. Datas Selecionadas: 1854-1913
(%) PIB
60

-Extema

Interna

-Total

50
40
30
20
10

o

I

1854 1859 1864 1869 1874 1879 1884 1888 1889 1894 1899 1904 1909 1913

Fonte: Goldsmith, 1986 p. 76 e 125.

48

Um novo acordo de Funding Loan foi realizado em 1914. Os empréstimos
atingiriam um valor máximo de 15 milhões de libras. Os empréstimos federais tomados em
libra e franco francês tiveram um prazo de carência de mais treze anos (começariam a ser
pagos em 1927).
A partir de 1925, houve um novo crescimento no mercado de capitais no mundo e o
Brasil experimentou um rápido crescimento de sua divida pública externa (menos que em
1913). Neste período destaca-se a predominância da entrada de dólares até 1928 (75 % dos
empréstimos norte-americanos) conforme Abreu (2001). Já em 1928, os empréstimos
começam a diminuir e com a crise de 1929, os preços das exportações despencam.
Novamente o Brasil recorreria a mais um Funding Loan com os britânicos.
Segundo Abreu (1999), 64,5% da divida pública externa brasileira correspondia a
empréstimos britânico e 30,3% a empréstimos norte-americanos. Apesar da grande leva
norte-americana a partir de 1925, estavam ainda contabilizadas tanto os empréstimo mais
longos ingleses quanto a suspensão das amortizações dos dois Funding Loans anteriores.
Em 1° de setembro de 1931, o Brasil suspende todas as amortizações externas,
exceto as de consolidação de 1898 e 1914 (Abreu, 1999). 0 terceiro Funding Loan foi
acordado, segundo este, o Brasil manteria parte do pagamento da sua divida em favor dos
britânicos. Porém a alivio do acordo não foi suficiente e o governo não conseguiu juntar as
divisas necessárias.
Vários acordos e novas negociações foram realizados. De 1933 a 1937, a di ida
brasileira foi dividida em sete categorias e, posteriormente em oito. Tal formato ficou
conhecido como o "esquema Aranha", no quanto piores as categorias, menor seria a
proporção dos juros contratuais pagos 16 . Porém, em novembro de 1937, dias depois do
decreto do Estado Novo, o governo anuncia a suspensão dos pagamentos por três anos. Um
novo Funding Loan era julgado por Vargas como inaceitável, "pois faria crescer o total da
divida que já se considerava desproporcional à capacidade de pagamento do pais" (Abreu,
1999 p. 247).
Apesar de imensos protestos dos credores (principalmente britânicos — o governo
norte-americano tendia a adotar políticas mais suaves e conciliatórias 17) as renegociações
16

As categorias 1 (empréstimos de consolidação) e 2 (empréstimos de café) receberiam os juros contratuais,
enquanto a 8 não receberia nada. Quanto As amortizações vencidas, seria pago 100% para a categoria 1 e 50%
para a dois, as demais nada (Abreu, 1999).
..0
pais credor [EUAI que tinha condições de exercer pressão não estava disposto a faze-lo em virtude de
considerações políticas e de não ter esse tipo de especifico de relação financeira como prioridade de sua
estratégia econômica para o Brasil. 0 Reino Unido, o principal pais credor, tinha muito poucas condições de
pressionar adequadamente o Brasil" (Abreu, 1999 p. 318).
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so foram retomadas em 1939. Só depois de muitos acordos e reacordos, ofertas e
propostas, em 1943, as partes chegaram a um acordo permanente. 0 acordo definitivo de
1943 resultou num deságio de 50% do valor da divida neste ano.
"0

alivio proporcionado pela redução dos pagamentos permitiu um

redirecionamento das despesas públicas do serviço da divida externa para compras
domésticas de bens e serviços, com conseqüentes beneficios para o nível doméstico da
atividade econômica" (Abreu, 1999 p. 256).
0 pais economizou mais de 100 milhões de libras em ganhos permanentes e a
postergação de cerca de 220 milhões. "Fica, portanto, evidente que a inadimplência

temporária e as depreciações permanentes de sua divida externa foram de crucial
importância para o balanço de pagamentos e as finanças das instituições públicas do pais,
não apenas entre 1932 e 1945, mas também no período imediatamente pós-guerra"
(Goldsmith, 1986 p. 211).
A tabela abaixo mostra a evolução da divida federal consolidada a partir de 1913.
Ressalta-se a substancial redução da divida externa em relação ao PIB depois do acordo
definitivo de 1943. A divida interna que oscilou no período também teve uma redução
significativa em relação a 1939.

Tabela 3.1 — Divida Consolidada do Governo Federal (% do PIB)
Datas Selecionadas, 1913 - 1945
Ano
1913
1918
1929
1931
1939
1945

Divida Externa

Divida Interna

25
20
20
36
22
5

12
10
7
9
10
6

Fonte: Goldsmith. 1986 p. 205
* Os dados não são perfeitamente comparáveis ao

Dívida Total
37
30
27
45
32
11

gráfico anterior pelo fato do

autor utilizar fontes diferentes para suas estimativas.

Mesmo passando por duas crises financeiras que atingiram a América Latina, além
da Grande Depressão nos anos 30, Abreu (2001) classifica como um único grande ciclo de
endividamento o período desde a independência até o acordo definitivo de 1943. Os
pagamentos relativos a este acordo continuaram até os anos 80. Um segundo grande ciclo
de endividamento começaria nos anos 60 com a explosão do mercado de euro-moeda que
culminaria na crise dos anos 80.
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3.2 A Divida Pública de 1946 a 1964: uni período de alivio financeiro

No período da terceira república até o golpe militar (1946-1964), o que se assiste é
um virtual desaparecimento da divida externa e uma diminuição da divida interna. Vale
destacar que de acordo com Goldsmith (1986), não houve maiores mudanças no sistema de
receita e despesas em todas esferas do governo neste período. A divida aumentou muito
menos que o crescimento real da renda (média de 6% ao ano) neste período. A inflação
galopante ainda culminava na desvalorização do passivo público que pagava taxas de juros
reais altamente negativas.
A retirada de empréstimos passou a ser tão rápida reduzindo o valor nominal da
moeda. A desvalorização do cruzeiro era superada pelo rápido crescimento da economia,
principalmente, no final do período. "Em 1964 o problema da divida externa
governamental, uma de suas principais preocupações na década de 30, havia deixado de
existir — embora não por muito tempo" (Goldsmith, 1986 p. 315).
Tabela 3.2 Divida Pública — Governo Federal, Estadual e
Municipal (% do PIB)

Ano

Externa

1945
10,2
1950
3,1
1954
2,3
0,7
1959
1964
0,2
Fonte: Goldsmith.

Interna

Total

16,9
17
13,1
11,1

27,1
20,1
15,4
11,8

3,7

3,9

1986 p. 3 14

3.3 A Divida Pública em 1964 a 1982: o crescimento da divida externa

Logo no inicio do governo militar ocorreram grandes modificações no sistema
financeiro nacional. De acordo com Goldsmith (1986), foi criada uma superestrutura das
instituições e instrumentos financeiros muito mais ampla e mais variada que em quase
todos os países subdesenvolvidos, com mudanças muito mais significativas do que as que
tinham ocorrido até então desde o século anterior.
Uma das principais alterações do sistema financeiro nacional foi a introdução de
um esquema de indexação de grande alcance. Conforme Goldsmith (1986), verificou-se
sempre na história financeira do Brasil que um elevado aumento de preços causava grandes
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perdas para os credores e ganhos para os devedores. Entretanto, a partir da Quarta
República, estas perdas ou ganhos, que além de ficarem mais dificeis de serem avaliados,
diminuíram consideravelmente devido à proporção crescente de títulos indexados. Destacase a criação das ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), em 1964.
Além da indexação de vários ativos (como parte do depósito à vista, poupança,
previdência social, ORTN, títulos estatuais e municipais e letras imobiliárias) que
aumentaram sua participação relativa frente aos ativos não indexados (como papel-moeda,
parte do depósito a vista, letras de câmbio, e as LTN — Letras do Tesouro Nacional), a
indexação de salários e aluguéis também foi ampliada. Esta crescente indexação da
economia é que levaria as taxas de Iiiperinflação da década de 80, de acordo com as teses
inercialistas de inflação.
Porém, o desenvolvimento financeiro, a partir de 1964, não se caracteriza pela
simples indexação em si, mas sim como destacado, pelo estabelecimento de uma estrutura
financeira ampla. No governo militar foram criadas importantes instituições como o
Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, em 1964, que possibilitaram o
desenvolvimento financeiro no pais.
Este período foi caracterizado pelo crescimento do número de agências, pelo
crescimento do patrimônio dos bancos comerciais, de desenvolvimento e de investimento;
das instituições de poupança e de previdência social, dos fundos de investimento e de
pensão, e das companhias de seguro. Também neste período desenvolveu-se o próprio
mercado de ações com a criação da Comissão de Valores Mobiliários e de Lei das S. A.,
em 1976.
Além do crescimento do sistema financeiro do pais verifica-se uma grande
concentração destas instituições financeiras. A concentração do setor financeiro era um
objetivo da política do governo, segundo Goldsmith (1986), pois os grandes bancos eram
considerados mais eficientes, mais sólidos e mais fáceis de controlar. Destaca-se nesta
concentração a participação do setor público que, além de controlar o sistema através dos
órgãos normativos e executivos, exercia funções de intermediário financeiro através do
Banco do Brasil, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), da Caixa
Econômica Federal, do Banco Nacional de Habitação e das grandes organizações como o
Programa de Integração Social (PIS), o Programa de Pensão Pública para funcionários
(PASEP) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Todo este desenvolvimento financeiro fazia parte de uma política econômica de
crescimento e modernização da indústria brasileira comandada pelo Estado. Porém, este
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desenvolvimento financeiro também foi o que permitiu uma larga entrada de capital
externo.

A opção pelos capitais externos como financiadores do desenvolvimento do pais
era justificada como essencial pelos militares. Assiste-se a partir de então, na economia
brasileira, um crescimento da divida externa. Esta era inicialmente predominantemente
privada, mas que posteriormente, estará nas mãos do Estado justamente quando o custo da
mesma seria efetivamente cobrado.
No que diz respeito à divida pública interna, conforme mostra o quadro abaixo, a
divida federal interna acabou aumentando significativamente em relação ao PIB desde
1964, devido principalmente o desenvolvimento financeiro e econômico do pais. Porém, a
partir da segunda metade da década de 70 observa-se uma atenuação da mesma, não sendo,
portanto, um fator de grande preocupação do governo.
Tabela 3.3 — Divida Federal Interna
Ano
1964
1968
1972
1976
1980

Divida (% PIB)
2,9
6,4
7,1
7,5
4,6

Fonte: Goldsmith (1986. p. 492)

Com a divida externa, seria o contrário. Esta (pública e privada) durante quase toda
década de 60 teve um moderado crescimento, oscilando entre 3,1 bilhões de dólares em
1960 até 3,8 bilhões em 1968 de acordo com Cruz (1982).
Foi no período de 1969/73 que ocorreu o primeiro grande impulso da divida externa
atingindo 12,6 bilhões. Cruz (1982) observa que não havia pressão para a entrada de
recursos no pais, uma vez que o saldo da balança comercial e de serviços produtivos"
estava equilibrado e o saldo entre a entrada de investimento direto externo e a saída de
lucros e dividendos foi positivo. 0 aumento liquido dos empréstimos (entrada de
empréstimos menos o pagamento das amortizações) também não pode ser explicado pelo
pagamento dos juros que somaram 1,6 bilhões neste período. Sendo assim, houve um
18 Cruz (1982) faz sua análise adotando uma metodologia diferente do balanço de pagamentos da apresentada
oficialmente. Na sua primeira conta têm-se as transações correntes, incluindo os saldo comercial e os
serviços produtivos (não são incluídos os serviços relativos a lucros e dividendos e a juros e amortizações).
Na sua segunda conta é contabilizado o saldo dos investimentos diretos externos e o envio de lucros e
dividendos (chamada conta capital de risco) e por fim a conta (capital de empréstimos) que contabiliza o
saldo da entrada dos empréstimos e financiamento e a saída relativa a juros e amortizações.
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expressivo aumento das reservas brasileiras passando de 0,7 bilhões de dólares em 1968
para 6,4 bilhões, neste período.
A conclusão que se chega, portanto, é que a tese de que a aceleração do endividamento
externo brasileiro ocorrida durante o ciclo expansivo foi determinada pela necessidade
de financiamento de `poupanças externas' ou por estrangulamento do setor externo
brasileiro não encontra qualquer base de sustentação. Sendo assim, a contrapartida do
significativo impulso sofrido pela divida externa deve ser buscada na esfera das relações
financeiras da economia brasileira com o 'resto do mundo' e não na suposta necessidade
de superar 'constrangimentos' do setor externo (Cruz, 1982 p. 71).

Tal constatação condiz com a análise de Toussaint (2002), que explica o aumento
dos empréstimos destinados aos países subdesenvolvidos devido a grande liquidez
internacional surgida com o nascimento do mercado de eurodólares e, posteriormente, pelo
aumento do excedente dos países produtores de petróleo. 0 Brasil, neste período, vivia
ainda um ciclo expansivo interno com demanda do setor privado por moeda doméstica que
era atendida com a entrada dos recursos externos.
Sendo assim, a análise de Hinkelammert (1989), que anteriormente a este
fenômeno, observou a necessidade de financiar os envios de lucros e dividendos com um
inicio do endividamento, já na década de 50, constatada de maneira geral na América
Latina, não chegou a ser fundamental no caso especifico do Brasil.
Como visto, o surto do endividamento externo aconteceu nos fins dos anos setenta e
o pequeno saldo negativo do balanço de pagamentos de 172 milhões de dólares, segundo
BACEN (2004), durante todo período de 1951-60, que, não justificaria a necessidade da
entrada desses empréstimos. 0 saldo do balanço de pagamentos, foi ainda, positivo em 65
milhões na acumulação dos anos de 1961 a 1968. Ainda, segundo o BACEN (2004), os
lucros e dividendos enviados no período de 1950 a 1968 totalizaram 728 milhões de
dólares, enquanto o IDE no pais foi superior a 2,14 bilhões de dólares.
Uma análise mais detalhada poderia indicar que o envio de lucros realmente pode
ter tido uma significativa influência na necessidade de financiamento, uma vez que os IDE
podem ser superavaliados, segundo Hinkelammert (1989). Porém, parece claro que a
principal causa do processo de endividamento no Brasil foi a excessiva liquidez
internacional dos anos 60 e 70, embora o envio de lucros para o exterior também possa ter
sua importância.
Entretanto, não se deve deixar de lado o fato das multinacionais terem sido
altamente beneficiadas pelo processo do endividamento, seja por receberem as divisas
externas ou por usufruirem dos serviços e produtos subsidiados pelo Estado.
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O período entre 1974 e 1976, diferente do período anterior (1969-73), é marcado

por forte desequilíbrio da balança comercial, que juntamente com o saldo dos serviços
produtivos tiveram um déficit de 11,8 bilhões de dólares.
Além dessa forte pressão por empréstimos, deve-se ressaltar o pagamento de juros
que subiu para 4 bilhões de dólares (300% superior à média anual do qüinqüênio anterior)
devido, além do aumento do custo da divida, ao grande aumento do endividamento no
período anterior. 0 saldo positivo na conta capital de risco de 2,23 bilhões de dólares não
foi suficiente para compensar esta pressão. Assim, a divida externa continuou aumentando,
chegando a 26 bilhões de dólares, no fim de 76 (Cruz, 1982).
0 discurso oficial consistia em atribuir o aumento do endividamento à crise do
petróleo, e tão logo o choque passasse e o comércio internacional voltasse ao normal, o
problema externo brasileiro diminuiria.
A crise internacional parecia ter acabado, nos dois anos seguintes os países
desenvolvidos voltaram a crescer e a balança comercial brasileira ficou equilibrada.
Somados o déficit dos saldos dos serviços produtivos e a pequena entrada liquida de capital
de risco, a pressão sobre os empréstimos foi tênue (2,7 bilhões de dólares). 0 pagamento
com juros atingiu 4,8 bilhões de dólares, já ficando evidente um caráter financeiro da
pressão por novos empréstimos. Porém, mesmo assim, não se justifica o aumento de 13,5
bilhões da entrada liquida de empréstimos, a não ser pela liquidez internacional. As
reservas do pais que estavam acumuladas em 6,6 bilhões de dólares, em 1976, chegaram a
11,9 bilhões em 1978.
Porém, em 1979 o aumento da taxa de juros internacionais acompanhada pelo
segundo choque do petróleo reduz o crescimento dos países desenvolvidos, já marcados
pelo alto processo inflacionário. A balança comercial brasileira, em 1979 e 80, assim como
a de serviços produtivos passou por fortes desequilíbrios que somadas à entrada liquida de
capital de risco sofrem um déficit de 7,3 bilhões de dólares.
A entrada liquida de empréstimos nesses dois anos é de 9,2 bilhões, porém pela
primeira vez na história recente da divida externa, o saldo da conta financeira é negativo.
Foram pagos em juros 10,5 bilhões de dólares e o fechamento do balanço foi feito via
queima de reservas — de 11,9 bilhões de dólares em 1978, já estavam em 6,9 bilhões, em
1980 (Cruz, 1982).
A divida externa brasileira que, em 1968, estava em 3,8 bilhões de dólares atingiu
54 bilhões, em 1980, um crescimento nominal superior a 1.300% em 12 anos. Em termos
do PIB a divida superou 100% de crescimento.

Tabela 3.4— Divida Externa do Brasil: 1968-1980

Ano

Divida Externa (% do PIB)
1968
11,13
1970
12,45
1972
16,17
1974
15,58
1976
16,89
1978
21,62
1980
22,67
Fonte: Dados calculados com base em
Cruz (1982) e IPEAData (2004).
Verifica-se um paradoxo: "o endividamento externo, justificado como um elemento
de superação de 'constrangimentos externos', de potenciador do crescimento econômico,
revela-se seu contrario, ou seja, um elemento fortemente agudizador das dificuldades

externas, ou radicalizando o argumento, um elemento de geração de 'constrangimentos
externos " (Cruz, 1982 p. 80).
Ao persistir este quadro, uma vez que as reservas se esvaíssem, o pais não teria
outra alternativa a não ser decretar a moratória.
Em 1981, o pais inicia uma política de ajuste externo que tinha como objetivo
diminuir as necessidades das divisas externas. A principal fonte, conforme Carneiro e

Mondiano (1992), era através da diminuição da demanda interna, que culminaria numa
diminuição das importações e tornava o setor exportador mais atraente. Os autores
ressaltam que o grau de sucesso dessa política depende da intensidade da recessão
resultante.
Assim, iniciou-se uma política de contenção salarial, de controle de gastos e
aumento da arrecadação que posteriormente seria respaldada pelo FMI. 0 PIB real, depois
de um longo ciclo de crescimento, cai pela primeira vez desde o pós-li Guerra. A balança
comercial torna-se positiva (principalmente devido à queda das importações). Apesar do
leve aumento das reservas em 1981, o elevado pagamento dos juros e o crescimento da
divida externa pareciam mostrar que a moratória seria inevitável.
Em 1982, a divida externa brasileira atingiu 70,2 bilhões de dólares, e o pais fechou
o ano com o caixa negativo - as reservas internacionais tinham cessado (Cerqueira, 1997).

Só foi possível manter o pagamento dos juros (5,5 bilhões neste ano) graças a uma
operação de Fundos de Emergências (iniciada primeiramente com o México após este pais
decretar moratória em agosto), que consistia em empréstimos do governo americano, do
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Banco de Pagamentos Internacionais e de credores privados. Em 22 de novembro de 1982,

o Brasil anuncia formalmente o acordo com o FMI.
3.3.1 A estatização da divida externa
A divida externa brasileira nasce e se expande na forma predominantemente
privada para posteriormente tornar-se essencialmente pública. De acordo com Cruz (1982),
a divida externa privada, nos anos de 1972 e 1973, era 67% em média da divida externa
total. Em 1975, esta proporção já estava em 50%, e, em 1980, a divida externa pública já
correspondia a 77% da divida externa total.
A divida externa começou a aumentar nos fins da década de 60 (com aval do
governo), devido aos custos de financiamento externos serem mais baixo que os do recém
criado sistema financeiro interno. Nesse sentido, as empresas multinacionais estrangeiras
tinham mais vantagens nos empréstimos externos pois contavam com uma taxa de juros
mais baratas contratadas diretamente por suas matrizes. Segundo Cruz (1982) estas
empresas de capitais externos, através do financiamento externo, poderiam ainda burlar as
restrições à remessa de lucros, através do disfarçado pagamento de juros, bastando que as
matrizes fossem credoras de suas filiais - tal constatação reforça a análise de Hinkelammert
(1989) vista anteriormente.
Segundo Cruz (1993), existe também no inicio da fase de endividamento uma
proliferação de instituições financeiras locais que internalizavam recursos baratos do
sistema financeiro internacional, principalmente os bancos comerciais que eram filiais de
bancos estrangeiros.
A estatização da divida externa se deu em duas etapas conforme Cruz (1993). A
primeira foi entre os dois choques de petróleo (1974 e 1978), na qual a divida externa
pública passou de cerca de 30 % para 60% da divida externa total.
As razões para esta considerável mudança na relação entre os dois setores, segundo

o autor, estão, primeiro, numa queda relativa do setor privado na captação externa devido
ao fim do boom econômico do período anterior e à diminuição da taxa de crescimento do
PIB. Por outro lado, houve um aumento relativo da participação do setor público na
captação externa devido a. implementação do II Plano Nacional de Desenvolvimento, em
1974, que dava destaque à participação das empresas estatais.
Vale destacar que o papel de endividamento das empresas estatais agiu de acordo
com os interesses privados. As empresas estatais cobravam pelos seus serviços e produtos
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preços e tarifas inferiores ao que deveriam com o objetivo de subsidiar o setor privado e
ainda atenuar os altos indices de inflação. Além disso, afirma Cruz (1993), os créditos
externos adquiridos pelas estatais, que reforçaram o BNDE, foram repassados sob a forma
de crédito subsidiado, quase que exclusivamente aos capitais privados.
A segunda etapa da estatização da divida externa teve inicio em 1979, época do
grande aumento das taxas de juros internacionais e do segundo choque do petróleo.
Esta fase caracteriza-se também pelo aumento da participação do setor público, em
relação à primeira etapa, na obtenção dos empréstimos externos. Hi ainda, a partir de
1979, um importante fator para a estatização da divida externa:

o uso intensivo dos

mecanismos de defesa contra o risco cambial do Banco Central em favor do setor privado.
Ratificando esta tendência, a negociação da divida com o cartel de bancos e com o

FMI, posterior ao fim dos créditos para países subdesenvolvidos após a moratória
mexicana em 1982, foi crucial para a continuidade do processo de estatização. Além de
intensificar as medidas anteriores surgem dois novos mecanismos de empréstimos
chamados de depósito de projetos e dos reempréstimos. Pelo acordo, os recursos externos
eram contratados sem a definição do mutuário ficando depositados no Banco Central. Os
credores desses empréstimos ainda tinham a opção de movimentar estes recursos
livremente para tomadores finais internos (reempréstimos). Durante este período todos
encargos contratuais eram de responsabilidade do Banco Central, e por várias vezes este
acabou fazendo o papel do tomador final desses empréstimos (Cruz, 1993).
Assim, numa conjuntura de aumento dos juros e dos custos cambiais há uma
transferência das obrigações contratuais para o Estado. De acordo com Cerqueira (1997), a
divida externa pública que representava, em 1982, 67,5% da divida externa total, chegou a
90,1% em 1989.
"A estatização da divida externa constituiu um poderoso instrumento de
socialização do ônus da crise, de comprometimento dos fundos públicos a favor da
preservação do capital bancário internacional e de frações privilegiadas do capital privado
em operação no pais" (Cruz, 1993 p. 15).
A afirmação do autor demonstra que a estatização da divida não foi um mero
fenômeno contábil, e sim uma clara política de privilégio a determinados setores da
sociedade em detrimento da maioria.
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3.4 0 ajuste de curto prazo na primeira metade da década de 80

e o fim do segundo grande ciclo de endividamento em 1994
No final da regime militar, em novembro de 1982, três dias após as eleições diretas
para governador, o Estado anuncia oficialmente o acordo com o FMI. Em 6 de janeiro de
1983, o Brasil envia a sua primeira carta de intenções ao fundo. Até o fim de 1985 foram
mais enviadas mais sete cartas.
O anúncio formal de um programa com o FMI definiu um novo modelo para as

negociações da divida externa brasileira. Quando cessou o fluxo de empréstimos
voluntários, o principal desafio dos negociadores deixou de ser apresentar perspectivas
favoráveis para o futuro da economia e emitir sinais de austeridades para os credores
privados, e passou a ser submissão das políticas macroeconômica e comercial ao crivo
do FMI. As negociações passaram a ser realizadas coin a equipe do Fundo. com o
entendimento do que os bancos endossariam os resultados (Carneiro e Mondiano, 1992
p. 330).

A partir deste momento, assume-se uma política de ajuste de curto prazo, na
realidade já iniciada em 1981, ainda sem a supervisão do Fundo, que consistia em
possibilitar a continuidade dos pagamentos dos juros e das amortizações para os credores
externos. Esta mesma política foi adotada em diversos países endividados a fim de evitar
uma quebra no sistema financeiro internacional.
A política de ajuste da primeira metade da década de 80 foi uma política de curto
prazo, pois não ocorreu nenhuma mudança significativa na estrutura de produção do pais.
A meta principal desta política consistia em simplesmente gerar elevados superávits
comerciais e em diminuir o déficit público mediante desvalorização do câmbio, de
políticas recessivas (aumento de juros internos, cortes de gastos e de investimentos
públicos, contenção de salários etc.) e nas correções de alguns preços domésticos de forma
a incentivar as exportações.
Os bancos credores, atuando de forma cartelizada, passaram a definir uma
disponibilidade global de crédito suficiente apenas para garantir a solvência dos devedores
e passaram a exigir, por meio do Fundo Monetário, políticas internas que assegurassem os
pagamentos dos juros.
A diminuição dos déficits públicos (de 6% do PIB para 3,5% em 1983 e 1,6% em
1984), uma importante meta acordada, só foi possível graças à redução do investimento
das empresas estatais (21% em 1983) (Cerqueira, 1997).
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As estatais passaram a reduzir seus investimentos e gastos para gerar divisas para o
pagamento de juros, não obstante, a poupança do setor público que já vinha em baixos
níveis nos anos 80, desaparece, em 1985 (Cruz, 1993).
Cruz (1993) ressalta a participação setor público na geração dos superdvits
comerciais (principal objetivo da política econômica) que ao contrário do que possa
parecer não é responsabilidade apenas do setor privado. Fla uma clara renúncia fiscal
decorrente do incentivo as exportações.
Além da atividade exportadora, comandada por capitais privados, já contar com
uma grande quantidade de subsídios e incentivos, como a política de preços e tarifas das
estatais, hi ainda um aumento dessas vantagens a partir de 1980 (créditos prêmios,
diminuição do Imposto de Renda, outras isenções tributárias, incentivos financeiros pré e
pós-embarque entre outros).
Cruz (1993) ainda analisa uma nova relação do setor público com os capitais
privados do setor exportador. A queda da carga tributária, a redução real de preços e tarifas
das estatais, o desaparecimento da poupança do setor público, implica necessariamente
numa ampliação da divida interna e no aumento dos juros reais. Esta expansão da divida
interna tem como principais beneficiários, aqueles que, no contexto da crise, puderam
manter ou ampliar a rentabilidade de seus negócios. Assim, deduz o autor, o setor
exportador acabou se tornando credor do Estado, adquirindo um novo canal de
transferência de fundos públicos para o setor mediante o pagamento do serviço da divida
interna.
Tais transformações assentadas na busca permanente de uma posição comercial
superavitaria e em transferências maciças de recursos reais ao exterior, impõem uma
restrição quase que absoluta à continuidade da ação estatal nos moldes históricos do
pós-guerra, ao mesmo tempo em que reduzem drasticamente as possibilidades de um
exercício, num futuro próximo, de políticas econômicas e sociais ativas voltadas
promoção de um modelo de crescimento que contemple unia nova forma de inserção
internacional e um novo padrão de distribuição das riquezas produzidas (Cruz, 1993 p.
24).

Conforme Carneiro e Mondiano (1992), o ajuste externo da economia brasileira no
período 1981-84 foi bem sucedido, praticamente todas as metas relacionadas as contas
externas foram cumpridas. As metas relativas ao mercado interno, entretanto,
principalmente relacionadas à desindexação da economia, não foram cumpridas, resultando
algumas vezes inclusive, na suspensão de empréstimos já acordados com o Fundo.
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Tabela 3.5 — Divida Externa, Juros Pagos, Saldo da Balança Comercial e
Crescimento do PIB Real do Brasil: 1971-1984
Divida Externa Juros Pagos Balança Comercial Crescimento Real
Ano
(US$ bi)"
(US$ bi) b
(US$ bi) b
do NB (%)'
1971-1980*
27,24
2,56
-1,77
8,6
1981
61,4
10,3
1,2
-4,3
1982
70,2
11,9
0,8
0,8
1983
81,3
6,5
7,3
-2,9
1984
91,1
10,6
13,1
5,4
* Média Anual.
Fonte: a Cruz (1982) e Cerqueira (1997); b BACEN (2004); a 1PEAData (2004).

Em 1984, devido a recuperação da economia americana e ao reaquecimento do
comércio mundial, uma vez que a economia estava voltada principalmente para a
exportação, o PIB cresce 5,4%. A crise financeira internacional parecia ter acabado, houve
no Brasil, inclusive, um relaxamento das metas externas.
Assim, a principal preocupação da política econômica, na segunda metade da
década de 80, passou a ser o combate a inflação. Como os indices estavam muito altos, a
principal influência na política de combate a inflação era exercida pelas teses inercialistas
de inflação, que afirmavam que inflação passada era automaticamente passada ao período
atual devido a memória inflacionária e ao grande grau de indexação da economia 19 .
As políticas baseadas na teses inercialistas eram conhecidas como heterodoxas e
foram executadas no pais mediante a vários planos (Plano Cruzado - 1986, Bresser — 1987
e Verão - 1989) que ainda intercaladas com políticas ortodoxas (política fiscal e monetária
recessiva) visaram acabar com o problema inflacionário do pais.
Nenhum destes planos resolveu

o problema da inflação. Os sucessivos

congelamentos e as reformas monetárias também não resolveram os conflitos distributivos
de renda interna nem a excessiva transferência de recursos para o exterior, que acabam
exercendo pressão sobre a moeda. Além da escassez de produtos oriunda da explosão do
consumo devido ao aumento do poder de compra causado pelos preços congelados e pela
retenção do estoque dos comerciantes que esperavam o descongelamento, verificou-se uma
grande especulação em mercados como o imobiliário, o de ações e do dólar. Para ilustrar a
especulação causada pelos congelamentos, vale lembrar do caso dos carros usados (sem

19 Destacam-se duas sugestões para acabar com os este problema da inflação. A primeira. "Moeda Indexada- .
de Anda e Rezende, que pretendia alcançar a desindexação mediante a criação de uma nova moeda que
tivesse paridade fixa com a ORTN corrigida com a inflação que seria convertida volutariamente aos preços e
salários mediante regras estabelecidas. A segunda, "Choque Heterodoxo". de Lopes. que defendia a total
eliminação de todo repasse da inflação passada e o congelamento temporário dos preços, salários e taxa de
câmbio (Caneiro e Mondiano, 1992).
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controle de preços) serem comprados por um preço mais caro que os carros novos durante

o Plano Cruzado e o dólar adquirido no mercado paralelo valer o dobro que o dólar oficial
durante o Plano Verão (Mondiano, 1992).
Os planos, portanto, não passaram de um congelamento temporário dos preços que
logo depois de um determinado período, atingiram patamares ainda maiores que antes da

implementação dos mesmos.
Em 1990, um novo plano de combate a inflação foi implementado - o Plano Collor

que consistiu numa restrição de liquidez sem precedentes na historia do pais, com um
bloqueio de 66% dos ativos financeiros como depósitos a vista, poupança e outras

aplicações. Um plano tão ousado necessitaria, entretanto, de um forte apoio politico e
social. Por este fator essencial não ocorrer, entre outras causas, em menos de dois meses
depois da implementação do Plano, quase todos os recursos bloqueados estavam
novamente disponíveis. Um novo congelamento foi realizado em 1991 (Plano Collor II), e
mais uma vez o problema não foi resolvido (Teixeira, 1994).

0 problema crônico da inflação só seria solucionado com a implementação do
Plano Real, em 1994. Mesmo que durante a presidência de Collor não se tenha resolvido a

inflação, seu governo, ao adotar a estratégia neoliberal, foi essencial para o sucesso do
Plano Real.
Apesar da política econômica, a partir da segunda metade da década de 80, dar

ênfase ao combate da inflação e o ajuste do período 1980-84 ter tido relativo sucesso, o
problema da divida externa não estava ainda resolvido, mesmo tendo ocorrido uma
diminuição da divida externa pública em termos percentuais do PIB e uma perda de

importância relativa quando comparada com a divida interna (conforme mostra a figura
3.2).

Figura 3.2 — Evolução da Divida Pública do Brasil: 1981-1990
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e Além (1999, p.157).

As negociações entre governos, credores externos e o Fundo continuavam intensas.
Mesmo com o pais tento conseguido um superávit comercial de quase 80 bilhões de
dólares no período 1983-1990, o pagamento de juros na ordem de 75,5 bilhões não

possibilitou que suas reservas aumentassem significativamente, de acordo com Teixeira
(1994). Por duas vezes, portanto, o pais decretou moratória.

Em 20 de fevereiro de 1987, o governo Sarney suspendeu por tempo indeterminado
o pagamento dos juros da divida externa aos bancos privados. Porém, de acordo com
Mondiano (1992), já em janeiro de 1988, o governo decretou suspensa oficialmente a
moratória e, já em junho, o Brasil estava selado ao formato convencional de renegociação

da divida externa.
Porém, o pais não conseguiu cumprir o acordo e, em julho de 1989, ocorreu uma
nova suspensão do pagamento de juros de determinados títulos, esta seria a última
moratória brasileira. As negociações logo foram retomadas em 1990 e, em abril de 1991,

foi concluído um acordo referente aos juros atrasados de 1989/90 (Cerqueira, 1997).
Estava claro que era preciso mudar os termos de negociação da divida. Apesar de
duas iniciativas brasileiras em 1987 e em 1990, com o ministro Bresser Pereira e a ministra
Zélia Cardoso, respectivamente, a negociação tomou uma forma mais convencional nos
moldes do Plano Brady, a exemplo do que ocorreu no México em 1989, na Venezuela em
1990 e na Argentina em 1992.
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0 Plano Brady, essencialmente, consistia na troca da divida por bônus de emissão
do governo envolvendo a diminuição do encargo da divida, seja pelo abatimento do
principal ou pela diminuição da carga de juros. Para incentivar a adesão dos credores a esta
modalidade o governo ainda oferecia diversas garantias, dentre elas a compra de títulos do
Tesouro americano que poderiam ser utilizados no pagamento do principal dos bônus.
Outra vantagem para o credor era poder vender o bônus no mercado secundário antes do
vencimento do prazo estabelecido (Cerqueira, 1997).
A iniciativa Brady começou a ser adotada em 1992 e culminou num acordo
definitivo em 1994 (implementação do Real). Assim as dividas velhas e vencidas poderiam
ser trocados por bônus de médio e longo prazo. Destaca-se a criação do C — Bond,
atualmente o titulo mais importante da divida externa brasileira.
A troca da divida por bônus permitiu um significativo deságio da divida externa
brasileira, porém, Baer (1993 p. 66) faz uma importante ressalva ao observar o resultado
das negociações da divida externa em outros países durante a década de 80. "Este padrão
[de negociação] permitiu administrar o problema da divida, sem resolvê-lo, pelo menos do
ponto de vista das necessidades de financiamentos dos países devedores".
Conforme a autora, o Plano Brady insistia no tratamento caso a caso e a
desvalorização da divida restringia-se a um processo estritamente voluntário por parte dos
bancos privados. Além disso, o elevado deságio verificado no mercado secundário
corresponde a uma pequena parte da divida total, pois só uma pequena parte desta passa
por este mercado, ainda que a proporção da divida destinada ao mercado secundário tenha
aumentado muito. Como muitos credores preferem receber seus retornos no longo prazo a
desvalorização do valor de face do titulo original (vender no mercado secundário) não 6,
portanto, uma solução definitiva para o problema da divida.
Assim fica claro que a Proposta Brandy não tinha como objetivo uma desvalorização
significativa do estoque total da divida. 0 plano tem muito mais o caráter de sancionar
um mecanismo de mercado que já estava em funcionamento — a desvalorização marginal
da divida através do oferecimento de um conjunto de opções voluntárias aos credores com a diferença de que ele contaria , eventualmente. com um maior respaldo dos
governos dos países credores para a constituição de garantias, sem entretanto ferir as
regras estabelecidas pelos mercados.
Assim pode-se concluir que as políticas de renegociação das dividas externa adotada I...I
partiam de uma lógica básica que tinha corno objetivo principal o ajuste de carteira dos
bancos e privilegiar a manutenção do serviço da divida. Nenhuma das propostas,
lançadas ou postas em execução se fundamentou prioritariamente sobre a lógica das
necessidades de restituição do financiamento externo dos países endividados (Baer,
1993 p. 69).
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O acordo definitivo acerca da divida externa, assinado pelo Brasil em 1994, faz
com que Abreu (2001) afirme que o segundo grande ciclo de endividamento brasileiro,
iniciado nos anos 60, tenha terminado.
Porém, deve-se destacar que as vantagens obtidas nas negociações do primeiro
ciclo não foram repetidas. A posição subjugada do pais nas negociações frente ao Fundo
não resolveram o problema da divida apesar da continuidade do pagamento do serviço da
mesma desde 1994. As duas moratórias apresentadas pelo Brasil, na década de 80, de
maneira nenhuma foram um instrumento de confrontação aos credores externos, elas foram
inevitáveis. Em poucos meses as negociações, assim como os pagamentos de juros foram
retomados. 0 esforço para que estes pagamentos fossem mantidos foi, e continua sendo,
enorme desde 1982.
Para complementar a compreensão deste processo é também importante verificar a
importância do papel dos juros. Assunto abordado no capitulo a seguir.
Posteriormente, ao longo do quinto capitulo, é então retornada a situação da divida
pública brasileira em seu estágio atual.
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4. CONCEPÇÃO TEÓRICA DOS JUROS

Os juros, sejam eles cobrados na fortna simples (juros somente sobre o capital
inicialmente emprestado) ou composta (juros cobrados também sobre os juros não pagos —
impacto maior sobre o devedor) durante muito tempo na história, especificamente na Idade
Média, foram vistos como algo diabólico, tanto que e a usura20 era proibida pela igreja
católica. Porém, com o desenvolvimento do capitalismo e das relações econômicas os juros
a fazer parte das práticas sociais.
4.1 A importância dos juros na consolidação do ajuste de caráter neoliberal
0 aumento dos juros, conforme visto nos segundo capitulo, acabou declarando a

insolvência de muitos países, na década de 80, a partir do momento em que estes já se
encontravam muito endividados. Porém, este aumento não é exclusivo da crise de 80, pelo
contrário, é sempre o estopim de todas as crises financeiras. A particularidade da crise dos
anos 80 reside que a partir desta, os países devedores passaram a arcar com a imensa parte
desse ônus.
0 ajuste realizado num nível mundial possibilitou, conforme já visto, a
continuidade dos pagamentos para os credores, na grande crise de 80 e nas posteriores. 0
ajuste consistiu na adoção de políticas neoliberais, que objetivavam, entre outras coisas, a
livre circulação de mercadorias e capitais entre os países.
Dessa maneira, conforme esta teoria, cada pais deveria produzir aquilo que
empregasse seus recursos mais disponíveis, ou seja, com custos relativamente mais baixo
que outros países. Portanto, este pais seria o mais apto a competir externamente com o
produto em questão. Assim, se os países não adotassem restrições ao movimento de
mercadorias, nem políticas cambiais discriminatórias (que privilegiem as exportações, em
detrimento das importações), o planeta alcançaria um nível de produção ótima e através do
comércio internacional, seriam feitas as trocas das mercadorias, sendo estas produzidas da
maneira mais barata possível.
Mesmo considerando que todos países no mundo adotassem o livre comércio (na
realidade os países subdesenvolvidos abriram-se muito mais que os desenvolvidos),

A usura é utilizada geralmente corn o sentido de juros exorbitantes ou
qualquer cobrança de juros era considerada usura (Sandroni, 2003).
2"

acima da lei. Na Idade Média
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existem outros pressupostos que, em ampla maioria das vezes, não são consideradas nos
modelos que respaldam esta teoria.
Para ser ter uma idéia, basta verificar as hipóteses da Teoria Heckscher-Ohlin que
mostra como o livre comércio leva as nações a atingirem um nível de satisfação máximo
(consomem mais mercadorias a preços mais baixos). Salvatori (1998) lista estas hipóteses,
que por si s6 já demonstram uma grande limitação do modelo. Aqui são apresentadas
algumas delas: as nações têm acesso à mesma tecnologia de produção; as nações
apresentam retornos constantes de escala (aumentando-se os fatores de produção, a
produção aumenta na mesma proporção); existe concorrência perfeita tanto nos mercados
dos produtos como nos de fatores; existe mobilidade perfeita dos fatores de produção (a
mão-de-obra como um dos fatores poderia, por exemplo, circular livremente entre as
nações de forma a encontrar a que melhor lhe remunerasse — não existiria controle sobre as
migrações); não existe custo de transporte; e o comércio entre as nações se encontra em
equilíbrio (significa que o valor das exportações são iguais as importações).
Com o objetivo de atingir o nível de produção e de satisfação ótima no mundo, o
papel do Fundo Monetário, respaldado por esta teoria, seria corrigir os eventuais
desequilíbrios externos e internos, que se daria por meio de empréstimos e recomendações
de política econômica, a fim de evitar uma retração do comércio internacional, a partir do
momento em que os países adotassem medidas protecionistas e discriminatórias.
Continuando com a teoria, a inflação é o sinal de desequilíbrio interno, enquanto o
déficit do balanço de pagamentos, que implica numa tendência de desvalorização cambial,
é o sinal do desequilíbrio externo.
Os juros desempenham um papel fundamental, dentro da política de combate a
esses desequilíbrios (que na visão neoclássica são de curto prazo, pois a longo prazo tudo
se encaminharia ao equilíbrio), além da implementação da segunda fase do ajuste em si,
vista no segundo capitulo. Os juros altos são a arma clássica no combate a inflação e
também para a atração de capitais (de curto prazo - voláteis).
A inflação, dessa forma, é sempre vista como um excesso de demanda de
mercadorias sobre a oferta, não obstante o mercado interno já esteja reprimido e as
empresas trabalhem com capacidade ociosa (poderiam aumentar a oferta sem mudar a
estrutura de produção). Com aumento da taxa de juros, tira-se dinheiro de circulação e
reprime-se ainda mais a demanda.
Entretanto, uma alta da inflação pode ser também decorrente de um desequilíbrio
externo. Uma desvalorização cambial pode afetar os preços internos de duas formas: a
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produção das mercadorias destinadas ao mercado interno contém muitos insumos
importados que ficaram mais caros na moeda nacional; e, como o mercado externo paga
em dólar, é preferível para o produtor vender fora do pais - para vender dentro é necessário
que a demanda interna pague a diferença cambial.
Com relação ao desequilíbrio externo, a forma mais rápida de financiar os déficits
no balanço de pagamentos é através da atração de capitais. Havendo um déficit comercial,
por exemplo, basta que este seja financiado pela entrada de capitais externos para que não
ocorra uma tendência de desvalorização da moeda.
Tal medida não considera a possibilidade de existir o intercâmbio desigual que
implicaria em déficits comerciais sempre crescentes, não obstante o esforço exportador que
o pais produtor de produtos primários faça. Cada vez é necessário aumentar a quantidade
exportada desses produtos para equivaler à mesma quantidade dos produtos importados
com alta tecnologia.
Outro fator importante é que, além dos déficits comerciais, a atração de capitais
financia o custo dela mesma, fato que não é claramente observado na forma como se
apresenta o balanço de pagamentos 21 .
0 balanço de pagamentos é dividido em duas grandes contas, as transações
correntes e a conta capital. Um déficit nas transações correntes (que inclui a balança
comercial — exportações menos importações) deve ser financiado pela conta capital (na
qual são computados os investimentos de curto prazo e os IDE) para que o balanço de
pagamentos permaneça equilibrado. Porém, além de incluir a balança comercial as
transações correntes incluem a balança de serviços na qual computa-se, entre outras coisas,
o pagamento com juros e a remessa de lucros das multinacionais ao exterior.
Como demostrou Hinkelammert (1989), os empréstimos na América Latina
passaram a financiar as remessas de lucros das multinacionais, uma vez que a balança
comercial permanecia equilibrada. Posteriormente, com o aumento dos juros, os novos
empréstimos eram destinados também ao pagamento desses juros. Ou seja, neste caso a

"0 balanço de pagamentos é o registro de todas transações toficiaisl de caráter econômico-finaceiro
realizadas por residentes de um pais com residentes dos demais liaises" (Sandroni, 2003 p. 41). A conversão
entre a moeda nacional e o dólar (moeda internacional), é feita no Banco Central do pais de forma que se há
um superávit no balanço de pagamentos (há maior procura por moeda nacional) as suas reservas
internacionais, em dólar, aumentam, e quando há um déficit (maior procura por dólar) diminuem as reservas
em poder do Banco.
Um aumento considerável das reservas implica numa tendência de valorização da moeda nacional, assim
como uma diminuição da mesma implica numa desvalorização.
23
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conta capital financia o próprio custo da entrada de capitais (juros e lucros enviados para o
exterior), que é contabilizado nas transações correntes.
O desequilíbrio, portanto, tanto externo quanto interno, claramente não é de curto
prazo, é um desequilíbrio estrutural. Mesmo assim a ferramenta utilizada (juros altos) é de
curto prazo. Além de só resolver momentaneamente o problema, o impacto desta politica
na divida pública é extraordinário.
Porém, antes de verificar o impacto dos juros na divida pública brasileira é
importante compreender no que consiste esta categoria. Sendo assim, os tópicos seguintes
deste capitulo têm o objetivo de verificar qual é a definição teórica dos juros conforme as
diversas correntes do pensamento econômico.
4.2 A Visão dos Economistas Clássicos: Smith e Ricardo

Adam Smith, ao escrever sua principal obra, A Riqueza das Nações, em 1776, é o
primeiro economista a "elaborar um modelo abstrato completo e relativamente coerente da
natureza, da estrutura e do funcionamento do sistema capitalista" (Hunt, 1981 p. 60).
Para Smith (1996), o juro é uma renda derivativa, ou seja, não provém de um
trabalho produtivo. 0 trabalho produtivo, para o autor, é o que acrescenta algo ao valor do
objeto sobre o qual é aplicado. Este algo deve ser: o trabalho da sua manutenção, o lucro,
ou a renda da terra, ou seja, quando hi um acréscimo em uma das três fontes originárias de
renda ou valor: salários, lucros e renda da terra (aluguel da propriedade). Qualquer fonte de
renda que não que provenha destas três, como os juros (impostos, pensões etc.), é uma
renda derivativa: não cria valor, apenas transfere.
Os juros do dinheiro são sempre uma renda derivativa, a qual. se não do lucro auferido
do uso do dinheiro, deve ser paga de alguma outra fonte de renda , a fa) ser que o
tomador seja um esbanjador que contrai uma segunda divida para pagar os juros da
primeira (Smith, 1996 p. 115).

Apesar de Smith (1996) afirmar que o trabalho é a medida real do valor de troca das
mercadorias, Hunt (1981 p. 252) mostra que ele não formulou uma teoria do valor-trabalho
com coerência. Ao admitir que os três componentes do prego efetivo das mercadorias
(salários, lucros e a renda da terra) sejam a soma dos custos de produção, esta teoria não
deve ser considerada uma teoria do valor-trabalho, pois o componente lucro, assim como a
renda da terra, não tem necessariamente nenhuma relação com o trabalho incorporado
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mercadoria. "0 problema dessa teoria era que estes custos tinham que ser calculados com
base em preços pré-existentes; por isso sua teoria não podia explicar os preços em geral".
Voltando aos juros, a explicação de Smith (1996 p. 115) sobre a categoria refere-se
"compensação que o tomador paga a quem empresta pelo lucro que pode auferir fazendo
uso do dinheiro. Naturalmente, uma parte desse lucro pertence ao tomador, que assume o
risco e arca com o incômodo de empregar dinheiro; e a outra parte pertence a quem faz o
empréstimo, proporcionando ao tomador a oportunidade de auferir seu lucro".
Assim, o juro para Smith (1996, p. 138) é determinado pela taxa de lucro, estando
com ele diretamente relacionado: "onde se pode ganhar muito com uso do dinheiro, muito
se pagará por ele. Conforme, portanto, a taxa habitual de mercado dos juros variar em um
pais, podemos ter certeza de que os juros variarão com ela: baixam quando ela baixa e
sobem quando ela sobe".
Smith (1996) tenta passar uma idéia que exista uma taxa de juros normal (ou
natural), que represente uma remuneração justa para

o prestamista que passa a

possibilidade do mutuário realizar lucro com o uso do dinheiro. Continua ele: "A taxa
normal minima de juros deve ser algo mais do que o suficiente para compensar as perdas
ocasionais As quais est á exposto quem dá o empréstimo, mesmo usando de razoável
prudência. Se a taxa de juros não englobar esse algo a mais, os únicos motivos que levam
ao empréstimo s6 podem ser a caridade ou amizade" (Smith, 1996 p. 144).
A noção de juros de Ricardo (1985) é a mesma que Smith, embora o primeiro tenha
desenvolvido efetivamente uma teoria do valor-trabalho ao escrever Princípios de
Economia Política e Tributação, em 1817. Alias, conforme Hunt (1981), as formas como
os pregos de mercado das mercadorias atingem seu valor de fato (valor efetivo ou natural),
através da concorrência e da não interferência do Estado, são também bastante semelhantes
As de Smith (1996).
Anteriormente, é interessante verificar a noção do que é valor em Ricardo, base de
toda sua teoria. Para o autor, as mercadorias, para possuírem valor de troca deveriam ter
uma utilidade, sendo o contrário, não verdadeiro (por exemplo o ar é extremamente útil
mas não possuem valor de troca). "Possuindo utilidade, as mercadorias derivam seu valor
de troca de duas fontes: da sua escassez e da quantidade de trabalho necessária para obtêlas" (Ricardo, 1985 p. 43).
Entretanto, as mercadorias que têm seu valor determinado somente pela escassez,
ou seja, que seu valor é totalmente independente da quantidade de trabalho necessária para
produzi-las, como quadros .famosos, moedas raras e outros objetos de luxo, não tem
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importância para a concepção teórica de Ricardo, já que a grande maioria dos bens pode
ser multiplicado; produzidos livremente desde que se dedique o trabalho necessário para
tanto.

De acordo com Hunt (1981), Ricardo (1985) não acreditava que os produtos não
reprodutíveis tivessem qualquer importância na determinação das leis que afetam na
distribuição da renda entre as classes

e sobre a acumulação de capital que propicia o bem-

estar de um pais.

De acordo com Hunt (1981), Ricardo (1985) deu á. teoria do valor-trabalho uma
formulação mais completa e defensável, na qual 0 trabalho incorporado as mercadorias era

o principal determinante dos seus pregos.
A produção total poderia assim ser medida em termos do trabalho total empregado
em sua geração. Deduzindo desse total a quantidade de trabalho das várias mercadorias
necessárias para a subsistência do trabalhador, ter-se-ia

o lucro total. Assim, Ricardo

(1985) explicou a taxa de lucro em termos puramente fisicos sem recorrer aos preços.

Ricardo (1985) só considerou os lucros e os salários como custos de produção que
determinavam o preço natural de uma mercadoria. A renda da terra não seria uma parte
componente do preço, mas um resíduo determinado pelo prego.
No que diz respeito ao juro, Ricardo (1985) concorda com Smith (1996), ou seja, é
a compensação pelo empréstimo de capital que tem a possibilidade de obter lucro.
Também concorda que a determinação da taxa de juros seja a taxa de lucro: "evidente que
muito se pagará pelo uso do dinheiro quando se pode obter muito dele" (Ricardo, 1985 p.

201).

Embora a taxa de juros, possa estar sujeitas a flutuações temporárias (devido a
variações na quantidade de dinheiro ou na oferta

e demanda de mercadorias), afirma

Ricardo (1985), ela deve adquirir seu valor real determinada em última instância pela taxa
de lucro.
Assim como Smith (1996), Ricardo (1985) afirma que o Estado não deve interferir
de maneira nenhuma na taxa de juros, pois desta forma a taxa estipulada pelo mercado
alcançaria a taxa normal de juros. Ao existir uma taxa legal seria provável que, além das
leis serem burladas (cobrança de juros acima do limite legal), as taxas de juros superariam
as taxas que seriam cobradas se fossem estipulada livremer te, devido a ser feita na
ilegalidade.
Já está presente nessa concepção uma noção de risco. 0 fato do prestamista estar
ilegal, faria com que ele cobrasse mais alto pelo uso de seu dinheiro. 0 risco também é
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considerado para explicar porque alguns indivíduos emprestam a juros mais baixos, uma
vez que existem mutuários dispostos a pagar mais caro pelo dinheiro, conforme uma
citação de Say em Ricardo (1985). Assim, o risco de não pagamento também teria
influencia na determinação das taxas de juros.

4.3 A Visão de Marx
Marx vislumbra o capitalismo numa perspectiva histórica, na qual a produção é
uma atividade social que pode assumir diversas formas ou modos e assim como os outros
modos de produção que o antecederam, também teria um fim (Hunt, 1981 p. 11)
Marx, ao publicar a primeira parte do Capital, em 1863, explica como a classe
trabalhadora produz um excedente que é apropriado pela classe capitalista através da teoria
do valor-trabalho, na qual inclui ainda a força de trabalho como uma mercadoria.
0 trabalho agrega valor à mercadoria, mas parte deste valor produzido, não
pertence a quem efetivamente a tenha produzido, mas sim a quem empregou as
mercadorias (seja ela matéria-prima, ou força de trabalho) no modo de produção.
Admitindo que as matérias primas e equipamentos necessários para produção sejam
comprados pelo seu respectivo valor (quantidade de trabalho socialmente necessário para
sua produção), resta remunerar o trabalho abaixo de seu valor para que seja produzido o
excedente necessário para o capitalista.
A análise de Marx (1991) a respeito dos juros tem como pressuposto que o dinheiro
emprestado seja realmente empregado como capital, ou seja, que o dinheiro seja destinado
para produção.
Assim, para Marx (1991), o juro nada mais é que a parte do lucro paga ao
proprietário do capital. Por exemplo, pode custar a um capitalista 100 horas de trabalho
para produzir uma mercadoria no valor de 115 horas. Se ele não a produz com seu próprio
capital pode ter que reembolsar 5 horas na forma de juros. Isto não altera o valor da
mercadoria, mas apenas a distribuição da mais valia entre pessoas diferentes.
0 proprietário do capital é que originalmente gasta o dinheiro como capita1 22,
embora toda sua função capitalista se reduz a este gasto. É capital pois, além da soma de
valor adiantada ter-se conservado, ela se valoriza ao retornar com mais-valia (parte da mais

22 De acordo com Marx (1991), uma determinada soma de valor é designada de capital quando tem a função
de produzir um excedente, tornando-se desta forma capital realizado.
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valia que não pertence ao capitalista funcionante). O tomador do empréstimo só funciona
como capitalista porque o anterior lhe adianta o capital.
Ao entregar seu dinheiro, afirma Marx (1991), não há transformação alguma de
capital. Ele apenas muda de mãos. A verdadeira transformação do capital se di nas mãos
de um segundo indivíduo. 0 movimento real do dinheiro emprestado como capital 6,
porém, uma operação situada além das transações entre prestamistas e mutuário. Na
verdade, o juro representa a mera propriedade do capital como meio de se apropriar do
trabalho alheio.
"No capital produtor de juros, a relação capitalista atinge a forma mais alienada,
mais fetichista. [...] 0 capital aparece como fonte misteriosa, autogeradora do juro [...],
valor que se valoriza a si mesmo, dinheiro que gera dinheiro" (Marx, 1991 p. 450-451).
Sendo o capital uma mercadoria de natureza peculiar, afirma Marx (1991), este
também possui um modo peculiar de alienação. Apesar dessas transações serem
determinadas pelos refluxos reais (retornos provenientes da produção), o retorno desse
capital não parece como resultado determinado pelo processo de produção, parece nunca
ter perdido a forma de dinheiro. "A mera forma do capital-dinheiro, a quantia Q
1
desembolsada e depois restituida com acréscimo Q+ — Q, em determinado prazo, sem
qualquer outra medição além desse espaço de tempo — é apenas a forma conceitualmente
vazia do movimento real do capital" (Marx, 1991 p. 403).
Uma mercadoria é comprada devido ao seu valor de uso, e paga-se por seu valor de
troca (ou simplesmente valor - quantidade de trabalho). Tratando-se de uma mercadoria
comum, ao se consumir o seu valor de uso desaparece a substância da mercadoria e com
ela seu valor. Com a mercadoria capital é diferente, afirma Marx (1991) seu valor de uso é

o lucro, portanto, o consumo da mercadoria capital tem a particularidade de conservar e
aumentar seu valor e consequentemente o próprio valor de uso.
No caso do empréstimo, uma das partes concede uma soma de valor sem ser
trocada por nada equivalente, este s6 sera devolvido após certo tempo (afinal não é uma
compra e sim um empréstimo). Uma vez que este capital seja realizado parte do lucro
(chamada de juro) é dada ao prestamista.
Desta forma, devido à natureza da mercadoria capital, salienta Marx (1991), não é
correto falar em comprar e vender capital, e sim emprestar e tomar emprestado; da mesma
maneira, deve-se chamar de juro o valor pago pela alienação do valor de uso do capital, e
não preço do capital, ou preço do dinheiro. Como o preço, em condições médias, nada
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mais é que o valor expresso em dinheiro, "dizer que o juro é o preço do capital é fazer uma

afirmação a priori irracional" (Marx, 1991 p. 409).
Marx (1991), ainda acrescenta um aspecto qualitativo da categoria juros. Sendo o
juro o retorno do pretamista, mero proprietário do capital, e o ganho empresarial (ou lucro
do empresário) o retorno do capitalista funcionante, que é não proprietário do capital; o
capitalista que trabalha com capital próprio, também reparte seu lucro bruto em juro e em

ganho empresarial. 0 primeiro lhe cabe como proprietário do capital, como prestamista a si
mesmo, e o segundo lhe cabe como capitalista ativo, fimcionante.
Dessa maneira, o juro não ocorre só ocasionalmente quando o capitalista ativo
trabalha com capital alheio, como também não aparece apenas como uma divisão do lucro
bruto (forma quantitativa). 0 juro e o ganho empresarial passam a ser claramente duas
categorias distintas, independente se há ou não capital de terceiros, para o capital global e
para toda classe de capitalistas.
Sob o aspecto qualitativo, o juro é mais-valia, proporcionada pela nua propriedade do
capital, pelo capital em si, embora o proprietário esteja fora do processo de reprodução:
é mais-valia que o capital rende, dissociado de seu processo.
Sob o aspecto quantitativo, a parte do lucro constituída pelo juro não aparece referida ao
capital industrial e comercial como tal, mas ao capital dinheiro, e a taxa dessa parte da
mais-valia, a taxa de juro confirma essa relação (Marx, 1991 p. 434).

A determinação da taxa de juros, ou a divisão da mais-valia entre juro e lucro
propriamente dito, é definida pela oferta e demanda de empréstimos de capital. Segundo
Marx (1991), tratando-se de uma mercadoria comum, as flutuações de oferta e demanda
explicam apenas os desvios dos preços de mercado em relação ao seu valor. Independente
da concorrência, quando a oferta e demanda se coincidem, os desvios compensam-se e os

preços médios de mercado tendem a ser iguais ao preço de produção reguladas pelas leis
de produção capitalista. Porém, ao se tratar do juro do capital monetário, a oferta e a
demanda não determinam os desvios da lei, pois não existe lei alguma da repartição da
mais-valia entre juro e ganho empresarial, além da ditada pela concorrência.
Diferente dos economistas clássicos, Marx (1991) afirma que não existe taxa de
juros justa, natural ou normal (ou ainda uma taxa liquida como a de Marshall) que seria

alcançada pela livre concorrência e não interferência no mercado de capitais "Não há
limites naturais para a taxa de juros" (Marx,. 1991 p. 411).
A coincidência entre oferta e demanda não quer dizer absolutamente nada, não ha
razão alguma para que as condições médias de concorrência dêem uma taxa de 3%, 5% ou
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10% sobre o capital monetário ou que represente 20% ou 50% do lucro bruto. Segundo
Marx (1991), até mesmo costume ou tradição legal podem contribuir tanto quanto a própria
concorrência para determinação da taxa média de juros 23 .
A maneira como duas pessoas que têm direito sobre o lucro o dividem é "um fato
puramente empírico, pertencente ao reino do acaso" (Marx 1991 p. 420). 0 limite máximo
do juro seria o próprio lucro (toda mais-valia produzida seria destinada ao prestamista). 0
limite mínimo do juro, entretanto, seria indeterminado podendo descer a qualquer nível que
se queira.
Assim, taxa de juros é determinada pela concorrência entre prestamistas e
mutuários. Essa concorrência é influenciada, mas não regulada exclusivamente, pela taxa
esperada de lucro 24. Pois, continua Marx (1991), muitos tomam dinheiro emprestado sem a
intenção de investi-lo produtivamente; a grandeza de todo capital que pode ser emprestado
varia com a grandeza de um pais, independente de qualquer variação da taxa de lucro
bruto; e por fim, na medida que os proprietários de capital empregam eles mesmos seu
capital na produção, não concorrem para a determinação da taxa de juros.
A taxa de juros, determinada direta e imediatamente pela relação entre oferta e
procura, é diariamente fixada e até serve ao capital industrial como pressuposto e parcela
no calculo de suas operações. Nesse mercado monetário (ou financeiro), se confrontam
apenas prestamistas e mutuários, a mercadoria-dinheiro tem a mesma forma, indiferente a
aplicação que tell o dinheiro. Sendo assim, a taxa de juros sempre sell taxa geral de juros.
A taxa de lucro, ao contrário , pode diferir até dentro do mesmo ramo para mercadorias
com pregos iguais, segundo as condições diversas que os vários capitais produzem a
mesma mercadoria , pois a taxa de lucro de cada empresa no é determinada pelo preço
de mercado da mercadoria, mas pela diferença entre prego de mercado e prego dc custo.
E só por meio de oscilações constantes, as diferentes taxas de lucro podem nivelar-se
dentro do mesmo ramo e entre os diversos ramos (Marx, 1991 p. 425-426).

Marx (1991) ressalta ainda a existência de uma tendência de queda nas taxas dos
juros, independente da tendência de queda da taxa de geral lucro, à medida que se
desenvolvem as relações de produção. 0 que poderia, de certa forma, explicar as altas
taxas de juros pagas atualmente nos países subdesenvolvidos.

A taxa média de juros, em contraste corn as taxas flutuantes de mercado, seria a média das taxa durante as
variações dos grandes ciclos industriais, ou algo como a taxa de juros daqueles investimentos em que o
capital emprestado tem um prazo mais longo (Marx, 1991).
24 A taxa de juros é influenciada sempre pela taxa geral de lucro, e não pelas taxas especificas de lucro que
possam imperar em setores industriais particulares e menos ainda pelo lucro extraordinário que o capitalista
individual possa obter num setor especi fi co de negócios (Marx, 1991).
23
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Esta tendência se deve, primeiro, ao desenvolvimento da riqueza, no qual cresce a
classe de pessoas que vivem do trabalho de seus antepassados e o números de pessoas que
se retiram na velhice, ambos vivendo dos juros das somas acumuladas. "Do capital
nacional a parte que os próprios donos não querem aplicar constitui, em relação a todo
capital produtivo da sociedade, nos países velhos e ricos, proporção maior que a
encontrada nos países novos e pobres" (Ramsay apud Marx, 1991 p. 417); e, segundo, ao
fato do desenvolvimento do sistema de crédito e a disponibilidade de todas poupanças
monetárias da sociedade em geral, poderem atuar sobre a taxa de juros.
No que diz respeito à divida pública, afirma Marx (1991), que o credor do Estado
geralmente não pode exigir que este lhe restitua o empréstimo, mas pode vender o crédito,
ou seja, o titulo que lhe assegura a propriedade do mesmo. Esta possibilidade de venda
representa para o credor a possibilidade de reembolsar seu capital, sendo que para o Estado
não há diferença, apenas substitui um credor pelo outro.
0 capital inicialmente emprestado é devorado pelo Estado, de forma que não existe
mais. Porém, o titulo comprado dá o direito ao portador de participar das receitas anuais do
Estado, ou do produto anual dos impostos.
Marx (1991) também utiliza a noção de risco para explicar a variação da taxa de
juros ao afirmar que o valor de mercado dos títulos muda de acordo com o nível e a
segurança dos rendimentos. Esse valor de mercado, continua o autor, é em parte também
especulativo, já que não é apenas determinado pelo rendimento efetivo, e sim também pelo
rendimento esperado, ou pelo que previamente se calcula. 0 valor de mercado do titulo é
sempre calculado sobre um capital ilusório, descontada a taxa de juro vigente (determinada
pelo rendimento esperado).
Algumas vezes a alta ou a baixa desses títulos pode ser influenciada fortemente
pela elevação ou queda nas taxa de lucro. Uma alta taxa de lucro (ou mais especificamente
do ganho empresarial) pode pagar e até levar a uma alta taxa de juros devido a uma grande
procura por capital de empréstimo. Porém, esta relação não é direta como afirmavam os
economistas clássicos, a taxa de juros pode subir embora a de lucro caia, e vice-versa.
Posterior a um período de superprodução, no qual as taxas de lucro são altas e a de juros
são baixas devido a grande oferta de capital, geralmente vivencia-se um período de crise
no qual as taxas de lucros são baixas e as de juros são altas, culminando numa uma crise de
crédito.
Entretanto, como esses papéis constituem apenas direitos acumulados sobre a
produção, e a acumulação é dada segundo o preço de mercado, ou o valor-capital ilusório
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deles, muitas vezes, afirma Marx (1991), a baixa ou alta desses títulos não dependem do
movimento do capital real que representam.
Afinal conforme visto a taxa de lucro influencia, mas não determina a taxa de juros
como diziam os clássicos. "Ganhar ou perder por meio dessas oscilações desse titulo [...]
são cada vez mais o resultado da especulação, do jogo" (Marx, 1991 p. 549). Assim, a
riqueza de uma nação poderá continuar a mesma depois da baixa ou da alta do valor desses
títulos (da alta ou baixa na taxa de juros).
[...] essas letras representam, na maioria dos casos , compras e vendas reais , cuja
expansão ultrapassa de longe as exigências da sociedade. o que constitui em última
análise a razão de toda crise. Ademais , massa enorme dessas letras representa
especulações puras que desmoronam da noite pro dia (Marx. 1991 p. 563).

Assim, o que deve ser ressaltado é que, mesmo sofrendo de especulação, a
acumulação financeira (ou monetária) por meio das taxas de juros provém da produção, ou
seja, da apropriação de mais-trabalho.
4.4 A Visão Neociiissica dos Juros

0 pensamento neoclássico rompe totalmente com a teoria do valor-trabalho da
economia clássica. Vale ressaltar que com o fim da hegemonia do pensamento
keeynesiano, a partir dos anos 80, a escola neoclássica volta a ser corrente de pensamento
econômico dominante em todo mundo.
Sua premissa parte do valor-utilidade, inicialmente formulada por Jeremy Bentham,
em 1780, que afirma que a utilidade que um bem propicia é o seu valor de troca e não o
trabalho para produzir este bem. Sao ainda percursores, dessa teoria, além de Benthan,
outros dois autores, Jean B. Say, e Nassau Senior (Hunt, 1981).
A partir da década de 1870, com a introdução do conceito da utilidade marginal,
(utilidade adquirida com um pequeno aumento da mercadoria), ao invés da utilidade total
que estabeleceria o valor de troca das mercadorias, a teoria utilitarista ganhou força.
Com a adoção do conceito de utilidade marginal decrescente, formulado
inicialmente por Jevons, Menger, Walras e, posteriormente com Marshall, pode-se
demonstrar como a utilidade determina os valores. "0 marginalismo permitiu que a visão
utilitarista da natureza humana, que era considerada somente uma maximização racional e
calculista da utilidade, fosse formulada através do cálculo diferencial" (Hunt, 1981 p. 279).
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Assim, se cada indivíduo procurar maximizar sua utilidade, seja os produtores
maximizando seus lucros e os consumidores sua satisfação, as forças do mercado levariam
a produção e o bem estar da sociedade ao ponto ótimo (melhor possível).
A corrente neoclássica, de acordo com Hunt (1981), dividiu-se em outras duas
correntes principais, a neoclássica liberal e a conservadora, tendo Paul Samuelson como
defensor liberal, posterior a Keynes, e Milton Friedman como conservador. Ambas
defendem os três princípios básicos da teoria25 (tópico seguinte) e o "comportamento
econômico continua sendo concebido como o maximizador da utilidade, isolado, egoísta e
calculista" (Hunt, 1981 p. 478). Porém a liberal tolera a presença do governo e admite que
o livre mercado possa ser instável, compartilhando algumas idéias de Keynes. Os
conservadores, entretanto, são extremamente defensores do livre mercado, em qualquer
condição.
Os juros na visa() neoclássica podem ser visto em Marshall (1982) como a
recompensa da espera. 0 rendimento pela espera em si é classificado pelo autor como juro

A medida que outros elementos, além da espera em si, entram na composição do

liquido.

juro tem-se o juro bruto (ou, comumente, apenas juro).
Um desses elementos naturalmente é o seguro do risco, mas existem ainda os
ganhos de administração e comissões. Assim, a taxa de juro bruto varia com as
circunstâncias de cada empréstimo, pois a concorrências não tenderá a igualar esse juro
bruto, pelo contrário, quanto mais informações, tanto os prestamistas quanto os tomadores
tiverem de seus negócios, mais corretamente os empréstimos serão dados com taxas
diferentes. Quanto, maior é a possibilidade de não pagamento, maior é cobrança do seguro
de risco.
Entretanto, as taxas de juros liquidas (que não englobam risco) tendem a se igualar
uma vez que, existindo uma livre mobilidade de capitais, estes se dirigiriam para os lugares
onde o capital é escasso. "Uma diferença pequena entre as taxas de juros líquidos obtida no
empréstimo de capital em duas diferentes modalidades de investimento [...] há de provocar
um afluxo de capital de um para o outro" (Marshall, 1982 p. 210).
A partir desta simples constatação, a teoria neoclássica contemporânea (posterior a
Keynes) explica a diferença na taxa de juros entre os países desenvolvidos , e
subdesenvolvidos.

Conforme Hunt (1981), os princípios básicos da teoria neoclássica sac): a crença da natureza automática e
auto-regulavel do mercado, a teoria da distribuição baseada na produtividade marginal e a teoria dc que um
mercado livre e concorrêncial resultariam em uma alocação ótima de recursos.
25
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Admitindo uma livre circulação de capitais de forma que eles se destinem para
onde há o melhor rendimento, além da diferença cambial (rendimento em dólar teria que
ser o mesmo em todos países — a taxa de juros teria que cobrir a diferença entre o
rendimento obtido num pais com uma moeda e em outro com outra), as taxas de juros são
diferentes devido ao risco. É com a partir dessa idéia de juros, entre outras, que as políticas
econômicas de caráter neoclássico passaram a ser adotadas pela imensa maioria dos países
subdesenvolvidos, principalmente a partir da crise de 1982.
Dessa forma, a política neoliberal para diminuir o pagamento com juros é a de
combate ao risco. Esta política, mais do que diminuir os juros, acaba sendo uma política de
desenvolvimento. Mesmo em épocas de crise os países devem continuar se esforçando para
manter os pagamentos, adotando medidas que sejam capazes de propiciar recursos para o
pagamento dos juros. As medidas que sempre são bem vistas são as de reduções dos gastos
públicos, a manutenção de grandes saldos comerciais, controle da inflação, atração de
novos capitais (empréstimos), bem como um acordo com Fundo Monetário que além de
emprestar uma boa soma de dinheiro para pagar os credores, respalda a política econômica
desses países.
Não importa a situação social do pais, não importa de onde saia o dinheiro para
pagar os juros, a melhor maneira para estes países se desenvolverem é combater o risco de
calote. Deve aumentar a credibilidade do governo, para que seja "restaurada" a confiança
dos investidores. Assim, espera-se que os capitais voliteis, sensíveis a qualquer sinal de
instabilidade, que buscam um retorno rápido e estão prontos para se destinarem a lugares
mais rentáveis ou seguros, fiquem para sempre.
Desta forma, uma moratória unilateral e total, ao contrário do que mostra a história,
seria extremamente prejudicial. A confiança dos investidores seria totalmente abalada, os
capitais voláteis desapareceriam fazendo com que a taxa de juros fosse para as nuvens.
A lógica para o desenvolvimento desses países de acordo com a teoria neoclássica é
a seguinte: uma vez adquirida a confiança dos investidores os juros baixam, assim além de
sobrar mais dinheiro no pais, os capitais passariam progressivamente a ser tornar de longo
prazo (os IDE). Somente assim, na visão neoclássica (e do Fundo Monetário), os países
subdesenvolvidos diminuiriam sua vulnerabilidade externa e voltariam a crescer.
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4.5 A Visão de Keynes
Após a Grande Depressão dos anos 30, Keynes escreve, em 1936, sua grande obra,
a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. De acordo com Hunt (1981), Keynes
abandonou alguns dos princípios neoclássicos, mas procurou conservar ao máximo esta
teoria. Sendo assim, a teoria do valor de Keynes é a utilitarista.
Segundo Hunt (1981), Keynes procurou destruir um dos três postulados
neoclássicos: a crença da natureza automática e auto-regulavel do mercado, e manter
intacto os outros dois: a teoria da distribuição baseada na produtividade marginal, e a teoria
de que um mercado livre e concorrêncial resultaria em uma alocação ótima de recursos.
Sendo assim, não caberia ao governo apenas realizar as funções que os neoclássicos
atribuíam. Além de fazer cumprir os contratos e defender os direitos sobre a propriedade
privada, o governo também deveria usar corretamente seu poder de tributar, tomar
emprestado e gastar dinheiro.
Neste aspecto, a determinação da taxa de juros consistia numa grande diferença
entre a teoria keynesiana e a teoria neoclássica.
De acordo com Keynes (1982), o indivíduo destina uma parte da sua renda ao
consumo determinado por sua propenvelo a consumir. A outra parte, que ele poupa, ele
precisa decidir quanto conservará desta poupança na forma liquida imediata (dinheiro ou
equivalente) e quanto alienará desse poder aquisitivo imediato, por um período especifico
ou indeteminado. Logo, da parte que ele poupa, deve-se identificar qual o grau de
preferencia pela liquidez do indivíduo.
Sendo assim, a taxa de juros não pode ser um rendimento da poupança ou da espera
como tal, pois a parte acumulada em dinheiro não rende juro, embora seja economizada
tanto quanto antes. A própria definição de juros de Keynes (1982 p. 137) já contém esta
idéia: "6 a recompensa da renúncia à liquidez por um período determinado, [.. 1 é uma
medida de relutância dos que possuem dinheiro alienar o seu direito de dispor do mesmo".
Desta forma Keynes (1982) não concorda com os neoclássicos (chamados pelo
autor de clássicos) a respeito da taxa de juros ser o "preço" de equilíbrio entre a demanda
de recursos para investir e a propensão de abster-se do consumo imediato ("oferta" de
poupança). Para o autor é sim o "preço" mediante o desejo de manter a riqueza na forma
liquida se concilia com a quantidade de moeda disponível. A análise clássica, continua
Keynes (1982), erra ao considerar o juro como uma recompensa pelo entesouramento em
vez da recompensa pelo não-entesouramento.
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Keynes (1982, P. 147) utiliza ainda o risco para justificar o juro.
as taxas de retorno dos empréstimos ou dos investimentos , que implicam em diversos
graus de risco. devem ser consideradas como recompensa. não da espera em si. mas da
aceitação do risco. Sem dúvida, não existe uma linha definida entre estas e a chamada
taxa de juros puras, pois todas elas são a recompensa da aceitação de um risco ou
incerteza qualquer da natureza.

Keynes (1982) também explica as razões pelas quais alguém pouparia riqueza em
dinheiro (moeda corrente), mesmo podendo obter algum rendimento se emprestasse esta
quantia. São três motivos que influenciam nesta questão, ou seja, na preferência à liquidez.
0 primeiro seria o motivo transacional, uma pessoa tão logo receba sua renda não a
gasta toda de uma vez, mas guarda sua riqueza na forma liquida para efetuar futuras
transações (trocas pessoais e comerciais). 0 segundo motivo seria o precaucional, na qual
as pessoas possuiriam moeda para uma necessidade inesperada futura. E, por fim, ter-se-ia
o motivo especulativo, isto é o desejo de obter algum rendimento futuro de acordo com as
expectativas de mercado.
Este Ultimo motivo faz a demanda por moeda ser inversa A. taxa de juros. Isto 6, se
as taxas de juros estão altas, menos dinheiro o indivíduo em questão desejará possuir em
mãos, ele preferirá aplicar.
Segundo Keynes, a taxa de juros 6, portanto, determinada pela oferta e demanda de
moeda. A demanda por moeda, ou a preferência pela liquidez, por sua vez é proporcional a
renda. Como o governo, através das autoridades monetárias do pais, tem controle sobre a
oferta de moeda, este pode determinar a taxa de juros para um determinado nível de renda,
desde de que conheça a preferência de liquidez da população.
A teoria keynesiana, com base numa reformulação da teoria do emprego e da taxa
de juros dos neoclássicos mostra a importância do governo no controle da economia de um
pais. Além de controlar a oferta de moeda, o governo pode utilizar seus gastos e tributos,
para determinar a taxa de juros e o nível de emprego no pais.
Hunt (1981) mostra que as políticas keynesianas foram amplamente utilizadas pela
grande maioria dos países atingidos pela Grande Depressão da década de 30. Assim como
uma política monetária expancionista (aumento da oferta de moeda), os gastos do governo
(inclusive militares) foram amplamente utilizados como forma de impulsionar a economia
e diminuir os indices de desemprego desses países. Porém estes mesmos gastos
"keynesianos" acabaram sendo responsáveis também pelo grande aumento da divida
pública em muitos países

.
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4.6 Uma Breve Comparação dos Juros entre as Diversas Correntes

Um completo confronto teórico entre as correntes de pensamento, mesmo que a
respeito dos juros, necessariamente passaria sobre as bases de cada teoria, entre elas o seu
entendimento sobre valor. Não sendo este o objetivo do trabalho, são levantadas aqui,

apenas algumas questões.
Marx (1991) explica a origem da renda proveniente dos juros, ou seja, é um meio
de apropriar-se do trabalho alheio mediante a propriedade do capital. Smith (1996) e
Ricardo (1985) também tentam explicar a origem dos juros como uma renda proveniente
da produção, ou seja da criação real de valor. Ricardo (1985) faz esta análise com base na
teoria do valor-trabalho, enquanto Smith (1996), através da classificação do juro como uma
renda derivativa.
Já os economistas neoclássicos, assim como Keynes (1982), ao terem como base de
análise o utilitarismo, não explicam a origem inicial das receitas provenientes dos juros. De
acordo com Hinkelammert (1989), a teoria neoclássica dos juros não é explicativa e sim
apenas justivficativa.
Analisar a relação-capital juros sem os mecanismos de pagamento do juro é se estender
em essências puras. Dizer que a essência do juro é um pagamento da espera, da
abstinência, do risco é anAlogo a dizer que a essência da chuva é a ira dos deuses. Dizer
que o juro é um prego de escassez não é mais que um pleonasmo. Dizer que o pagamos
porque de longe vemos tudo em perspectiva e, portanto, o valor das coisas é tanto menor
quanto mais longe estamos dele no tempo, não é mais do que um primitivism°
psicológico. Nenhuma dessas teses tem o mínimo de conteúdo explicativo. São
pensamentos destinados a justificar o pagamento do juro, em vez de explica-lo.
(Hinkelammert, 1989 p 81-82).

A grande diferença entre Marx (1991) e os economistas clássicos, além de
claramente estar contido a exploração do trabalho na acumulação por juros, est á em
ressaltar que, apesar da influência da taxa de lucro, esta não determina a taxa de juros. Por
ser uma categoria proveniente de um acordo jurídico entre duas partes, a taxa de juros é
regulada apenas pela oferta e demanda de capital. Vitima ainda de processos especulativos,
a taxa de juros pode atingir quase qualquer valor. Marx (1991) apenas estabelece um limite
máximo para a taxa de juros, esta não poderá ser superior à taxa geral de lucro.
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4.7 Uma Proposta de Extensão da Visão Marxista.
Entendendo-se que a explicação teórica de Marx (1991) da categoria juros seja a
mais apropriada, propõe-se uma extensão de sua visão com o intuito de explicar as altas
taxas de juros pagas pelos países subdesenvolvidos.
A análise marxista impõe um limite qualitativo à acumulação do capital igual
jornada global de trabalho. Porém, ainda, parte desta jornada corresponde ao próprio
trabalhador que, de acordo com cada momento do desenvolvimento das forças produtivas e
da população, deveria receber, no mínimo, o necessário para sua sobrevivência e sua
reprodução como força de trabalho26 . Sendo assim, existe um número máximo de horas de
trabalho exploráveis por dia (seja determinado por lei ou pela necessidade de subsistência
do trabalhador).
Assim, o limite máximo para acumulação do capital portador de juros, por dia, seria
o número máximo de horas exploráveis num dia, considerado que o lucro do empresário
seja zero. Numa análise "irracional" dos juros, diria Marx (1991), adotando-se, por
exemplo, a forma dos juros compostos, na qual o capital cresce a taxas geométricas, o
limite de acumulação beira o reino da fantasia ou da imaginação 27.
De forma similar, ao se verificar a acumulação financeira na América Latina, onde
qual os governos adquirem novos empréstimos para poderem pagar os juros
demasiadamente altos, não estaria caracterizada uma acumulação fictícia, superior ao
limite real de acumulação?
Evidentemente, os títulos da divida pública sofrem de especulação e, em diversos
momentos, o valor que eles juridicamente representam não deve corresponder ao capital
real de fato. Porém, na medida em que os pagamentos de juros são sempre mantidos,
consiste-se uma transferência real de capital. Não seria, caso os títulos não pudessem ser
convertidos no que eles juridicamente valem.

26

A remuneraçâo da força de trabalho (salário) não necessariamente sera igual ao nível de subsistência da
família de um operário. Com a aquisição de determinados direitos trabalhistas numa sociedade, por exemplo.
a taxa de exploração pode ser menor que neste nível.
27 Marx (1991) apresenta, ironicamente. algumas das sugestões de Pitt para que o Estado nunca tivesse
problemas financeiros, bastava começar a poupar que o dinheiro se multiplicaria indefinidamente:
"Um xelin desembolsado no dia de nascimento de Jesus Cristo, a juros compostos de 6% teria alcançado uma
soma maior que a que poderia conter todo sistema solar, se transformado numa esfera de diâmetro igual ao da
órbita de Saturno. [...] Um OM, emprestado no dia de nascimento de Jesus Cristo, a juros compostos de 5%
já se teria tornado hoje uma soma maior que a que se pode conter em 150 milhões de planetas do tamanho da
Terra, todos de ouro sólido" (Pitt apud Marx, 1991 p. 454 —455).
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Nas outras crises da divida latino-americana os credores desse capital -fictício não
puderam ser reembolsados. Mesmo a crise de 1982 também se caracterizava pela
existência de capital -fictício, já que alguns países decretaram moratória, enquanto outros
também acabariam a decretando se nada fosse feito.
Através do ajuste (até 1985 de curto prazo e posteriormente estrutural) foi feito um
esforço enorme para manutenção dos contratos, caracterizando uma transferência real da
riqueza produzida nestes países.
Mas como, nos termos marxistas, isto seria possível? 0 Brasil, ou a América Latina
como um todo, pode sustentar tamanha transferência de riqueza seja para fora do pais ou
para o setor financeiro interno (através do pagamento da divida interna) mediante o
pagamento desses juros?
Para tanto, seria necessária uma taxa de lucro muito alta, pois é dela que se origina
a acumulação, seja financeira ou industrial. Conforme Marx (1991), os países
subdesenvolvidos realmente teriam uma taxa de lucro alta por serem relativamente
atrasados. Deve-se ressaltar, que as taxas de lucro bruto é que seriam altas. 0 fato de
inúmeras empresas fecharem, seja devido aos altos impostos pagos ou aos juros de suas
dividas não confronta com da taxa de lucro alta, ou seja, o lucro do empresário pode ser
baixo.
Os impostos coletados, na medida em que não retornam para a população, seja por
corrupção, mau uso do dinheiro, ou para o pagamento de juros da divida, não impede que
as taxas de lucro destes países sejam altas. Uma alta taxa de lucro é proveniente
necessariamente de um alto o grau de exploração do trabalho, mesmo que todo maistrabalho produzido não pertença ao empregador. As imensas quantidades de juros pagas
pelos países mostram que grande parte destes, realmente se destina à acumulação do setor
financeiro (interno e externo).
A respeito das altas taxas de exploração, é interessante ainda verificar a análise de
Marini (2000), que introduz um novo conceito à análise marxista ao analisar o
desenvolvimento da economia latino-americana: o de superexploração do trabalho. Apesar
dos juros não ser seu objeto de análise e portanto, não é explorado por ele, seu modelo
teórico acaba trazendo um ponto chave para a explicação da acumulação por juros na
América Latina.
Sua análise consiste em explicar como os capitalistas latino-americanos
compensam as perdas de valor advindo do comércio internacional, ou seja, do intercâmbio
desigual. Segundo Marini (2000), as causas das transferências de valor (não ocorre uma
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troca de equivalentes) entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos se da
principalmente pelo fato de uns produzirem bens que os demais não produzem ou não
podem fazer com a mesma facilidade. Assim, essas nações podem vender seus produtos a
preços superiores ao seu valor, devido a este poder de monopólio. Essa transferência
acentua-se ainda em favor das nações que produzem com maior produtividade (as
mercadorias são produzidas com menor valor de produção — menos tempo de trabalho).
Essa transferência de valor só é possível, continua Marini (2000), porque os
capitalistas latino-americanos respaldam-se na superexploração do trabalho, que lhes
permite obter uma alta taxa de mais-valia (ou grau de exploração, dado pela divisão da
mais-valia pelo capital variável).
Assim, a partir de Marini (2000), é possível compreender como os países latinoamericanos possuem altas taxas de lucro (divisão da mais-valia pelo capital constante mais
o variável), não apenas para compensar as perdas provenientes do intercâmbio desigual,
mas também para sustentar o pagamento de juros ou a transferência de valor para o sistema
financeiro (seja ele externo ou interno).
Conforme a análise marxista, a exploração do trabalho consiste em remunerar a
força de trabalho menos do que ela produz, pois é desta relação que provem o excedente do
capitalista. A remuneração do trabalho, corresponde somente a parte necessária para esta
classe (de assalariados), em geral, se reproduzir como força de trabalho. A parte restante
consiste na mais-valia, apropriado pelo capitalista.
A superexploração de Marini (2000) consiste em remunerar a for -0 de trabalho
abaixo de seu valor, ou seja, abaixo do valor necessário para repor o desgaste de sua força
de trabalho. Esta maior exploração pode ocorre de três maneiras: i) um aumento da
intensidade do trabalho, no qual se reduz a porosidade do trabalho, ou seja, num mesmo
período se trabalha mais intensamente (não se deve confundir com aumento da
produtividade proveniente elevação da capacidade tecnológica, na qual se produz mais
mercadorias na mesma quantidade de tempo — de forma que a intensidade de trabalho não
mude); ii) um aumento da jornada de trabalho, ou seja, o aumento da mais-valia absoluta
na forma clássica, e iii) na diminuição do consumo operário além do seu limite normal.
Assim, essas são as três formas de se conseguir um aumento da mais-valia, na
primeira mediante um aumento do trabalho excedente dado o mesmo período de trabalho,
no segundo mediante um aumento do trabalho excedente dado a mesma intensidade de
trabalho, e no terceiro mediante a expropriação de parte do trabalho necessário para o
operário repor sua força de trabalho. "Se nega ao trabalhador as condições necessárias para

85

repor o desgaste da sua força de trabalho: nos dois primeiros casos, porque ele é obrigado a
um dispêndio de força de trabalho superior ao que deveria proporcionar normalmente [.. 1;
no último porque se retira dele inclusive a possibilidade de consumir o estritamente

indispensável para conservar sua força de trabalho em estado normal" (Marini, 2000 p.
126).
A superexploração na América Latina só é possível, afirma Marini (2000), porque a

realização da produção não depende da capacidade interna de consumo. A sua produção,
integrada ao comércio mundial, desde o século XVI, é principalmente destinada para fora,
(ou para exportação). Assim, a contradição inerente da produção capitalista desaparece — o
consumo do trabalhador é importante na realização da produção na medida em que este
consome grande parte da produção, porém, como vendedor da força de trabalho o
capitalista tende a explorá-lo. Sem essa contradição "a tendência natural do sistema será a
de explorar ao máximo a força de trabalho", sempre que esta for amplamente disponível
(Marini, 2000 p. 134).
Nas economias centrais, ou no processo de industrialização clássico, essa

contradição é superada pelo fato da dinâmica capitalista ser canalizada para a mais-valia
relativa, ou seja no aumento da produtividade (devido á. busca pelo lucro-extraordinário),
que acaba diminuindo o valor das mercadorias consumidas pelo trabalhador (menos tempo
de trabalho para produzir uma mercadoria), possibilitando que a força de trabalho seja
menos remunerada já que o necessário para sua subsistência pode ser produzido em menos
horas de trabalho. 0 grau de exploração nessas economias continua aumentando, mas o
aumento da produtividade só se dá na medida em que o capitalista utiliza relativamente
mais capital constante (máquinas, equipamentos) do que capital variável. Dessa forma,
como mostra Marx (1991), apesar da taxa de mais-valia (grau de exploração) aumentar, a
taxa de lucro, dada pela relação mais-valia sobre capital constante mais variável, tende a
cair.
Na América Latina, com uma produção findada principalmente na maior

exploração do trabalho, em vez de no desenvolvimento da capacidade produtiva do
trabalho, há uma diminuição da composição orgânica do capital (relação entre capital
constante e capital variável), segundo Marini (2000). Tal fato somado a exploração
crescente do trabalho tende a fazer a taxa de lucro aumentar.
Esta constatação teórica (aumento da taxa de lucro) encontrada por Marini (2000)
permite explicar os imensos pagamentos de juros realizados pela América Latina. A

superexploração do trabalho não serviria apenas como meio de compensar as perdas dos
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capitalistas mediante o intercâmbio desigual, mas também para a crescente acumulação do
setor financeiro.
Assim, as altas taxas de lucro (bruto) e de juros não seriam justificadas apenas pelo
fato da regido ser atrasada, como poderia ser constatado em Marx (1991), que levaria esta a
decrescer com o tempo; ao contrário, verifica-se uma tendência de crescimento da taxa de
lucro.
A taxa de juros não necessariamente tenderia a crescer, afinal conforme Marx

(1991), não há nenhuma lei que implique que maior parte do mais-trabalho seja destinado
ao capital portador de juros em detrimento do ganho empresarial. Porém, na medida em
que enormes quantias são destinadas ao pagamento de juros; a crescente acumulação do
setor financeiro (ou o aumento da taxa de juros) pode ser explicada pela tendência
crescente da taxa de lucro bruto.

0 quadro teórico de Marini (2000) implicaria numa regido com baixo nível de
desenvolvimento das forças produtivas, com mão-de-obra largamente disponível e numa
produção voltada principalmente para a exportação devido a um mercado interno
reprimido, apesar de nele estarem contidos milhões de pessoas. Ora, este cenário
corresponde plenamente à realidade latino-americana.
importante salientar, que nessas condições de desenvolvimento, a taxa de lucro é
alta, não porque a regido como um todo, seja atrasada e que, portanto, bastaria o
desenvolvimento do capitalismo na região para esta prosperar. A América Latina está
inserida no capitalismo e desenvolve-se com ele, faz parte da periferia do sistema.
Marini (2000, p. 109) defende que a dependência, "entendida como uma relação de

subordinação entre nações formalmente independentes", é reproduzida e ampliada no
continente. 0 autor afirma que até mesmo a industrialização realizada por alguns países, a
partir da década de 30, não configura num processo de ruptura, pelo contrario, ocorre
apenas o "desenvolvimento do subdesenvolvimento" (Gunder Frank apud Marini, 2000 p.

109).
Sendo assim, o processo de ajuste realizado pela América Latina na década de 80,
assim como todo esforço posterior para continuar com o pagamento do serviço da divida,
pode ser interpretado como uma deterioração nas condições de trabalho do pais. Consiste
numa transferência real de valor para o sistema financeiro.
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5. A DÍVIDA PÚBLICA SOB A ÓTICA NEOCLÁSSICA DOS JUROS
Este capitulo se destina a apresentar a visão da corrente de pensamento econômico
no que diz respeito ao pagamento dos juros da divida pública brasileira. Anteriormente,
porém, será apresentado um tópico que analisa a introdução das políticas neoliberais no
pais a partir da década de 90.
Após análise da história recente da divida pública sobre a ótica neoclássica dos
juros, sera retomada, na conclusão, a proposta de extensão da visão marxista. Visão esta,
que é considerada neste trabalho como a que melhor explica a categoria dos juros.
5.1 A Adoção do Neoliberalismo no Brasil

E a partir do governo de Fernando Collor, primeiro presidente diretamente eleito
em quase trinta anos de ditadura militar, que se inicia uma mudança estrutural da economia
brasileira. Este novo paradigma de desenvolvimento, iniciado a partir de 1990 apareceu
como a única alternativa após a crise dos anos 80 e o fracasso dos planos de estabilização
de caráter heterodoxo.
De acordo com Teixeira (1994), a orientação estratégica de cunho neoclássico (ou
neoliberal), constituiu a marca principal de seu governo, e não seus planos de estabilização
(Plano Collor I e II). A política adotada em seu governo que seria continuada por seus
sucessores, Itamar Franco (1992-1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002),
diferente do ajuste de curto prazo, que visava a sustentação do sistema financeiro
internacional (mediante principalmente a desvalorização cambial, aumento do superávit
comercial e na obtenção de novos empréstimos de caráter emergencial), constituiu em
profundas mudanças na estrutura de produção e na distribuição da renda do pais.
A política neoliberal é marcada por um processo acentuado de abertura da
economia, mediante redução das barreiras não-tarifárias e queda das tarifas de importação,
pelo combate ao déficit público, acompanhado por um programa de privatização e
facilidade para o ingresso do capital externo.
As tabelas 5.1 e 5.2 apresentam alguns resultados das contas brasileiras que
ilustram este processo.
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Tabela 5.1 - Importações e Saldo da Balança Comercial no Brasil: 1985-1994.
Ano

Importações Saldo da BC
(US$ bilhões) (US$ bilhões)
13,5
15,0
10,8
20,7
21,0
10,6
15,2
20,6
25,3
13,3
10,5
33,1
-3,5
50,0
53,3
-5,6
59,7
-6,8

1985-1989*
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
* Média Anual
Fonte: BACEN (2004)

Tabela 5.2 - Necessidade de Financiamento do Setor Público e Juros no Brasil:
1985-1994
Ano

NFSP - Operacional
(% PIB)**

5,15
1985-1989*
-1,38
1990
0,19
1991
1,74
1992
0,71
1993
-1,14
1994
**(-) = Superávit
* Média Anual
Fonte: Giambiagi e Além (1999)

Juros Reais Pagos Divida Pública
(% PIB)
5,8
0,93
2,90
3,31
2,97
4,07

O superávit operacional alcançado em 1990, deve-se em parte à grande redução do
pagamento de juros, devido a uma diminuição da divida pública e uma mudança na
metodologia de calculo dos juros, a partir de 1989, segundo Giambiage e Além (1999).
Porém, este superávit é também proveniente de um saldo maior na conta não-financeira, ou
seja, as receitas menos as despesas sem considerar o pagamento de juros (superávit
primário). Tal fato pode ser melhor observado nos próximos três anos em conjunto, nos
quais o considerável aumento do pagamento dos juros (na nova metodologia) não aumenta
o déficit operacional na mesma magnitude.
Em 1994, esta tendência poderia ser considerada mais reveladora, pois apesar do
pagamento de 4,07% do PIB em juros, o setor público obteve um superávit operacional.
Porém, segundo Giambiage (2002), 1994 é considerado um ano atípico já que pelo fato do
fim da corrosão inflacionária da receita do governo (efeito-Tanzi) e pelo aumento da
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arrecadação causada pelo boom dos primeiros seis meses após a implementação do Plano
Real.
Uma simples análise da tabela 5.2, relativo ao o período de 1990-1994, pode
aparentar que o governo tinha finalmente equilibrado suas contas, afinal o déficit
operacional acumulado foi de apenas 0,12 % do PIB. Porém, exatamente no fim deste
período era implementado o Plano Real que tinha como importante ferramenta o
pagamento de taxas de juros elevadas, o que deterioraria as contas do governo.
0 Plano Real, dentro do ideário neoliberal, foi concebido nos mesmos moldes de
outros programas de estabilização aplicados em vários países da América Latina, no final
dos anos 80. De acordo com Mercadante (1999), a implementação do Plano dividiu-se em
três fases.
A primeira refere-se a preparação do Plano que se deu mediante um ajuste fiscal, o
qual implicou em corte dos gastos públicos e do orçamento, na desvinculação das verbas
constitucionais e no aumento das arrecadações. Nesta fase, foi ainda importante a definição
de novos parâmetros para a renegociação da divida dos estados e municípios e a própria
conclusão da renegociação da divida externa (visto no capitulo 3).
A segunda fase do Plano consistiu-se na criação da URV (Unidade Real de Valor),
em março de 1994, com paridade fixa com o dólar e com conversão diária ao Cruzeiro
Real. A conversão era voluntária com exceção dos salários, aluguéis residenciais,
mensalidades escolares e pregos e tarifas públicas. A URV conseguiu gradativamente
acabar com o problema da desindexação da economia, mas, assim como os outros planos,
os cálculos de reajuste provocaram perdas salariais (Mercadante, 1999).
0 grande risco do Plano estava na sua vulnerabilidade externa já que a URV
(referência de preços da economia) tinha paridade com o dólar. Neste contexto, vale
assinalar que o Plano foi implementado num contexto externo extremamente favorável,
com abundância de capitais que eram atraídos ainda por elevadas taxas de juros, que além
de compensarem os déficits em transações correntes (que inclui a balança comercial e o
pagamento de juros) aumentavam as reservas, que chegaram a 40 bilhões de dólares na
implementação do Plano.
Em junho de 1994, é realizada a terceira fase do Plano, na qual tem-se a criação do
Real que trocou a antiga moeda com o objetivo de apagar a memória inflacionária.
Conforme Mercad ante (1999), a estabilidade monetária estava sustentada por três
pilares. 0 eixo fundamental era a abertura comercial indiscriminada, a qual influenciada
ainda pela âncora cambial que sobrevalorizava o real, inundou o mercado interno com
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novos produtos pressionando negativamente os pregos dos produtos nacionais. Os outros
pilares do Plano foram o congelamento inicial dos preços e tarifas públicas e a excelente
safra da agricultura brasileira que diminuiu o custo dos produtos essenciais. Cabe lembrar
que a exportação, nesta época não era atrativa, sendo os produtos direcionados
principalmente para o mercado interno.
Assim, a inflação que tinha alcançado 48,2% em junho chegava a 1,85% em agosto,

e ao contrario dos outros planos de estabilização, esta permaneceu baixa com o passar do
tempo (Mercadante, 1999). A estabilidade monetária parecia coroar o ajuste realizado. 0
pior mal da economia, o grande dragão da inflação tinha sido derrotado.
Porém, para manter o câmbio fixo mediante tamanho déficit comercial era
necessário atrair os capitais especulativos de qualquer forma. A taxa de juros over/Selic
(taxa de juros básica da economia brasileira) atingiu em diversos meses, desde a
implementação do Real até a metade de 1995, patamares superiores a 60% ao ano, de
acordo com o IPEA (2004). A conseqüência imediata da estabilização era o aumento do
endividamento público.
No lançamento do Plano, o Real era cotado a um dólar e tamanho era o otimismo
das autoridades monetárias que, em outubro de 1994, um Real era trocado por 0,84 dólares.
Porém, em 1995, já se assiste uma fuga de capitais e, em mat -go, o governo
estabelece uma minidesvalorização do câmbio de 5,6% e adota um sistema de bandas
deslizantes para o câmbio, que antes era fixo, passando este a flutuar dentro de um
determinado valor máximo estabelecido (Mercadante, 1999).
0 aumento real do PIB de 5,8% ocorrido no ano de 1994 (IPEA, 2004), a exemplo
do que ocorrera nos outros congelamentos de preços, foi conseqüência da sensação de
barateamento dos preços e corrida ao consumo que elevou a produção da indústria. Porém,
estes resultados positivos iniciais logo sairiam de cena uma vez que a política em vigor era
recessiva com juros altos e controle de gastos públicos.
Mesmo assim, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 — 1998),

o superávit primário, que engloba todas as receitas menos as despesas sem considerar as de
juros, apresentou uma piora em relação ao período anterior (1991 — 1994), atingindo uma
média anual de — 0,19% do PIB, contra uma média de 2,93% do período 1991-1994.
Isto devido em parte ao fim do "efeito-Tanzi ao contrário" que consiste em
postergar a liberação de uma verba nominal para que ocorra a perda do valor real nesse

período. Essa retenção momentânea de verba não fazia tanto efeito a partir de 1995
(Giambiagi e Além, 1999).
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Porém, Giambiagi e Além (1999) defendem que realmente houve um aumento das
despesas do setor público que o governo de Fernando Henrique não conseguiu não
conseguiu reduzir em seu primeiro mandato, principalmente por questões constitucionais e
a dificuldade de controlar os gastos dos estados e municípios.
Este aumento da carga fiscal, somado ao aumento da carga de juros, gerou um
grande déficit nominal 28 do setor público para o governo entre 1995 e 1998 (6,81% do PIB
ao ano em média) segundo Giambiagi e Além (1999). Com praticamente o fim da chamada
senhoriagem (impressão de moeda para saldar os compromissos do governo), resta ao
governo financiar-se mediante a venda de títulos.
Assim, desde a implementação do Plano Real (30/06/1994) até o fim de 1998, a
divida pública passa de 147,2 bilhões de reais (33,1% do PIB) para 385,9 bilhões de reais
(41,7% do PIB), conforme BACEN (2004).
E interessante ainda destacar, outro fato importante deste primeiro governo de
Fernando Henrique, diretamente relacionado com a questão da divida pública: o processo
de privatização, que consistia em mais um elemento da política neoliberal adotada.
0 processo de privatização, iniciado no começo da década de 90, intensificou-se
nos anos de 1996 e 1997. Os principais argumentos de seus defensores eram: i) a
privatização traria uma melhor eficiência de produção e melhoria dos serviços e produtos
para a população mediante maior concorrência no setor; ii) o dinheiro arrecadado com as
vendas serviria para, além de financiar os deficits do governo, reduzir até mesmo a divida
pública; iii) a entrada de recursos externos, mediante as venda das empresas para o
estrangeiro melhoraria as condições do balanço de pagamentos (a paridade do Real com o
dólar estava ficando cada vez mais insustentável); e iv) como as empresas estatais
consumiam muitos recursos do governo, a venda possibilitaria que se sobrassem mais
recursos destinados à saúde, educação etc.
Porem, Biondi (1999) apresenta alguns aspectos que podem contestar o principal
argumento teórico a favor da privatização: a melhoria da eficiência. As empresas estatais,
tidas como ineficientes, na verdade foram utilizadas ao longo da década de 80 para segurar
os indices de inflação e beneficiar determinados setores da economia, o que causou
prejuízos ou baixos lucros de algumas estatais. Sendo julgado este papel das estatais como
inadequado, bastaria que fossem descongelados os preços e tarifas públicas, ao invés de

A NFSP no conceito nominal, e no mais no conceito operacional, passou a ser o déficit oficialmente
utilizado pelas autoridades com a consolidação da estabilização (Giambiagi e Além, 1999).
28
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vende-Ias. Prova disso é o imenso lucro das empresas, logo no primeiro ano depois de
realizada a privatização.
Vale considerar, ainda, que as estatais foram também utilizadas para manter o fluxo
de empréstimos externos para o pais, quando o setor privado, devido ao aumento da taxa
de juros, diminui tal captação, contribuindo para o acumulo de dividas ao longo dos anos
80. Além disso, dentro da política de austeridade fiscal, as estatais passaram a ser
impedidas de realizar investimentos.
Porém, outros aspectos apontados por Biondi (1999), mostram um caráter ambíguo
da política econômica, no que diz respeito ao ajuste fiscal: o governo assumiu parte da
divida das estatais; as dividas que permaneceram sob responsabilidade dos compradores
naturalmente serão pagas com o futuro lucro da própria empresa privatizada; as vendas
foram financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) mediante pequenas entradas, longos prazos e taxas de juros abaixo do mercado;
o governo aceitou "moedas podres" como parte do pagamento, ou seja, títulos antigos do
governo, como o da Divida Agraria, que podiam ser comprados por até 50% do seu valor
no mercado secundário (neste caso a entrada de dinheiro é nula — o governo sO recebe de
volta uma parcela de sua divida em títulos); o governo executou demissões em massas de
trabalhadores antes de privatizar as empresas, arcando, portanto, com todas as garantias
trabalhistas; o governo assumiu compromisso com os fundos de pensão e com os futuros
aposentados das empresas privatizadas; foram realizadas publicações falsas acerca dos
lucros das estatais e do valor arrecadado com as privatizações; devido ao fato da maioria
dos compradores das estatais serem estrangeiros possibilitou uma intensificação na
remessa de lucro; a compra das estatais foi realizada por preços irrisórios, pois muitas
empresas foram pagas com os lucros de apenas um ou dois anos de atividade.
Estes argumentos que mostram uma clara perda de receita do governo (ao contrário
do que determina a política de ajuste fiscal), aparentemente só podem ser explicados pelo
exercício de corrupção ou pela pressa em realizar as privatizações na tentativa de manter a
paridade do real com o dólar. "0 Estado brasileiro se tornou duplamente mais pobre:
aumentou os passivos e diminuiu os ativos" (Gonçalves e Pomar, 2002 p. 23).
Em 1998, a grande disponibilidade de capitais, extremamente importante para o
sucesso do Plano Real chegava ao fim. 0 fim da liquidez internacional que começara com
a crise asiática em 1997, resultando na moratória Russa em 1998, logo chegou ao Brasil,
assim como na maioria dos países subdesenvolvidos. A fuga dos capitais voliteis
provocou, além de um aumento da taxa de juros, uma crise cambial. Para tentar manter a
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paridade do dólar o governo queimava suas reservas conquistadas ao longo da década de
90. As perdas de divisa chegaram a atingir 1 bilhão de dólares por dia (Giambiagi, 2002).
Entre 1997 e 1999, as reservas brasileiras diminuíram em 23 , 7 bilhões de dólares, de
acordo com BACEN (2004).
0 Brasil já em 1998, assina um acordo com o FMI que estima o envio de 30 bilhões
de dólares para o pais durante os próximos quatro anos. Este foi o maior empréstimo já
realizado Fundo Monetário no mundo. Mesmo assim, já estava claro que a manutenção do
Real em igualdade semelhante ao dólar era insustentável.
Em janeiro de 1999, o Brasil desvaloriza sua moeda e passa a adotar uma política
de câmbio livre. 0 aumento do dólar acaba pressionando os preços dos produtos internos,
pelo fato de muitos deles serem produzidos com insumos importados e de que outros se
destinam A. exportação, que passa a ser novamente mais atrativa do que a venda no
mercado interno.
Porém, o Plano Real conseguiu acabar com a memória inflacionária e com a
desindexação da economia (não há repasse para as perdas do poder de compra) e o
combate à inflação - objetivo último assinalado pelo governo — pode ser feito mediante
uma política monetária e fiscal recessiva, mesmo que o problema não seja de demanda , e
sim externo, é com a contração desta que se busca o objetivo.

5.2 Pagamento dos Juros a Qualquer Custo
0 acordo com o FMI exigia uma série de medidas a serem adotadas na conduta da
política fiscal e os defensores de políticas fiscais mais rígidas passaram a ter uma maior
influência nas decisões políticas do pais. Assim, de acordo com Giambiagi (2002), o
segundo governo de Fernando Henrique (1999 — 2002) consistiu numa mudança cultural na
condução das finanças públicas do Brasil. A austeridade passou a ser valorizada como
principio de gestão pública.
neste contexto que o pagamento de juros, totalmente de acordo com a lógica da
teoria neoliberal, atinge o ápice da política econômica, com o estabelecimento, pela
primeira vez, mediante o acordo com o FMI, da meta de superávit primário (receitas menos
despesas sem considerar as de juros). Assim, o importante para economia é cumprir esta
meta e não, por exemplo, uma meta de superávit nominal ou mesmo de um pequeno déficit
que equivaleria a todas receitas menos as despesas, incluindo as de juros. Ou seja, as
contas do governo podem ser deterioradas pelo pagamento de juros mas não por outros
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motivos como despesas com pessoal, gastos em saúde, educação ou infra-estrutura. A meta
de superavit primário define o pagamento dos juros como sagrado, não importa de onde
venha este recurso.
Esta meta, desde que implementada em 1999 até 2003, foi sempre cumprida,
diferentemente da meta de inflação, que por várias vezes não foi cumprida mesmo depois
de ainda ser revista (aumentada) e ter sua margem de tolerância ampliada frente ao que
inicialmente fora acordado.
Tabela 5.3 — Meta de Superávit Primário e Resultado Obtido: 1995-2003.

Ano Meta (Y0 do PIB)
1995

Superávit Primário ( Y° do PIB)
0,36

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

-0,09
-0,91
0,01
3,28
3,55
3,70
4,06
4,32

3,1
3,4
3,35
3,88
4,25

Fonte: BACEN (2004).

No segundo governo de Fernando Henrique (1999-2002) o superavit primário
médio anual foi de 3,55% do PIB, conforme o BACEN (2004).
Vale considerar, porém, que tanto no primeiro como no segundo governo de
Fernando Henrique, os gastos do setor público federal cresceram consideravelmente em
todos os grandes agregados: despesas com pessoal (devido ao peso dos inativos);

beneficios do INSS; transferências a estados e municípios; e "outras despesas". No
primeiro governo os gastos não financeiros do Governo Central cresceram em termos reais
(utilizando o deflator implícito do PM) 6,9%, enquanto que no segundo, 5,1%. Apesar da

atenuação deste crescimento no segundo governo, o mesmo foi ainda, muito superior ao
crescimento do PIB (Giambiagi, 2002).
Entretanto, afirma o autor, ao mesmo tempo em que as despesas aumentaram houve
também um grande aumento da carga tributária. A receita bruta do governo passou de

16,5% do PIB em 1991-94, em média, para 18,6% em 1995-98, e 22,7% em 1999-2002,
explicando, portanto a melhora do resultado primário no segundo governo de Fernando
Henrique. De acordo com Giambiagi (2002), duas contribuições especificas foram as
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grandes responsáveis por este expressivo aumento da carga tributária: a Contribuição

Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF) e a Cofins.
Mesmo com um aumento das despesas públicas em relação ao PIB, Giambigi

(20002) não deixa de assinalar a criação de condições para que várias reformas legais e
constitucionais fossem realizadas, como as mudanças que afetaram a Previdência Social,
em 1998, e a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, permitindo um
ajustamento estrutural das contas públicas.
Da mesma forma que no âmbito federal, os resultado fiscais dos estados,
municípios e empresas estatais apresentaram melhoras devido, segundo Giambigi (2002),
ao amadurecimento progressivo das ações do governo federal e a uma mudança cultural na

administração pública nos níveis local e estadual.
Porém, deve-se ressaltar que o motivo desta mudança não é o "amadurecimento"
das autoridades, como defende Giambaigi (2002), mas a possibilidade da continuidade do
pagamento de juros mediante a obtenção do superávit primário conforme acordado com o
Fundo.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, que aparentemente mostra-se como
uma importante conquista devido is restrições dos gastos exorbitantes das autoridades
políticas, que deixavam endividados os governos para seus sucessores, pode ser vista sobre
outra ótica. Gonçalves e Pomar (2002) alertam que a Lei não prevê punições para casos de
desvios de dinheiro ou negligência administrativa, por exemplo, mas prevê a prisão de um
a quatro anos de um prefeito ou governador que contrate professores, médicos, policiais ou
implante programas sociais sem a devida

autorização de despesa mediante o

correspondente aumento da carga tributária. A Lei, ainda segundo os autores, ajuda a

que sejam provenientes de ilegalidades ou
in-esponsabilidades flagrantes. A "Lei resume-se ao seguinte: os prefeitos e governadores
devem priorizar, custe o que custar, o pagamento das dividas financeiras" (Gonçalves e
consolidar dividas anteriores mesmo

Pomar, 2002 p. 17).
Assim, é também com as mudanças na Previdência realizadas em 1998; com a

própria reforma da Previdência aprovada no governo Lula, em 2003; com as alterações
constitucionais - como a desvinculação de receitas e despesas (os impostos são criados
para atender determinado fim, a desvinculação permitiria que constitucionalmente as
receitas podessem ser destinadas para pagamento de juros); e com outras reformas em
pauta como a Tributária, a Trabalhista, a Universitária e a autonomia do Banco Central

(que no fim visa tirar das mãos do governo eleito, a política monetária).

96

0 motivo de todas estas reformas é aumentar as receitas públicas e diminuir as
despesas. Mesmo que existam privilégios e impostos injustos para determinadas classes
sociais, facilidade para sonegação etc., o que motiva a realização dessas reformas, não é a
moralidade, e sim o ajuste fiscal. 0 debate não consiste em como atingir uma sociedade
mais justa e igualitária e sim como aumentar o superávit primário para o pagamento de
juros.
0 pagamento dos juros, entretanto, não é compensado pelo superávit primário. A
diferença entre essas duas categorias acaba sendo o déficit público (ou necessidade de
financiamento do setor público). Dessa forma, o pagamento dos juros é realizado mediante
o aumento do endividamento, conforme pode ser observado nas figuras 5.1 e 5.2.
Figura 5.1 — Juros, Superávit Primário e Necessidade de Financiamento do Si'
Público. Brasil: 1999-2003.
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Figura 5.2 — Evolução da Divida Pública brasileira: 1995-2003.
R$ bilhões

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

o
jan/95

jan/96

jan/97

jan/98

jan/99

jan/00

ja n/01

jan/02

jan/03

Fonte: BACEN (2004)

Esta política de ajuste fiscal vem sendo mantida no governo de Luis Inácio Lula da
Silva iniciado, em 2003, apesar de sua eleição ter sido considerada histórica, uma vez que a
oposição chegou finalmente ao poder no pais.
A meta de superávit primário para o ano de 2003, que estava inicialmente acordada
em 3,88% do PIB, foi, no inicio do governo Lula, elevada para 4,25% do PIB (Patu, Souza
e Cruz, 2003). Para que a meta fosse cumprida o governo anunciou um corte de 22,75% no
orçamento previsto para 2003, equivalendo a mais de 14 bilhões de reais. Porém, conforme
Mugnatto (2004), nem este orçamento planejado foi totalmente executado.
E importante destacar que nos acordos realizados com o Fundo, até mesmo os
investimentos das estatais que posteriormente gerariam lucros são considerados gastos e
devem ser controlados.
Para se ter uma idéia do tamanho da economia do governo para o pagamento de
juros, o valor de 145,21 bilhões de reais pagos no ano de 2003, equivale a 81 vezes o gasto
do programa Fome Zero (programa vitrine do governo). 0 pagamento de juros também foi
superior aos gastos do ministério da Saúde (R$ 30 bilhões) e da Previdência Social (R$
110 bilhões — maior previsão de gastos do governo para o ano) 29 . Só o aperto fiscal
adicional (R$ 8 bilhões) necessário para cumprir a meta de superavit primário que passou

29

Folha de São Paulo. 31 de janeiro de 2004.
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de 3,88% para 4,25% do PIB equivale ao valor suficiente para manter todas as
universidades federais do pais por um ano, conforme Patu, Souza e Cruz (2003).
Mesmo com tamanho aperto fiscal, o déficit das contas do governo, em 2003, foi
superior aos R$ 79 bilhões, já que os gastos com juros totalizaram R$ 145,21 bilhões
(9,5% do PIB). Como a economia feita com o superávit primário de R$ 66,2 bilhões
(4,32% do PIB em 2003) não é suficiente para pagar os juros, o governo precisa de novos

empréstimos para honrar seus compromissos, aumentando sua divida total - em 2003, esta
atingiu R$ 913,15 bilhões.
Portanto, somente para manter a divida constante, seria necessário mais que dobrar
a meta de superávit primário. Desta forma, se não fossem realizados novos empréstimos,
pagar-se-iam todos os juros e a divida total continuaria a mesma. A conclusão é simples: a
diminuição da divida através do ajuste fiscal é praticamente impossível.

Esta análise, apesar de esclarecedora, não é aconselhável segundo alguns autores.
Giambiagi (2002) deve-se analisar a evolução da divida pública em relação ao PIB, pois
não é relevante se essencialmente a divida tenha aumentado, mesmo que em termos reais,

mas sim se a relação divida/PIB aumentou. Esta relação é um melhor indicador da
capacidade de pagamento desta divida, ou seja, se a divida aumentar na mesma proporção
do PIB, as condições de pagamento não foram deterioradas - principal preocupação do
autor. A figura abaixo ilustra a relação divida/PIB desde o inicio de 1991.

Figura 5.3 — Evolução da Divida Pública no Brasil: ja n/91 — dez/03
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99

Ao observar a figura 5.3, a conclusão constada (de impossibilidade de diminuição
da divida mediante o ajuste fiscal) não mudaria. A divida pública, em termos percentuais
do PIB que vinha caindo durante a primeira metade da década de 90, começa a subir
extraordinariamente depois da implementação do Plano Real, em junho de 1994 e
continuou subindo depois na fase de mega-superavits primários. A divida pública que, em
janeiro de 1995, equivalia a 29,4% do PIB, chegou a 41,7%, no fim de 1998, e a 58,2% no
final de 2003.
Outro fato aspecto importante que pode ser observado na figura 5.3 é a constatação
de que o Plano Real foi sustentado pelo crescimento relativo impressionante da divida

interna. Assim, a tendência de perda relativa de importância da divida externa apresentada
durante o fim da década de 80 (figura 3.2) e inicio da década de 90, foi reforçada em 1994.
A relação divida/PIB, inclusive, começou a diminuir a partir de 1984, devido ao processo
de renegociação da exuberante divida da década de 80, que diminui seu componente

externo. Porém, as políticas de altas taxas de juros implicaram num aumento da divida
interna que passaram a representar a maior parte da divida pública, sendo responsável pelo
seu grande crescimento a partir do primeiro governo de F1-1C. A figura 5.4 ilustra
claramente esta evolução.
Figura 5.4 — Divida Interna e Externa Publica: jan/1991 — dez/2003
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A divida pública interna chegou a representar mais 94% da divida pública total, em

1998, na tentativa de manter o Real em paridade com o dólar No fim de 2003, a divida

100

interna representou 79,6% da total. Os períodos de grandes desvalorizações cambiais,
como março de 1995, janeiro de 1999 e agosto de 2002, marcam os picos de crescimento
relativo da divida externa assim como os picos de crescimento da divida total (figura 5.3).
Conforme já destacado, a política do governo Lula continua com o esforço de
manter o pagamento do serviço desta grande divida. 0 governo, inclusive, acertou no ano
de 2003, o quarto acordo com o FMI desde 1998, apesar do pais não estar passando por
nenhuma crise financeira. Neste novo acordo o pais deve receber de 12 a 15 bilhões de
dólares. Deste valor, o Brasil já tinha direito a receber 8 bilhões como a última parcela do
acordo de 30 bilhões, realizado em 1998 — este acordo foi prorrogado em 2001 e depois em
2002 (Mugnatto, 2003).
Os acordos com o Fundo dirigem a orientação da política econômica brasileira
exatamente em consonância a lógica da teoria neoclássica de juros. Ou seja, para que haja
uma redução dos juros, é necessário diminuir o risco de investir na divida pública de forma
que o pais possa conquistar assim a chamada credibilidade.
Esta lógica é defendida por Giambiagi (2002). 0 autor afirma que para que a
relação divida/PIB caia, é necessária a sustentação de superivits primários superiores a
3,5% do PIB para que o pais conquiste credibilidade e com o passar do tempo a trajetória
dos juros passe a ser declinante. Assim, com uma diminuição gradativa das taxas de juros,
o PIB passaria a crescer, diminuindo então a relação divida/PIB. Com esta relação
reduzida, o superávit primário poderá também diminuir restando mais recursos para o pais
gastar em outras Areas.
0 autor defende, inclusive, que o grande aumento da relação divida pública/PIB
tenha sido resultado apenas do reconhecimento de antigas dividas pela unido (que não
eram contabilizadas nas estatísticas) e das duas desvalorizações cambias de 1998 e 2002,
devido a um cenário externo desfavorável.
Entretanto, o problema da lógica do argumento da teoria neoliberal é passar por
elemento de caráter subjetivo que é tido como certo: a manutenção de políticas econômicas
sólidas implicará que a restauração da "credibilidade" do mercado.
Dessa forma, a solução para o problema então seria a busca da confiança do
mercado, afinal, o pais tem uma credibilidade abalada perante os investidores devido as
suas diversas moratórias e aos seus dez anos de hiperinflação. Não se pode, de maneira
nenhuma contrariar as vontades desse misterioso mercado, para que este não exija
rentabilidades tão altas nem prazos tão curtos para emprestar dinheiro ao governo.
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E, para a conquista dessa credibilidade, é sempre posto um conjunto de
condicionalidades que precisam ser superadas, para que no longo prazo todos desfrutem da
queda de juros e dos próprios beneficies do neoliberalismo. Nada garante, porém, que
quando essas condições sejam superadas, outras sejam impostas, e os beneficios
prometidos a todos continuem nas mãos de poucos.
Desde de 1990, esta conduta vem sendo mantida, já foram efetuadas a abertura
comercial, a desregulamentação da circulação dos capitais, a estabilização monetária, as
privatizações e algumas reformas consideradas essenciais e os indicadores sociais não
apresentaram melhoras, pelo contrario. Segundo a teoria neoliberal, esta melhora não
aconteceu ainda, naturalmente, porque não foram realizadas todas reformas necessárias,
como as que estão ainda em debate no governo e claro, outras que deverão surgir.

Este argumento, baseado na conquista da confiança do mercado, acaba tendo como
objeto último de política econômica a atração de capitais voláteis como requisito
necessário para o desenvolvimento.
Porém, contrapondo-se A. visão neoclássica, a revisão histórica da divida brasileira
bem como a análise do desse problema em outros países, realizadas ao longo desse
trabalho, levou a uma constatação crucial sobre o comportamento desses capitais voliteis:
a influência desses capitais nos preços dos títulos da divida, e assim nas taxas de juros
pagas pelo setor público, depende basicamente da liquidez do mercado internacional e não
da realização ou não das políticas econômicas exigidas.
A liquidez do mercado internacional faz com que as taxas de juros pagas pelo
governo comportem-se em ciclos de pequena ou mesmo de grande duração (como as
grandes crises da divida na América Latina). A diminuição da liquidez internacional
ocorre, geralmente quando há uma excessiva quantidade de capitais direcionada para
determinado pais, e pode ser desencadeada, seja por aumento dos rendimentos
considerados mais seguros, seja pela possibilidade de não continuidade do pagamento do
pais em questão, ou até mesmo de um outro pais. Assim, um pais entra em crise devido
uma fuga generalizada de capitais voláteis, os quais passam a exigir juros maiores e prazos
menores para permanecerem com seus investimentos.
A fuga desses capitais voláteis, capitais de curto prazo, acabam provocando a crise
em países subdesenvolvidos, pois causam uma pressão cambial (maior procura por dólar).
A crise, que geralmente é acompanhada por uma crise na balança comercial, pode ser
iniciada também, além dos fatores mencionados no parágrafo anterior, por uma retração do
comércio nacional, por uma supersafra em outros países, ou uma má safra no pais em
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questão, que acabaria diminuindo o valor das exportações, podendo comprometer as
reservas e assim o pagamento dos juros externos.
Em épocas de crise nas contas externas, ou num período imediatamente anterior as
mesmas, ocorre uma fuga de capitais, não só das aplicações de curto prazo. Há também um
aumento das remessas de lucros e de outras formas de envio de divisas para fora (inclusive
de maneira ilegal), com intuito de preservar ou aumentar o valor de seus ativos na moeda
local. Este fenômeno acaba agravando a própria crise do câmbio.
Neste contexto de crise cambial, os juros internos aumentam para amenizar a fuga
de capitais e também para incentivar os agentes domésticos a captarem recursos externos
(devido às altas taxas internas). Os juros altos servem ainda para controlar a inflação, que
conforme já visto, sofre grande pressão com o aumento do dólar. Vale destacar que parte
da divida pública interna é indexada ao câmbio, sofrendo também influência da crise
cambial. Explica-se assim a deterioração no pagamento do serviço da divida, tanto interna
quanto externa, em épocas de crise no balanço de pagamentos.
Uma análise da divida mobiliaria (dividas em títulos) brasileira, por exemplo,
poderia ser realizada com os dados do BACEN (2004), que naturalmente mostrariam que
em épocas de crise, além do aumento da taxa de juros, há uma diminuição nos prazos de
resgate dos títulos e um aumento da emissão de títulos indexados ao câmbio ou até mesmo
a algum índice de preços. Num momento de liquidez internacional, o efeito seria o inverso.
interessante salientar que mesmo em momento de liquidez, apesar da melhora
(diminuição da taxa de juros, alargamento dos prazos, diminuição dos títulos indexados ao
câmbio etc.), as contas públicas permanecem deterioradas. A diminuição das taxas de
juros, seja nos termos nominais ou reais, por exemplo, assim como o aumento dos prazos
dos títulos, não podem exceder um determinado limite, pois os investidores preferiam
resgatar esses títulos ao invés de receber pequenas remunerações. Caso o governo queira
simplesmente abaixar os juros e não vender títulos da maneira que o mercado queira, os
detentores dos mesmos simplesmente vão querer reaver seu dinheiro e o Estado não terá
como pagar, pois além de precisar estar constantemente rolando sua divida, ele necessita
financiar o próprio pagamento dos juros (parte que não é realizada por meio do superávit
primário).
Fica evidente, portanto, que o nível da taxa de juros não depende somente da meta
escolhida para inflação, ou seja, os preços podem cair ou mesmo ter uma grande
expectativa de queda, e ainda assim a taxa de juro poderá não cair.
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Dessa forma, o gasto com juros em países subdesenvolvidos como o Brasil se
mantém elevado mesmo em períodos de grande liquidez (figura 5.5).
Figura 5.5 — Pagamento de Juro sobre a divida Pública: 1995-2003
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Fonte: BACEN (2004)

Os períodos de crise em um pais podem ser acompanhados pela evolução do risco
pais, que nada mais é do que a diferença da taxa de juros paga pelo principal titulo externo
deste pais e a taxa de juros paga pelos títulos do Tesouro americano (considerados de risco
zero) multiplicada por 100. Além da divulgação de risco pais, as agências publicam notas
que influenciam altamente os investidores, que acabam agindo sob o chamado efeito
"manada", isto 6, grandes fugas ou até mesmo grandes entradas de capitais voláteis.
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Figura 5.6 — Evolução do Risco Pais do Brasil: jan/9:5 — dez/03
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De acordo com os picos da figura acima, pode-se perceber claramente os períodos
em que o pais passava por crises de liquidez. Os principais períodos de crise, desde a
adoção do Plano Real, culminaram na adoção das bandas cambiais em março de 1995, e na

desvalorização cambial de 1999 e de 2002.
Sob a ótica neoliberal, as explicações para essas crises de liquidez em um pais são
sempre simples. Estas seriam resultados do abalo causado por uma crise em outro pais, de
um atentado, de eleições, ou qualquer outra coisa que se queira inventar. Estas causas não
necessariamente são falsas e realmente influenciam num momento de especulação, mas
isto de maneira nenhuma é a raiz do problema.
0 problema de países como o Brasil é estrutural, reside no fato da grande
dependência externa,

principalmente do comportamento dos capitais voláteis.

neoliberalismo não acaba com esse problema, e sim o agrava, pois além de permitir uma

total liberdade de capitais, faz todos os esforços possíveis para atrair mais desses capitais.
Como já destacado, a melhoria de certas variáveis no período posterior A. crise não
se deve ao fato de se terem realizado reformas ou mantido políticas econômicas "sólidas"
mas sim ao fim da crise de liquidez.
Assim, por exemplo, achar que depois de 2003 (período de grande fluxo de capitais
para os países subdesenvolvidos) o Brasil dará uma guinada em seu desenvolvimento é
ignorar a história. 0 ano de 2004 poderá continuar sendo bom para o pais sob o aspecto da
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atração de capitais; o de 2005 também, mas uma hora, cedo ou tarde, a liquidez irá acabar.
Durante este intervalo, análises econômicas poderão ser feitas comparado-se a evolução
das variáveis ao ano de 2002 (ano de crise), exaltando-se as políticas adotados pelo
governo no período da crise, ou posterior a esta. Tais análise, porém, serão imcompletas.
Análises semelhantes também podem ser feitas, e realmente são, comparando-se os
períodos de crise como o de 1982, as das moratórias executadas no fim dos anos 80, e da
crise de 98 com o período imediatamente posterior. A conclusão, naturalmente, respaldará
todas medidas adotadas, com os dados mostrando "claramente" todos sinais positivos.
Porém, tendo como foco de análise a luz da história, verifica-se que as medidas
adotadas não têm como objetivo possibilitar que os beneficios sejam alcançados por todos
mas sim permitir que se continue a transferência dos recursos públicos para determinados
segmentos da sociedade.
Neste contexto, a política de combate à inflação (cujo principal instrumento é o
aumento de juros), assim como a de superávit primário, cai como uma luva no grande
negócio que é a compra de títulos públicos, e por isso ambas são tão veneradas e
constituem a principal meta de governo.
Para concluir, deve-se ressaltar que este capitulo apontou para a impossibilidade de
estruturação das contas públicas por meio das políticas de caráter neoliberal e, também
mediante essas políticas, para a possibilidade da manutenção do pagamento das altas taxa
de juros. Não foi o objetivo do capitulo analisar profundamente o custo social da adoção do
neoliberalismo, desse modo não se deteve diretamente na verificação da evolução de
variáveis como o crescimento do PIB, desemprego, remuneração real do trabalho,
distribuição de renda, entre outros indicadores econômicos e sociais, que refletiriam as
condições sociais cada vez mais precarizadas
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6. CONCLUSÃO
A principal consideração, ao final deste estudo, consiste na veri ficação de que a
política neoliberal adotada no Brasil, no inicio dos anos 90, não tem como resolver o
problema do endividamento público do pais.
A abertura comercial, a livre mobilidade de capital, a diminuição do Estado, que
nos modelos da teoria neoliberal levariam a sociedade a atingir o "ponto ótimo" (ou a
maximização do bem-estar da sociedade), acabou deixando

o pais extremamente

vulnerável a qualquer crise externa.
No que diz respeito aos juros, a política econômica atinge o ápice da visão
neoliberal com adoção de mega-superivitis primários, a partir de 1999. 0 pagamento dos
juros da divida pública torna-se a prioridade máxima do governo, uma moratória, qualquer
que seja a soma devida, é algo totalmente inadmissível. Esforços nesse sentido começaram
a ser implementados desde 1982, para a continuidade do pagamento do serviço da divida
externa, mas é a partir da adoção e cumprimento das metas de superávit primário que esta
política fica enfática. E necessário pagar os juros custe o que custar, nem que para isso
sejam cortados recursos de áreas essenciais.
Naturalmente, respaldando todo esse esforço de manter intacto o serviço da divida,
assim como a política de combate à inflação, existe uma teoria (ou uma ideologia) que
afirma ser esta a única maneira de diminuir o pagamento de juros e de conquistar um
desenvolvimento ou crescimento sustentável. Para tal fim, esta teoria passa,
necessariamente, por um argumento subjetivo e até mesmo vazio conceitualmente, o da
conquista da credibilidade, ou confiança do mercado; que no fundo consiste na conquista
da confiança de investidores que, além de receberem os voluptuosos juros da divida
pública, ganham com a oscilação dos preços dos títulos em momentos de crise e de
liquidez, comprando-os quando estão em baixa e vendendo-os quando estão em alta.
Nesse sentido, complementando a reflexão principal deste trabalho, ressalta-se uma
outra importante conclusão: a adoção da política econômica baseada na visão neoliberal
dos juros tem como objetivo, ou pelo menos como resultado, a continuidade dos altos
pagamentos do serviço da divida.
Diferentemente do que ocorreu com a adoção do liberalismo que levou à crise de
1929, ou com o excessivo número de empréstimos que culminou na crise de 1982, a
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adoção das políticas neoclássicas a respeito dos juros permitem que a acumulação seja
mantida.
A crise de 1929 caracteriza-se pela não-realização total da acumulação, na medida
em que ocorreu uma superprodução de mercadorias em escala mundial. A crise de 1982,
assim como todas outras crises financeiras — inclusive a de 1929 — também consistiu numa
não realização da acumulação prevista, na medida em que as taxas de juros estabelecidas
eram impossíveis de serem pagas.
A adoção do neoliberalismo, entretanto, no que diz respeito ao pagamento das
dividas públicas, permite que a acumulação seja realizada, uma vez que sejam efetuados
todos os esforços para cumprir os contratos (pagamentos sobre as taxas estabelecidas).
Neste trabalho, a proposta de extensão da visão marxista procurou explicar
teoricamente este fenômeno. Os altos níveis de pagamento de juros são realizados
mediante uma superexploração do trabalho. De acordo com a lógica de elevados superivits
primários, o governo mantém altas as taxas de impostos, sem haver um retorno à altura de
seus gastos, nem mesmos em áreas essenciais como saúde, educação, saneamento entre
outras, já que parte considerável desta receita deve ser gastas com os juros. Ora, um
aumento da incidência dos impostos sobre a renda da sociedade, aliada a uma diminuição
das transferências do governo a esta sociedade, naturalmente representa uma menor
remuneração pelo trabalho.
Esforços em promover o ajuste fiscal, portanto, tendem a aumentar, indiretamente,
a taxa de exploração do trabalho (relação entre mais-valia e capital variável), permitindo a
continuidade da acumulação em taxas elevadas. Em se tratando dos pagamentos de juros,
essa acumulação não se destina ao empregador do capital (capitalista industrial), mas sim
ao setor financeiro, que nem mesmo precisa ser proprietário do capital.
Algumas vezes, porém, os pagamentos das taxas de juros são muitos elevados e a
acumulação não pode se realizar nestes níveis, pois seria maior que a taxa de exploração
vigente na sociedade. Dessa forma, adotando-se a política indicada pela teoria neoliberal,
novos empréstimos emergenciais, de forma cartelizada, são realizados para manter o
pagamento de juros que acabam, pelo menos momentaneamente, atenuando as taxas de
juros e os prazos de resgate do principal da divida.
Estes empréstimos, que aparentemente são generosos (chamados até mesmo de
ajuda), têm como resultado um constante teste do limite da capacidade de pagamento do
pais (entendido aqui como o limite relativo ao grau máximo de exploração, e não na

108

capacidade de pagamento que propicie um desenvolvimento econômico e social), que
possibilite a acumulação por meio das elevadas taxas de juros.
Pior que este fenômeno, porém, é o cumprimento das condicionalidades que são
impostas a estes empréstimos que, conforme visto, aumentam o grau de exploração do
trabalho e assim também o limite de acumulação.

Hinkelammert (1989 p. 36) ilustra bem todo este processo: "0 agiota sempre se
preocupa em que a divida do devedor seja impagável. Cultivando a sua imagem de
generosidade, explora o devedor até a morte e até a morte o devedor tem que agradecer ao
usurário a graça de não ter resgatado dele o impossível de cobrar".
Para resolver este problema, obviamente, seria

necessário abdicar da teoria

neoliberal. A análise da história da divida pública brasileira, bem como do problema do
endividamento em outros países, realizada nos capítulos iniciais desse trabalho, teve como
objetivo, além de compreender melhor as causas do endividamento brasileiro, verificar
como o problema da divida foi encarado em diversas situações da história.
Nesse sentido, o que salta aos olhos é que a pior opção que um governo poderia
adotar, segundo a teoria neoliberal, — a moratória, é justamente a que melhor resultado
pode trazer para os devedores. Como ocorreu nos casos da década de 30 na América
Latina, ou do repúdio ao pagamento da divida dos estados dos Estados Unidos no século
XIX, e da União Soviética em 1917, e das dividas de guerra alemãs.
Este quadro leva a um questionamento aparentemente simples — se a divida é
impagável, por que o governo brasileiro esforça-se para pagá-la? Afinal a história
demonstra que, mais do que uma necessidade econômica, esta é uma decisão política.
Fundamentos jurídicos pelo fim ao pagamento, tanto no direito nacional quanto no
internacional, também não faltam.
Compreende-se que a decisão de suspender o pagamento da divida implicaria em

várias outras medidas de grande porte (como restrições ao livre comércio e ao movimento
de capitais) que poderiam resultar numa ruptura dos atuais padrões de distribuição da
renda. No cenário externo seria também possível buscar uma maior aproximação entre os
países subdesenvolvidos, principalmente na América Latina, uma vez que suas realidades e
interesses são comuns.
Claro que uma mudança estrutural dessa magnitude seria dificil, afinal diversos
setores da sociedade beneficiam-se da política atual, não só os relacionados ao setor
externo, mas também ao interno como no caso do financeiro. Haveria, portanto, uma forte
resistência, mesmo que tais mudanças apontem para o favorecimento da maioria.
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0 anseio por mudanças significativas na economia e na política do pais ficou
evidente por ocasião das eleições presidenciais de 2002, quando supostamente esta maioria
expressou sua esperança em melhores condições de vida e menor subordinação aos
interesses externos e das elites locais. Entretanto, apesar do atual governo pregar uma
mudança com responsabilidade e com cautela, este continua aplicando a política neoliberal
em sua essência.
A dificuldade em romper com os rumos da estratégia neoliberal talvez resida na
força ideológica de suas propostas, que acabam por convencer a sociedade, e até mesmo
analistas e estudiosos, pela força de sua argumentação subjetiva, pela pressão da midia e
pela ampla aplicação de seus preceitos em escala planetaria, resultando numa aparente falta
de alternativas. Os argumentos que apontam para um novo rumo remetem imediatamente a
ameaça de isolamento frente a fragilidade individual de cada pais.
Até mesmo a crise de valores do atual momento histórico contribui para o
fortalecimento das políticas neoliberais, pois quando o materialismo e o individualismo
predominam, a crença em uma sociedade mais justa e solidaria passa a adquirir contornos
ilusórios. Vislumbra-se, desse modo, um horizonte desolador.
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