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Editorial
O número 12 da Revista de Economia Política e
História Econômica – REPHE – inicia-se com o tema da
economia regional maranhense e a cultura do algodão
no início do século XX, conforme exposta por Marize
Helena de Campos. Livio Lavagetti apresenta um
apanhado das políticas econômicas relacionadas com
as transformações do sistema financeiro nacional entre
1964 e 1989. Leonardo Fernando Cruz Basso realiza um
interessante estudo de verificação de um modelo
empirico de câmbio e Luiz Eduardo Simões de Souza faz
um painel da evolução estrutural da economia argentina
entre 1943 e 1983. Vitor Schincariol e Felipe Loureiro
preenchem a seção de resenhas, com analises dos livros
de
Alan
Greenspan
e
Renato
Perissinoto,
respectivamente.
Agradecemos a colaboração dos autores e de
Brunna Bozzi, que, em caráter interino, realizou a revisão
deste número.

Os Editores
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Farrapos de algodão: observações acerca da
economia maranhense na primeira metade do
século XX
Marize Helena de Campos1

Ao iniciar-se o século XX, São Luís era uma cidade onde o
fausto e a riqueza econômica ecoavam de um passado não
distante.
O algodão (e em menor escala o arroz)2, que durante
décadas no século XIX, representara fontes de lucros, tornara-se
o

grande

responsável

pelo

desequilíbrio

econômico

maranhense3. Sua qualidade, resultado da precária tecnologia
1

Mestre em História Social FFLCH-USP. Doutoranda em História Econômica FFLCH-USP /
ICS-Universidade de Lisboa. Professora do Departamento de História da Universidade
Federal do Maranhão-UFMA. marizehc@usp.br.
2
O surgimento da grande lavoura algodoeira maranhense foi assim descrita por Celso
Furtado. Formação econômica do Brasil. SP: Cia. Ed. Nacional, 1980, 17. ed. p.91. “Tão
importante quanto a ajuda financeira, entretanto, foi a modificação no mercado mundial de
produtos tropicais provocada pela guerra de independência dos EUA e logo em seguida pela
revolução industrial inglesa. Os dirigentes da companhia perceberam desde o início que o
algodão era o produto tropical cuja procura estava crescendo com mais intensidade, e que o
arroz produzido nas colônias inglesas e principalmente consumido no sul da Europa não sofria
restrição de nenhum pacto colonial. Os recursos da companhia foram assim concentrados na
produção desses dois artigos. Quando os principais frutos começaram a surgir, ocorreu,
demais, que o grande centro produtor de arroz foi excluído temporariamente do mercado
mundial em razão da guerra de independência das colônias inglesas da América do Norte. A
produção maranhense encontrou, assim, condições altamente propícias para desenvolver-se e
capitalizar-se adequadamente. A pequena colônia, em cujo porto entravam um ou dois navios
por ano e cujos habitantes dependiam do trabalho de algum índio escravo para sobreviver,
conheceu excepcional prosperidade no fim da época colonial, recebendo em seu porto de cem
a cento e cinqüenta navios por ano e chegando a exportar um milhão de libras. Excluído o
núcleo maranhense, todo o resto da economia colonial atravessou uma etapa de séria
prostração nos últimos decênio do século”.
3
A abolição da escravatura tem sido apontada por estudiosos do tema como o elemento
decisivo na desarticulação da grande lavoura local. Ver: José de Ribamar Chaves Caldeira.
Origens da indústria no sistema agro-exportador maranhense (1875-1895). Tese de
Doutoramento, FFLCH / USP, 1988 e Mudanças sociais no Maranhão. Revista Ciência e
Cultura, 32 (6), 1980; Maria Cristina Pereira de Melo. O Bater dos Panos; um estudo das
relações de trabalho na indústria têxtil do Maranhão (1940-1960). São Luís, SIOGE, 1990;
Mário Martins Meireles. História do Maranhão. São Luís: Fundação Cultural do Maranhão,
1980 e Raimundo Moacir Mendes Feitosa. O processo sócio econômico do Maranhão: história
e desenvolvimento. Dissertação de Mestrado. Belém: Universidade Federal do Pará, Núcleo
de Altos Estudos Amazônicos, Curso Internacional de Mestrado em Planejamento do
Desenvolvimento, 1994. Meireles, História do Maranhão op. cit. p.350, por exemplo, descreve
como desastrosos os resultados do 13 de Maio. “... Foram-se por terra, praticamente de um só
golpe, todas as nossas lavouras de algodão, arroz e cana-de-açúcar, com elas nossas
indústrias açucareiras e nosso comércio exportador, tudo levado no arrastão do impacto da

6

Revista de Economia Política e História Econômica, número 12, junho de 2008.

empregada,

revelava-se

aquém

dos

outros

produtores,

incentivando a queda dos preços no mercado internacional.
Certo é que, antes mesmo da metade do XIX, o sistema
vinha apresentando sinais de esgotamento4 e nesse sentido
duas alternativas foram implementadas a fim de evitar que a
débaclê fosse mais grave: a primeira, a partir de 1850, através
da dinamização do cultivo da cana e da implantação de
engenhos e a segunda, vinte e cinco anos mais tarde, com as
fábricas têxteis. Nos dois casos, porém, os reveses não tardaram
a aparecer.
Apesar de ter possuído 500 engenhos, onde mais da
metade era movida a vapor, a força hidráulica e a tração
animal, e de ter se aproximado dos patamares da economia
algodoeira5, o açúcar não respondeu aos anseios de seus
investidores.
Além de demandar o uso do trabalho escravo, num
momento em que as campanhas abolicionistas caminhavam a
largos passos, encontrava seus preços numa das mais baixas
cotações da história.
Jerônimo de Viveiros aponta que em 1882 a produção
açucareira maranhense foi cerca de 16.100.000 quilos de
açúcar, baixando em mais de 50% no ano da abolição. Para o
libertação em massa do trabalhador servil, agravado isso com o não se indenizarem os
proprietários que, na aquisição do braço escravo, haviam investido grandes capitais. A
Associação Comercial do Maranhão conclamou seus sócios para o estudo do problema que se
criara, mas sem nenhuma solução, mesmo de emergência foi encontrada. Então, o pouco que
se pode salvar do desastre, vendendo-se as propriedades agrícolas por 10% de seu valor, foi
aplicado na loucura industrial que se apoderou de nossos homens de negócio, na ânsia de se
agarrarem à primeira tábua de salvação que se lhes apresentou”.
4
Sobre a crise da economia agroexportadora na grande propriedade rural maranhense ver a
observação de Raimundo Moacir M. Feitosa, O processo sócio econômico do Maranhão:
história e desenvolvimento. Op. cit. p. 193. “Cessados os conflitos da Independência norteamericana, os conflitos provocados pelas guerras napoleônicas e restabelecido o
fornecimento de algodão pelos Estados Unidos à Inglaterra, bem como a entrada da produção
indiana de boa qualidade no mercado internacional os preços caem, de modo que já por volta
de 1822 a atividade produtiva de algodão no Maranhão dá sinais de esgotamento...”.
5
CALDEIRA, José de Ribamar C.. Mudanças sociais no Maranhão. Op. cit. p.707.
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autor, o caso do Engenho Central implantado na localidade de
São Pedro, hoje município de Pindaré, às margens do rio
Pindaré-Mirim, ilustra com clareza os efeitos do 13 de Maio na
desmobilização

daquela

economia

aristocrática,

rural

e

escravista.
“Se levarmos o nosso estudo comparativo às safras do
Engenho Central São Pedro, que era a maior usina açucareira
do Estado, verificaremos que lá onde se fabricou em 1887 _
2.200.000 quilos, em 1888 _ 1.120.000, em 1889 _ 1.098.000, em
1890 _ 1.700.000, em 1891 _ 1.125.000, em 1892 _ 1.120, em 1893 _
855.000, se descia a produção, em 1894 para 634.000, em 1902 _
501.000, em 1903 _ 517.000, em 1904 _ 371.000, em 1905 _
106.000, em 1906 _ 135.000 quilos, e convenhamos que, com
efeito, a indústria açucareira caminhava para a sua extinção
completa no Maranhão. E assim aconteceu. Em 1917, já
importávamos 60% do que consumíamos e desde 30 que essa
importância passou a ser quase total”.6
Por outro lado, frente ao esfacelamento da economia
algodoeira e açucareira, a implantação de indústrias surgia
como um meio de assegurar a parca riqueza que restava.
Mas ao contrário do que se verificou no sudeste, onde o
excedente do capital agroexportador deslocou-se para o
capital

industrial7,

o

estabelecimento

do

parque

fabril

maranhense só foi possível devido à articulação entre frações

6

VIVEIROS, Jerônimo de. História do Comércio do Maranhão, 1896+1934. São Luís:
Lithograf, 1992, p.2-3.
7
Das diferenças entre as iniciativas de industrialização em São Paulo e Maranhão, observar o
que diz Raimundo Moacir M. Feitosa. O Processo Sócio-Econômico do Maranhão. op. cit.
p.216. “A atividade cafeeira, que a partir da primeira década do século XIX (1810) se instala
passa a substituir as culturas dos produtos tradicionais de exportação (cana de açúcar, em
particular), gera excedente suficiente capaz de financiar todas as importações de bens de
capital e de outros meios de produção, além evidentemente, da força de trabalho livre, ou seja,
facilita a mobilização e concentração dos capitais necessários à instalação da grande indústria
de bens de consumo assalariado.”

8

Revista de Economia Política e História Econômica, número 12, junho de 2008.

da aristocracia rural e burguesia comercial e da reunião de seus
capitais. 8
A implantação das fábricas deu-se em importantes
núcleos urbanos, como Caxias e Codó, todavia, motivado pela
presença do porto marítimo, o nascente parque manufatureiro
concentrou-se em São Luís.
Segundo Viveiros, “desiludidos com a lavoura, quiseram
substituí-la como elemento básico da nossa economia, pela
indústria

têxtil.

Sonhou-se

transformar

São

Luís

numa

Manchester”. 9
Em 1895, o conjunto das indústrias maranhenses era
“composto por 17 fábricas pertencentes a sociedades anônimas
e 10 que eram de particulares, sendo 10 de fiação e tecidos de
algodão, 1 de fiar algodão, 1 de tecido de cânhamo, 1 de
tecido de lã, 1 de meias, 1 de fósforos, 1 de chumbo e pregos, 1
de calçados, 1 de produtos cerâmicos, 4 de pilar arroz, 2 de pilar
arroz e fazer sabão, 1 de sabão e 2 de açúcar e aguardente”. 10
Todavia

a

indústria

têxtil

ganhava

destaque11,

principalmente após os êxitos obtidos pela primeira fábrica de
tecidos de algodão do Maranhão, a “Companhia Industrial
Caxiense”. Muitos capitalistas viam-se estimulados a investir no
mesmo ramo de atividade e em 1888 organizava-se a “Fábrica
da Câmboa”.
Com a febre de negócios manifestada através do
Encilhamento,

8

foram

organizadas

outras

companhias

no

CALDEIRA, José de Ribamar C.. Mudanças sociais no Maranhão. op. cit. p. 708.
VIVEIROS, Jerônimo de. História do Comércio do Maranhão, 1896+1934. op. cit. p. 7
10
VIVEIROS, Jerônimo de. História do Comércio do Maranhão, 1612+1895. São Luís, Edição
da Associação Comercial do Maranhão, 2° Vol.p.558-559.
11
É preciso não perder de vista que, o fato das lavouras algodoeiras terem declinado
vertiginosamente suas cotas de produção não significa que a mesma tenha cessado. Segundo
Maria Cristina Pereira de Melo, em O Bater dos panos, Op. cit. p.104. “... mesmo dentro dessa
nova organização, o algodão continuou a ser cultivado e as casas de exportação
permaneceram na intermediação comercial do produto, agora canalizada, em grande parte,
para o consumo interno fabril”.
9
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Maranhão12.

Fundaram-se

fábricas

de

tecidos

como

9
a

“Companhia Fabril Maranhense”; a “Companhia de Fiação e
Tecidos do Rio Anil”, que montou a fábrica de morins à margem
direita do rio de mesmo nome; a “Progresso de São Luiz”; a
fábrica de Codó “Companhia Manufatureira Agrícola do
Maranhão”, cuja primeira sede foi no Rio de Janeiro e a
“Companhia de Fiação e Tecelagem São Luiz”. 13
Mas o fracasso daquela política econômica logo foi
denunciado pela diminuição dos negócios e retraimento dos
compradores, justamente

quando começava haver uma

superprodução local de tecidos de algodão.
A conseqüente necessidade da venda dos estoques levou
os produtores a recorrerem a outros Estados, onde as transações
eram efetuadas à força de abatimento nos preços e àqueles
primeiros anos de prosperidade fabril, seguiu-se um longo
período de depressão e ruína de várias empresas.
A fábrica “Progresso” fora vendida e seu maquinário
remetido para Pernambuco; a “São Luiz” e a “Companhia
Lanifícios”, já não tinham os mesmos donos, sendo que a última
teve modificado inclusive o nome passando a chamar-se “Santa
Amélia”; pouco faltou para a “Companhia de Fiação e Tecidos
de Cânhamo”, também fundada à época do Encilhamento,
fechar as portas.
12

These VII, apresentada pelo Sr. Candido José Ribeiro ao Congresso de Lavradores e
Criadores, reunido em 1920, por iniciativa da Sociedade Maranhense de Agricultura. In;
Revista da Associação Comercial do Maranhão, anno 1, Julho de 1925, número 1.
13
Sobre a expansão das fronteiras da cidade e a formação de bairros operários, em
decorrência da implantação das fábricas, observar as colocações de Raimundo Moacir M.
Feitosa em Tendências da economia mundial e ajustes nacionais e regionais. São Luís:
Mestrado em Políticas Públicas da UFMA, 1998, p. 44. “Há exemplos de fábricas, como foi o
caso da “Rio-Anil” que, no início do século XX, chegou a empregar mais de mil operários. Em
torno dessas fábricas surgiram diversos bairros operários: o Anil em torno da Companhia de
Fiação e Tecidos do Rio Anil; o Camboa, em torno da Companhia de Fiação e Tecidos
Maranhenses ; o Fabril, em torno da Companhia Fabril Maranhense; o Madre Deus, em torno
da Companhia de Fiação e Tecidos de Cânhamo, entre outros como o Cândido Ribeiro e São
Pantaleão, que se localizaram nas imediações da Fábrica Santa Amélia, da Companhia
Progresso de São Luís, da Companhia de Fiação e Tecelagem São Luís e da Companhia de
Lanifícios Maranhenses”

10
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Com a Primeira Guerra Mundial, as indústrias de tecidos
de algodão maranhense sinalizaram melhores condições. Em
1918,

todas

estavam

em

atividade

e

contavam

com

investimentos superiores a 15.000 contos de réis. 14
Até mesmo o algodão provara novamente um período de
valorização nos preços. Como atesta Viveiros, “... galgou de
922$000 em 1913 a 1.050$000 em 1915, a 2.214$000 em 1916, a
2.540$000 em 1917, a 3.739$000 em 1918. Era uma alta
galopante que chegou a 5.200$000”. 15
Conquanto por uma trajetória de oscilações, a indústria
maranhense nos primeiros vinte e cinco anos do século XX
experimentou uma relativa expansão em sua capacidade
produtiva. Os teares aumentaram em 31,7% e a força de
trabalho utilizada nas unidades fabris passou de 2.634 operários,
no início do século, para 3.397 em 1921. 16
A força de trabalho empregada, era com freqüência
proveniente da camada urbana empobrecida ou de pessoas
deslocadas do campo e, “conforme as estatísticas disponíveis,
em cerca de 70% eram representados pelas mulheres e
crianças, o que impõe uma grande convicção de que a imensa
maioria dos homens preferiam dedicar-se a outras atividades,
tais como o dos cultivos agrícolas na unidade de produção
familiar camponesa em processo de consolidação”.17
Havia, então, um movimento migratório do campo, para
São Luís, em que se destacava a presença feminina.

14

These VII, apresentada pelo Sr. Cândido José Ribeiro ao Congresso de Lavradores e
Criadores, reunido em 1920, por iniciativa da Sociedade Maranhense de Agricultura. Op. cit.
15
VIVEIROS, Jerônimo de. História do Comércio do Maranhão, 1896+1934. São Luís:
Lithograf, 1992, p.217.
16
MELO, Maria Cristina Pereira de. O Bater dos Panos; um estudo das relações de trabalho
na indústria têxtil do Maranhão (1940-1960). São Luís, SIOGE, 1990, p. 42.
17
É bem provável que este fato, apresentado por Raimundo Moacir M. Feitosa em O Processo
Sócio-Econômico do Maranhão. Op. cit. p. 221, esteja interligado ao número de mulheres que
chegavam a São Luís em busca de trabalho nas fábricas (que não absorviam tal demanda) e
“acabavam”, sem alternativa, nas Casas de Meretrício.
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Observando mais detidamente a realidade que se
construiu e se impôs no campo, percebe-se que, com a
quebradeira verificada nas lavouras produtoras de algodão e o
processo de libertação do trabalho escravo, entrou em cena
uma grande quantidade de pessoas pobres, que vivendo
autonomamente, acabou por dinamizar as unidades familiares
de produção agrícola.
Segundo Feitosa,
“... a história econômica dos homens e mulheres do
Maranhão desenha e projeta um outro vir a ser para as
suas sobrevivências. Numa espécie de hiato que se
processa entre o final do século XIX ao final da década
de 60 passa-se de uma agricultura mercantil de grandes
proporções para um sistema de pequenas produções
que embora ligados à cotonicultura, possuem marcantes
características de produção para a subsistência, dada a
exígua acumulação que ela promovia na esfera
agrícola”. 18

Derivando daquela reordenação econômica, pôde-se
observar um deslocamento da população para as Zonas do
Itapecuru, Mearim, Grajaú e Pindaré, pólos nos quais ganhava
impulso a produção de arroz; também para as áreas de
extração do babaçu na Baixada Ocidental Maranhense bem
como para as cidades onde as fábricas têxteis

apareciam

como uma oportunidade de emprego e renda, principalmente
São Luís. 19
A cidade aparecia como um centro absorvedor de uma
massa excluída20 e a indústria, ao privilegiar a força de trabalho
de mulheres e menores, estimulava a imigração de uma
significativa parcela que nos campos enfrentava, com a família,
difícil situação econômica.
18

21

FEITOSA, Raimundo Moacir M.. Tendências da economia... Op. cit. p. 52.
FEITOSA, Raimundo Moacir M.. Tendências da economia... Op. cit. p. 42-52.
20
Ver mais sobre este assunto em Ribeiro Júnior, José Reinaldo. Formação do espaço urbano
de São Luís. São Luís: Edições FUNC, 1999.
21
Segundo Maria Izilda Santos de Matos em “O Lar e o Botequim”, Cadernos CERU, série 2,
n.11, 2.000, p. 13. “o trabalho fabril provocava a indignação dos médicos, revestida, na maior
parte das vezes, de preocupações morais, sendo condenado, considerando-o prejudicial à
19

12
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Mas, a partir de 1925, os níveis de produção, que se
afiguravam como os grandes chamarizes de trabalho, passaram
a declinar. A imponência e os descalabros administrativos das
fábricas22 aceleravam o desequilíbrio entre o volume da
produção e a real procura do mercado, resultando em queda
nos preços dos produtos e no comprometimento das margens
de lucro.
Além disso, a melhor qualidade dos tecidos vindos de
fábricas da Bahia e São Paulo acirrava a concorrência com os
maranhenses, fabricados em máquinas obsoletas e precárias,
agravando assim os problemas do setor têxtil local. 23
Para a classe industrial, as elevadas tarifas alfandegárias,
a exorbitância nos preços dos fretes, as grandes despesas com o
beneficiamento dos gêneros, a ausência de imigrantes, os
inúmeros feriados que reduziam o trabalho e, portanto a
produção, as dificuldades de comunicações, a falta de

saúde, à prole e à moralidade. Apontavam as suas conseqüências nocivas: tuberculose,
prostituição, abandono das crianças e do lar e o alcoolismo. O trabalho fabril era visto como
um desperdício físico de energias femininas e como fator de dissolução da saúde e da
capacidade de desempenho das funções de esposa e mãe, além de elemento nocivo à
moralidade, comprometendo a dignidade feminina, culpado pela mortalidade infantil e
responsável por desordens sociais. Desta forma, percebe-se que o discurso protetor continha
um outro – o da condenação. Quando esse trabalho era indispensável, o discurso médico
procurou normatizá-lo. Buscam-se melhores condições no processo de trabalho, denunciando
e defendendo a licença-maternidade e aleitamento, questionando o trabalho noturno”.
22
VIVEIROS, Jerônimo de. História do Comércio no Maranhão. 3° vol. op. cit., p. 49.
23
A precariedade dos tecidos maranhenses decorria, em grande parte, da má qualidade do
algodão que utilizavam procedente das lavouras locais. Ver mais sobre este assunto em O
processo sócio econômico do Maranhão: história e desenvolvimento. Op. cit p.221;
Tendências da Economia Mundial e Ajustes... Op. cit. p. 45 de Raimundo Moacir M. Feitosa e
nas entrevistas concedidas à Revista da Associação Comercial do Maranhão, das quais
destacam-se a do Sr. Joaquim Ignácio de Almeida, sócio das empresas comerciais Marcellino
Gomes de Almeida & Cia, em Julho de 1925 onde, expressando o pensamento corrente dos
comerciantes e industriais da época, dizia: “ Quanto ao nosso algodão , devido sua péssima
preparação, sujo, com caroço, quasi não encontra venda nos mercados do Rio e São Paulo
nem nos estrangeiros. Nas Bolsas daquelles Estados elle não foi admitido. Digo-lhe mais: —si
o Governo do Estado não tomar sérias providências para que o nosso algodão acompanhe ao
menos a classificação do dos outros Estados, será uma lavoura morta para o futuro. É
pensamento geral no mercado do algodão preferirem-se as qualidades limpas, não só porque
a quebra é menor como também não maltrata tanto o operário incumbido de seu
beneficiamento com a poeira que conduz , portadora em taes casos do micróbio da
tuberculose. Hoje, meu caro senhor, as fábricas do sul, não se interessam pelo algodão do
Maranhão.” Resultado daqueles debates e reclamações acerca das condições do algodão
maranhense foi lançado em 27 de Abril de 1927 o Decreto n°1.149 do Governo do Estado que
criava o “Serviço do Algodão”, cuja função era a melhoria do produto.
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estradas carroçáveis, carência de Banco Agrícola - Industrial e
de funcionários públicos, a restrição do Banco do Brasil em
conceder crédito sobre gêneros armazenados em depósitos
públicos, entre outros, eram também elementos desfavoráveis
ao quadro maranhense24.
Conjugando-se a isso, a Revista da Associação Comercial
trouxe, em seu primeiro número do ano de 1926, uma entrevista
com o diretor da Companhia de Fiação e Tecidos do Rio Anil, Sr.
José Gonçalves Pereira, na qual afirmava que a “situação de
retraimento em que se encontravam as indústrias, o comércio e
a lavoura era motivada pela falta de estabilidade cambial e
pelos escorchantes impostos, quer estaduais, quer federais”. 25
Quando em 1930 eclodiu o movimento revolucionário, o
panorama econômico daqueles três setores permanecia em
desalento. Sofrendo ainda os efeitos do crash de 29, a própria
máquina estatal contava com um orçamento reduzido e
deficitário.
O algodão continuava pautando os debates sobre sua
não aceitação nos mercados de outros Estados e países e, no
intuito de conseguir a revalorização do “ouro branco”,
produtores e industriais vinham a público fornecer explicações e
lançar apelos.
Para eles, as deficiências do beneficiamento podiam ser
constatadas nos rudimentares processos utilizados pelas usinas,
em grande número incompletas ou em situação lastimável. Dos
defeitos apontavam, ora as “costelas” e as “escovas”, ora as

24

Ver a entrevista “O mercado dos tecidos”, concedida por Manoel Satyro Lopes de Carvalho,
sócio da firma maranhense “Carvalho, Coutinho & Companhia”, à Revista da Associação
Comercial do Maranhão e publicada em Agosto de 1925 (ano 1, Agosto de 1925, n°2).
25
A indústria dos tecidos; A subida do câmbio e a indústria têxtil. –A baixa do algodão e o
preço dos tecidos. –a lei das oito horas de trabalho. In; Revista da Associação Comercial do
Maranhão, n°1, Janeiro de 1926.
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serras gastas e mal ajustadas. Outras vezes, a força motriz não
era compatível à capacidade da instalação.
Afirmavam decorrer daqueles, os “pingos” (sementes
verdes

ou

fragmentos

de

sementes

arrastadas

no

descaroçamento), os “novelos e fibras cortadas” (provenientes
da alimentação rápida ou forçada do descaroçador e do seu
mau estado, e da presença de fibras verdes. As fibras cortadas
apresentavam-se em feixes e tranças em forma de v, dando um
aspecto grosseiro), o “algodão espichado” (algodão defeituoso
resultante do descaroçamento do algodão molhado, ou, pelo
mal ajustamento das escovas que retiravam as fibras das serras)
e as “sementes cortadas” (conseqüência do excesso de
velocidade do descaroçador com o rolo de superfície áspera,
pelos dentes quebrados ou tortos das serras, que batiam nos
pentes divisórios).
Um relatório enviado de Manchester à Superintendência
do Serviço do Algodão, ainda naquele ano, afirmava que “a
cauza única e excluziva do nosso algodão não atinjir as
cotações dos demais algodões estranjeiros, é tão somente
devido

ao

nosso

mau

beneficiamento

e

péssimo

enfardamento”. 26
Os cinco anos subseqüentes parecem não ter oferecido
melhores condições como atesta o ofício de 6 de Março de
1936, encaminhado pela Associação Comercial ao Governador
e à Assembléia, onde a vida econômica do Maranhão era
caracterizada como “caótica e em ruínas”. 27
Por outro lado, as eleições dariam trégua na longa fase de
disputas políticas do Estado. Após ser eleito por voto indireto,
assumiu o governo, como Interventor, Paulo Martins de Sousa
26

CRUZ, Heitor Fróes da. O Algodão. In: Revista da Associação Comercial do Maranhão. Ano
VI n°64, Outubro de 1930.
27
Revista da Associação Comercial do Maranhão, n°129, Ano XII, Março de 1936.

Revista de Economia Política e História Econômica, número 12, junho de 2008.

15

Ramos, cargo que manteve durante todo o período do Estado
Novo.
A política econômico-financeira por ele implantada
priorizava os problemas dos transportes e da agricultura
(algodão e babaçu28) e, embora a considerasse incipiente,
reconhecia, diante dos sintomas de falência das têxteis, a
necessidade de resgatá-la como principal fonte de receita para
os cofres estatais.
Em sua avaliação, “o sertão maranhense, opulento nas
suas rezervas, jazia abandonado e esquecido, à falta de vias de
comunicação e transporte fácil, estiolando, assim, as atividades
fecundas do que rezultava o decréscimo da produção e,
consequentemente, da nossa exportação.” 29
Quanto ao que chamou “efêmero surto industrial”,
destacou elementos poucas vezes apontados como causas
basilares do fracasso industrial ressaltando que,
“... o emprego de barcos motores na navegação do rio
Tocantins, assegurando transporte relativamente rápido e
pouco dispendioso, atraiu, de logo, para a praça de
Belém, o comércio do sertão maranhense e do norte de
Goiaz. Por outro lado, o comércio piauiense, passando a
negociar, diretamente, com as praças do Sul do Paiz e
da Europa, longe de continuar a se abastecer na nossa
praça, entro a competir com ela nos centros produtores e
comerciais da zona maranhense limitada pelo rio
Parnaíba.
28

Sobre a economia do babaçu no Maranhão, Alfredo Wagner Berno de Almeida esclarece em
seu estudo Quebradeiras de Côco Babaçu: Identidade e Mobilização. São Luís: III Encontro
Estadual das Quebradeiras de Côco Babaçú: 1995, Estação Publicidade & Marketing Ltda. e
Terre des Hommes – Schweiz, p.15-16, “Entre 1911 e 1935 praticamente não se registra
intervenção dos aparatos de Estado. Constata-se tão somente um único dispositivo legal
taxando a maquinaria destinada ao beneficiamento. Vigem os preceitos do liberalismo,
notadamente até a chamada “grande depressão” de 1929. A queda dos preços dos produtos
agrícolas e das matérias-primas, provocada pelo grande aumento da produção, deteriorou os
termos de intercâmbio entre os países que dependiam da exportação destes bens e os países
industrializados. Todas as unidades fabris de beneficiamento do babaçu, instaladas no
Maranhão após a I Grande Guerra por empresas francesas, belgas, norte-americanas e
norueguesas abriram falência no final dos anos 20. A partir de 1935 o Estado redefine sua
ação. Estabelece acordos comerciais a nível internacional, adotando uma política de cotas, e
busca disciplinar o acesso aos babaçuais, lidos como reservatórios naturais estratégicos de
matérias- primas.”
29
Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil, pelo Dr. Paulo Martins de Souza Ramos, Interventor Federal no
Estado do Maranhão. Imprensa Oficial, 1939, p.6.
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A praça de S. Luiz, perdendo, por esse modo, a parte
mais importante e mais extensa do seu campo de
operações, sofreu ao mesmo tempo, o vultuoso prejuízo
dos capitais que possuía em poder de seus antigos
freguezes da região sertaneja e do norte goiano, os
quais, passando a corresponder-se com outros mercados,
não liquidaram com ela as suas contas.
Várias firmas foram, em conseqüência desse fato,
compelidas à falência. As emprezas de navegação,
linhas atraz referidas, a braços com dificuldades oriundas
de várias causas, notadamente a da perda, por
naufrágio da maioria dos seus barcos, entraram pouco
depois, em liquidação.
As próprias companhias organizadas para exploração da
indústria de fiação e tecelagem, tiveram dentro de
poucos anos, suas ações desvalorizadas e os respectivos
diretores as adquiriram por preço vil, na maioria dos
casos, inferior à décima parte do capital por elas
representado.
Esse profundo golpe desferido na economia popular, de
boa fé empregada, num momento de entusiasmo pelo
futuro do Maranhão, na indústria em referencia , preveniu
o espírito público contra as sociedades por ações,
fadando assim, de antemão, ao insucesso, qualquer
tentativa de organização de novas companhias”. 30

Contudo, os produtos maranhenses de exportação, que
em 1937 haviam alcançado cotações razoáveis, voltavam em
1938 a sofrer baixas nos mercados do sul do país e no exterior. 31
Na tentativa de reverter o pânico instalado nas praças
econômicas do Estado, entregou, em 1939, 4.367 km de
estradas carroçáveis, ligando vários dos principais centros de
lavoura à ferrovia São-Luís/Teresina, cujo objetivo era facilitar o
acesso à capital e a outros centros onde os produtos, que antes
apodreciam nos paióis, pudessem ser exportados. Mas, a
depressão
européia

econômica
reduzira,

de

provocada
maneira

pelo

início

drástica,

a

da

guerra

capacidade

contribuitiva do comércio e da lavoura, fontes principais e
quase únicas da receita do Estado.
30

Relatório de 1939. Op. cit. p.14
Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil, pelo Dr. Paulo Martins de Souza Ramos, Interventor Federal no
Estado do Maranhão. D.E.I.P. 1941, p.16
31
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Assim, ao findar 1940, o Relatório da Interventoria
demonstrava que, decorrente daquele ano financeiro, a
situação do erário era de fragilidade.
No mesmo documento, Paulo Ramos referia-se ao
anacronismo dos processos de aproveitamento agrícolas como
fator

prejudicial

no

quadro

geral

das

exportações

e,

novamente, na angústia de atenuar a crise em que se viam
mergulhados, propôs uma urgente reforma dos meios de
produção bem como a industrialização dos produtos que
exerciam maior influência no sistema comercial do Estado.
Em 1941, o babaçu consolidava-se como importante pilar
da economia maranhense.

32

Em contrapartida, o algodão

continuava a sofrer com a falta de crédito agrícola, com a má
qualidade das sementes empregadas (impedindo a produção
de

tipos

valorizados

que

pudessem

alcançar

preços

compensadores) e com a carência de transportes fáceis e
baratos para os centros de consumo.
Dessa conjugação de fatores, as colheitas entraram de tal
modo em declínio que em 1939 o algodão que representava
9,85% das exportações, em 1940 desceu para 3,73% chegando
em 1941 com apenas 1,84%.33
Nos primeiros meses de 1942, os produtos maranhenses
tiveram um súbito aumento de procura e de preços, tanto nos
mercados nacionais como nos estrangeiros.

32

Segundo Raimundo Moacir M. Feitosa, em seu estudo, O Processo Sócio Econômico do
Maranhão. Op. cit. p. 238, “a amêndoa do babaçu, primitivamente utilizada como produto
destinado ao auto consumo da população antes de 1914, a partir da primeira Guerra Mundial
(1914-1918) torna-se mercadoria importante na pauta de exportação da economia do
Maranhão. Passou a se constituir numa matéria-prima de grande valia para o setor industrial
que não andava bem das pernas desde a derrocada das fábricas têxteis, abrindo assim
possibilidades de implantação para indústrias químicas e alimentar desenvolvidas, a princípio,
fora do país e no centro-sul brasileiro.”
33
Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil, pelo Dr. Paulo Martins de Souza Ramos, Interventor Federal no
Estado do Maranhão. D.E.I.P. 1942, p.29.
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“Essa inesperada reação, depois de longo período de
baixa, despertou no seio das classes interessadas novas energias
e facilitou o crédito bancário, possibilitando o levantamento de
vultuosos capitais que, de seguida, foram empregados na
agricultura e nas indústrias”.34
Na capital e no interior, as indústrias pareciam ganhar
novo fôlego, e a fim de atender à demanda das encomendas,
puseram-se a aplicar suas reservas em estoques de matériasprimas, entrando em intenso regime de trabalho. O futuro
anunciava

uma

fase

de

prosperidade,

não

fosse

o

reaparecimento de novos obstáculos produzidos pela guerra.
As restrições impostas à livre navegação do Atlântico
pelos países do Eixo, somadas à carência de combustíveis,
imobilizaram a produção nos paióis e nas fábricas impedindo a
exportação das mercadorias encomendadas, a importação de
gêneros de consumo obrigatórios (faltavam peças para a
indústria e ferramentas para a lavoura) e a circulação de
capital.
A assinatura de um acordo, ajustado pelo Governo
brasileiro com os E.U.A. no sentido de facilitar o comércio de
amêndoas e de óleo de babaçu, trouxe ânimo às classes
produtoras, para resistirem mais algum tempo à paralisação do
intercâmbio com o exterior.

No entanto, a execução do

convênio não fora tão rápida quanto às circunstâncias exigiam,
o que acabou resultando em prolongada retenção dos
estoques de babaçu nos armazéns de São Luís.
Encontrava-se

novamente

conturbada

a

economia

maranhense.
34

Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil, pelo Dr. Paulo Martins de Souza Ramos, Interventor Federal no
Estado do Maranhão. D.E.I.P. 1943, p.59.
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Visando resolver, em parte, a questão dos utensílios
agrícolas, que segundo o Relatório daquele ano “estava a
reclamar

cuidados

mais

urgentes”

35,

foi

solicitada

a

cooperação da Comissão Brasileira Americana de Produção de
Gêneros Alimentícios e do Commodity Credit Corporation,
pedido que resultou na remessa gratuita de 10 mil enxadas, 6 mil
machados e mil foices norte americanos para que fossem
entregues aos pequenos lavradores do Estado. 36
A execução de tais medidas parece não ter surtido o
efeito esperado e o progressivo encarecimento do custo de
vida refletia a inquietação econômica. Segundo Meireles, 1942
e 1943 foram para o Maranhão “os anos mais difíceis”. 37
O agravamento progressivo da situação em 1943 não
permitiu que a agricultura e a indústria superassem as cotas de
produção dos anos anteriores. Ainda assim, nos setores da
indústria e comércio, destacavam-se naquele momento em São
Luís algumas Companhias como a “Lages & Cia” (armazém de
tecidos grossos, brins de linho, estivas, miudezas, armarinhos,
ferramentas grossas, babaçu, tucum, mamona, gergelim e
arroz), “Martins e Irmão” (fábrica de algodão medicinal e de
sabão), “Chames Aboud” (importadora de fazendas e miudezas
e exportadora de algodão, babaçu, arroz, óleo de babaçu,
farelo de babaçu, borra de caroço de algodão, mamona,
gergelim, caroço de algodão, etc. e proprietária da “Fábrica
Albertina” de sabão, óleos vegetais e beneficiamento de arroz),

35

Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil, pelo Dr. Paulo Martins de Souza Ramos, Interventor Federal no
Estado do Maranhão. D.E.I.P. 1944, p.55.
36

Em sua obra História do Comércio do Maranhão. São Luís: Associação Comercial do
Maranhão, Lithograf, p.63, Mário Martins Meireles esclarece que o controle da importação do
babaçu nos Estados Unidos era concentrado na Commodity Credit Corporation e a doação dos
17 mil instrumentos agrícolas havia sido feita por intermédio da Comissão Brasileira Americana
de Produção.
37
MEIRELES, Mário M.. História do Comércio do Maranhão. Op. cit. p. 63.p.
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“Cotonifício Cândido Ribeiro Ltda.” (fábrica de brins), “Fiação e
Tecidos do Rio Anil” (fábrica de tecidos, tecelagem e
alvejamento de algodão), “Tecidos Santa Izabel S/A” (antiga
“Cia. Fabril Maranhense”, fábrica de brins, riscados, zefires, lonas,
xadrezes, mesclas, gangas, domésticos, fios, sacos e telas) e
outras como a “Cunha e Santos”, “Chagas e Penha”, “Pinheiro
Gomes” e “Francisco Aguiar”. 38
Com o fim da II Guerra, a queda de Getúlio e o
afastamento de Paulo Ramos em 1945, tornavam-se cada vez
mais freqüentes as discussões sobre as providências “que se
fariam imperiosas e urgentes para que se normalizasse a vida
econômica do país e se regularizassem as finanças públicas.” 39
Com relação, especificamente, às têxteis maranhenses
nada mais se podia fazer senão assistir à asfixia e morte das
unidades, frente à acirrada e crescente concorrência com as
modernas fábricas do sul do país.
Chegava o Maranhão em 1946 com apenas 8 têxteis40 e,
a par do desmantelamento das fábricas de tecidos, o processo
de industrialização da amêndoa do babaçu tornava-se mais
sistemático e eficiente.
Segundo Feitosa “é possível que na medida em que a
crise se aprofunda no setor têxtil parte dos capitalistas
vinculados a esse ramo e às atividades agroexportadoras
busque, como alternativa, realocar seus capitais no novo setor
industrial nascente: fábricas produtoras de óleo bruto, óleo
refinado comestível, torta de babaçu e produtos químicos
(sabão, velas, glicerinas, etc.)”. 41

38

Revista da Associação Comercial do Maranhão. Janeiro de 1943, ano XIX, n°211.
MEIRELES, Mário Martins. História do Comércio do Maranhão. Op. cit. p. 69.
40
MELO, Maria Cristina Pereira de. O Bater dos panos. Op. cit. p. 27.
41
FEITOSA, Raimundo Moacir M.. O Processo Sócio-Econômico do Maranhão. Op. cit. p. 238.
39
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Os anúncios da Revista da Associação Comercial do
Maranhão e alguns jornais de grande circulação na época
como “O Globo”, “O Imparcial” e o “Diário do Norte”
demonstravam o investimento no produto. Destacavam-se:
“Indústria Wilson Ltda.” (fábrica e indústria de produtos químicos:
sabão de andiroba “ABC”, óleos de algodão, andiroba,
babaçu, rícino, saponáceo “ABC”), “Narciso, Machado & Cia”
(exportadores de cera de carnaúba, babaçu, tucum, mamona,
couros de boi, algodão, crinas, jaborandi, polvilho e demais
gêneros), “Fábrica de Tecidos Camboa” (compradores e
exportadores de babaçu, mamona, gergelim, couros de boi
(salgados e espichados) e de veado, algodão, cera de
carnaúba, tucum, farinha de mandioca, arroz, tapioca de
goma,

peles

silvestres,

etc.),

“Lauro

Pereira

da

Silva

“

(compradores e exportadores de tecidos, estivas – algodão,
babaçu, arroz, mamona, gergelim etc., ferragens e miudezas) e
“J. D. Filho” (compradores e exportadores de babaçu, mamona,
fibras e tucum). Outras como “Lages & Cia” (armazéns de
tecidos e miudezas, ferramentas, babaçu etc.), “Martins e
Irmão” (fábrica de algodão medicinal e de sabão) e “
Companhia Chames Aboud” (importadora de fazendas e
miudezas e exportadora de algodão, babaçu, arroz, óleo de
babaçu, farelo de babaçu, borra de caroço de algodão,
mamona, gergelim, caroço de algodão, etc. e proprietária da
“Fábrica Albertina” de sabão, óleos vegetais e beneficiamento
de arroz) já participavam do ramo desde 1943.42
Ao

aglutinar

atividades,

aquelas

Companhias

reconstituíam o papel do capital mercantil agroexportador
como
42

principal

fonte

de

financiamento

bem

como

Ver Revista da Associação Comercial do Maranhão, ano XXI, n°235, Janeiro de 1945; jornal
“O Imparcial de 28 de Julho de 1947 e 14 de Setembro de 1947; jornal “O Globo” de 8 de
Outubro de 1947”.
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rearticulavam campo e cidade em um duplo processo43. Isso
porque, em função do baixo preço que pagavam pelas
amêndoas, a indústria do babaçu e seus derivados promovia a
continuidade do fluxo migratório para as cidades. 44
Assim, à medida que a industrialização era implantada, um
contingente significativo de pessoas, principalmente mulheres,
adentrava o espaço urbano em busca de melhores condições de
vida. No entanto, excluídas do mercado e sem alternativas, muitas
daquelas mulheres voltaram-se para a prostituição, encontrando
naquela condição uma possibilidade de sobrevivência.
No

redesenhar

dos

espaços,

as

casas-de-cômodo,

hospedarias, hotéis, pensões e cortiços passavam a servir de
morada aos indivíduos que chegavam. Acompanhando aquele
remodelamento, criavam-se Leis, Decretos e outras tantas normas
que visavam à disciplina e à higiene social do novo viver urbano.
“Avizinhavam-se

novos

tempos”.

45

Tempos

de

medicalização da sociedade, de saneamento moral e social, de
codificação de condutas, de controle da ordem, de inspeção de
corpos e locais de convívio (habitações e lazer)... Enfim tempos
“maquínicos” 46, “civilizados”, modernos e assépticos.
43

Utilizou-se como referência, o pensamento de Maria Isaura Pereira de Queirós que em
Cultura, sociedade rural, sociedade urbana: ensaios. RJ: Livros Técnicos e Científicos; São
Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1978. p.51, afirma: “...o meio rural não pode nunca
ser estudado em si mesmo, mas deve ser encarado como parte de um conjunto social mais
amplo, do qual faz parte juntamente com a cidade.”
44
Sobre os valores pagos aos trabalhadores do babaçu, Raimundo Moacir Feitosa em seu
trabalho “O Processo Sócio-Econômico do Maranhão. Op. cit. p. 238-239 esclarece que “ os
coletores e quebradores de coco babaçu tornam-se presença marcantes no cenário da
economia maranhense no trabalho de complementação da renda familiar agrícola. O processo
de exploração desses coletores e quebradores de coco pela estrutura dominante é a mesma
do arroz, pois o agente que adquire a produção de amêndoa, quando não é o mesmo que
adquire a produção de arroz, pratica o mesmo esquema de fixação dos preços. Através da
aquisição por um preço baixo, ao sobreavaliar as mercadorias capitalistas que vende
(querosene, sabão, açúcar, roupa, sandálias, sapatos, etc.), lança o fruto desse quebrador de
coco a uma margem de valor tão ínfima que fica abaixo da possibilidade de contribuição para o
melhoramento das suas condições de reprodução.”
45
LANNA, Ana Lúcia Duarte. Uma cidade na transição Santos: 1870-1913. Op. cit. p. 83.
46
Sobre a chamada “sociedade maquínica”, ver: SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na
metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. SP: Cia. das Letras, 1992.
SILVA, Zélia Lopes da. Imagens do Trabalhador Brasileiro Nos Anos 30. In: Revista História,
SP: Edunesp, v.12, 1993, p.275.
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Política Econômica e Instituições Financeiras
no Brasil, 1964 – 1989
Livio Lavagetti1
Introdução
O propósito do presente texto é o de procurar sistematizar a
questão do financiamento da economia brasileira, e sua linha
evolutiva no período 1964-1989. O texto inicia com um apanhado
geral sobre como era a estrutura do sistema financeiro brasileiro
antes das reformas de 1964-1966, para, em seguida, alinhar os
principais aspectos destas reformas e seu significado em um
contexto de crises sucessivas e alta inflação a partir da metade da
década de 1970. Cabe destacar suas relações com o capital
estrangeiro, e como estas moldaram os padrões de financiamento
da economia brasileira, e de que modo isso significou a ruptura de
um padrão de crescimento onde o Estado cumpriu papel
preponderante,

fator

característico

de

economias

de

industrialização tardia.
1. O Sistema Financeiro Público antes de 1964
O surto de industrialização continuada e de crescimento
econômico acelerado que se seguiu à crise da década de 1930 foi
feito sob a égide de um regime de moeda fiduciária não
conversível, controles cambiais, taxa de câmbio fixada pelas
autoridades monetárias (ou mesmo taxas múltiplas) e elevado grau
de protecionismo. Foram políticas econômicas adequadas para
uma economia de moeda fraca, não conversível, mas voltadas
para a montagem de seu parque industrial e modernização da
economia.
A estrutura do sistema financeiro nacional erigido ao longo
de quatro décadas, 1921-1964, tornou-o principal artífice no
processo de industrialização conduzido pelo Estado, com o papel
1

Doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo.
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extremamente ativo exercido pelo Banco do Brasil, na dupla
condição de autoridade monetária e banco comercial. A SUMOC,
criada em 1944, não chegou a constituir um banco central
propriamente dito, mas uma instituição normativa, que dividia suas
funções com o Banco do Brasil e com o Tesouro Nacional. O BNDE,
de 1952, instituição financeira oficial destinada a fornecer créditos
de longo prazo e a juros mais baixos para setores econômicos
estratégicos para o desenvolvimento, constituiu um instrumento
ativo de promoção de política industrial. A proeminência do sistema
financeiro público foi a resposta encontrada pelo Estado diante de
um sistema privado limitado predominantemente a operações
comerciais de curto prazo. O conjunto financeiro público ocupou
papel central na criação de crédito e alocação de poupança,
função esta associada e condicionada à política monetária e à
emissão de moeda.
O limite dessa atuação era estreitado pelas funções
cumpridas pelo Estado: a) as necessidades de seu setor produtivo,
infra-estrutura e autarquias, e b) as políticas de controle da inflação,
os controles sobre os preços de serviços públicos e os subsídios a
setores escolhidos.
Nesses termos a política econômica desse período colocouse ativamente a serviço do processo de acumulação de capital,
como condição necessária para o processo de desenvolvimento. A
proeminência do setor financeiro público, e sua posição de
destaque diante do conjunto de instituições financeiras que se
desenvolveram

no

país

influenciou

fortemente

a

relação

poupança-investimento, através de medidas governamentais de
natureza fiscal, cambial e monetária.
“A política econômica governamental concentra-se
sobre o processo de acumulação de capital, que é
selecionado como o fulcro do desenvolvimento. (...) Por
isso a intervenção estatal na vida econômica assume
muitas vezes o caráter de monopólio ou tendência para
o monopólio do capital financeiro, que é a manifestação
mais abstrata e independente do capital. Através de
medidas fiscais, cambiais e monetárias o Estado amplia
sua capacidade de controle sobre as possibilidades de
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poupança-investimento,
monopolista” 2

revelando

sua

tendência

Vale atentar que, sob esta configuração institucional pública,
os processos de centralização e concentração de capitais não se
deram com a participação efetiva de sistema bancário e mercado
de capitais privados, do mesmo modo que não chegou a
configurar um capitalismo de Estado. Como bem ressaltou Otávio
Ianni, o que se construiu no Brasil não foi um capitalismo de Estado,
mas um intervencionismo adaptado à “necessidade do sistema de
mercado, resultado e condição da apropriação privada” .3
O padrão de financiamento da economia brasileira no
período 1921-1964 desenvolveu-se nas condições dadas por uma
estrutura econômica cujos principais determinantes de investimento
eram dados pelo Estado. Nesses termos, coube ao Estado não
apenas a centralização da emissão monetária e da gestão da
moeda, mas, através da estrutura monetário-financeira pública
cumprir o papel de principal fonte de crédito. À função monetária,
cujo monopólio detém, o Estado se sobrepôs a função financeira,
na ausência de um sistema financeiro privado que tivesse
envergadura para atender as necessidades de financiamento
dessa fase da economia nacional.
“As instituições financeiras públicas cumprem apenas o
lado passivo da função financeira, isto é, a de aportar
massas de capital, sob diversas formas, inclusive a de
crédito subsidiado. Isto é, o sistema financeiro público
não
participa
como
sujeito
do
processo
de
monopolização do capital, que lhe é exterior. Em outras
palavras, são instituições que prestam apoio e suporte ao
processo
de
monopolização
engendrado
pelo
enfrentamento dinâmico dos grandes blocos de capital,
mas não participam desse processo na condição de
capital financeiro autônomo que busca centralizar sob
seu comando e controle acionários os capitais que
concentra como capital próprio. (...) É exatamente por
isso que o Estado apenas cumpre o papel do capital
financeiro, mas não realiza, nesse ato, a constituição

2

IANNI, Otávio, Estado e Planejamento no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1965, p.15.
3
Idem, p.16.
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efetiva do capital financeiro como agente ativo do
processo de centralização do capital”.4

O sistema financeiro público e as grandes empresas estatais
cumpriram o papel que nas economias com sistemas financeiros
mais desenvolvidos foi desempenhado pelo sistema privado nos
processos de acumulação e concentração. Vale lembrar as
experiências inglesa e norte-americana, que tiveram no século XIX
mercados

de

capitais

dinâmicos

e

fundamentais

a

suas

necessidades de financiamento e alocação de capitais.
Se a expansão dos depósitos e empréstimos do Banco do
Brasil, ao longo do período, constituiu um dos principais canais de
financiamento doméstico, cumprindo o papel dinamizador do
crédito, a contrapartida foram pressões recorrentes sobre a base
monetária, o que dificultava o controle sobre a expansão dos meios
de pagamentos. Aliados a uma arrecadação tributária deficiente,
esses fatores traduziam-se em déficits orçamentários, financiados
quase que exclusivamente por emissões monetárias.

O ciclo de

Kubitschek e seu Plano de Metas evidenciaram os limites dessa
estrutura, que, se cumpriu seu papel nos ciclos expansivos, teve
como ônus desse excesso de atribuições o crescimento do déficit
público e das taxas de inflação. Esse quadro agravou-se na primeira
metade da década de 1960, período igualmente marcado por
forte instabilidade política. No plano econômico correspondeu, de
acordo com a maioria dos autores, com o esgotamento do
processo de substituição de importações. O mesmo esgotamento se
deu no padrão de financiamento vigente até então, de forte
participação do setor financeiro público, mas insuficiente para
acompanhar as necessidades de uma economia industrial em
expansão.
2. A Reforma Financeira no Regime Militar: 1964-1967
A Ditadura militar instaurada em 1964 imprimiu uma gestão
econômica centralizadora e autoritária. Os economistas do governo
4

TAVARES, Maria da Conceição, Ciclo e crise: o movimento recente da industrialização
brasileira, (1978), Instituto de Economia da Unicamp, 1998, p.144-145.
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militar partiram do diagnóstico de que o sistema financeiro brasileiro
sofria de deficiências estruturais: a inflação havia provocado efeitos
extremamente

negativos

intermediação

financeira,

sobre
com

o

desenvolvimento

desestímulo

à

formação

da
de

poupança privada pela perda do valor real dos ativos. Para os
mentores econômicos a drástica redução da inflação foi eleita
precondição necessária para a geração de crescimento de longo
prazo.
“A inflação, combinada com a lei da usura, desestimulou
por completo a aplicação de poupanças em títulos de
renda fixa: depósitos a prazo, debêntures e obrigações
governamentais. Como conseqüência o sistema
bancário
particular
especializou-se
quase
que
exclusivamente no desconto de efeitos comerciais a
prazo curto, raramente superior a 120 dias. A oferta de
crédito a longo prazo, para o financiamento industrial e
para as hipotecas, se limitava a uns poucos recursos
oferecidos por agências governamentais, como o Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e as Caixas
Econômicas. (...) Obviamente a escala em que eram
oferecidos era muito inferior à procura potencial. Ao
mesmo tempo, o sistema tributário em vigor poucos
incentivos trazia ao desenvolvimento do mercado de
ações. Assim, no início da década de 1960, a atrofia do
sistema financeiro se havia transformado num dos mais
ponderáveis obstáculos à manutenção de um
crescimento rápido da economia brasileira”.5

O diagnóstico concluía que a inflação era causada pelo
déficit público, pela expansão dos créditos às empresas e pela
liberalidade salarial que havia prevalecido nos governos anteriores.
Foi implantado um ajuste recessivo severo, com restrições ao crédito
e elevação dos juros, acompanhadas de um forte arrocho salarial.
Os salários foram reajustados pelo salário médio dos últimos 24
meses, o que provocou perdas significativas no poder de compra.
Em números índices dos salários reais, tivemos: fevereiro 1964: 126;
março 1965: 103; março 1966: 91 e março 1967: 83. 6
A política econômica recessiva adotada entre 1964 e 1966
afetou negativamente a demanda efetiva, restrita de um lado pelo
5

SIMONSEN, Mário Henrique, “A imaginação reformista”, in SIMONSEN, M.H. e Campos,
R.O., A Nova Economia Brasileira, Livraria José Olímpio, RJ, 1974, p.124-125.
6
RESENDE, A.L., “Estabilidade e Reforma: 1964-1967”, in Ordem do Progresso, Abreu,
M.P. (org.), Ed.Campus, 1990, p.217.
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arrocho salarial e o aumento do desemprego, e, de outro, pela
contenção do crédito e a política

de juros altos. Quebras e

falências recaíram principalmente entre pequenas e médias
empresas.
O objetivo da política antiinflacionária objetivava também a
redução gradual do déficit orçamentário e o maior controle na
emissão monetária. Buscava-se estabelecer condições para a
implantação das reformas estruturais contidas no Plano de Ação
Econômica do Governo, PAEG, de novembro de 1964, elaborado
pelo recém-criado Ministério do Planejamento e Coordenação
Econômica.
Este plano estabeleceu, ao lado da política de ação mais
imediata de combate à inflação, um importante conjunto de
medidas institucionais: uma reforma fiscal7, uma reforma financeira
que redefiniu o perfil do sistema financeiro e das autoridades
monetárias, mudanças na política cambial e medidas dirigidas ao
setor industrial.
Na reestruturação institucional criada pelo PAEG, o Estado,
agora em sua etapa autoritária, continuou constituindo, do mesmo
modo que no período 1930-1964, o componente central no
processo econômico. Isso se deu pela articulação entre o setor
público e o setor privado, e pelo próprio processo de valorização do
capital, com a criação de instrumentos financeiros que fossem
capazes

de

dar

suporte

ao

crescimento.

Nessa

ótica,

o

fortalecimento do capitalismo nacional deveria contar com um
empresariado industrial e financeiro que, juntamente com o Estado,
formaria

a

fundamentada

base
na

de

sustentação

secular

do

intocabilidade

desenvolvimento,
da

terra,

na

permissividade e estímulo à valorização financeira e a liberalidade
na contratação de financiamentos externos.
7

A reforma fiscal eliminou os ‘impostos em cascata’, substituídos por impostos sobre o
valor agregado, nas esferas federal, estadual e municipal. Teve como medida mais
importante a instituição da correção monetária sobre os déficits fiscais, para eliminar o
atraso dos pagamentos das obrigações fiscais, que penalizava o governo sob um contexto
inflacionário. Buscou-se com isso eliminar os déficits do Tesouro e dar mais funcionalidade
ao sistema fiscal, tendo na correção monetária um importante instrumento de preservação
patrimonial.
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“A estratégia para o desenvolvimento o governo Castelo
Branco divergia fortemente da política de regimes
anteriores. Havia antes de tudo forte ênfase na
necessidade de satisfazer as autoridades financeiras
internacionais e os principais credores estrangeiros como
pré-requisito para ulterior desenvolvimento do Brasil. Isto
significava compromisso com um rigoroso programa
antiinflacionário. Ao mesmo tempo, o novo governo
procurava reabilitar o papel do setor privado, que
julgava ter sido denegrido no regime de Goulart, por
acentuar demais o papel do setor público numa
estratégia mista. O regime de Castelo Branco procurava
acentuar o do setor privado”. 8

Esse aspecto, o de preservação e favorecimento do setor
privado nacional presente nas formulações de política econômica
desde o início do ciclo de governos militares, é verificado
igualmente na reformulação das diretrizes do BNDE. A partir de 1964
esse banco oficial diminuiu gradativamente sua participação no
financiamento ao setor produtivo estatal, que havia sido sua
principal linha de operações entre 1952 e 1964. A partir daí passou
a destinar os seus financiamentos prioritariamente às empresas
privadas, em programas de desenvolvimento tecnológico e compra
de máquinas e equipamentos nacionais.
A estruturação financeira do PAEG erigiu um sistema
financeiro extremamente centralizado em relação à estrutura
anterior. A Lei n. 4.595, de 31/12/1964, estabeleceu uma completa
reordenação do sistema bancário e das autoridades monetárias,
inspirada na reforma bancária norte-americana de 1933, de
mercado financeiro segmentado e com participação bastante
expressiva de um mercado de capitais. A segmentação das
instituições financeiras fora a forma de separar e estabelecer limites
entre as diversas demandas de crédito. Do mesmo modo, a reforma
bancária

brasileira

disciplinou

as

operações

bancárias

por

segmentos: bancos comerciais para crédito de curto prazo, bancos
de investimento para aportes de maior envergadura e prazos,
financeiras para crédito pessoal.

8

a

SKIDMORE, Thomas, Brasil: de Getúlio a Castelo, São Paulo: Paz e Terra, 13 edição,
2003, p.383.
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Com o intuito de centralizar o sistema, foi extinto o Conselho
da Moeda e do Crédito, SUMOC, substituído pelo Conselho
Monetário Nacional, CMN, que passou a ter a incumbência de
elaborar as políticas monetária, financeira e orçamentária, e as
diretrizes da dívida pública. O Banco Central foi criado para
monopolizar as funções de autoridade monetária, quais sejam, a
execução da política monetária, a fiscalização das instituições
financeiras, o controle de capitais estrangeiros e do fluxo de divisas,
e a emissão de moeda de acordo com as determinações do CMN.9
A centralização da política monetária pelo Banco Central conferiulhe o seguinte conjunto de instrumentos: a) encaixe compulsório:
percentual dos depósitos a vista dos bancos comerciais, servindo
como controle quantitativo de crédito e instrumento de barganha
com os bancos comerciais; b) redesconto: recursos do compulsório
repassados aos bancos comerciais com problemas de liquidez; c)
mercado aberto: operações com títulos públicos; e d) controles
sobre a taxa de juros, mantida em baixos patamares durante o
período do milagre.
As reformas financeiras promovidas após 1964 procuraram
construir canais de financiamento de longo prazo a partir de
recursos oriundos de fundos de poupança compulsória, análogos
aos utilizados pelo BNDE.10 O Sistema Financeiro de Habitação,
criado pela Lei n.4.380, de 21/08/1964, com o intuito de estimular a
expansão do setor da construção civil, foi composto por um
conjunto de instituições públicas e privadas11, onde o papel central
era exercido pelo recém-criado Banco Nacional de Habitação,
BNH. Embora na retórica oficial o SFH tivesse como objetivo profícuo
a resolução do déficit habitacional do país, na realidade seus
9

Essas funções eram desempenhadas até então pela SUMOC, como órgão normativo de
política monetária e cambial, e pelo Banco do Brasil, como órgão executivo. Este último
manteve-se parcialmente como autoridade monetária, tendo acesso aos fundos do Banco
Central, pela conta movimento.
10
No caso do BNDE, havia o Fundo de Reaparelhamento Econômico (Lei n. 1.474, de
26/11/1951), composto de fundos relativos a adicional de 15% sobre o Imposto de Renda.
11
O SFH era composto por: Banco Nacional de Habitação, Serviço Federal de Habitação e
Urbanismo, Caixa Econômica Federal, Cohabs (Cooperativas Habitacionais), Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, Caixas Militares e órgãos federais,
estaduais e municipais de desenvolvimento regional. No lado privado, participavam
Associações de Poupança e Empréstimo, Companhias de Crédito Imobiliário, fundações e
cooperativas habitacionais.
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recursos financiaram habitações de maior valor imobiliário, ou
mesmo estimulou o posterior avanço da especulação imobiliária,
principalmente em períodos de aceleração inflacionária.12
Entre as fontes de recursos do BNH, estavam a captação
através de letras hipotecárias, letras imobiliárias e cadernetas de
poupança, além da poupança compulsória formada pelo Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço. Nesse conjunto, o BNH constituiu
uma espécie de banco central auxiliar ou de segunda linha, na
gestão e nos repasses desses recursos.
Ao se fazer a opção pela captação de poupança
compulsória, destinada aos financiamentos de longo prazo, ao lado
do mecanismo da correção monetária, estava dado o caminho
para a restauração dos haveres não monetários do sistema
financeiro. E o controle desses ativos de longo prazo ficou cargo do
sistema financeiro público, como BNDE, Caixas Econômicas, BNH e
bancos estaduais como agentes repassadores de recursos do
Banco Central ou de captação externa. 13
A reformulação do mercado de capitais deu-se pela Lei
n.4.728, de 14/07/1965, que procurou alçar esse mercado como
uma das fontes fundamentais no financiamento do crescimento
econômico, através do direcionamento de poupança financeira
doméstica em aplicações de médio e longo prazo, sob a forma de
títulos

e

ações.

As

operações

de

mercado

aberto

foram

disciplinadas pelo artigo 10o da Lei n.4.595, que outorgou ao Banco
Central a atribuição de “efetuar, como instrumento de política

12

“No setor da construção civil, os recursos do BNH foram paulatinamente se dirigindo para
financiar construções para as classes de renda mais elevada. A percentagem dos
financiamentos do BNH para o mercado popular caiu de 23,4% em 1970 para 1,8% do total
em 1974. (...) Esta mudança do padrão de financiamento do BNH foi necessária na medida
em que os recursos utilizados para realizá-la eram oriundos das cadernetas de poupança e
do FGTS, que são remunerados com correção monetária e juros de 6% ao ano.
Conseqüentemente, é necessário que os financiamentos do BNH sejam capazes de gerar
retornos correspondentes ao Banco, sob pena de falência do sistema. O resultado foi uma
enorme concentração de recursos na construção de edifícios de alto luxo, em regiões
urbanas altamente valorizadas”. Camargo, José Marcio, “Política Salarial, emprego e
distribuição de rendas”, in FMI x Brasil: a armadilha da recessão, Fórum Gazeta Mercantil,
novembro de 1983, p.185.
13
COSTA NETO, Yttrio Corrêa da, Bancos Oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu
desenvolvimento, Depto Econômico, Banco Central do Brasil, p.132.
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monetária, operações de compra e venda de títulos federais”, 14 em
operações de mercado aberto (ou open market).
Os títulos lançados pelo governo, as Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional, ORTN’s, vinham acompanhadas de uma
importante inovação, o mecanismo da correção monetária, que
possibilitou a correção dos valores desses títulos pelos índices de
inflação. A incorporação do risco da inflação pelo mecanismo da
correção monetária foi a condição fundamental para que a dívida
pública passasse a financiar as despesas do governo com recursos
não

inflacionários.

A

emissão

de

títulos

protegidos

contra

depreciação de seu valor inspirou também, mais tarde, a criação
das ORTNs com cláusula cambial, corrigidas de acordo com a
variação da taxa de câmbio, idealizadas pelo então ministro da
Fazenda Roberto Campos.
“O objetivo original da criação das ORTN’s (com cláusula
cambial) era restabelecer, junto aos investidores, a
confiança no crédito público, garantindo, ao longo do
tempo, a manutenção do valor real em dólares dos
recursos aplicados, além dos juros reais proporcionados
pelo papel. (...) A confiança dos investidores no governo
brasileiro, na figura de seu presidente Castello Branco e
de seu ministro Roberto Campos, era plena, e muitos
deles souberam aproveitar a oportunidade oferecida,
tomando empréstimos em dólar nos Estados Unidos, à
taxa de 4 a 5%, para traze-los ao Brasil com a finalidade
de aplicar os cruzeiros correspondentes nas ORTN’s
garantidas em dólar. Ao final de onze meses, o retorno,
em dólar, do papel, foi de 50%, o que é mais do que
suficiente para nos levar a crer que malas abarrotadas de
dólares tivessem engordado o mercado financeiro
brasileiro, naquela ocasião” 15

Entre 1965 e 1968, as operações de mercado aberto
funcionavam apenas para atender subscrições compulsórias e
voluntárias, e cobrir déficits do Tesouro Nacional. Não havia um
volume de negócios que viabilizasse a constituição de um mercado
secundário desses títulos para permitir a negociação de papéis

14

o

Banco Central do Brasil, Lei n. 4.595/64, artigo 10 , inciso XI. As operações de mercado
aberto consistem na compra e venda de títulos públicos pelo Banco Central, com o intuito
de controlar a oferta monetária.
15
PECHMAN, Clarice, O dólar paralelo no Brasil, Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1984,
p.35-36.
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anteriormente emitidos.16 Este só começou a ser viabilizado no final
de 1968, a partir das recomendações de um estudo conjunto dos
bancos

centrais

brasileiro

e

norte-americano.

Fruto

dessas

recomendações, naquele ano o Banco Central foi autorizado, em
suas intervenções no mercado aberto, a usar ORTNs de sua carteira,
inicialmente com prazo de um ano, depois 120 dias. Na mesma
linha, o Decreto-Lei n.1.079, de 21/01/1970, criou as Letras do
Tesouro Nacional com prazo de 365 dias, mas negociadas em 41, 92
e 182 dias, e com preço de resgate fixo. A aceitação e o alto grau
de negociabilidade alcançados por esses papéis dinamizaram as
operações de mercado secundário, o que completou a estrutura e
o fluxo de negociação de títulos públicos com o setor privado. A
partir daí o mercado aberto passou a ser largamente utilizado nas
intervenções que buscavam eliminar desequilíbrios de curto prazo
no mercado de reservas bancárias, pois permitia ao Banco Central
ter a iniciativa para ajustar a liquidez do sistema financeiro
“independente de os bancos comerciais e as caixas econômicas o
desejarem”. 17
Diferentemente dos títulos de dívida privada, que tem
correspondência com garantias patrimoniais reais, o que lhes limita
a emissão, os títulos da dívida pública tem seu limite de crescimento
e circulação condicionados à credibilidade desses papéis, sua
aceitação pelo mercado financeiro e a amplitude desse mercado.
A emissão e negociação de títulos públicos foi um dos principais
determinantes do crescimento do mercado de capitais na década
de 1970, cujo dinamismo esteve mais centrado nas negociações de
títulos públicos e menos nas operações em Bolsas de Valores.
Para o setor privado foram concedidos incentivos e subsídios
fiscais para a abertura de capital de empresas e lançamento
primário de ações, assim como para a montagem de fundos de
16

O mercado secundário de títulos públicos tem as seguintes variantes: a) sem participação
do Banco Central ou Tesouro; b) quando o Banco Central compra ou vende títulos de sua
carteira; c) quando o Banco Central compra títulos para sua carteira, exceto nos leilões de
venda do Tesouro Nacional. In ARAÚJO, Carlos Hamilton, “Mercado de títulos públicos e
operações de mercado aberto”, Banco Central do Brasil, Notas Técnicas n.12, janeiro de
2002.
17
ARAÚJO, Carlos Hamilton, “Mercado de títulos públicos e operações de mercado aberto”,
Banco Central do Brasil, Notas Técnicas n.12, janeiro de 2002, p.11.
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investimento. O Decreto-Lei n.157, de 10/02/1967, criou os fundos
fiscais 157, que permitiram a aplicação em fundos de investimento
no mercado de ações, com os valores dedutíveis de parcela do
imposto de renda devido. 18 O intuito era o de estimular a formação
de poupança e propiciar maior liquidez ao mercado de capitais.
Todo esse aparato não constituiu, no entanto, um mercado de
capitais dinâmico e articulado com o setor empresarial nacional, ao
contrário do verificado nos paises com mercados financeiros mais
desenvolvidos:
“Nessa fase, o desenvolvimento do mercado de capitais
doméstico como padrão de financiamento acabou não
acontecendo, por diversas razões, destacando-se as
seguintes: 1) a liquidez internacional era alta e as
empresas captaram empréstimos no mercado externo; 2)
o governo formou ou estimulou grandes massas de
poupança compulsória, com destinações específicas
como a construção civil, não intermediadas pelo
mercado de capitais; 3) não foi possível mudar
imediatamente
o
comportamento
dos
agentes
(tomadores e aplicadores), acostumados a horizontes
financeiros de curto prazo; 4) manutenção da resistência
dos empresários à abertura do capital de suas
companhias; e 5) o aparato regulatório não estava
adequado para proteger o acionista minoritário”. 19

Como veremos adiante, a obra inconclusa teve como
principal efeito o recurso ao endividamento externo como canal de
financiamento. De todo modo, a estrutura monetário-financeira
montada pelo PAEG consolidou-se e teve seu período de maior
expansão creditícia nos anos entre 1969 e 1973, no auge do milagre
econômico, sob um regime de taxas de juros controladas e baixas,
inflação baixa, disponibilidade de recursos externos e expansão do
emprego. O crescimento econômico e a expansão dos setores
produtivos

deram-se

investimentos

diretos

a

reboque
estrangeiros

dos
e

gastos

do

governo,

disponibilidade

de

financiamentos externos junto aos bancos comerciais internacionais.

18

Esses fundos fiscais eram administrados por corretoras e bancos de investimento. Foram
extintos em 1983.
19
SOUSA, Lucy Aparecida de, O mercado de capitais brasileiro no período 1987-1997,
Tese Doutoramento, Unicamp, 1998, p.13.
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O sistema financeiro nacional passou a operar com canais de
financiamento mais diversificados e com taxas de juros controladas
e baixas. A compensação dada aos bancos pelos juros tabelados
foi a redução no depósito compulsório e a ampliação de sua
parcela remunerada com a correção monetária. A ampliação do
financiamento privado contou nesse período não apenas com a
expansão dos empréstimos bancários, mas com a expressiva
ampliação de operações de crédito através instituições financeiras
não monetárias. Com isso o crédito assumiu não apenas sua forma
bancária, mas igualmente a forma de haveres não monetários
(letras, títulos, ações, debêntures), com a expansão de operações
de bancos de investimentos, financeiras, corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários e sociedades de crédito imobiliário. A
expansão das instituições não monetárias traduziu-se em menor
participação

relativa

dos

bancos

comerciais

no

total

de

financiamentos. Em relação ao arcabouço institucional anterior a
1964, assistiu-se, com a expansão das instituições não-monetárias,
um processo de substituição dos depósitos a vista por haveres não
monetários, agora com maior diversificação e liquidez.
Apesar da segmentação das instituições financeiras, teve
lugar um progressivo movimento de concentração e centralização
financeira, com o aumento do número de fusões e incorporações.
Este processo se dava não apenas pela absorção de bancos
menores por maiores, mas também através de instituições não
monetárias,

como

bancos

de

investimento,

financeiras

e

associações de crédito imobiliário, na maioria dos casos absorvidas
por

bancos

comerciais,

passando

a

formar

conglomerados

financeiros. Estes conglomerados passaram a oferecer, em uma
única agência, um maior número de modalidades de aplicações e
empréstimos, mas com figuras jurídicas distintas, de bancos
comerciais, bancos de investimento, financeiras ou sociedades de
crédito imobiliário. Buscava-se, através da concentração de
operações pelos conglomerados financeiros, a obtenção de
reduções nos custos operacionais e ganhos de escala, além de
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estimular a formação de grupos financeiros com o porte necessário
para as exigências de capitais daquela etapa do desenvolvimento.
Essa configuração de instituições coligadas contornou a
delimitação das funções creditícias e permitiu aos bancos a
agilidade necessária para operar em um contexto de alta inflação
e as condições para auferir alta rentabilidade nos anos de 1980.
“De seu ponto de vista, o grande capital bancário,
sempre como reação – respondendo inicialmente a
incentivos do Governo e posteriormente a injunções de
mercado -, organizou-se sob a configuração de
multibanco. Essa nova configuração, por seu turno,
consolidada a partir dos movimentos de concentração
(interbancário) e de conglomeração (intrabancário),
convalidou um mercado nacional, agora integrado, de
crédito. Os grupos bancários passaram a atuar como
bloco de capital, em todas as possibilidades e esquemas
financeiros institucionais prevalecentes, num mercado
plenamente integrado, tanto em termos espaciais como
setoriais. (...) Neste novo contexto, o banco comercial
assume uma posição estratégica junto ao conglomerado
quando passa a ser supridor de liquidez do multibanco.
Vale dizer, os eventuais ‘estouros’ inevitavelmente
recaem sobre os bancos comerciais, agora revestidos da
condição de bancador de última instância”.20

A partir de 1971 os processos de fusões e incorporações entre
instituições financeiras passaram a ser ativamente estimulados pelo
governo, através do Decreto-Lei n. 1.182/71 e a criação da
Comissão de Fusão e Incorporação de Empresas, Cofie, com a
criação de vantagens fiscais para esses processos.
Finalmente, dentro do conjunto de reformas financeiras de
1964-1967, cabe destacar o tratamento dado ao ingresso de capital
estrangeiro. A reestruturação do sistema financeiro foi concebida
fundamentalmente

para

manter

um

baixo

nível

de

internacionalização do capital de risco, ou a presença de
instituições financeiras estrangeiras no mercado doméstico, como
forma de preservar a preponderância do capital financeiro privado
nacional e proteger o setor da concorrência externa. Mas facultava
em contrapartida a maior abertura ao ingresso de capitais de
empréstimo.

20

TEIXEIRA, Natermes Guimarães, Origem do sistema multibancário brasileiro, (tese
doutorado 1985) Unicamp, Instituto de Economia, 2000, p. 173-174.
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O ingresso de bancos comerciais estrangeiros no mercado
doméstico

dava-se

sob

a

condição

de

acordos

bilaterais

recíprocos, ou seja, cada ingresso de instituição estrangeira no
mercado doméstico corresponde à abertura de agência bancária
brasileira na praça de origem do banco estrangeiro. Isso facilitou o
aumento

de

agências

de

bancos

brasileiros

em

praças

internacionais, e a captação de recursos externos in loco. O capital
de risco estrangeiro assumia internamente também a forma de
participações minoritárias em bancos de investimento, seguradoras
e leasing. Não obstante as pressões dos bancos e instituições
estrangeiras, o setor financeiro brasileiro manteve-se até o final da
década de (19)80 como um dos setores com maior índice de
nacionalização. Se a política para o setor financeiro teve caráter
francamente protecionista nesse período em relação ao capital de
risco

estrangeiro,

política

inversa

se

deu

em

relação

aos

mecanismos de captação de capitais de empréstimo estrangeiros,
com maior abertura aos aportes e investimentos privados diretos. A
regulamentação sobre a captação de financiamentos externos
repousava sobre os seguintes instrumentos:
a) Lei n. 4.131, de 03/09/1962, efetivada através da Lei n.
4.390, de 29/08/1964, que disciplinou a aplicação de
capital estrangeiro e as remessas de valores para o
exterior, permitindo a tomada direta de empréstimos
no exterior por empresas sediadas no país;
b) Instrução n. 289, de 14/01/1965, que possibilitava a
contratação de empréstimos entre empresas do
exterior em empresas estabelecidas no país. Essa
resolução foi depois revogada.
c) Resoluções n. 63 e n. 64, de 21 e 23/12/1967, que
facultavam

aos

bancos

comerciais,

bancos

de

investimento e ao BNDE, a captação de empréstimos
em moeda estrangeira, com repasse interno desses
recursos.
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De meados dos anos de 1960 até quase o final da década
de 1970, as normas para os empréstimos externos tomados pelos
bancos comerciais eram relativamente flexíveis. As medidas
tomadas em relação aos recursos externos nesse período só se
tornavam-se mais restritivas quando a prioridade do governo era o
combate à inflação ou quando se elevavam as reservas cambiais
pela geração de saldos em contas correntes; do mesmo modo,
quando ocorriam déficits em transações correntes, a entrada desses
capitais era estimulada, com o afrouxamento das medidas
restritivas. Entre as medidas restritivas havia o depósito compulsório
sobre o ingresso de moeda estrangeira, a ampliação ou redução
do prazo mínimo de amortização dos financiamentos obtidos no
exterior,

ou

mesmo

a

adoção

de

benefícios

fiscais

para

financiamentos com prazos mais longos.
A captação de recursos externos tornou-se, desse modo, um
instrumento de ajuste do balanço de pagamentos e de reforço das
reservas cambiais, que deveriam ser mantidas em níveis suficientes
para manter a credibilidade externa do país. A maior facilidade ao
ingresso de recursos externos estava ligada a uma conjuntura de
expansão dos mercados financeiros internacionais a partir de
meados da década de 1960, com a expansão dos euromercados21
e suas fontes abundantes de crédito fornecidos pelos grandes
bancos comerciais internacionais. A reordenação do sistema
financeiro brasileiro incorporou as mudanças que se processavam
nesses mercados financeiros: a regulamentação da Lei n.4.131
facultou o alargamento indistinto das bases de financiamento
externo de longo prazo. Isso se tornou particularmente atrativo para
as empresas de capital estrangeiro sediadas no país, na medida em
que constituiu uma verdadeira “burla das restrições quanto à
remessa de lucros”

22,

com investimentos classificados como

financiamentos pelas empresas matrizes, o que permitiu a remessa
21

Praças financeiras internacionais, localizadas fora dos mercados financeiros com maiores
regulamentações e restrições. Correspondem atualmente aos chamados “paraísos fiscais”.
22
CRUZ, Paulo Davidoff, Dívida externa e política econômica, Ed. Brasiliense, São Paulo,
1984, p.108-109.
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de lucros como se fossem amortizações e pagamentos de juros. Por
esse artifício o capital de risco tornou-se capital de empréstimo.
Outro instrumento importante criado nesse período foi a Carta
Circular n.5, CC-5, através da Circular n.2.677, do Banco Central,
para regulamentar um dos artigos da Lei n. 4.131, permitindo a livre
movimentação de capitais para o exterior. Esse expediente permitia
que qualquer pessoa física ou jurídica não residente no país pudesse
movimentar depósitos para ou do exterior. A moeda nacional
poderia ser convertida em dólares (ou outra moeda estrangeira) e
remetida ao exterior sem que o BC verificasse o beneficiário; o
mesmo ocorria com remessas de fora em dólares que entravam no
país e eram convertidos em moeda nacional. Isso possibilitou um
canal aberto com contas registradas em paraísos fiscais, como Ilhas
Caiman, Nassau, Ilhas Virgens e outros.

23

Em períodos de crise esse

foi o grande canal de fuga de recursos para o exterior, “a fuga para
a segurança”, do mesmo modo que permitia a volta desses recursos
quando as mudanças das regras no país lhes permitiam aplicações
rentáveis no mercado financeiro doméstico.
No

conjunto,

empreendida

pelos

monetário-financeira
conferindo-lhe

maior

a

reestruturação

governos
pública

militares
herdada

centralidade.

No

financeiro-monetária
reforçou

do

a

período

entanto,

estrutura
populista,

apesar

da

diversificação dos instrumentos de financiamento e valorização de
capital, deve-se observar que a reforma contemplou muito mais os
instrumentos de valorização de capital e preservação patrimonial
do que abriu propriamente canais consistentes de financiamentos
de longo prazo.
“Embora a reforma financeira (como esperava o
Governo) não tenha contribuído decisivamente para
elevar de forma substancial o volume de poupança, ou
tampouco tenha permitido (ou tornado mais eficiente) a
mobilização de recursos financeiros ou fundos disponíveis
para empréstimos e financiamentos com efeitos
reprodutivos,
ela
propiciou
a
diversificação
e
intensificação da intermediação financeira no país. Vale
23

FORTUNA, E., Mercado financeiro: produtos e serviços, Qualitymark Editora, Rio de
a
Janeiro, 2003, 15 edição, p.139.
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dizer, as reformulações resolveram ou satisfizeram muito
mais o lado das aplicações em ativos financeiros, por
parte dos poupadores potenciais de recursos líquidos e
prontos à valorização. Estava aberta, portanto, a
possibilidade de acumulação estritamente financeira
com base na aquisição e negociação de títulos de renda
de várias origens e diferentes expectativas de ganhos
futuros”. 24

A

viabilização

das

operações

de

mercado

aberto,

negociações de títulos públicos, não se traduziram em ampliação
das operações de crédito pelo setor privado. Pelo contrário, na
medida em que a negociação de títulos públicos tornou-se um
negócio rentável para os bancos, estes passaram a buscar
rentabilidade nas operações de mercado aberto, em detrimento
de ganhos com operações de financiamento, principalmente nos
períodos de maior pressão inflacionária.
Mais uma vez, na história republicana, na ausência de um
sistema financeiro doméstico que disponibilizasse créditos de longo
prazo, optou-se pelo endividamento externo junto aos bancos
comerciais internacionais, ao invés de se desenvolverem formas
efetivas de intermediação financeira domésticas de longo prazo. O
acesso ao crédito de longo prazo, internacionalizado pelo Decreto
4.131 e a Resolução 63, por operações de financiamento em
moeda estrangeira, facilitou a maior absorção de recursos externos
e contribuiu para a expansão da dívida pública de curto prazo,
decorrente da necessidade de se sustentar a conversão dos
recursos externos em moeda nacional. A magnitude crescente
desse processo inibiu a formação de mecanismos internos de
mobilização de capitais, em detrimento do peso crescente da
dívida pública.
3. As crises do petróleo e o 2o PND.
O primeiro choque do petróleo de 1973 provocou a
quadruplicação de suas cotações e foi o estopim de uma crise
24

TEIXEIRA, Natermes Guimarães, Origem do sistema multibancário brasileiro, Instituto de
economia da Unicamp, (Tese de doutoramento, 1985), 2000, p.34.
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mundial que, a rigor, já se encontrava em curso, com a crise do
“sistema

industrial

americano”,

ou

fordista,

entre

os

países

desenvolvidos. Antes da crise os preços do petróleo estavam
deprimidos por um longo período, o que diminuía a rentabilidade
da prospecção de novas áreas.
No Brasil esse “choque externo” foi um dos elementos que
precipitou o arrefecimento do crescimento econômico e o
aumento da taxa de inflação, quando a economia brasileira já
dava

sinais

de

desaceleração,

perdendo

a

vitalidade

de

investimentos que apresentara no período do milagre.
A posse do General Ernesto Geisel à presidência da
República na transição presidencial de 1974 teve significação
política de compromisso, do grupo que ascendeu ao poder, com
um projeto de distensão política. A política econômica elaborada
pelo novo governo (Mário Henrique Simonsen no Ministério da
Fazenda e João Paulo dos Reis Velloso na Pasta do Planejamento,
onde foi elaborado o 2o PND) incorporou a realidade política da
distensão, o que a colocou na obrigação de manter resultados
econômicos próximos aos dos obtidos pelos antecessores. Evitou-se
o ajuste recessivo para fazer frente à nova realidade mundial, - o
choque do petróleo de 1973 e a perda de dinamismo da economia
norte-americana -, e optou-se pelo diagnóstico de que a crise
internacional

era

passageira

e

o

Brasil

era

uma

“ilha

de

tranqüilidade em meio a um mar revolto”. A resposta à crise foi a
opção

pelo

crescimento

acelerado,

alimentado

pelo

endividamento externo.
O 2o Plano Nacional de Desenvolvimento, o 2o PND, lançado
em dezembro de 1974, articulou uma nova fase de investimentos
público e privado que aprofundou o processo de industrialização
por substituição de importações, materializado em investimentos nas
indústrias de insumos básicos, bens de capital e infraestrutura.25 O
25

Em insumos básicos foram beneficiados os setores de siderurgia e metalurgia dos nãoferrosos, química e petroquímica, fertilizantes, cimento, papel e celulose; nos bens de
capital material de transporte, máquinas e equipamentos mecânicos, elétricos e de
comunicações; os investimentos do governo em infraestrutura concentraram-se nas áreas
de transporte, comunicações e energia, onde se destacaram os investimentos da Petrobrás
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objetivo foi o de completar a estrutura industrial brasileira em um
prazo relativamente curto, e assim superar os limites colocados pela
dependência externa através da diversificação de exportações.
Coube ao setor público ocupar o centro dinâmico da
expansão, ao tomar para si a responsabilidade pelos investimentos
mais pesados, notadamente no setor energético, em prospecção
de

petróleo

e

usinas

hidroelétricas.

As

medidas

foram

complementadas por uma elevação das tarifas de importação em
geral, e isenção tarifária para importação de máquinas e
equipamentos.
Havia

igualmente

a

preocupação

de

estimular

o

fortalecimento do setor privado nacional, através das instituições
públicas. Esse princípio norteou as políticas do BNDE estabelecidas
por ocasião do 2o PND, o que, segundo Davidoff Cruz, constituiu
uma “privatização dos recursos do BNDE”:
“... sob o argumento de que era chegada a hora do
fortalecimento da perna fraca do tripé industrial brasileiro,
qual seja, a empresa privada de capital nacional. Como
se sabe, os empréstimos concedidos pelo BNDE a partir
de 1974 – reforçados pelos recursos dos fundos
compulsórios do Programa de integração Social /
Programa de Assistência ao Servidor Público, PIS/PASEP –
continham cláusulas contratuais que determinavam, ao
fim e ao cabo, a doação patrimonial de parcela
substantiva dos recursos envolvidos nas operações. Do
total de recursos emprestados, estima-se que cerca de
75% tinham sido apropriados pelas empresas mutuárias
privadas através de diferentes mecanismos de
subsídios”.26

A estrutura de financiamento montada para viabilizar os
projetos do 2o PND buscou inicialmente: a) promover a transferência
de poupança privada de bens de consumo para investimentos
produtivos; b) atração de investimento direto estrangeiro mediante
o estimulo à formação de joint ventures com o capital privado

o

na prospecção de novas bacias petrolíferas. Esse plano foi precedido pelo 1 PND, de
15/09/1971, responsável por projetos como a Ponte Rio-Niterói, Rodovia Transamazônica,
Barragem de Itaipu, Hidroelétrica Três Marias, Usina Nuclear Angra dos Reis e expansão
dos investimentos da Embratel.
26
CRUZ, Paulo R.Davidoff Chagas, “Capitais externos e financiamento de longo prazo no
Brasil”, in História Econômica do Brasil Contemporâneo, SZMRECSÁNYI, T. e SUZIGAN,
W., organizadores, Ed.Hucitec, São Paulo, 1997, p. 191.
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nacional; c) redirecionar a poupança compulsória, PIS e PASEP,
para o BNDE; d) recurso ao endividamento externo. Prevaleceram
as duas últimas, em função do descompasso entre um nível elevado
de formação bruta de capital, necessária à consecução do 2o PND,
e as condições internas de financiamento.
Se os impactos da alta dos preços do petróleo se traduziram,
internamente, em elevação das taxas de inflação, no plano externo
os desequilíbrios recorrentes na balança comercial, assim como os
recursos necessários para os investimentos, poderiam ser financiados
pelos mercados financeiros, principalmente pelos grandes bancos
comerciais internacionais. Ainda eram anos de liquidez abundante
e disponibilidade de créditos internacionais, o que tornava viável a
opção ao endividamento externo, utilizado para cobrir os déficits
provocados pela importação de petróleo e pela importação dos
insumos produtivos, máquinas e equipamentos demandados pelos
investimentos do 2o PND.
O 2º PND conseguiu dotar o parque industrial brasileiro de
uma estrutura mais completa, com a implantação de setores
produtores de insumos industriais antes importados, mas teve como
penalidade o financiamento pelo endividamento externo. Na
maioria dos textos e análises da época é senso comum sua
responsabilidade pelo aprofundamento desse endividamento. Uma
das exceções foi o trabalho de Antonio Barros de Castro, A
economia brasileira em marcha forçada, de 1985, que colocou esse
plano como “uma estratégia oportuna e promissora”, na medida
em que após a maturação dos investimentos no início dos anos de
1980, foram colhidos resultados nas exportações de insumos
produtivos (p.35).
A justificativa de que o endividamento externo na década
de 1970 era necessário ao financiamento da expansão produtiva
perdeu aos poucos sua motivação inicial, pois progressivamente
assumiu um caráter mais financeiro, destinado à formação de
reservas cambiais, e, mais tarde, ao final da década, ao
financiamento do próprio serviço da dívida.
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“O crescimento do endividamento a partir de 1976 é
inteiramente estéril, do ponto de vista real. Isto é, não
corresponde, por qualquer conceito, à famosa
poupança
externa,
já
que
coincide
com
a
desaceleração da taxa de investimento e com a
diminuição da demanda por importações por bens de
capital e insumos complementares à produção interna”.
27

O discurso desenvolvimentista do 2o PND perdeu convicção à
medida que se deteriorou o quadro econômico provocado pela
crise

externa.

Os

instrumentos

de

planejamento

econômico

gradativamente deram lugar às políticas de administração da crise,
caracterizadas pela sucessão de medidas de caráter conjuntural, o
que limitou a política macroeconômica ao curto prazo. Essa
condução da política econômica, conhecida pelo jargão de
época como de stop-and-go, tinha como principais focos:
a) o ajuste monetário do balanço de pagamentos, através
do controle do excesso de demanda por moeda estrangeira, e sua
contrapartida em emissão monetária e lançamento de títulos
públicos, processo conhecido como “esterilização”;
b) a manipulação da taxa de câmbio e da taxa de juros,
onde os juros passaram a ser o determinante último da taxa de
câmbio. A taxa de juros era o referencial de remuneração dos
títulos públicos, e estes, através do mecanismo da correção
monetária, sinalizavam o ritmo de reajuste dos preços domésticos e,
portanto, da taxa de inflação. Esta, por sua vez, era incorporada às
minidesvalorizações cambiais.
As conseqüências dessa política fizeram-se sentir ao longo do
governo Geisel através do acumulo de reservas cambiais, graças ao
diferencial de juros internos e externos como estímulo à captação
externa de recursos financeiros externos; e pelo aumento da dívida
pública, com freqüentes emissões de títulos públicos, para esterilizar
a entrada de novas divisas e refinanciar as posições do Tesouro e do
Banco Central. O resultado dessas duas condições anteriores foi o

27

TAVARES, Maria Conceição, Ciclo e Crise: o movimento recente da industrialização
brasileira, (UFRJ, 1978), Instituto de Economia da Unicamp, 1998, p.128
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descontrole progressivo da política monetária e seus impactos sobre
a taxa de inflação.
4. A 2ª crise do petróleo e o choque dos juros internacionais
A posse do último governo do ciclo militar, do General João
Batista Figueiredo (1979-1984), deu-se em um ano marcado por
tensões na área econômica agravadas pelos choques externos
(juros internacionais e petróleo).
O cenário internacional sofreu um duplo impacto no segundo
semestre de 1979, com a segunda crise do petróleo e a elevação
unilateral da taxa de juros norte-americana. Isso implicou em maior
deterioração das contas externas brasileiras e seus reflexos internos.
A crise externa se fez sentir mais fortemente entre o grupo de países
que acorreram aos créditos abundantes dos bancos comerciais
internacionais nos dez anos anteriores. Com a disparada dos juros
internacionais (a taxa de juros norte-americana saltou da média
histórica de 4% a.a. para 18% a.a.) e dos preços do petróleo, esses
países passaram a apresentar problemas recorrentes nos balanços
de pagamentos, sob a maior pressão do serviço da dívida e custo
das importações.

Planos e medidas econômicas no governo João Figueiredo
(1979-1984)
Delfim I, agosto de 1979:
Ministro: Delfim Netto
Principais medidas: Prefixação da correção monetária e do
câmbio (taxa menor que inflação); maxidesvalorização de
30% (dez./1979); lei salarial (Lei n.6.708): reajustes semestrais
Medidas complementares: Investimentos em energia, insumos
básicos e setor exportador (Delfim: “exportar é o que
importa”);
Efeitos: Perda de reservas, recrudescimento da inflação;
Contexto: 2o choque do petróleo, choque dos juros;
(Simonsen: “a inflação é péssima, mas o impasse externo é
mortal”).
Delfim II, dezembro de 1980:
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Principais medidas: Corte dos gastos públicos e elevação dos
juros;
Efeitos: Recessão e desaceleração da inflação;
Delfim III, fevereiro de 1983:
Política de austeridade e orientação do FMI (7 cartas de
intenções em 2 anos);
Principais medidas: Maxidesvalorização de 30%;
Efeitos: inflação e recessão;
Contexto: déficit em transações correntes e queda das
reservas cambiais; choque agrícola e aceleração da inflação;
perda de 11% na renda per capita em 1981-1983;
Elaboração própria
A crise mundial afetou negativamente as exportações
brasileiras, ao mesmo tempo em que aumentou a pressão dos
encargos financeiros sobre a dívida externa, pela elevação das
taxas de juros internacionais e dos spreads28, que passaram a ter um
peso crescente nas contas externas do país.
A política econômica adotada para fazer frente aos choques
externos

foi

uma

combinação

de

recomendações

do

FMI

(desvalorização cambial para estimular exportações), monetarismo
(ajustes entre preços internos e externos, como a inflação corretiva);
e intervencionismo (subsídios à exportação e reforço no controle de
preços).
Esse conjunto de medidas tomadas para enfrentar a
conjuntura internacional desfavorável agravou as condições da
crise

interna.

A

maxidesvalorização

cambial

de

7/12/1979

desvalorizou o cruzeiro em 30%, e reverteu as expectativas dos
tomadores de recursos externos, causando grandes prejuízos às
empresas estatais, que haviam sido fortemente tomadoras de
financiamentos

externos

desde

o 2o

PND.

A medida

mais

controversa foi a prefixação da correção monetária e cambial,
respectivamente em 45% e 40%, em patamares inferiores à taxa de
inflação de cerca de 100% daquele ano, o que aumentou o grau
de incerteza entre os agentes econômicos, principalmente nos
28

Taxa adicional de risco, variável conforme a liquidez e as garantias do tomador do
empréstimo, e o prazo de resgate. O uso dessa taxa generalizou-se entre o final dos anos
1970 e início dos anos 1980, o que contribuiu para sobrecarregar a dívida externa de
muitos países.
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mercados financeiros. Com a incerteza decorrente sobre os critérios
de indexação, foi estimulado um processo de desintermediação
financeira e fuga para outros ativos, como dólar paralelo, imóveis,
etc.
“Além de não terem conseguido debelar o processo
inflacionário, essas medidas desestimularam a demanda
pelos títulos públicos. Diante da baixa rentabilidade dos
papéis
públicos
pré
e
pós-fixados,
motivada,
respectivamente, pelo recrudescimento da inflação e
pelos expurgos na correção monetária, o governo
decidiu, ainda em 1980, modificar o critério de cálculo da
correção monetária, que passou a se basear na variação
plena do INPC/IBGE; e liberar as taxas de juros. Essas
mudanças na estratégia da política monetária
acarretaram um significativo crescimento real da dívida
em poder do público no ano de 1981.” 29

Se a intenção dos formuladores das políticas econômicas era
o de reduzir as expectativas de inflação dos agentes econômicos, o
resultado prático foi o contrário: a restrição da correção monetária,
acompanhada de queda nas taxas reais de juros, desestimulou a
formação de poupanças, e inaugurou uma década de movimentos
especulativos e de fuga de capitais para o mercado paralelo de
câmbio, além, é claro, acelerar a inflação. Observe-se que foi
mantida a porta aberta ao financiamento externo: apesar da
elevação das taxas de juros internacionais, foram reduzidos os
impostos incidentes sobre as remessas de juros.
Se o arcabouço institucional monetário-financeiro montado
pelas reformas de 1964-1967 foi um dos principais indutores do
dinamismo do mercado financeiro brasileiro no período expansivo,
com os choques externos mostrou claramente seus vícios de
concepção. Uma dívida pública crescente e a inviabilização da
capacidade de financiamento do Estado, e um progressivo
processo especulativo, marcado pela diminuição de riscos para o
setor privado e a crescente absorção desses riscos pelo setor
público. A crise cambial e a aceleração da inflação a partir desse
período têm significativa participação na criação de uma estrutura
29

LOUREIRO, A.S., BARBOSA, F.H., Dívida pública e prêmio de risco dos títulos públicos
no Brasil, Notas Técnicas do Banco Central, n.42, nov.2003, p.13
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financeira interna com forte viés especulativo. A sangria de recursos
através da exportação líquida de capitais para pagamento da
dívida externa aprofundou esse quadro.
No período anterior o recurso pelo endividamento externo foi
utilizado generalizadamente tanto pelo setor público, como pelo
setor privado. Sucede que, quando as taxas internacionais
começaram a subir, o setor privado foi gradativamente se
desendividando, através do mecanismo dos depósitos em moeda
estrangeira. Já o setor público foi induzido a continuar se
endividando no exterior nesse período, por intermédio das empresas
estatais e da administração pública, principalmente Lei N.4131, o
que fez com que, já no ano de 1979 o setor público passasse a
responder por 77% da captação de recursos externos:
“Por resolução presidencial de 28/09/1977, ficavam os
ministérios proibidos de recorrer ao sistema financeiro
privado interno para financiar programas de investimento
de órgãos e empresas a eles subordinados, sem
autorização da Seplan”.(...) Por essa época, as
captações do setor público crescem significativamente,
dando forte avanço na ‘estatização’ da dívida externa
brasileira e contribuindo para o rápido crescimento das
reservas cambiais do país.” 30

Foram igualmente criados instrumentos de proteção contra
riscos cambiais, para incentivar o setor privado a captar recursos
externos: os fundos captados por bancos com sede no país, através
da Resolução 63, poderiam ficar depositados no Banco Central,
que assumiria seus encargos até que os recursos fossem repassados
a um tomador final; para os empréstimos contratados através da Lei
n.4131, permitiu-se que os encargos cambiais e os juros externos
fossem transformados em contratos com cláusula de correção
monetária, desde que fossem depositados no Banco Central. Dessa
forma boa parte do risco envolvido no financiamento externo foi
transferido para o setor público.
Com os impactos da crise do financiamento externo
absorvidos pelo setor público, suas empresas estatais e autarquias, o
30

CRUZ, Paulo Davidoff, Dívida externa e política econômica, Ed. Brasiliense, São Paulo,
1984, p.59.
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Estado procurou evitar que se a crise provocasse maiores impasses
ao setor privado, com possíveis maiores desdobramentos à
economia como um todo. Desde a segunda metade dos anos 1970
o ônus maior dos impactos da crise externa assumido pelo setor
público foi a forma de preservar o setor privado industrial e
financeiro.
4. Os ajustes e os acordos com o Fundo Monetário Internacional
Em agosto de 1982 o governo mexicano decretou moratória
de sua dívida externa, fortemente pressionada após o choque dos
juros norte-americanos de 1979. Este fato fez com que os banqueiros
internacionais interrompessem os fluxos financeiros destinados aos
países latino-americanos. Foi nesse contexto de forte crise - “a crise
que começou em 1981 e que já em 1982 havia alcançado
dimensões não registradas desde a Grande Depressão dos anos 30”
31

-, que começou a ser estabelecido um novo papel do FMI em sua

relação com os países devedores. Não se tratava mais do auxílio a
países com dificuldades nos balanços de pagamentos, como
estabelecido

em

Bretton

Woods

(1944),

mas

um

papel

crescentemente ativo na recomendação de ajustes estruturais e
políticas econômicas a serem seguidas.
As negociações do Brasil com o FMI deram-se a partir do final
de 1982, depois das eleições para governadores. Em seu sentido
mais amplo essas negociações significaram a reversão de um
padrão de crescimento voltado ao mercado interno, para
estabelecer o ajuste recessivo neste mercado interno e a adoção
de uma orientação econômica para fora, destinada à geração de
saldos comerciais para o pagamento da dívida. Esse aspecto
crucial foi apontado pela Cepal, advertindo para os riscos dessa
opção:
“Este enfoque, denominado de ‘abertura ao exterior’, foi
aplicado em diversos graus em diversos países. (...)
Formava parte de um reajuste que abarcava
31

Cepal, Estúdio econômico de América Latina, 1983, p.3.
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praticamente todas as dimensões da realidade
econômica e social, e se regia pela lógica das vantagens
comparativas, o mecanismo de mercado e a
concorrência externa. (...) Reagindo a essa situação, a
Cepal chamou a atenção aos riscos implícitos na versão
radical de abertura ao exterior. Esta teria conseqüências
desfavoráveis à estrutura industrial existente, orientada
para o mercado interno. A lógica da competitividade
externa era compatível com a manutenção de salários
baixos nas atividades produtivas, enquanto que a
estratégia centrada no mercado interno devia
contemplar
prioritariamente
a
necessidade
de
incrementar os bens e serviços produzidos, o que
dependia de um nível de salários adequado.”32

As versões mais radicais dessa orientação apontada pela
Cepal foram adotadas pelo Chile, após o golpe militar que depôs
Salvador Allende, em 1973, e a pela Argentina, a partir da ditadura
instaurada em 1976. Nesses dois países a orientação para o
mercado externo traduziu-se, desde esse período, em processo
claro

de

desindustrialização,

e

a

opção

preferencial

pela

exportação de matérias primas agrícolas e minerais.
As negociações entre o Brasil e o FMI nesse período foram
longas, traduzindo-se em sete cartas de intenções no curto intervalo
de dois anos, onde o governo comprometia-se a fazer os ajustes
recomendados pelo Fundo. O ponto central a abordar sobre esse
período diz respeito ao tipo de ajuste que foi recomendado pelo
FMI, seus objetivos e seus resultados. A abordagem corrente, dentro
do Fundo, de correção dos efeitos dos desequilíbrios externos era o
“enfoque monetário do balanço de pagamentos”. A premissa
básica era o estabelecimento de uma relação estável entre a
demanda de moeda e a demanda de bens: se uma maior
demanda de bens se faz acompanhar por uma maior demanda de
moeda, então o controle da oferta monetária regula igualmente a
demanda de bens. Em outros termos, o ingresso de moeda
estrangeira, e a correspondente emissão monetária para cobrir
esses ingressos em moeda nacional, era “esterilizado” mediante a
emissão de títulos públicos. Assim, uma expansão das reservas
cambiais se traduzia em expansão correlata de meios de
32

Cepal, “Cincuenta años del Estudio Económico”, Estudio Econômico de América Latina y
Caribe, 1997-1998, p.374.
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pagamento,

com

conversibilidade

os

de

quais

o

dólares

Banco

por

Central

moeda

garantia

nacional.

a

Essa

conversibilidade se dava tanto com operações ligadas ao lado
produtivo da economia (exportações, importações) como nas
operações

financeiras,

representadas

por

empréstimos,

financiamentos, e investimentos diretos. Sob condições externas
favoráveis, a expansão das reservas provocaria expansão da
demanda interna e da oferta de moeda; em condições externas
adversas, a retração das reservas implicaria em redução da oferta
monetária, o que ajustaria a demanda interna. A pedra de toque
indispensável nessa abordagem é a capacidade da economia
gerar excedentes exportáveis e as divisas necessárias para o
pagamento da dívida externa. O ajuste exportador assim delimitado
colocava a demanda interna como o fator de ajuste e, por
conseqüência, o controle das condições de liquidez da economia
pelas autoridades monetárias como principal instrumento de
controle da demanda interna.
Desse modo, as políticas econômicas adotadas no início dos
anos de 1980, ao buscar a geração de saldos comerciais e os
pagamentos de juros ao exterior, provocaram o recrudescimento
das taxas de inflação e inibiram o investimento. E, principalmente,
agravaram acentuadamente as condições financeiras do setor
público, com a necessária maior rolagem da dívida pública, mais
monetizada pela absorção de recursos do setor privado pelo setor
público.
O conceito de déficit público corresponde à diferença entre
a

arrecadação

tributária

e

os

gastos

do

governo.

Internacionalmente, e por recomendação do FMI, o conceito
utilizado é o de déficit público nominal, onde são incorporadas à
dívida pública as despesas de atualização da dívida, mediante
correção monetária e/ou cambial. No contexto de alta inflação em
que o Brasil se encontrava no início dos anos de 1980, os ajustes da
dívida pública pela correção monetária e cambial a elevaram
significativamente,

de

modo

que

a

inflação

influenciava
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diretamente seus resultados. Nas negociações estabelecidas entre
o governo brasileiro e o FMI, entre 1980 e 1983, essa questão foi
incluída na pauta, com a proposta brasileira de se adotar o
conceito de “déficit operacional” da dívida pública, com a
exclusão dos valores decorrentes de correção monetária e cambial.
“O que o déficit público controla: o nominal, que
incorpora a correção monetária da dívida publica, ou o
operacional, que não contabiliza essa correção como
déficit do governo? Curiosamente, alguns ortodoxos
tupiniquins, e muitos banqueiros estrangeiros rezam pela
cartilha do déficit nominal. Vale lembrar que o acordo do
Brasil com o FMI de janeiro de 1983 foi suspenso no
momento em que estouraram as metas do déficit
nominal, pois a taxa de inflação foi muito além da
projeção de 90% ao ano. E que o grande trabalho do
presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore foi
convencer o FMI de que a variável relevante era o déficit
operacional e não o nominal, hipótese engolida a
contragosto pelo Fundo, mas que acabou sendo aceita
em muitos outros acordos”.33

Se esse estratagema foi útil nas negociações de metas para
a dívida pública junto ao FMI34, não trouxe, no plano doméstico,
efeitos atenuantes. Pelo contrário, sob inflação em ascensão, o
estoque da dívida pública, no seu papel de parâmetro de
valorização financeira, foi potencializado pela correção monetária
e cambial. Os ajustes convencionais para a sua administração,
como a redução dos gastos do governo ou a elevação da carga
tributária, se tornavam praticamente inócuos. Na prática, o
conceito de déficit operacional significava admitir que a única
variável de ajuste passasse a ser o orçamento público. No essencial,
a parte não-operacional do déficit público, composta pela
correção monetária e cambial, foi preservada intacta no processo
de contínua rolagem de dívida pública, o que garantia a
preservação e acumulação de riqueza financeira aos detentores
de títulos públicos.
33

SIMONSEN, Mario Henrique, “Inércia inflacionária e inflação inercial”, in Brasil, o
desenvolvimento ameaçado: perspectivas e soluções, Editora UNESP (Série
Seminários/Debates), 1989, p.211.
34
Em 1998 o conceito de déficit público seria novamente modificado em negociação do
Brasil com o FMI: foi introduzido o conceito de “déficit primário”, onde além da exclusão da
correção monetária e cambial, seriam igualmente deduzidos os juros reais da dívida externa
e interna.
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A rolagem da dívida publica, nos mercados primário e
secundário, tornou-se problemática sob um contexto de inflação e
crise econômica. A elevação acelerada do estoque da dívida
pública, ao aumentar a percepção de risco junto ao mercado
financeiro, conduziu ao encurtamento progressivo dos prazos e
aumentos na taxa de juros. Os títulos públicos, uma vez negociados
no mercado primário, onde ocorrem os lançamentos de títulos
novos, podem ser revendidos e passam a circular no mercado
secundário, onde se tornam instrumentos financeiros negociáveis e
transferíveis, buscando valorização financeira. Com isso esses títulos
se tornaram ativos financeiros com circulação de curto prazo,
apesar dos prazos mais alongados previstos na emissão. Se em uma
etapa inicial a emissão desses títulos era a contrapartida monetária
da dívida externa, seu crescimento mais acentuado alimentou o
movimento de circulação especulativa. A circulação excessiva
desses títulos fez com que a liquidez financeira vigente no mercado
aberto, o mercado dos títulos da dívida pública, se distanciasse da
liquidez real da economia. Isso acarretou uma dinâmica autônoma
do mercado financeiro, caracterizada pela preponderância do giro
da

dívida

pública,

que

possibilitava

aos

aplicadores

uma

valorização do capital puramente financeira.
A piora contínua das contas públicas, pelo peso crescente
dos encargos sobre a dívida pública, passou a afetar e condicionar
a política monetária, a política fiscal e mesmo as políticas
relacionadas à estrutura produtiva da economia. O mecanismo da
correção

monetária,

que

em

dado

momento

viabilizou

a

consolidação e o funcionamento de um sistema financeiro
especializado, tornou-se o fator, por excelência, de transmissão
inflacionária e especulativa.
5. A dívida pública e a estatização da dívida externa
A crise do Estado deflagrada a partir da segunda metade da
década de 1970 tem outros componentes fundamentais, além do
peso crescente do déficit público. O processo de endividamento
externo foi conduzido, e em boa parte absorvido, pelo Estado. Sob
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o impacto da crise da dívida, e da situação delicada de um
balanço de pagamentos pressionado pelos pagamentos de juros
desta dívida, a estatização da dívida foi vista pelos governos como
uma opção entre a crise ou o aprofundamento da crise. Ou o
Governo assumia dívidas em dólares de empresas e bancos, cujos
pagamentos se davam internamente em moeda nacional, ou
assumiria os riscos provocados por uma eventual quebra de maiores
proporções no setor privado, abarcando empresas e instituições
financeiras. A opção do governo foi a de preservar o setor privado
às expensas do setor público.
Esse processo se deu pelos seguintes mecanismos:
a) a institucionalização dos canais de ingresso de
empréstimos externos, com a criação de mecanismos
legais para tomada de empréstimos externos por
empresas públicas e privadas;
b) Indução

das

captarem

empresas

estatais

financiamentos

e

autarquias

a

inclusive

e

externos,

principalmente entre 1979 e 1982;
c) Absorção de débitos externos privados, em dólares,
pelo Banco Central;
d) As

desvalorizações

cambiais

e

a

política

de

sustentação da paridade do poder de compra relativo
através

de

minidesvalorizações

(além

das

duas

maxidesvalorizações de 1979 e 1983);
e) mecanismos de atração de empresas de capital de
risco em investimentos externos por capitais de
empréstimo no conjunto de operações de empresas
multinacionais;
f) modernização dos sistemas financeiros nacionais,
adequando-os às mudanças que se operavam em
escala internacional. 35
O resultado desse conjunto de mecanismos foi o de
promover a transferência de renda do setor público para o setor

35

Davidoff, 1984, p. 108.
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privado, às custas de elevação acentuada da dívida pública. Essa
opção,

decorrente

da

instabilidade

externa,

não

foi

uma

peculiaridade do governo militar brasileiro, ocorreu igualmente em
outros países latino-americanos, ao longo dos anos de 1980, como
observou Wilson Cano:
“A partir de meados de 1978, com o início da subida dos
juros nos EUA, o aumento da inflação, e das
desvalorizações cambiais, muitas empresas e bancos
privados que haviam contraído dívida externa e que
tinham liquidez em moeda nacional resgataram, entre
1978 e 1979, suas dívidas em moeda estrangeira,
pagando-as em moeda nacional a seus governos, e estes
assumiram aquelas obrigações externas. Deu-se a esse
fato o nome de ‘estatização da dívida externa’ e o
procedimento tinha amparo porque a maioria daqueles
Estados não tinha dólares disponíveis para saldar aqueles
compromissos. (...) Nos países onde não se estatizou a
dívida, as quebras foram de empresas e bancos privados.
Nos que estatizaram, surgiu novo problema: as receitas
fiscais já eram insuficientes e os Estados foram obrigados
a ampliar ainda mais o mecanismo da dívida pública,
vendendo títulos públicos no mercado financeiro interno
para adquirir as divisas para remeter seus novos
compromissos em moeda externa. Dado o risco e a baixa
credibilidade no Estado, essa dívida interna era
negociada a juros altos e com vencimentos efetivos
diários na rede bancária, o que a convertia em quasemoeda. Com isso, a ampliação da dívida pública interna
inflacionava ainda mais o gasto público, agora com juros
e correções monetárias aos credores nacionais”.36

A reestruturação da dívida pelo mecanismo de absorção de
dívida externa privada pelo Banco Central, operava-se através dos
depósitos remunerados expressos em moeda estrangeira. Os
agentes privados demandadores de financiamentos externos, ao
amortizá-los ou refinanciá-los, pagavam o equivalente aos mesmos
em moeda nacional junto ao Banco Central, que assumia o débito
em moeda estrangeira, tendo como contrapartida a retenção, em
suas reservas, das divisas originadas nessas operações. Desse modo
o Banco Central passava a ser devedor junto aos credores externos,
e os demais tomadores domésticos de empréstimos externos

36

CANO, Wilson, Soberania e política econômica na América Latina, Editora Unesp, 1999,
p.31-32.
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passavam a ser devedores do equivalente a esse valor em moeda
nacional.
O processo de estatização da dívida externa acentuou-se a
partir do final da década de (19)70, quando a restrição de créditos
bancários voluntários, no forçou governos, federal e estaduais, e
empresas estatais a tomar recursos externos, com a finalidade de
financiamento do balanço de pagamentos e não de suas
estratégias empresariais. Ou, como vaticinava o então ministro
Delfim Netto, ao comparar as empresas estatais como “instrumentos
de roll-over (alongamento) da dívida”.
Em

estudo

bastante

completo

sobre

a

questão

da

estatização da dívida externa, Paulo Davidoff assim colocava a
questão:
“A progressiva “estatização” da dívida externa brasileira
vai se impondo como resultado de um fenômeno que
começa a se manifestar já em meados dos anos setenta
e que se intensifica no final da década: necessidades
crescentes de recursos externos – primeiro em função dos
desequilíbrios da conta de mercadorias e serviços e,
depois, das determinações financeiras expressas no
movimento cumulativo da dívida – combinadas com a
ausência de agentes privados dispostos a realizar
tomadas, nos volumes requeridos, junto ao sistema
financeiro
internacional.
É
essa
assimetria,
progressivamente agravada pela desaceleração do
crescimento, que determina, em última instância, a
“estatização” da dívida externa brasileira”.37

A conseqüência

mais evidente

desse processo foi

o

debilitamento progressivo do Estado, através do endividamento e
das perdas de receitas tributárias em decorrência da recessão. Os
recursos externos captados pelo setor público precipitavam o
crescimento da dívida pública, mediante colocações sucessivas de
títulos públicos, necessários para a contrapartida em moeda
nacional dos recursos em moeda estrangeira que entravam. Isso
aumentava o risco representado pela divida pública crescente e
estimulava a baixa credibilidade do Estado. No depoimento abaixo,
datado de 1983, pode-se verificar de que modo o processo de
37

Davidoff, 1984, p. 118.
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estatização da dívida se tornou uma armadilha que debilitou
progressivamente a capacidade de financiamento do Estado, ao
mesmo tempo em que pressionava o processo inflacionário:
“Depósitos remunerados expressos em moeda estrangeira
junto ao Banco Central do Brasil. Quem tem acesso a
esta facilidade? Somente os devedores em moeda
estrangeira que tenham contratado, no passado,
recursos lá fora. Qual a remuneração paga pelo Banco
Central para esses depósitos? Os juros lá fora, mais o
‘spread’, mais a correção cambial. Mais grave ainda:
parte desses depósitos pode ser sacada a qualquer
instante. É quase um depósito a vista remunerado, em
dólar e às taxas das praças de Nova York e Londres. Qual
o custo real desses depósitos para o Banco Central nos
últimos doze meses? O custo real não sai inferior a 40%
a.a. (com uma desvalorização do dólar da ordem de 25%
mais o custo médio da dívida financeira de 13% a.a.,
prime mais spread mais flat). (...) Ora, se as empresas com
dívidas expressas em moeda estrangeira querem livrar-se
do risco cambial, por que então ainda resta muito desta
dívida fora do Banco Central? Simplesmente porque não
há crédito doméstico não-dolarizado suficiente para
todos (a menos de uma explosão monetária) e porque as
empresas estatais e outros órgãos públicos – responsáveis
por 2/3 da dívida externa – são orientados pela SEST para
não realizar esses depósitos. Em verdade, é exatamente a
permanente tentativa de se livrar dessa massa de débito
expressa em moeda estrangeira que mantém
pressionado o mercado doméstico de crédito e assim
eleva a taxa de juro real tanto quanto nas operações
internas de aplicação quanto de captação. E é por isso
que o custo real do crédito passa a ser determinado pelo
juro lá fora mais a expectativa de desvalorização real do
cruzeiro em relação ao dólar”. 38

Na segunda metade dos anos de 1980, à deterioração da
capacidade de financiamento do setor público somou-se, sob alta
inflação, o peso crescente da correção e dos juros, o que fez os
encargos financeiros e os financiamentos passassem a se alimentar
mutuamente.

O

elevado

estoque

de

dívida

pública,

ou

“Passivobrás”, no jargão da época, colocava a necessidade de se
arbitrar o pagamento ou o refinanciamento desse déficit, com
alongamento de prazos, ou arcar com a iminência de um calote à
dívida pública. Esse risco chegou a ser considerado principalmente
38

SILVA, Adroaldo Moura da, Anexo: em defesa da “desdolarização”, in Fórum Gazeta
Mercantil, FMI x Brasil: a armadilha da recessão, Gazeta Mercantil Ed. Jornalística, 1983,
p.160-161.
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no final da década de 1980, quando se chegou muito próximo do
ponto em que a emissão monetária carregava o risco de deflagrar
um processo hiperinflacionário.
Entre os expedientes utilizados após 1977, para desvalorizar a
dívida pública, havia a manipulação dos indexadores pelo governo,
com indexação da dívida pública inferior à taxa de inflação;
mudanças de regras, como na prefixação da correção monetária e
cambial de 1979; mudanças nos critérios dos indexadores, como no
Plano Cruzado de 1986 e no Plano Collor de 1990.
Foi esse conjunto de condições que marcou o início da
reversão do papel do Estado na economia brasileira, até então
decisivo para o crescimento verificado no longo período de
cinqüenta anos após a crise de 1930. Ao longo da década de 1980
o Estado foi progressivamente perdendo sua capacidade de gerar
poupança e investimento, o que implicou em perda no grau de
manobra da condução e direcionamento da política econômica.
Na medida em que resguardou o setor privado nacional, com a
absorção dos choques externos pelo setor público, o Estado se
tornou

co-promotor

do

processo

especulativo

denominado

“ciranda financeira”, uma corrida de todos contra todos pela
preservação dos valores patrimoniais e pelo ganho financeiro.
O mercado de capitais tornou-se, assim, o canal preferencial
para operar a valorização dos ativos financeiros que alimentavam,
por sua vez, processos inflacionários cada vez mais fortes. Esses
fatores pressionavam para cima a taxa de juros doméstica,
necessária para novas captações do Estado para rolar a dívida
pública. Ocorriam lançamentos de novos títulos em prazos cada vez
mais curtos, com taxas de juros maiores. Decorrência das maiores
pressões desse endividamento foi o choque causado nos preços
domésticos, alimentados pelo descontrole monetário do banco
central na rolagem do crescente endividamento interno. O
resultado foi o progressivo debilitamento do Estado, que se
aprofundou com a duração e a persistência dos processos
recessivos recorrentes, acompanhados de perda de arrecadação
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fiscal. Estagninflação foi o termo econômico criado ao final da
década de (19)70, para designar esse processo, de crescimento
econômico baixo ou nulo, acompanhado de processo inflacionário
ascendente. A capacidade de novos investimentos por parte do
Estado nestas circunstâncias praticamente caiu a zero e foi um dos
fatores que contribuíram para que as taxas de crescimento
econômico, ao longo da década de (19)80, fossem bastante
baixas.
6. A Moeda e o Crédito sob Inflação
A política monetária é circunscrita às duas esferas de
circulação do dinheiro, quais sejam: a) liquidez monetária: relativa à
moeda de curso forçado, a quantidade de dinheiro requerido para
pagamentos e cheques emitidos contra contas bancárias; b)
liquidez financeira: assentada na perfeita transacionabilidade e
liquidez de títulos financeiros. A separação liquidez monetária –
liquidez financeira decorre das funções do dinheiro, enquanto meio
de pagamento, instrumento geral de crédito e reserva de valor
Isso implica que, em um contexto inflacionário as funções da
moeda não são as mesmas para a moeda de curso forçado e para
a moeda financeira. A moeda de curso forçado fica exposta à
depreciação de seu valor pela inflação, e perde sua condição de
reserva de valor, enquanto a moeda financeira, sob forma de
haveres financeiros, passa a deter essa condição, garantida pelo
mecanismo da indexação e incidência de juros. A circulação
monetária se estabelece assim em dois mercados, o mercado
bancário, com depósitos a vista e meios de pagamento, e o
mercado financeiro, com sua circulação de haveres financeiros,
crescentemente interligados ao mercado da dívida pública, o que
coloca limites distintos para o endividamento nos dois mercados.
Resultado disso, é que se a capacidade de endividamento
do setor produtivo ou real da economia tem o seu limite
estabelecido

por

garantias

reais,

a

negociação

de

títulos

Revista de Economia Política e História Econômica, número 12, junho de 2008

64

financeiros, notadamente os títulos públicos, tem como limite a
credibilidade e o poder de seu emissor.
“A circulação financeira desses títulos cria um mercado
de ‘dinheiro endógeno’ ao sistema financeiro, que pode
especular à vontade, valorizando-se a si mesmo. Essa
valorização se dá nas operações sucessivas de repasse
dos títulos, graças ao compromisso de recompra, mas
sobretudo graças à confiança em última instância nas
operações de cobertura do banco Central”.39

À medida que a economia brasileira passou de uma fase de
crescimento e baixa inflação (1967-1973), para um período de crise
internacional, deterioração das contas externas e ressurgimento do
processo inflacionário, o mercado de títulos públicos indexados
passou a constituir garantia de preservação de valores para
aplicações de haveres financeiros. O mecanismo de correção
monetária, que tornou a moeda financeira em moeda indexada,
sob inflação, passou a ser o referencial para os ajustes de preços da
economia.
“No âmbito monetário, houve, na prática, um intenso
processo de substituição monetária por meio do
desenvolvimento da moeda indexada, que representou,
de maneira indireta, a dolarização da nossa economia”.
40

A intensificação desse processo, em um contexto de inflação
crescente, levou a que todos os segmentos sociais passassem a ter
seus próprios referenciais de preços e a correspondente correção
dos mesmos. Todos se protegiam contra a inflação e a corrosão do
poder de compra da moeda. A corrida pela valorização dos ativos
confundia-se com a própria corrida na escalada social: ascendente
para aqueles em que os juros e a correção monetária de seus ativos
financeiros foram maiores que a correção de ativos reais, dando
margens a ótimos negócios para os detentores de riqueza
indexada; de resistência para aqueles que procuravam defender
suas pequenas poupanças em terrenos distantes, telefones ou
39

TAVARES, Maria Conceição, Ciclo e Crise: o movimento recente da industrialização
brasileira, (UFRJ, 1978), Instituto de Economia da Unicamp, 1998, p173.
40
CARNEIRO, Ricardo, Desenvolvimento em crise: a economia brasileira do último quartel
do século XX, Editora Unesp, I.E.Unicamp, 2002, p.206.
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carros velhos. Qualquer ativo real era preferível à retenção de
moeda corrente. As variações nos preços relativos dos diversos
ativos, financeiros e reais, tornaram-se objeto de uma aposta
coletiva, uma corrida de todos contra todos, onde apenas não
participavam aqueles cujo “salário acabava antes do mês”, na
bem humorada expressão popular da época.
Nessas circunstâncias, deve-se acrescentar a fuga para
moedas estrangeiras, característica dos períodos inflacionários, que
colocou o dólar norte-americano como unidade de conta e reserva
de valor na circulação financeira interna. As mudanças constantes
nas regras cambiais, como as duas maxidesvalorizações ocorridas
em 1979 e 1983, estimularam a preferência por ativos denominados
em

dólar.

Em

períodos

críticos

a

preferência

especulativa

direcionava-se para o dólar, alimentando o mercado paralelo, o
ouro metálico e os títulos da dívida pública com correção cambial.
No setor produtivo, a respostas das empresas às restrições
econômicas deu-se não apenas com cortes na produção e no
emprego, mas igualmente com o desenvolvimento de práticas para
a manutenção das margens de lucro em menores níveis de vendas.
São evitados os financiamentos pelo risco que esses representavam,
evidenciando um “comportamento defensivo” na gestão dos
negócios, que pode ser resumido em:
a) Redução nos financiamentos externos;
b) Redução dos empréstimos bancários domésticos de curto
prazo, aumentando a tendência ao auto-financiamento
(as empresas maiores puderam fazer valer seu poder de
mercado,

com

remarcações

de

preços

que

antecipavam as taxas de inflação, os mecanismos de
mark-up);
c) Aumento

das

mobilização

receitas
de

não-operacionais,

disponibilidades

em

como

a

aplicações

financeiras e participações acionárias com controladoras
e coligadas.
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Para o sistema financeiro brasileiro a absoluta restrição aos
canais de financiamento externo e o processo inflacionário
persistente traduziram-se na progressiva redução da oferta de
crédito doméstico e concentração dos resultados nas receitas
inflacionárias e nas operações com títulos públicos. Esse foi o
caminho escolhido para preservar, como sempre, a lucratividade
dos bancos, como o atestam os próprios representantes do setor:
“Os balanços dos bancos privados, sem exceção,
demonstram que seriam deficitários, senão em termos
nominais, pelo menos em termos reais senão contassem
com as expressivas receitas não-operacionais, que vão
desde
a
correção
monetária
das
Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional, integrante de seus
recolhimentos compulsórios, até os lucros das demais
instituições do conglomerado. É preciso considerar que,
embora os bancos constituam um serviço público e
devam ser administrados com devotado espírito público,
não podem prescindir de suficiente lucratividade, seja
para resguardar-lhes a liquidez e o valor real do
patrimônio, que pertence a milhares de acionistas, seja
até mesmo para conservar a confiança de sua clientela”.
41

A inflação alta e a elevação dos juros introduziram mudanças
profundas no comportamento monetário e financeiro dos agentes
econômicos, e influenciou a dinâmica do crédito para todos os
tipos de instituições financeiras. Os empréstimos para o setor privado
diminuíram ao longo de toda a década, com exceção dos breves
períodos de aquecimento da economia, como entre 1984 e 1986. A
diminuição das operações de crédito pelos bancos comerciais
estava relacionada aos desequilíbrios macroeconômicos que o país
passou durante a década de 1980, com aceleração inflacionária e
desaquecimento das atividades produtivas. A este quadro de
incertezas somaram aquelas advindas das constantes alterações
por que passou a política econômica. Em um período de doze anos,
1979-1991, o país teve três reformas monetárias, três congelamentos
de preços, duas maxidesvalorizações, um confisco de haveres
financeiros, e esteve à beira de uma hiperinflação de fato. Esse
41

VIDIGAL, Gastão E. de Bueno, “A diminuição da importância dos depósitos para os
bancos comerciais” (Boletim Cambial, 29/02/1975), in Bancos e Finanças: aspectos da
política financeira brasileira, Federação Nacional dos Bancos, 1981, p.101-102.

67

Revista de Economia Política e História Econômica, número 12, junho de 2008

quadro econômico tornou arriscado o recurso ao crédito, tanto
pela queda da demanda agregada como pelos custos do
endividamento. No início da década a indústria privada era a maior
tomadora de créditos dos bancos comerciais, mas teve sua posição
superada pelo setor público a partir de 1982. Essa inversão deveu-se
pela crescente crise financeira do Estado, e pela própria decisão
das empresas do setor privado de diminuir o seu nível de
endividamento.
A taxa de juros praticada no mercado aberto com
operações com títulos públicos tornou-se a taxa de referência para
o conjunto da economia, patamar mínimo para a fixação de todas
demais taxas para contratos financeiros. Em conformidade, as
autoridades monetárias procuraram administrar as operações de
mercado aberto de modo a conciliar os objetivos de política
monetária com o saneamento das contas públicas, e seus
inevitáveis

reflexos

no

mercado

creditício.

O

resultado

da

administração da dívida pública foi um comportamento das taxas
de juros bastante variável, algumas vezes em nível inferior aos
índices de inflação, em outras sofrendo expurgos em seu calculo,
pois eram freqüentes as mudanças na sistemática de correção
monetária. Isso aumentou a componente de instabilidade dos
mercados financeiros, na medida em que a mudança de regras
aumentava o grau de incerteza para os diversos agentes
financeiros.
7. A década dos planos econômicos
Houve relativa retomada do crescimento econômico a partir
do segundo semestre de 1984, principalmente pelos expressivos
saldos comerciais gerados pelas exportações. No entanto a
condução da política econômica em 1985 refletiu o quadro de
instabilidade política que se seguiu ao fim do período militar, com a
morte do presidente eleito pelo Colégio Eleitoral, Tancredo Neves,
em 21/04/1985, e a posse de seu vice, José Sarney. A tentativa de
estabilização empreendida pelo então ministro da Fazenda,
Francisco Dornelles, em março daquele ano (contenção dos
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reajustes das tarifas públicas, políticas fiscal e monetária restritivas,
unificação parcial do Orçamento do Tesouro Nacional e do
Orçamento Monetário, cortes nos programas de subsídios) não
logrou efeito e nem apoio político. Em setembro de 1985, nova
equipe econômica foi empossada, com o empresário Dílson Funaro
à frente da Fazenda.
Em dezembro de 1985 o Congresso aprovou a Lei 7.450, que
elevou a alíquota do imposto sobre transações financeiras, IOF,
obrigou as empresas a apresentar a declaração do imposto de
renda duas vezes ao ano, e aumentou a carga tributária de pessoas
físicas. No início de fevereiro de 1986 foi congelada a Conta de
Movimento42 do Banco do Brasil, instrumento que permitia a esse
banco comercial oficial criar moeda através de uma linha aberta
de desconto do Banco Central; no mesmo mês, foi criado um
secretariado do Tesouro do Ministério da Economia para centralizar
o controle de todos os gastos públicos, de modo a unificar o
orçamento e melhorar seu monitoramento. Poucos dias antes do
lançamento do Plano Cruzado, o C.M.N. reduziu o prazo máximo de
crédito para o consumidor de 12 para 4 meses.
O Plano Cruzado, lançado pelo Decreto-lei n. 2.283/86, de
28/02/1986, teve como metas rebaixar a inflação, estabelecer uma
reforma monetária com a adoção de uma nova moeda e,
estabelecer uma política de renda distributiva.
Acompanhava estas medidas a adoção de congelamento
de preços, redução das taxas nominais de juros e adoção de taxa
de câmbio fixa. Com isso buscava-se reduzir significativamente as
maciças necessidades de empréstimos “não operacionais” do setor
público, resultantes do ajuste inflacionário da volumosa dívida
interna e externa do setor público.
A estabilização de preços via congelamento provocou um
processo de remonetização da economia, com o aumento de
42

A conta movimento fazia com que o Banco do Brasil fosse co-responsável pela emissão
de moeda através do ajustamento das contas das autoridades monetárias e do Tesouro
nacional. Com sua extinção o Tesouro não poderia mais se financiar através de recursos do
Banco Central repassados ao Banco do Brasil. Este passou a captar no mercado financeiro
os recursos destinados ao crédito rural, e foi autorizado a praticar todas as operações
permitidas às instituições financeiras.
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demanda de moeda para transações: no primeiro mês após a
decretação do plano, os meios de pagamento M1 foram
expandidos em 80%. As intervenções diretas do Banco Central no
mercado de overnight, colocando e aceitando fundos a fim de
manipular suas taxas, continuaram a ser o instrumento básico de
política monetária, utilizada para influenciar as condições de
liquidez sistema e manipular as taxas de empréstimos internos do
governo.
Planos e medidas econômicas no governo Sarney (1985-1989)
Dornelles, março de 1985:
Ministro: Francisco Dornelles
Principais medidas: Congelamento de preços públicos e
administração parcial dos preços privados (câmaras setoriais);
políticas monetária e fiscal restritivas; Unificação dos orçamentos do
Tesouro e Monetário (agosto/1985);
Efeitos: temporário sobre inflação e agravamento do déficit público;
Contexto: pacto social (Tancredo Neves);
Plano Cruzado, 28 de fevereiro de 1986:
Ministro: Dílson Funaro
Principais medidas: reforma monetária (o cruzado substituiu o
cruzeiro à taxa de conversão de Cz$ 1,00 por Cr$ 1.000,00) e política
de rendas; congelamento generalizado de preços; congelamento
após um reajuste, dos novos salários reais fixados com base na
média dos seis meses anteriores mais 8%, e mais 15% para o salário
mínimo; “gatilho salarial” em 20%; reforma bancária (extinção do
BNH, da conta movimento do Banco do Brasil e das cartas patentes
para bancos); proibição de cláusulas de indexação em contratos
com menos de um ano, mesma fórmula para aluguéis e hipotecas,
valor médio dos últimos seis meses, sem o acréscimo de 8%;
Efeitos: crescimento pelo mercado interno, alta das bolsas; efeito
temporário sobre inflação e agravamento do déficit público;
Contexto: teorias da inflação inercial; estabilização da taxa de
inflação seria obtida com a indexação plena da economia (tese de
set.85/jan.86);
“Cruzadinho”, 24 de junho de 1986
Medidas: aumento de impostos indiretos, e impostos compulsórios
sobre automóveis, gasolina, câmbio e passagens aéreas.
Contexto: crescimento da demanda agregada;
Plano Cruzado II, novembro de 1986:
Principais medidas: Realinhamento dos preços públicos, empréstimo
compulsório, aumento de impostos indiretos (passam a ser
indexados); elevação da taxa de juros;
Efeitos: Reaceleração da inflação;
Elaboração própria
Os resultados iniciais do plano foram bem recebidos, e
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renderam dividendos políticos ao governo: o congelamento de
preços manteve as taxas mensais de inflação inferiores a 1% até
junho daquele ano. A combinação de congelamento de preços e
aumento salarial, que se deu pelo acréscimo ao salário médio dos
últimos seis meses, promoveu a uma política de renda que
favoreceu os trabalhadores e estimulou fortemente a demanda
interna, reforçando a tendência ao crescimento que se verificava
na economia desde o ano anterior.
Graças aos efeitos da distribuição de renda por decreto o
governo Sarney se tornou popular. A defesa do congelamento
mobilizou milhares de cidadãos, que assumiram voluntariamente a
fiscalização dos preços: os “fiscais do Sarney”, denunciavam os
estabelecimentos comerciais que transgredissem o congelamento.
No

sistema

financeiro,

a

política

de

juros

baixos

implementada pelo Cruzado obrigou o sistema bancário a alterar
suas fontes de ganho: perderam participação relativa as receitas
auferidas com títulos do governo e expandiram-se as operações de
crédito bancário. Assistiu-se a uma verdadeira “explosão do
crédito”, o que acelerou a demanda durante o período de
congelamento de preços.

“Para o sistema financeiro como um

todo, o crédito novo correspondeu a 12% do PIB e a 10,9%, apenas
considerando os bancos comerciais”. 43
A queda das taxas de juros nos títulos da dívida pública, e a
estabilização da inflação pelo congelamento de preços, que
diminuiu a geração dos lucros inflacionários, provocaram perdas no
sistema bancário privado, com a quebra de três grandes
instituições. A busca de recomposição da rentabilidade das
operações bancárias deu-se pelo aumento das rendas obtidas em
serviços, com a elevação das tarifas bancárias, maior esforço na
captação de depósitos e redirecionamento para as operações de
crédito.
Outras medidas contribuíram para o aquecimento da
43

BELLUZZO, L.G., ALMEIDA, J.G. de, Depois da queda: a economia brasileira da crise da
dívida aos impasses do Real, Ed.Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2002, p.262.
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economia verificado naquele primeiro semestre de 1986: a
eliminação da indexação dos depósitos de poupança, provocando
o êxodo desses recursos em direção aos bens de consumo; a
oportunidade de consumo de produtos ou bens cujos preços
relativos ficaram defasados à época do congelamento; e o “efeito
de riqueza” resultante da reversão das expectativas inflacionárias.
Os ganhos políticos evidentes de tal quadro obliteraram o
fato de que um congelamento repentino acarreta distorções nos
preços relativos, na medida em que interrompe bruscamente a
dinâmica

de ajustes

desses preços. Ou

seja, quanto mais

prolongado o congelamento, mais graves as distorções entre
preços relativos. Isso estimulou a proliferação de “produtos
maquiados”, com peso menor do que aquele indicado na
embalagem ou outros expedientes para diminuir o custo unitário.
Houve desabastecimento em alguns setores, principalmente em
gêneros alimentícios, o que obrigou o governo a recorrer a
importações. Era senso comum, na indústria, no comércio e nas
finanças, já na metade daquele ano, que as distorções nos preços
relativos

deveriam

começar

a

ser

corrigidas,

de

vez

que

praticamente todos os setores econômicos pleiteavam reajustes.
“Mas o governo estava gastando mais do que podia, e
era evidente, para a sua equipe econômica, que ajustes
deveriam ser feitos, e logo. O próprio Funaro chegou a
insinuar isso, em abril, e foi atropelado pela frase pouco
delicada do porta-voz do governo, Fernando César
Mesquita. (...) Em fins de abril, o ministro Funaro advertiu
os parlamentares para um detalhe que os economistas
achavam inevitável: o congelamento de preços deveria
ser revisto a curto prazo. – Quem falar em
descongelamento é um sabotador – fulminou o irrequieto
porta-voz do palácio presidencial. E, pelo menos em
público, não se tornou a falar do assunto”. 44

A proximidade de eleições para governadores e para os
deputados

federais

que

comporiam

a

futura

Assembléia

Constituinte, em novembro de 1986, foi o fator político que
prolongou o congelamento, e foi um dos fatores que precipitaram o
44

NEPOMUCENO, Eric, O outro lado da moeda: Dílson Funaro, histórias ocultas do
Cruzado e da Moratória, Edições Siciliano, São Paulo, 1990, p.92-93.
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fracasso do plano. Havia também o temor do governo em permitir
ajustes de preços que ativassem o “gatilho salarial”, o reajuste dos
salários que ocorreria toda vez que a inflação acumulada a partir
da data-base anual de cada categoria trabalhista atingisse 20%. O
estelionato eleitoral inviabilizou, assim, a política de distribuição de
renda por decreto.
Poucos dias após a vitória eleitoral de 15 de novembro,
quando o partido governista fez maioria nos governos estaduais e
Câmara Federal, foi anunciado outro programa de ajuste, logo
denominado Cruzado II. Foi lançado em um contexto bastante
desfavorável, com o retorno de taxas inflacionárias mais elevadas,
nervosismo e instabilidade nos mercados financeiros, que passaram
a

reagir

com

inflacionárias,

forte

sensibilidade

principalmente

na

quanto

às

retração

expectativas

progressiva

dos

financiamentos e empréstimos. O intuito do Cruzado II era o de
alinhar os preços de produtos de consumo de “classe média”,
aumentando

os

impostos

que

incidiam

sobre

eles.45

Foi

abandonado o câmbio fixo e retomada a política cambial de
minidesvalorizações, de modo a reverter a pressão importadora
decorrente

do

aquecimento

da

demanda

interna.

Foram

igualmente adotados novos incentivos fiscais para poupadores,
com o objetivo de arrefecer o consumo.
Logo após o Cruzado II, a indexação foi restabelecida
vinculando os títulos mobiliários de prazo mais longo à taxa de
financiamento das Letras do Banco Central (LBC), de overnight. Isso
permitiu ao Banco Central manipular a taxa desses títulos, visando
equipará-la à taxa média de inflação. A “ciranda financeira”
estava de volta.
Outros fatores podem ser apontados entre as causas que
determinaram

o

fracasso

do

Plano

Cruzado,

além

do

prolongamento político do congelamento de preços. A elevação
45

Os preços dos automóveis foram aumentados em 80%, as tarifas dos serviços públicos,
em 35%; combustíveis, em 60%; cigarros e bebidas alcoólicas, em 100%; açúcar, em 60%;
leite e laticínios, em 100%. A majoração dos preços destes bens, não apurada pelos índices
de inflação, constituiu um empréstimo compulsório.
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dos salários e da renda real estabelecida no seu início ajudou a
intensificar a demanda agregada numa época em que a
economia já estava aquecida, fato acentuado pela expansão do
crédito doméstico pela política de juros baixos.
“O Plano Cruzado, ao acelerar rapidamente a demanda
doméstica e a taxa de crescimento apenas antecipou a
crise cambial que derivaria inexoravelmente do
crescimento continuado a taxas elevadas – em torno da
taxa histórica de crescimento de cerca de 7% - frente à
magnitude da transferência de recursos reais ao exterior,
da ordem de 5% do PIB”.46

Outro ponto crucial é a questão do controle do déficit
público. A ausência de um programa de controle fiscal, a não
incorporação de quaisquer aumentos fiscais específicos, e ausência
de cortes de créditos orçamentários, igualmente contribuíram para
o fracasso do plano. Cabe ainda acrescentar que o desenlace de
1986 e início de 1987 foi o resultado da “arriscada, e, em última
instância, mal administrada política de ajustamento via dívida
externa implememtada desde o início da década de 1970”.47
Os custos econômicos da derrocada do Cruzado foram
bastante desfavoráveis: as perdas das reservas internacionais que
levaram à moratória dos juros, a retomada em patamares mais
elevados do processo inflacionário no final do ano e o brusco
declínio no poder aquisitivo do trabalhador, que levou a uma
incipiente recessão na primeira metade de 1987.
8. A Moratória
À época do lançamento do Plano Cruzado a taxa de
câmbio estava favorável às exportações, graças à manutenção da
política de minidesvalorizações cambiais48, que preservou os ganhos
da maxi-desvalorização de fevereiro de 1983. Como resultado das
boas condições cambiais, houve superávits repetidos na balança
46

CARNEIRO, R. e ROMANO, R., “A heterodoxia conservadora”, in A Heterodoxia em
cheque, Ricardo Carneiro (org.), Bienal-Unicamp, 1988, p.3.
47
CARDOSO, E. e FISHLOW, A., Macroeconomia da dívida externa, Ed.Brasiliense, São
Paulo, 1988, p.55.
48
A política de minidesvalorizações do início dos anos 1980 incorporava nos ajustes a
inflação interna, mas não deduzia a taxa de inflação internacional (por referência a norteamericana), o que reforçava a desvalorização.
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comercial desde 1983, o que permitiu ao país acumular US$ 11
bilhões em reservas cambiais no início de 1986. Outros fatores
colaboraram para a melhoria das contas externas. Diminuiu a
pressão exercida pelo serviço da dívida, aliviado pela queda das
taxas de juros internacionais a partir de 1984, compensando
parcialmente as elevações significativas da dívida junto aos bancos
comerciais do período 1979-1983. A queda do preço internacional
do petróleo e a recessão de 1981-84 ajudaram a manter as
importações em um nível relativamente baixo.
O motivo pelo qual o governo resistiu à desvalorização pôr
tanto tempo foi por temer reviver o ciclo inflação-deflação-inflação.
Desde o início de 1984 o superávit comercial do Brasil vinha sendo
de US$ 1 bilhão ao mês; e, embora esse fato fosse positivo, pois
permitia ao país cobrir sua conta externa de juros sem necessidade
de “dinheiro novo”, era também uma fonte de pressão inflacionária,
na medida em que era exigida a esterilização dessas divisas. A
melhoria nas contas da balança comercial do país durante 1984
permitiu-lhe cobrir sua conta de juros e assim, usar a nova linha de
crédito “involuntário”49 dos bancos comerciais para reconstruir suas
reservas internacionais. As negociações para reestruturar a dívida
dos bancos comerciais brasileiros caíram por terra no início de 1985,
porque o novo governo que assumira em março de 1985 rejeitou os
acordos anteriores com o FMI, considerados impopulares.
“A busca de novas soluções tropeça num dilema: 1)
qualquer variante do programa atual, que recorra à
contenção da demanda global e admita o pagamento
de juros a taxas de mercado, não permite retirar a
economia da rota de declínio em que se encontra; 2) a
adoção de um programa de reajuste que repouse sobre
outros instrumentos, bem como o estabelecimento de
uma taxa de juros fixa e compatível com a capacidade
de pagar do país, são considerados inaceitáveis pela
comunidade financeira internacional. Isso significa que a
busca de novos caminhos requer a ruptura das
negociações atuais, e a declaração de uma moratória

49

Esses créditos involuntários eram recursos arregimentados pelo FMI junto aos bancos
comerciais para compor “pacotes” de empréstimos aos países devedores com o intuito de
pagar juros atrasados.

75

Revista de Economia Política e História Econômica, número 12, junho de 2008

unilateral”. 50

As contas externas, favoráveis no início de 1986, sofreram
reversão no segundo semestre: o congelamento do câmbio ao
longo de 1986 acarretou maior pressão por importações, o que
reduziu as reservas cambiais a níveis extremamente baixos, US$ 3,92
bilhões declarados, em fevereiro de 1987. A moratória brasileira, de
20 de fevereiro de 1987, suspendeu unilateralmente e por prazo
indeterminado, todos os pagamentos de juros relativos à dívida de
médio e longo prazo com os bancos comerciais internacionais.51 Foi
uma reação contra os termos estabelecidos no processo de
renegociação da dívida externa, quais sejam, o pagamento
integral do principal e dos juros em atraso da dívida, com recurso
aos aportes do FMI, os empréstimos-ponte, e renegociações
periódicas de novos atrasos. Tentou-se colocar o problema da
dívida externa como um problema político, o que favoreceria a
formação de um bloco de países devedores. Não teve o apoio
internacional esperado e sofreu resistências dentro da própria esfera
governamental.
O depoimento transcrito a seguir, do jornalista econômico
Celso Pinto oferece uma visão do contexto político que envolveu a
moratória:
“Do ponto de vista de países como Brasil e Argentina,
sem dúvida, a coincidência entre o período mais agudo
da crise da dívida com um período de transição
democrática é um fator que se tem de levar em conta
quando se analisa esse período. As transições
democráticas no Brasil e na Argentina foram,
certamente, transições negociadas, transições que
exigiram composições, alianças políticas extremamente
amplas com ou sem ruptura com os militares. (...) Esse
50

CASTRO, Antonio Barros de, “A viabilidade da moratória unilateral”, in A América Latina e
a crise internacional, Plastino, Carlos A. e Bouzas, Roberto (organizadores), Ed. Graal, Rio
de Janeiro, 1985, p.149.
51
“Quero anunciar que o país suspende o pagamento dos juros de sua dívida externa.
Devo confessar que não é fácil tomar uma decisão dessa magnitude. Ela é, sobretudo, uma
atitude de coragem, uma atitude de quem tem fé em nosso Brasil. Vamos negociar uma
forma de amortizar os nossos compromissos dentro de parâmetros que não comprometam
o desenvolvimento nacional, uma fórmula que evite a instabilidade política, que fatalmente
viria seguida de recessão, de crise social. Mas devo dizer que esta não é uma atitude de
confronto. O Brasil não é país de confronto”. Discurso do presidente José Sarney,
anunciando a moratória, em 20/02/1986, in Batista Jr., Paulo Nogueira, Da crise
internacional à moratória brasileira, Ed. Paz e Terra, São Paulo, 1988, p.141-142.
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quadro de transição política com apoio difuso, com
algumas alianças amplas demais, difusas do ponto de
vista de suporte para algum ajuste ou alguma postura
mais firme, creio que, de certa maneira, influenciou a
resposta desses países à questão da dívida; acho que é
um fator que explica de forma importante porque no
Brasil, por exemplo, pediu-se durante 10 anos para se
fazer a moratória, no lado da antiga oposição, e quando
se faz a moratória não se teve suporte para ela, nem
mesmo no PMDB”.52

A moratória brasileira teve resultados praticamente inversos
aos pretendidos, na medida em que foi neutralizada pelos credores,
e principalmente pelas ações do FMI, que evitaram que a medida
se propagasse entre os demais países devedores, contrapondo o
expediente das “negociações caso a caso”, o que evitou uma
tomada de posição conjunta pelos países devedores.
O depoimento abaixo, dado por Paul Volcker, presidente do
FED norte-americano à época da elevação unilateral dos juros
daquele país (1979) ilustra bem a forma como se deu a
neutralização dos efeitos da moratória brasileira de 1987:
“Os brasileiros tiveram, também, certa vez, um ministro
das finanças combativo, Dilson Funaro, cujo estilo de
negociação consistia em ameaças de não pagar juros.
Por um momento, em 1987, ele realmente suspendeu o
pagamento de juros, somente para descobrir que mais
capital brasileiro estava deixando o país pela porta de
trás do que ele podia economizar pela porta da frente,
suspendendo o pagamento dos juros. A dificuldade
dessa abordagem é que a falta de respeito com aos
direitos dos credores estrangeiros dá um frio na espinha
dos cidadãos ricos do país, em grande número no Brasil.
Estes começam a imaginar se seus ativos financeiros não
poderiam ser os próximos na lista de confisco. Esta
experiência em particular logo acabou, mas o Brasil tem
sido tratado como o mais atrasado, entre os principais
países credores da América Latina”. 53

Era a avaliação dos vencedores. O resultado do fracasso da
moratória para o Brasil foi o fato de, nos anos seguintes, ter que
pagar um spread (taxa de risco) elevado acrescido aos juros em
52

PINTO, Celso, debate “Ciclo da dívida no Brasil e na Argentina” (de Eliana Cardoso, com
Celso Pinto, Sergio Silva de Freitas e Carlos Eduardo de Freitas), in Brasil, o
desenvolvimento ameaçado: perspectivas e soluções, Ed. UNESP (debates), 1989, p.274275.
53
VOLCKER, Paul e GYOHTEN, Toyoo, A nova ordem econômica mundial, Ed. Ortiz, Porto
Alegre, 1993, p.228.
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todas operações de empréstimos externos, quando estes foram
reabertos na década seguinte.
9. Do fracasso do Cruzado ao limite da governabilidade
Quando Bresser Pereira substituiu Dílson Funaro na pasta da
Fazenda, havia uma preocupação em sinalizar uma política
tradicional e ortodoxa, procurando não “sobressaltar” o mercado
financeiro. O plano Bresser, decretado em junho de 1987, tinha o
caráter de plano de emergência, sabia-se que não deteria o
processo inflacionário, apenas buscava diminuir os patamares de
inflação. Foi decretada uma desvalorização cambial de 7,5%,
acompanhada de medidas de austeridade fiscal, o que sinalizou
para os credores externos de que o Brasil estaria disposto a fazer os
ajustes necessários para retornar à normalidade após a moratória.

Plano Bresser, junho de 1987:
Ministro: Luiz Carlos Bresser Pereira
Principais medidas: Congelamento temporário (3meses) de preços e
salários (extinção do gatilho salarial), correção de tarifas públicas,
redução de gastos do governo e proposta de ajuste fiscal;
desvalorização cambial (9,5%); juros altos (investimento financeiro
em detrimento do produtivo);
Efeitos: Redução temporária da inflação;
Política do Feijão com Arroz, janeiro de 1988:
Ministro: Maílson da Nóbrega
Principais medidas: Tentativa de ajuste fiscal e controle gradual da
inflação, suspensão de reajustes para funcionalismo público;
Efeitos: Aceleração da inflação; “financeirização dos preços”
(Belluzzo-Almeida)(a inflação passa a depender das taxas de juros);
Plano Verão, 15 de janeiro de 1989:
Principais medidas: Reforma monetária (cruzado novo, NCz$),
congelamento de preços por tempo indeterminado, desindexação
e juros elevados;
Efeitos: Quase hiperinflação; empresas antecipam-se aos
congelamentos para evitar preços defasados (mais inflação);
Elaboração própria.
Na gestão de Bresser Pereira, os juros foram mantidos
elevados, sinalizando ganhos reais para aplicadores em Letras do
Banco Central e cadernetas de poupança, para que fosse evitada
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uma fuga de aplicações financeiras para ativos reais e de risco,54
como ocorrera após o Plano Cruzado. No mês de lançamento do
Plano Bresser, foi aplicado um vetor de preços, não incorporado à
indexação das LBC, implicando que, naquele mês o rendimento da
LBC foi de 18% contra a inflação oficial de 26,1%. Essa perda inicial
seria compensada pela manutenção dos juros elevados nos meses
seguintes. O mesmo não valeu para os salários, que não tiveram
compensação, o que valeu ao governo processos trabalhistas e
previdenciários que se arrastaram por anos. O intuito do vetor foi
não repassar o ajuste da inflação passada sobre o déficit público,
implicando em termos reais, em decréscimo do mesmo.
Os resultados inócuos do plano e a impossibilidade de se
fazer um ajuste fiscal em um contexto de aceleração da inflação
levou ao pedido de demissão do ministro meses depois.
Foi sucedido por Maílson da Nóbrega, que se limitou a ajustar
o possível, dentro de um quadro de inflação ascendente, beirando
a hiperinflação, e um governo já completamente desacreditado,
em fim de gestão.
O Plano Verão reeditou mais uma reforma monetária e um
congelamento de preços, sob um contexto de inflação acelerada,
e repetiu a política de juros elevados de Bresser Pereira. Mas,
diferentemente

deste,

procurou

romper

o

mecanismo

de

indexação, com o valor da Obrigação do Tesouro Nacional
congelado (corrigido em janeiro de 1989 em 12,19% contra uma
inflação de 70,3%), pois, do mesmo modo que no Plano Bresser, foi
igualmente instituído um vetor de preços não incidente na correção
monetária dos títulos federais. O congelamento de preços tornou-se
rapidamente letra morta, o que acentuou a escalada inflacionária
e a corrida especulativa dos ativos nos mercados financeiros. Nada
mais surtiria efeito.
O resultado final de todo o governo Sarney e sua sucessão de
54

Ativos reais são ativos com reserva de valor, como imóveis, estoques de produtos
acabados e matérias primas, bens intermediários, bens de consumo durável (automóveis),
linhas telefônicas, objetos de arte, etc. Ativos de risco são representados por ações, ouros,
moedas estrangeiras, posições em mercados futuros.
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planos econômicos e congelamentos de preços foi um grande
descontrole das contas públicas, com aumento nos déficits
operacionais e crescimento do endividamento interno, com prazos
progressivamente mais curtos, com giro diário. A necessidade de
rolagem da dívida pública inflexibilizou a taxa de juros tornando-a
refém das expectativas de inflação dos agentes econômicos.

Conclusão
A questão do financiamento da economia brasileira entre
1964 e 1990 nos parece um fator fundamental, principalmente se
considerarmos que suas inflexões puseram termo a uma trajetória de
quase cinqüenta anos de construção de uma economia nacional.
O longo processo de industrialização brasileira ao longo do século
XX padeceu das limitações próprias da industrialização tardia, e
teve seus momentos de revigoramento justamente em períodos de
refluxo das economias centrais, como o foram as duas guerras
mundiais e a crise da década de 1930. E teve como partícipe do
processo um sistema financeiro público que, se limitado, cumpriu as
funções de financiamento e acumulação, na ausência de um setor
financeiro privado mais desenvolvido, como nos ensinam as
experiências inglesa e norte-americana de mais de século atrás. E a
construção de um sistema monetário e financeiro à imagem e
semelhança do modelo norte-americano, empreendida pelos
governos militares ficou uma obra inconclusa. Padeceu dos males
advindos da preferência pela valorização patrimonial às expensas
de

canais

de

poupança

efetivamente

direcionados

aos

empreendimentos produtivos. Fez-se a opção pela poupança
externa. Foram esquecidas as lições da época do Império e da
República Velha, quando o endividamento externo foi fator de
severos constrangimentos internos e crises. Foi esquecida a lição dos
cinqüenta anos precedentes, quando para todos os efeitos, a
economia nacional caminhou pelas próprias pernas, malgrado as
deficiências e os pontos de estrangulamento que a limitavam,
apontados por diversos autores. De uma dívida externa irrisória à
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época do governo Kubitschek, saltamos para um endividamento de
cerca de US$ 50 bilhões ao final da década de 1970 (em valores da
época), que duplicou em três anos, quando da eclosão da crise da
dívida advinda da elevação acentuada da taxa de juros norteamericana em 1979 (de 4% a.a. para 18% a.a). O pagamento da
dívida externa ao longo dos anos de 1980 pelos países da América
Latina constituiu uma exceção histórica, mais severa que o
pagamento das indenizações devidas pela Alemanha depois da 1ª
Guerra Mundial, pelos termos do Tratado de Versalhes de 1919.
E, enquanto eram cumpridas as obrigações impostas pelos
mecanismos de renegociação da dívida, seus efeitos fizeram-se
sentir muito nitidamente no plano interno. Fez-se a dupla opção de
ajustar a economia brasileira a serviço do pagamento da dívida, ao
mesmo tempo em que foram mantidos os mecanismos de mercado
financeiro necessários à preservação patrimonial e valorização de
riqueza a partir dos diversos instrumentos rentistas ancorados no
mercado de títulos públicos.
O processo inflacionário, mesmo em seus períodos mais
agudos, não chegou a atingir “tecnicamente” a etapa de
hiperinflação deflagrada. Os mecanismos de indexação da riqueza
patrimonial

acompanharam

seu

ritmo

ascendente

quase

à

perfeição, e impediram o colapso completo dos preços relativos
decorrentes do processo inflacionário. Nestes termos colaboraram
efetivamente para a manutenção, ou mesmo acentuação das
disparidades de renda que marcam a economia brasileira até os
dias de hoje. O pagamento do endividamento explosivo das dívidas
dos setores público e privado garantiu a perpetuação de uma
classe rentista, mas significou ao longo do período acima exposto o
colapso quase que completo do estado desenvolvimentista
construído no período precedente.
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Uma Teoria Alternativa para a Determinação
da Taxa de Câmbio
Leonardo Fernando Cruz Basso1

1. Introdução
Alguns assuntos ficam dormitando por muitos anos em
nossas cabeças, para muitos dos quais não atribuímos
importância imediata, até que um dia a realidade a nossa
volta torna a solução para os mesmos premente. Isto
aconteceu quando da implantação do Plano Real.
Este plano teve um lance de genialidade, representado pela
criação da URV que possibilitou a eliminação da defasagem
de preços que contribuiu para destruir planos de estabilização
anteriores, como o Cruzado. Toda troca de moeda envolve
uma questão crucial para a qual necessitamos de resposta:
com qual taxa de câmbio deve a nova moeda começar a
vigorar? (assumimos aqui a existência de uma moeda
hegemônica, o dólar, e a necessidade de se definir somente
uma taxa de câmbio essencial/primordial).
O Brasil começou o Plano Real com uma relação de um
para um, e que, ao invés de aumentar (indicando uma
desvalorização, pela conceituação dimensional de taxa de
câmbio em reais por dólar) diminuiu, ocasionando problemas
para a balança comercial.
Alguns economistas julgam que a taxa inicial não é uma
questão relevante, argumentando que com o andar da
carruagem perceberíamos que não é a “taxa de equilíbrio”, e
alteraríamos a mesma. Entretanto, isto não é tarefa fácil,
porque a ocorrência de um desequilíbrio na balança
comercial
1

pode

ser

eliminada

paulatinamente

Doutor em Economia. Professor da Universidade Mackenzie.
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(minidesvalorização

cambiais)

ou

abruptamente

(desvalorização cambial) com resultados distintos sobre os
preços internos (a maxidesvalorização pode implicar em
aumento da inflação).
Em artigo anterior (BASSO, 1995), já havíamos criticado a
paridade de um para um, que foi a paridade de partida do
Plano Real.
Franco (1995) não atribuía ao conceito de defasagem, na
situação descrita, nenhuma importância. A crítica de Franco
(Franco, 1998) à minha argumentação macroeconômica
para a determinação da taxa de câmbio aumentou minha
convicção

que

não

me

fez

compreender,

pois

sua

argumentação está estruturada dentro de um arcabouço
microeconômico.
A leitura de um artigo recente de Tobin (Tobin, 1998)
aumentou minha convicção em formalizar a teoria, pois ao
contrário do ganhador do Nobel acredito ser possível
apresentar uma teoria para a taxa de câmbio baseada em
uma medida objetiva e que não depende do referencial de
utilidade subjetivo de cada indivíduo.
Como ficará evidenciado, esta teoria baseia-se num
conceito alternativo para o valor da moeda conforme
explorado por nós em Basso (1987) e Basso (1988), e foi
inspirado na obra de Rudolf Hilferding (1982).
O trabalho pretende ser uma contribuição para a
elaboração de uma teoria marxista para a determinação da
taxa de câmbio. Marxista porque como veremos o paradigma
teórico que dá sustentação à mesma é a teoria do valor
trabalho (Marx, 1998). Como é uma contribuição à teoria
marxista não estamos interessados neste primeiro momento
em

confrontá-la

com

outros

paradigmas

que

utilizam

produtividade física para elaborar uma teoria sobre a taxa de

85

Revista de Economia Política e História Econômica, número 12, junho de 2008

câmbio, como Samuelson (1964) e Balassa (1984) (os
argumentos foram reproduzidos em Isard (1999)). Mesmo
porque estes autores não atribuem importância nenhuma a
teoria do valor trabalho. Além disso, a construção de um
conceito de produtividade onde o que importa é o montante
de horas de trabalho pode ser transformada em um conceito
de produtividade física, pela multiplicação do número de
trabalhadores por uma média de horas de trabalho por
trabalhador (o argumento será explicitado no referencial
teórico).
Blaug (1993), aponta três critérios fundamentais, porém
se julgar a validade de um programa de pesquisas:
a) refutações repetidas;
b) ajustes repetidos para evitar refutações;
c) um programa concorrente melhor estruturado.
A teoria aqui proposta pretende ser um programa
melhor estruturado que o apresentado pela hipótese da
paridade do poder de compra mesmo porque esta hipótese
vem sofrendo refutações repetidas.
A aspiração do trabalho pretende ser uma contribuição para
uma extensão da teoria apresentada em Das Kapital.
Como bem fundamentou Roman Rosdolsky (1980) Marx
pretendia estender sua obra para abranger relações entre
nações, mas não pode concretizar seu desejo.
O trabalho tal como se apresenta se encontra em
estado embrionário e nosso objetivo é submetê-lo a uma
discussão ampla. Devido ao caráter embrionário não é nosso
objetivo

estabelecer

relações

entre

estas

teoria

e

as

implicações para a política cambial do país, o que pretendese fazer depois do teste da teoria. O trabalho, além desta
introdução é composto por um referencial teórico onde a
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teoria é explicitada e por uma conclusão que resume o que
julgamos serem os aspectos relevantes da teoria.
2. Referencial Teórico
2.1. A Hipótese da Paridade do Poder de Compra
A teoria que vamos apresentar é uma alternativa para a
hipótese da paridade do poder de compra, embora em
termos de estrutura seja bastante similar a esta.
A teoria da paridade do poder de compra é uma
combinação de duas hipóteses (equações) surgidas da
moderna

abordagem

macroeconômica

para

a

teoria

monetária: a lei do preço único (“law of one price”) e a
equação da teoria quantitativa. A “law of one price” está
baseada na suposição de que o comércio internacional
elimina

as

diferenças

nos

preços

das

mercadorias

comercializadas (Lindert e Kindelberger, 1982):
A hipótese de paridade do poder de compra pode ser
expressa matematicamente por:
E = P/P*

[Equação 1]

onde P e P* são índices de preços das mercadorias
comercializáveis em ambos os países e E é a taxa de câmbio.
A equação da teoria quantitativa deve entrar no quadro,
pois, embora haja uma relação entre os preços e a taxa de
câmbio, precisamos de uma explicação de como os preços
são determinados. Um resumo de uma das versões da teoria é
a seguinte: da parte da oferta Msi , considera-se que as
autoridades monetárias possam controlar o suprimento de
moeda ao controlar as reservas do sistema bancário privado;
da parte da demanda Mdi , é enfatizado que as pessoas
mantenham como o objetivo de realizar transações e, para a
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economia como um todo, esta demanda pode ser escrita
como uma proporção do PNB.
Como uma condição interna de equilíbrio, podemos
escrever para cada país que:
Msi = K i Pi Yi = Md i

Se

[Equação 2]

tomarmos

dois

países

e

considerarmos

que

(Kindleberger, 1982):
a) os produtos nacionais reais (preços constantes) são
governados por forças de oferta tais como melhoramentos da
produtividade, condições climáticas, etc;
b)

surgimento

de

moeda

pode

ser

controlado

pelas

autoridades monetárias;
c) Ki são fixos para países individuais.
Podemos encontrar uma relação entre as ofertas de moeda e
os níveis de preços; isto combinado com a “lei de um único
preço” dá a determinação das taxas de câmbio:
E=

P
M / K .Y
=
P * M * / K * .Y *

[Equação 3]

O teste desta hipótese tem trazido alguns resultados
contraditórios. O apoio empírico é razoável a longo prazo,
porém não a curto prazo (Kindleberger, 1982). Testes recentes
continuam a refutar a hipótese (ANPEC), mas estamos cientes
que acreditar que programas científicos de pesquisa devam
ser

abandonados

face

a

refutações

concentradas

é

equivalente a ser vítima do falseabilismo ingênuo (Pulouy,
1996). Além do mais, há a arbitrariedade do índice de preço
escolhido.
Nos anos setenta, esta abordagem ganhou roupagem
nova no enfoque denominado de abordagem monetária
para a taxa de câmbio. Este enfoque foi desenvolvido em
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resposta à crescente flexibilidade das taxas de câmbio
enfrentada pela maioria dos países industrializados após a
quebra do tratado de Bretton Woods. Vamos apresentá-lo
aqui, porque este enfoque torna explícita a interdependência
das economias doméstica e externa, uma característica
essencial de nosso modelo.
Seus autores acreditavam que, a taxa de câmbio
deveria ser determinada pelas forças de demanda e oferta e
como o preço relativo envolvido é aquele entre duas moedas,
deveria estar relacionado com as demandas e ofertas das
duas moedas.
Mais especificamente para sustentar o equilíbrio do
mercado monetário doméstico, a oferta existente deve se
equiparar à demanda [Rivera Batiz, 1994].
M / P = L(i, Y )

[Equação 4]

onde (M/P) representa a oferta real de moeda doméstica e
L(i,Y) descreve a demanda real por moeda doméstica como
uma função da taxa de juros doméstica (i), e renda (Y)
(Dornbusch,1994). Semelhantemente, a condição de equilíbrio
do mercado monetário externo é dada por:
M * / P* = L * (i*, Y *)

[Equação 5]

onde os asteriscos representam variáveis externas. Observe
que as condições de equilíbrio do mercado monetário nas
equações não mostram explicitamente como a taxa de
câmbio de equilíbrio é estabelecida. Para fazer isso, nós temos
que acrescentar uma relação adicional que determina
explicitamente como a taxa de câmbio influencia o equilíbrio
do mercado monetário.
Para responder a esta indagação utiliza-se a teoria da
paridade do poder de compra absoluta:
P = E.P *

[Equação 6]
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que pode ser transformada em uma expressão para a taxa de
câmbio: E = P / P *

.

A relação implica que as taxas de câmbio podem
influenciar o equilíbrio do mercado monetário pelas conexões
que apresentam entre os preços domésticos e externos.
Substituindo as expressões obtidas para os preços na equação
da teoria da paridade do poder de compra, obtemos:

E = [M / M *] ´ [L * (i*, Y *) / L(i, Y )]
Esta

versão

da

abordagem

[Equação 7]

monetária

para

a

determinação taxa de câmbio mostra sucintamente a
interdependência econômica envolvida na determinação da
taxa de câmbio. Sendo o preço relativo de dois fatores, a taxa
de câmbio não depende somente da demanda e oferta de
moeda doméstica, mas também da demanda e oferta de
moeda externa. Ajustes de taxa de câmbio são então
dependentes de mudanças em variáveis domésticas e
externas.

Taxas

de

câmbio

não

podem,

então,

ser

determinadas independentemente do comportamento de
economias externas ou das ações de governos estrangeiros.
Perguntas relacionadas ao controle de flutuações na taxa de
câmbio devem então ser endereçadas dentro do contexto de
um diálogo comum entre os países envolvidos. Isto serve bem
para ilustrar que, em geral, nenhuma única economia aberta
pode se dissociar completamente de influências externas.
2.2. A Teoria Alternativa
A semelhança da nossa teoria com esta última versão
da hipótese da paridade do poder de compra está ao
acreditarmos que, para um resultado de longo prazo, não se
deve

esperar

o

mesmo

preço

para

valores

de

uso

semelhantes, porém os preços (não importa em qual moeda)
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para a mesma quantidade de tempo de trabalho social. Uma
vantagem adicional de nossa abordagem é que ela pode ser
considerada como um estimador das taxas de câmbio futuras,
levando em consideração os movimentos dos preços e da
produtividade do trabalho. Em contrapartida, a teoria do
poder

de

compra

omite

totalmente

os

fatores

que

acontecem a nível da produção, enfocando primeiramente
nos

movimentos

da

“oferta

da

moeda”.

Passemos

à

formalização da teoria.
Para economistas que acreditam que a teoria do valor
trabalho é fundamental para a compreensão de fenômenos
do funcionamento do sistema capitalista de produção, surge
como uma necessidade lógica da teoria a relação entre
valores e preços, ou, colocando de outra forma, qual é a
equivalência entre uma unidade monetária e uma unidade
de trabalho (horas).
Hilferding (1982) dedicou parte de seus esforços na
busca de uma solução para o problema, preocupado que
estava com a perda de importância das moedas como ouro
e prata (às quais com certeza se podia atribuir horas de
trabalho para serem produzidas) e o crescimento da
importância do papel moeda (para o qual não podemos
raciocinar em termos de horas de trabalho).
Hilferding propôs como solução para o problema o que
vamos

denominar

de

valor

da

moeda,

uma

relação

macroeconômica calculada a partir da divisão do produto
interno de um país pelo montante de horas de trabalho
utilizado para produzi-lo.
Assim, denominando de:
PIB – o Produto Interno Brasileiro;
HT – horas de trabalho dispendidas para produzir o produto
brasileiro;
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PIB* - o Produto Interno Bruto Americano;
HT* - as horas de trabalho despendidas para produzir o
produto americano;
(PIB/HT) – valor da moeda no Brasil;
(PIB*/HT*) – valor da moeda nos Estados Unidos;
E – taxa de câmbio nominal possuindo a dimensão de reais
por dólar;
E(PIB*/HT*) – valor da moeda americana expresso em reais.
Podemos questionar agora a relação que existe entre os
dois valores de moeda quando expressos em uma mesma
unidade monetária (reais).
Vamos definir como A, a variável (ou parâmetro) que
multiplicada pelo valor da moeda americana expresso em
reais iguala as duas expressões.
PIB
A.E.PIB *
=
( HT )
( HT ) *

[Equação 8]

Esta expressão algébrica é uma dedução a partir das
premissas da teoria e não necessita de comprovação
empírica. Em outras palavras, sempre podemos encontrar um
A que satisfaça a equação. Entretanto ao argumentarmos a
favor de um determinado A passamos da dedução lógica
para

o

mundo

das

hipóteses,

que

necessitam

de

comprovação empírica (Kerlinger, 1980).
Surge então, também como uma necessidade teórica
sujeita à comprovação empírica, a questão do valor assumido
por A na prática, pois se A=1 o valor da moeda, conforme
definido, se iguala entre dois países.
Como hipótese acreditamos que A seja igual a um porque
existem razões teóricas que justificam a nossa hipótese. (Como
é uma hipótese, necessita ser testada).
A primeira dela surge quando nos reportamos a um
mundo sem moeda. Neste caso, o PIB brasileiro seria um
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conjunto de mercadorias, havendo um equivalente para os
Estados Unidos.
Na troca de uma mercadoria por outra equivalente
(arroz brasileiro por arroz americano), o país com menor poder
produtivo, medido pelo valor da moeda, ou seja, o número de
quilos de arroz produzido por horas de trabalho, veria seu
mercado invadido por um volume maior de quilos de arroz do
outro país, perdendo mercado a menos que tente igualar a
produtividade.
Neste caso observaríamos, ao longo do tempo, uma
tendência para o equilíbrio das produtividades, que neste
mundo simples, nada mais é do que o valor da moeda na
concepção de Hilderfing.
O cenário é mais complexo quando nos transportamos
para um mundo com moeda, pois a expressão é afetada por
um número maior de variáveis. Mas, mais uma vez surge como
uma necessidade empírica da teoria a relação entre os dois
valores

da

moeda

conseqüentemente

o

(brasileiro
valor

e

assumido

americano)
por

A.

e
Aqui

paradoxalmente, o ajuste que não pode ser feito na
produtividade

no

curto

prazo

(capacidade

instalada

constante) pode ser feito nos preços, o que torna mais fácil de
justificar o valor que acreditamos que A assume.
Formalizando algebricamente:
PIB E.( PIB) *
=
HT
( HT ) *

O

A

desaparece

[Equação 9]
da

equação

porque

estamos

hipotetizando o seu valor como sendo um.
Assumindo que estamos trabalhando com bens finais o
PIB pode ser expresso pela multiplicação de um índice de
preços (P) por um índice de quantidade (Q).
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P.

Q
Q*
= E .P * ´
HT
HT *

[Equação 10]

E como a divisão das quantidades por horas de trabalho
nada mais é do que a produtividade.
P ´ PROD = E ´ P * ´ PROD *

E=

[Equação 11]

P ´ PROD
P * ´ PROD *

[Equação 12]

Esta é a equação mais simples e a essência da teoria
alternativa. Uma alteração pode ser feita na equação para
incorporar um índice de produtividade física.
Denominando de NT – número de trabalhadores; HTT –
média de horas de trabalho por trabalhador, podemos
escrever:
HT = NT ´ HTT

[Equação 13]

Substituindo HT na [Equação 10]:
P´

Q
Q
= E .P * ´
NT ´ HTT
NT * ´ HTT *

[Equação 14]

Conceituando Q/NT como um índice de produtividade física,
obtemos:
P ´ PRODFIS ´

1
1
= E.P * ´ PROD *FIS ´
HTT
HTT *

[Equação 15]

P
PRODFIS
HTT *
´
´
P * PROD *FIS
HTT

[Equação 16]

E=

A equação nos diz que não podemos pensar somente
em produtividade física, devendo levar em consideração a
evolução da razão entre horas médias de trabalho por
trabalhador nos Estados Unidos e Brasil.
Durante o resto do texto vamos nos ater a expressão mais
simples [Equação 12].
É importante ressaltar que vamos nos esquivar aqui de
discutir um importante aspecto para quem se propõe a
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apresentar uma nova teoria que pode ser resumida na
questão: quem (que variável) causa quem?
Esta pergunta nos remete à discussão de causalidade em
modelos econômicos sendo que, para uma variável ser causa
de outra, alguns critérios devem ser observados (Basso & Pace,
2003).
Um aspecto interessante da equação é que ela
comporta alterações de preços por outros fatores que não
somente a produtividade.
Isto faz com que possamos incorporar todo o arsenal
desenvolvido pelos teóricos do enfoque monetário para a
determinação da taxa de câmbio, por meio dos preços que
estão presentes em ambos referenciais teóricos.
A taxa de câmbio é conectada à produtividade da
economia, mas é importante observar, produtividade medida
por

um

referencial

homogêneo

(de

trabalho)

e

não

produtividade física.
A [Equação 12] pode ser expressa em termos dinâmicos
como:

Eˆ = Pˆ + PROˆ D - Pˆ * - PROˆ D *

) (

(

[Equação 17]

)

[Equação 18]

Eˆ = Pˆ - Pˆ * + PROˆ D - PROˆ D *

onde o símbolo (^)
para

as

representa
variáveis

mudança
em

consideração.

(Eˆ = DE / E; Pˆ = DP / P; PROˆ D = DPROD / PROD )
Em

outras

palavras,

à

medida

proporcional

que

somente

a

produtividade fosse um determinante para os preços uma
produtividade americana maior vis a vis a brasileira seria
compensada por preços brasileiros maiores, não havendo
necessidade de alteração da taxa de câmbio.
Entretanto uma coisa necessita ficar clara: nosso enfoque não
é apenas de produtividade pois leva em consideração outras
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variáveis

macroeconômicas

como

oferta

de

moeda,

demanda de moeda, taxas de juros e expectativas de
inflação.
A [Equação 16] pode ser expressa em termos dinâmicos
como:

(

) (

) (

Eˆ = Pˆ - Pˆ * + PROˆ DFIS - PROˆ D *FIS + HTˆT * - HTˆT

)

[Equação 19]

Esta equação apresenta uma versão mais sofisticada da
teoria e leva em consideração a produtividade física e a
evolução do número médio de horas de trabalho por
trabalhador. Como no caso mais simples [Equação 12] a taxa
de crescimento de A desaparece da equação porque
acreditamos haver uma relação estável entre as duas
variáveis que faz com que A seja igual a um. Uma outra
possibilidade é a de A assumir um valor constante distinto de
um, o que ainda torna o resultado interessante. Considerandose que não exista diferença entre a taxa de crescimento do
número de horas trabalhadas por trabalhador no Brasil e nos
Estados Unidos

(HTˆT = HTˆT *)

a equação (de produtividade

física) se reduz a equação da produtividade por hora de
trabalho.
A expressão nos mostra que um crescimento maior da
produtividade nos EUA se reflete em um valor negativo para a
diferença entre as duas produtividades físicas, mas isto é
contrabalançado por um valor positivo para a diferença entre
o crescimento dos preços, pois existe uma relação inversa
entre preços e produtividade (embora preços não sejam
determinados somente pela produtividade).
A versão generalizada da teoria denominada de versão
relativa é expressa na equação relativa da paridade do
poder de compra P = AEP* onde A representa uma
divergência entre o preço em reais de um bem doméstico e
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de um bem estrangeiro. Neste caso, não existe igualdade de
preços, mas como A é constante a versão dinâmica ainda é a
mesma.
Pˆ = Eˆ + Pˆ *

[Equação 20]

Na verdade, nos baseamos nestas duas hipóteses, mas
não nos esquecendo nunca que o arcabouço teórico das
duas teorias é distinto.
De qualquer forma temos uma hipótese que precisa ser
testada para verificar se é comprovada empiricamente.
O exposto até agora exibe a versão mais simples da
teoria. Apesar de ser a mais simples é a mais robusta no que
concerne

ao

referencial

teórico

pois

está

totalmente

embasada na teoria do valor trabalho.
Versões mais sofisticadas (sofisticadas por envolverem um
número maior de variáveis e, por conseguinte necessitarem de
um aparato teórico mais abrangente para justificá-las) podem
ser testadas, introduzindo-se teorias que dêem conta da
complexa relação entre preços e oferta monetária.
De acordo com a abordagem monetária, mudanças
nos preços influenciarão as taxas de câmbio afetando o
equilíbrio do mercado monetário. A equação de equilíbrio
entre oferta e demanda por moeda pode ser escrita em
termos de variações (P = DP / P; L = DL / L; M = DM / M ) .
Mˆ - Pˆ = Lˆ

[Equação 21]

Mˆ * - Pˆ * = Lˆ *

[Equação 22]

Expressando estas relações em termos de inflação
doméstica

e

externa,

Pˆ = Mˆ - Lˆ

e

Pˆ * = Mˆ * - Lˆ * ,

respectivamente, e substituindo na versão dinâmica da
equação da teoria da paridade do poder de compra, nós
obtemos:
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Eˆ = Pˆ - Pˆ *

(

[Equação 23]

) (

)

Eˆ = Mˆ - Mˆ * - Lˆ - Lˆ *

Assim,

mudanças

na

[Equação 24]

taxa

de

câmbio

( Ê )

são

determinadas através de mudanças nas ofertas de moeda
relativas, M – M*, e mudanças nas demandas por moedas
relativas, L* - L. Mudanças nas ofertas de moedas relativas
refletem as políticas monetárias dos países. Mudanças em
demandas por moedas relativas, em contrapartida, refletem
mudanças nas variáveis que afetam a moeda, principalmente
renda e taxas de juros. A maioria dos estudos que seguem a
abordagem monetária, porém, assume que:

(

)

Lˆ * - Lˆ = f Yˆ * -Yˆ + l (i - i *)

[Equação 25]

onde f e l são ambos parâmetros positivos (Rivera
Batiz, 1992). A equação mostra, primeiro, que um crescimento
da renda externa relativamente maior que um crescimento da
renda doméstica resulta em um crescimento maior da
demanda por moeda estrangeira relativamente a demanda
por moeda doméstica. Da mesma forma a taxa de juros
doméstica
crescimento

relativamente
da

mais

alta

demanda

por

põe

um

moeda

freio

no

doméstica

relativamente à demanda estrangeira induzindo os residentes
domésticos a trocar moeda por títulos.
O resultado final para a determinação da taxa de
câmbio na abordagem monetária passa a ser:

(

) (

)

Eˆ = Mˆ - Mˆ * + f Yˆ - Yˆ * + l (i - i *)

[Equação 26]

No nosso enfoque, a expressão passa a ser:

(

) (

)

(

)

Eˆ = Mˆ - Mˆ * + f Yˆ - Yˆ * + l (i - i *) + PROˆ D - PROˆ D *

[Equação 27]
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O papel de expectativas pode ser introduzido no
modelo modificando a equação pelo uso da condição de
paridade de taxa de juros descoberta (Rivera-Batiz, 1992)
i - i* = x =

E -E
E

[Equação 28]

onde o símbolo E expressa a taxa de câmbio esperada.
Esta condição estabelece a igualdade do diferencial
de taxa de juros interna e externa com a expectativa de
desvalorização da moeda doméstica, ou seja, na medida em
que esperamos uma desvalorização de nossa moeda, o
investidor externo deve ser contemplado com uma taxa de
juros maior para compensá-lo pela desvalorização. Esta
equação ignora o prêmio pelo risco denominado de R.
Assumindo ainda que os agentes econômicos vão
antecipar mudanças nas taxas de câmbio de acordo com os
diferenciais antecipados entre a taxa de inflação doméstica e
externa.
x =p -p *

[Equação 29]

onde p - p* denotam a diferença entre a inflação
doméstica e externa esperadas.

(

) (

)

Eˆ = Mˆ - Mˆ * + f Yˆ * -Yˆ + l (p - p *)

Os

primeiros

dois

termos

da

[Equação 30]

equação

já

foram

explicados. O último requer um pouco mais de atenção. Ilustra
que, tudo o mais sendo constante, a inflação antecipada
doméstica mais alta tende a depreciar o valor da moeda
corrente doméstica. A inflação antecipada mais alta vai ser
associada com uma taxa de juros nominal doméstica mais
alta que por sua vez reduz a demanda real por moeda
doméstica e requer uma redução no valor de moeda
corrente doméstica para sustentar o equilíbrio.
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Este ponto

torna claro o papel

importante que

considerações sobre expectativas possuem na abordagem
monetária;
No nosso enfoque a equação seria modificada para:

(

(

)

)

Eˆ = Mˆ - Mˆ * + f (Y * -Y ) + l (p - p *) + PROˆ D - PROˆ D *

[Equação 31]
Caso a equação da paridade de juros descobertos seja
modificada para levar em conta o prêmio pelo risco (R).
i = i * +x - R

[Equação 32]

a equação que expressa nossa teoria passa a ser:

(

(

)

Eˆ = Mˆ - Mˆ * + f (Y * -Y ) + l (p - p *) - lR + PROˆ D - PROˆ D

)

[Equação 33]
Para concluir devemos dizer que esta teoria se baseia
em Hilferding, onde a distinção entre valores (oriundos do
trabalho) e preços é essencial. A teoria elimina a busca até
agora sem resposta dos economistas.
Num mundo sem moeda, é a produtividade que conta.
Num mundo com moeda, a produtividade e algumas
variáveis monetárias. Tudo porque o valor da moeda, uma
relação entre o PIB e as horas dispendidas para produzi-lo não
pode ser distinto entre dois países. Nosso próximo passo é
testar a teoria.
3. Primeiro teste da teoria
3.1. Síntese da Base Conceitual Econômica
A teoria da Paridade do Poder de Compra (PPP, do
inglês Purchasing Power Parity) tem sido objeto de estudo
acadêmico em busca de evidências empíricas, favoráveis a
ela ou não, desde longa data. As evidências são controversas
e bastante influenciadas pelos índices de preços utilizados,
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pelo tamanho da amostra, pelo regime cambial do período
em questão, pela técnica econométrica adotada (veja Froot
e Rogoff, 1994).
O ponto inicial para a derivação da PPP é a lei do
preço único, que afirma que o preço doméstico (P) de um
bem qualquer (i) é igual ao preço internacional desse bem (P*
- asterisco representa a variável externa) convertido para
moeda doméstica pelo preço em moeda doméstica da
moeda estrangeira – a taxa nominal de câmbio E. Tomando
as variáveis em logaritmo, representadas por letra minúscula:

pi = pi * + e

[Equação 34]

O argumento de arbitragem no mercado de bens
sustenta a lei do preço único: abstraindo tarifas e custos de
transporte, o comércio livre de bens garantiria preços
idênticos entre países.
Se a lei do preço único se mantém para um bem,
também deve ser verdadeira para uma cesta idêntica de
bens, como por exemplo um índice de preços ao consumidor
(IPC) ou ao produtor (IPP). Assim, a PPP absoluta requer que:

p cesta = p *cesta + e

]Equação 35]

O uso de um índice de preços na PPP absoluta torna
claro que, mesmo que a lei do preço único se mantenha, a
PPP absoluta só se manterá se os dois países tiverem cestas de
consumo idênticas representadas nos respectivos índices de
preços, o que, obviamente, não é verdade. Assim, a fim de
permitir um diferencial de preços constante entre as cestas, a
literatura empírica tem se voltado para testes da PPP relativa,
que requer que mudanças nos níveis de preços relativos sejam
equilibradas por mudanças nas taxas de câmbio:
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*
Dpcesta = Dpcesta
+ De

[Equação 36]

Há que se ressaltar, ainda, que a teoria da PPP se
sustenta sobre a crença em que movimentos no nível geral de
preços têm sido dominados por fatores monetários e, sendo a
moeda neutra no longo prazo, a PPP relativa deveria
aproximadamente se manter, mesmo que as duas cestas não
sejam iguais (de agora em diante, p representa um índice de
preços, omitiremos o subíndice).
A produtividade pode ser definida como o quociente
entre a produção total (Gross Domestic Product – GDP) ou
(Produto Interno Bruto – PIB) e o números de horas trabalhadas
necessárias para a produção (HT) – equação número 9:
PIB E.( PIB) *
=
HT
( HT ) *

[Equação 9]

Considerando que o GDP pode ser expresso por um
índice de preço multiplicado por um índice de quantidade,
desmembramos

a

expressão

acima

de

tal

forma

a

estabelecer uma relação entre a taxa nominal de câmbio, o
índice de preços e um indicador de produtividade física (b),
tal como:

(

) (

e = p - p * + b - b*

)

[Equação 37]

Obs: No artigo, esta relação é dada para as variações
proporcionais das variáveis e corresponde à equação número
18; tomando-se os logaritmos.
3.2. Síntese da Base Conceitual Econométrica
A taxa real de câmbio (q), por definição, é um relativo
de preços medidos numa mesma moeda:
q º e - p + p*

[Equação 38]

Vários tipos de testes empíricos foram propostos para a
PPP ao longo das últimas décadas, começando pelo teste
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sobre a significância do parâmetro associado ao relativo de
preços, numa regressão linear simples em que este é tomado
como variável explicativa para a taxa nominal de câmbio.
Com o maior desenvolvimento dos métodos econométricas
aplicados a séries temporais, a partir da década de setenta,
estabeleceu-se na literatura mais recente um método mais
robusto, do ponto de vista estatístico, para se testar
empiricamente a PPP: a taxa real de câmbio deveria ser
estacionária, caso uma relação de longo prazo entre a taxa
nominal de câmbio, o nível geral de preços doméstico e o
internacional pudesse ser estabelecida.
O mesmo teste empírico pode ser aplicado à teoria
alternativa proposta, incluindo no vetor de variáveis, a variável
produtividade física do trabalho (b). Procederemos dessa
forma, nesta pesquisa.
q º e - p + p * - b + b*

[Equação 39]

Para realizarmos este teste, utilizamos o método de
cointegração que verifica se um grupo de variáveis nãoestacionárias podem ser combinadas para produzir uma
variável estacionária.
Uma série temporal é dita estacionária (fraca), grosso
modo, se sua média é constante ao longo do tempo, ou seja,
não possui tendência. Esta tendência pode ser determinista
(normalmente, uma função linear do tempo) ou estocástica.
No primeiro caso, a série se torna estacionária subtraindo-se a
tendência linear; e no segundo, tomando-se a sua primeira
diferença.
Uma série qualquer y, possui tendência estocástica se
pode ser descrita por um processo que contém uma raiz
unitária no polinômio de defasagem (o coeficiente da variável
defasada de um período é a unidade), do tipo:
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y t = y t -1 + e t

[Equação 40]

em que e é uma variável estacionária.
Para avaliação da presença de tendência estocástica,
ou de raiz unitária, numa série, aplicamos o teste Dickey-Fuller
Aumentado (ADF), cuja hipótese nula é a de existência de
uma raiz unitária contra a alternativa, de estacionariedade.
O teste ADF se baseia na significância do coeficiente r
na seguinte equação, que contém a tendência determinista,
estimada por mínimos quadrados ordinários:
p

Dy t = a + bt + ry t -1 + å Dy t -i + e t

[Equação 41]

i =1

H0 : r = 0

Ha : r < 0

No entanto, os valores tabelados da estatística "t" não
podem ser usados como valores críticos para a decisão do
teste, pois a presença da variável dependente defasada do
lado direito da equação do teste implica em termos aleatórios
autocorrelacionados, viesando a estimativa de sua variância
e da variância do coeficiente de interesse estimado, o que,
portanto, compromete a estatística "t" calculada. Para
contornar o problema, novos valores críticos foram obtidos
quando os erros do modelo, sob H0, eram i.i.d. e são
apresentados em sua versão mais recente em Mackinnon
(1991). Se a estatística calculada for maior (porque os valores
críticos ajustados estão na cauda negativa da distribuição)
não rejeitamos H0, e verificamos a existência de uma raiz
unitária, caso contrário, rejeitamos H0 e a variável sob teste
segue um processo autocorrelacionado estacionário.
Detectada a presença de raiz unitária em cada série do
vetor de variáveis, o vetor é submetido ao procedimento de
Johansen para teste da existência de cointegração. Este
procedimento estima os coeficientes de uma relação linear
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entre as variáveis, que expressa a relação de longo prazo
entre

elas,

por

meio

de

um

estimador

de

máxima

verossimilhança com informação plena.
3.3. Resultados Empíricos
Os testes empíricos, tanto para a PPP quanto para a
teoria alternativa proposta por Basso (2002), foram realizados
para cada um dos seguintes países desenvolvidos, tomando
como país estrangeiro os Estados Unidos: Canadá, França,
Alemanha, Itália, Japão e Inglaterra, em dados anuais para
períodos variáveis, dependendo da disponibilidade de dados.
3.3.1 Testes para raiz unitária
Para simplificar a notação, adotamos a seguinte
legenda: país_variável. Para os países: A = Alemanha, C =
Canadá, EUA = Estados Unidos, F = França, IN = Inglaterra, IT =
Itália e J = Japão. Para as variáveis, EXC = Taxa Nominal de
Câmbio; PC = Índice de Preços ao Consumidor e PDT =
Produtividade.
A apresentação gráfica do comportamento das séries,
agrupadas por países, já nos indica que uma boa parte delas
deve ser não-estacionária. Acompanhando cada gráfico,
reportamos os testes ADF para raiz unitária para cada série, de
acordo com o período comum de dados disponíveis.
Gráfico 1: Taxa nominal de câmbio, índice de preços e
produtividade para Alemanha – 1963 a 1990.
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Tabela 1: Testes ADF – país: Alemanha
Variável
Estatística
Valor crítico*
de teste
5%
EXC
-2.274470
-3.5796
PC
-2.342683
-3.5796
PDT
-2.541381
-3.5943
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Resultado: não rejeitamos a hipótese de presença de
tendência estocástica para nenhuma das variáveis, já que a
estatística de teste é maior que o valor crítico em todos os
casos.
Gráfico 2: Taxa nominal de câmbio, índice de preços e
produtividade para Canadá – 1961 a 1989.
1.5

140

1.4

120
100

1.3

80
1.2
60
1.1

40

1.0

20

0.9

0
65

70
C_EXC

75
C_PC

80

85
C_PDT

Tabela 2: Testes ADF – país: Canadá
Variável
EXC
PC
PDT

Estatística de Valor crítico*
teste
5%
-1.844163
-2.9665
-1.304544
-3.5731
-1.075352
-2.9850

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Resultado: não rejeitamos a hipótese de presença de
tendência estocástica para nenhuma das variáveis, já que a
estatística de teste é maior que o valor crítico em todos os
casos.
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Gráfico 3: Taxa nominal de câmbio, índice de preços e
produtividade para França – 1963 a 1981.
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Tabela 3: Testes ADF – país: França
Variável
EXC
PC
PDT

Estatística
de teste
-3.183789
2.695602
-1.934308

Valor crítico*
5%
-3.0294
-3.0294
-3.7119

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Resultado: não rejeitamos a hipótese de presença de
tendência estocástica para as variáveis PC e PDT, já que a
estatística de teste é maior que o valor crítico em todos os
casos. No caso da taxa de câmbio, EXC, o próprio gráfico já
indica que a série pode não apresentar uma tendência
estocástica, o que é confirmado pelo teste num nível de
significância de 5%; porém, se tomamos 1% de nível de
significância, o valor crítico de MacKinnon cai para –3.8304, e
a presença de raíz unitária não pode ser rejeitada.
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Gráfico 4: Taxa nominal de câmbio, índice de preços e
produtividade para Inglaterra – 1970 a 1990.
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Tabela 4: Testes ADF – país: Inglaterra
Variável

Estatística
de teste
-2.803002
-2.364811
-2.099664

EXC
PC
PDT

Valor crítico*
5%
-3.6454
-3.6454
-3.6746

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Resultado: não rejeitamos a hipótese de presença de
tendência estocástica para nenhuma das variáveis, já que a
estatística de teste é maior que o valor crítico em todos os
casos.
Gráfico 5: Taxa nominal de câmbio, índice de preços e
produtividade para Itália – 1967 a 1989.
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Tabela 5: Testes ADF – país: Itália
Variável

Estatística
de teste
-2.923460
-2.661297
-3.290493

EXC
PC
PDT

Valor crítico*
5%
-3.6219
-3.6219
-3.6746

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Resultado: não rejeitamos a hipótese de presença de
tendência estocástica para nenhuma das variáveis, já que a
estatística de teste é maior que o valor crítico em todos os
casos.
Gráfico 6: Taxa nominal de câmbio, índice de preços e
produtividade para Japão – 1970 a 1991.
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Tabela 6: Testes ADF – país: Japão
Variável
EXC
PC
PDT

Estatística
de teste
-3.330757
-2.060730
-3.024452

Valor crítico*
5%
-3.6330
-3.6330
-3.6591

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Resultado: não rejeitamos a hipótese de presença de
tendência estocástica para nenhuma das variáveis, já que a
estatística de teste é maior que o valor crítico em todos os
casos.
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Gráfico 7: Índice de preços e produtividade para Estados
Unidos – 1960 a 1991.
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Tabela 7: Testes ADF – país: Estados Unidos
Variável
Estatística
Valor crítico*
de teste
5%
PC
-1.755236
-3.5562
PDT
-1.870803
-3.5670
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit
root.

Resultado: também aqui, não rejeitamos a hipótese de
presença de tendência estocástica para nenhuma das
variáveis, já que a estatística de teste é maior que o valor
crítico em todos os casos.
3.4 Evidências para a teoria alternativa de determinação da
taxa de câmbio
Como as variáveis em análise apresentaram tendência
estocástica, um caminho possível para buscarmos evidências
empíricas para a teoria alternativa de determinação da taxa
de câmbio, conforme já procuramos mostrar, é verificar se as
variáveis

taxa

de

câmbio

nominal,

índice

de

preços

doméstico e internacional (este, para os Estados Unidos) e
produtividade física do trabalho doméstica e internacional
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cointegram para cada país doméstico, ou seja, possuem uma
relação de longo prazo.
Para tanto, iniciamos tratando cada conjunto de
variáveis por meio de um modelo vetor autorregressivo (VAR).
As defasagens incluídas no VAR, por se tratarem de
observações anuais, serão duas no máximo, conforme já
indicado pelas defasagens incluídas nos testes ADF. A partir do
VAR, estimamos e testamos o vetor de correção de erros para
cada conjunto de variáveis, que expressa a relação de longo
prazo entre elas.
Os resultados são reportados a seguir, e analisados em
conjunto ao final.
Tabela 8: Vetor de Correção de Erros - Alemanha
Sample(adjusted): 1966 1990
Included observations: 25 after adjusting endpoints
t-statistics in parentheses
Cointegrating Eq: CointEq1

Cointegrating
Eq:

CointEq1

A_EXC(-1)

1.000000

EUA_PC(-1)

A_PC(-1)

1.919272
(0.38562)
-1.601585
(-0.36398)
D(A_EXC)
0.022060
(1.92019)
-0.436943
(-1.60117)
-0.424041
(-1.35382)
0.053155
(0.57588)
-0.004670
(-0.05062)
0.080509
(1.00025)
-0.035238
(-0.50906)
0.011429
(0.12661)
0.118270
(1.10858)
-0.083483
(-1.75271)
-0.028512
(-0.72637)
-0.387388

EUA_PDT(-1)

1.844196
(0.38786)
-1.429667
(-0.40782)

A_PDT(-1)
Error Correction:
CointEq1
D(A_EXC(-1))
D(A_EXC(-2))
D(A_PC(-1))
D(A_PC(-2))
D(A_PDT(-1))
D(A_PDT(-2))
D(EUA_PC(-1))
D(EUA_PC(-2))
D(EUA_PDT(-1))
D(EUA_PDT(-2))
C

D(A_PC)
-0.004350
(-0.15474)
0.729011
(1.09184)
-1.222163
(-1.59475)
1.042890
(4.61785)
-0.410893
(-1.82014)
0.154133
(0.78265)
0.038956
(0.23001)
0.062273
(0.28193)
0.024633
(0.09437)
-0.031951
(-0.27416)
-0.000988
(-0.01029)
-0.054151

D(A_PDT)
-0.205860
(-5.32480)
4.206459
(4.58059)
2.688925
(2.55107)
0.351559
(1.13183)
0.256392
(0.82578)
-1.212620
(-4.47692)
-0.953006
(-4.09122)
-0.160079
(-0.52693)
-0.701454
(-1.95382)
-0.014736
(-0.09194)
0.126826
(0.96013)
11.75663

C
D(EUA_PC)
0.015225
(0.40954)
-0.361303
(-0.40916)
-1.037769
(-1.02391)
-0.413079
(-1.38303)
0.007408
(0.02481)
0.467898
(1.79648)
0.394262
(1.76018)
0.845582
(2.89463)
0.219017
(0.63442)
-0.236541
(-1.53471)
0.082880
(0.65251)
-1.704057

78.26432
D(EUA_PDT)
-0.024249
(-0.34462)
2.679181
(1.60295)
1.901650
(0.99126)
0.245129
(0.43360)
0.158636
(0.28072)
-0.148983
(-0.30221)
-0.748646
(-1.76582)
1.044276
(1.88864)
-1.131964
(-1.73233)
0.395870
(1.35696)
0.293706
(1.22164)
3.568178
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(-0.71259)

(-0.04071)

(6.42646)

(-0.96870)

(1.07164)

R-squared
0.685331
Adj. R-squared
0.419072
Akaike AIC
11.45556
Schwarz SC
12.04062
Mean dependent -0.100464
S.D. dependent
0.289317

0.874074
0.767522
-10.91339
-10.32833
1.997200
1.119004

0.750848
0.540027
-18.88141
-18.29635
3.431870
1.094146

0.885023
0.787734
-17.90190
-17.31684
2.602000
1.548766

0.580821
0.226131
-33.85328
-33.26822
2.963046
1.535309

O teste de cointegração revelou haver mais de uma
combinação linear possível no longo prazo, para a Alemanha assim
como para os demais países. O vetor de cointegração estimado
(primeiro trecho da tabela, com coeficientes na vertical), ainda que
seja significante globalmente, apresentou variáveis individualmente
insignificantes, para nível de significância de 5%, além de sinais
contrários aos esperados para os preços domésticos e para a
produtividade internacional. O pequeno período amostral, com
apenas 25 observações anuais, compromete a qualidade dos
testes, já que limita o número de graus de liberdade – esse
problema é recorrente neste trabalho.
Tabela 9: Vetor de Correção de Erros - Canadá
Sample(adjusted): 1964 1989
Included observations: 26 after adjusting endpoints
t-statistics in parentheses
Cointegrating Eq:

CointEq1

Cointegrating
Eq:

CointEq1

C_EXC(-1)

1.000000

EUA_PC(-1)

C_PC(-1)

-0.705740
(-3.33609)
-0.062251
(-2.73577)
D(C_EXC)
-0.023621
(-0.50354)
0.703418
(2.99539)
-0.105212
(-0.41112)
-0.017140
(-1.04224)
0.006751
(0.66518)
0.009102
(2.83012)
-0.006499
(-1.18238)
0.020555
(0.48574)
0.014295
(0.97275)
0.001134

EUA_PDT(-1)

0.755763
(3.30087)
0.094116
(3.02591)

C_PDT(-1)
Error Correction:
CointEq1
D(C_EXC(-1))
D(C_EXC(-2))
D(C_PC(-1))
D(C_PC(-2))
D(C_PDT(-1))
D(C_PDT(-2))
D(EUA_PC(-1))
D(EUA_PC(-2))
D(EUA_PDT(-1))

D(C_PC)
1.685137
(2.20869)
6.420939
(1.68113)
4.855409
(1.16651)
0.576641
(2.15591)
-0.386710
(-2.34257)
0.114472
(2.18843)
-0.024777
(-0.27716)
-0.544499
(-0.79111)
-0.065990
(-0.27609)
-0.402855

C
D(C_PDT)
7.654846
(2.22037)
-13.68497
(-0.79293)
-10.75111
(-0.57161)
-2.124549
(-1.75784)
2.033953
(2.72670)
0.272807
(1.15419)
0.910403
(2.25373)
-8.476397
(-2.72546)
3.447807
(3.19232)
-4.021783

-6.797509
D(EUA_PC)
1.307154
(0.90906)
1.835209
(0.25495)
11.70031
(1.49150)
0.139067
(0.27588)
0.105404
(0.33879)
0.108143
(1.09697)
0.012434
(0.07380)
-0.001667
(-0.00129)
-0.502856
(-1.11631)
-0.501204

D(EUA_PDT)
1.116196
(0.47351)
-8.439152
(-0.71513)
1.093909
(0.08506)
-1.130495
(-1.36798)
0.691126
(1.35504)
0.190086
(1.17616)
0.251899
(0.91199)
-0.243291
(-0.11441)
0.474937
(0.64313)
-0.467769
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(0.06344)
0.007683
(0.49482)
-0.081300
(-0.51360)

(-1.38566)
-0.305456
(-1.20957)
5.244350
(2.03701)

(-3.06136)
-3.264354
(-2.86066)
33.74012
(2.90026)

(-0.91472)
-0.346940
(-0.72895)
4.970368
(1.02437)

(-0.52074)
-0.119734
(-0.15346)
4.484299
(0.56374)

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. Resids
S.E. equation
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC

0.804195
0.650348
0.010706
0.027653
64.44327
65.36635
65.94701

0.959117
0.926995
2.832037
0.449765
-8.070096
-7.147019
-6.566359

0.803172
0.648522
57.82595
2.032345
-47.28384
-46.36076
-45.78010

0.841339
0.716677
10.05932
0.847657
-24.54764
-23.62456
-23.04390

0.514937
0.133816
27.03504
1.389631
-37.39989
-36.47681
-35.89615

Mean
dependent
S.D. dependent

0.002969

2.576154

2.481976

2.356154

2.967708

0.046766

1.664591

3.428057

1.592500

1.493119

D(EUA_PDT(-2))
C

No caso do Canadá, o vetor de cointegração estimado
(primeiro

trecho

significante

da

tabela,

globalmente,

com

coeficientes

também

na

apresentou

vertical),
variáveis

individualmente significantes, para nível de significância de 5%, e
sinais de acordo com os esperados para a relação de longo prazo,
servindo como evidência favorável à teoria

alternativa de

determinação da taxa de câmbio.
Tabela 10: Vetor de Correção de Erros – França
Sample(adjusted): 1964 1981
Included observations: 18 after adjusting endpoints
t-statistics in parentheses
Cointegrating Eq: CointEq1

Cointegrating
Eq:

F_EXC(-1)

1.000000

EUA_PC(-1)

F_PC(-1)

1.930284
(3.04855)
-0.176222
(-1.83735)
D(F_EXC)
-0.015952
(-1.41463)

EUA_PDT(-1)

D(F_PC)
-0.329418
(-19.4352)

D(F_PDT)
-0.248073
(-2.00279)

D(EUA_PC)
-0.318826
(-14.7159)

D(EUA_PDT)
-0.271145
(-6.88584)

0.094921
0.094921
2.845055
0.409092
-8.937788
-8.826677
-8.777212
0.045052
0.430009

0.890669
0.890669
6.427464
0.614887
-16.27277
-16.16166
-16.11219
2.241667
1.859621

-0.390895
-0.390895
343.2517
4.493470
-52.07372
-51.96261
-51.91315
3.139865
3.810085

0.816837
0.816837
10.50163
0.785966
-20.69132
-20.58021
-20.53074
2.197778
1.836475

-1.388042
-1.388042
34.69062
1.428504
-31.44577
-31.33466
-31.28519
2.548632
0.924401

F_PDT(-1)
Error Correction:
CointEq1
R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. Resids
S.E. equation
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

Determinant Residual Covariance
Log Likelihood
Akaike Information Criteria
Schwarz Criteria

0.035056
-97.54724
-96.43613
-95.94148

CointEq1
-2.491894
(-2.91014)
0.362074
(1.94416)
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Para a França, o vetor de cointegração estimado
(primeiro trecho da tabela, com coeficientes na vertical),
também

significante

globalmente,

apresentou

variáveis

individualmente significantes, para nível de significância de
5%, mas sinais invertidos, contrários aos esperados, para os
preços domésticos e para os internacionais.

Tabela 11: Vetor de Correção de Erros - Inglaterra
Sample(adjusted): 1972 1990
Included observations: 19 after adjusting endpoints
t-statistics in parentheses
Cointegrating Eq:

CointEq1

Cointegrating
Eq:

IN_EXC(-1)

1.000000

EUA_PC(-1)

IN_PC(-1)

0.146125
(4.87921)
0.014906
(4.05913)
D(IN_EXC)
-0.494566
(-4.25667)
-0.181670
(-0.91527)
0.045376
(1.88023)
0.007274
(1.53432)
-0.082652
(-2.44847)
-0.019245
(-1.69441)
0.121188
(1.95185)

EUA_PDT(-1)

0.677090
0.515635
0.046456
0.062220
30.17016
30.90701
31.25496
0.006679
0.089402

IN_PDT(-1)
Error Correction:
CointEq1
D(IN_EXC(-1))
D(IN_PC(-1))
D(IN_PDT(-1))
D(EUA_PC(-1))
D(EUA_PDT(-1))
C
R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. Resids
S.E. equation
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

CointEq1
-0.209395
(-5.79841)
0.014246
(1.85874)

D(IN_PC)
4.941057
(2.66116)
5.245034
(1.65356)
-0.203005
(-0.52638)
-0.027930
(-0.36867)
1.424608
(2.64085)
-0.250110
(-1.37793)
1.130674
(1.13954)

C
D(IN_PDT)
8.530954
(1.61992)
4.126175
(0.45863)
-0.830302
(-0.75905)
-0.163397
(-0.76043)
3.507326
(2.29229)
1.359466
(2.64065)
-5.709218
(-2.02867)

1.045643
D(EUA_PC)
4.880381
(4.46839)
2.472534
(1.32514)
-0.729877
(-3.21726)
0.049521
(1.11123)
1.776588
(5.59863)
-0.270807
(-2.53632)
0.969402
(1.66089)

D(EUA_PDT)
-4.055810
(-1.39210)
1.486135
(0.29859)
0.134197
(0.22176)
-0.019782
(-0.16641)
-0.108328
(-0.12798)
0.250708
(0.88025)
2.167948
(1.39246)

0.773560
0.660340
11.86407
0.994320
-22.48605
-21.74920
-21.40125
3.736842
1.706097

0.627130
0.440695
95.44299
2.820210
-42.29369
-41.55685
-41.20889
5.339250
3.771005

0.886738
0.830107
4.105248
0.584897
-12.40419
-11.66735
-11.31940
3.114211
1.419031

0.399628
0.099442
29.21109
1.560211
-31.04587
-30.30903
-29.96108
3.026692
1.644097

Nesse caso, o vetor de cointegração estimado (primeiro
trecho da tabela, com coeficientes na vertical), apresentou
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variáveis individualmente significantes – exceto para a
produtividade externa –, para nível de significância de 5%, e
também sinais contrários aos esperados para todas as
variáveis.
Tabela 12: Vetor de Correção de Erros - Itália
Sample(adjusted): 1969 1989
Included observations: 21 after adjusting endpoints
t-statistics in parentheses
Cointegrating Eq:

CointEq1

Cointegrating Eq:

IT_EXC(-1)

1.000000

EUA_PC(-1)

IT_PC(-1)

62.98357
(1.70544)
-82.85837
(-2.13549)
D(IT_EXC)
-0.108788
(-1.99987)
0.160272
(0.85212)
-0.773958
(-0.03852)
-10.16568
(-2.48790)
32.59153
(1.44945)
4.340329
(0.20921)

EUA_PDT (-1)

D(IT_PC)
0.000154
(0.53435)
0.001017
(1.02293)
0.721797
(6.79372)
0.015798
(0.73111)
0.414688
(3.48736)
-0.088186
(-0.80377)

D(IT_PDT)
0.008377
(2.82476)
-0.004201
(-0.40973)
-0.705918
(-0.64452)
-0.143681
(-0.64500)
3.083884
(2.51572)
-1.457776
(-1.28888)

D(EUA_PC)
0.001109
(2.44939)
-0.000253
(-0.16174)
-0.040556
(-0.24251)
0.056871
(1.67204)
1.201292
(6.41805)
-0.337477
(-1.95414)

D(EUA_PDT)
0.001705
(2.69825)
0.004753
(2.17615)
0.003842
(0.01647)
0.025600
(0.53951)
0.812631
(3.11209)
-0.026097
(-0.10832)

0.610511
0.480681
204803.7
116.8485
-126.2432
-125.6718
-125.3733
30.80952
162.1459

0.926298
0.901731
5.727735
0.617939
-16.15608
-15.58466
-15.28622
3.119524
1.971229

0.438286
0.251048
608.7018
6.370253
-65.14917
-64.57774
-64.27931
4.150398
7.360876

0.669068
0.558758
14.19137
0.972672
-25.68288
-25.11145
-24.81302
2.786667
1.464293

0.469237
0.292317
27.61954
1.356946
-32.67472
-32.10329
-31.80485
3.131335
1.613032

IT_PDT(-1)
Error Correction:
CointEq1
D(IT_EXC(-1))
D(IT_PC(-1))
D(IT_PDT(-1))
D(EUA_PC(-1))
D(EUA_PDT(-1))
R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

CointEq1
-72.34297
(-1.39218)
85.37351
(2.05208)

No caso da Itália, o vetor de cointegração estimado
(primeiro trecho da tabela, com coeficientes na vertical),
apresentou coeficientes estimados para os preços domésticos
e internacionais estatisticamente insignificantes, para nível de
significância de 5%, e para as produtividades, estatisticamente
significantes com sinais de acordo com os esperados, o que é,
novamente, uma evidência favorável à teoria alternativa de
determinação da taxa de câmbio.
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Tabela 13: Vetor de Correção de Erros - Japão
Sample(adjusted): 1972 1991
Included observations: 20 after adjusting endpoints
t-statistics in parentheses
Cointegrating Eq:

CointEq1

Cointegrating
Eq:

J_EXC(-1)

1.000000

EUA_PC(-1)

J_PC(-1)

2.809328
(2.95094)
1.069496
(0.66834)
D(J_EXC)
-0.085409
(-0.79539)
-0.125810

EUA_PDT(-1)

D(J_PC)
0.010603
(1.94401)
0.014595

D(J_PDT)
0.065903
(4.94080)
-0.063170

D(EUA_PC)
0.007940
(2.64414)
-0.005299

D(EUA_PDT)
0.008878
(1.65276)
0.012135

(-0.51141)
0.653271
(0.15659)
0.242647
(0.16834)
6.127733
(1.26839)
-2.228615
(-0.43536)

(1.16799)
0.610385
(2.88036)
0.157145
(2.14637)
-0.350874
(-1.42983)
-0.429791
(-1.65292)

(-2.06719)
-2.176779
(-4.20042)
-0.380068
(-2.12276)
-0.437594
(-0.72919)
-2.276313
(-3.57984)

(-0.77033)
-0.134762
(-1.15516)
0.077285
(1.91747)
0.693543
(5.13381)
-0.414164
(-2.89334)

(0.98604)
-0.224818
(-1.07719)
-0.038978
(-0.54056)
0.328164
(1.35783)
0.133582
(0.52163)

0.172943
-0.122435
12068.06
29.35991
-92.40463
-91.80463
-91.50591
-9.480000
27.71241

0.665965
0.546667
31.13649
1.491320
-32.80525
-32.20525
-31.90653
3.106500
2.214940

0.608359
0.468487
186.2076
3.646991
-50.69007
-50.09007
-49.79135
3.948186
5.002392

0.741457
0.649120
9.436412
0.820993
-20.86721
-20.26721
-19.96849
3.140000
1.385990

0.385189
0.165614
30.20152
1.468758
-32.50037
-31.90037
-31.60165
3.061797
1.607929

J_PDT(-1)
Error Correction:
CointEq1
D(J_EXC(-1))

D(J_PC(-1))
D(J_PDT(-1))
D(EUA_PC(-1))
D(EUA_PDT(-1))
R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

CointEq1
-0.118974
(-0.06808)
-2.095623
(-1.42622)

Já o caso do Japão difere dos anteriores, talvez pelas
próprias peculiaridades da economia japonesa no período
em questão, por apresentar apenas os preços domésticos
como

estatisticamente

significante,

quando

avaliado

individualmente, mas nesse caso também os testes de
cointegração apontaram a existência de mais de uma
possibilidade de combinação linear de longo prazo entre as
variáveis.
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4. Conclusão

O Prof Samuelson certa vez disse: “Economistas não
foram feitos para levar uma vida fácil.” Isso, depois de ter sua
argumentação sobre a função de produção, no agora
célebre debate sobre a teoria do capital, praticamente
destruída por Pierangelo Garegnani, um economista italiano
pertencente aos economistas de Cambridge, na Inglaterra.
Garegnani mostrou que a função de produção bem
comportada, defendida por Samuelson era uma idealização
com fracos fundamentos teóricos. Mas apesar da vida dura, a
necessidade da ciência de se ver e rever é que nos impulsiona
a continuar na caminhada e por vezes nos proporciona uma
dose considerável de alegria e satisfação.
Um resultado preliminar extremamente favorável à
teoria que surgiu dos nossos testes fornece o combustível para
continuarmos.
Conforme apresentado no teste empírico, procuramos
verificar se as variáveis taxa de câmbio nominal, índice de
preços doméstico e internacional (este, para os Estados
Unidos) e produtividade física do trabalho doméstica e
internacional cointegram para cada país doméstico, ou seja,
possuem uma relação de longo prazo.
O resultado foi positivo (existe cointegração), pois as
variáveis em análise apresentaram tendência estocática, um
caminho possível para buscarmos evidências empíricas para a
teoria alternativa de determinação da taxa de câmbio.
Tudo indica que, como um resultado de longo prazo, os
valores da moeda, conforme conceituação de Hilferding, se
igualam. Ainda que não pelos motivos por nós apontados,
necessitamos avaliar a descoberta com mais atenção.
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Os

resultados

indicam

que

a

produtividade

desempenha um papel importante no longo prazo. Isto abre o
caminho para verificarmos se a nossa proposta não pode ser
incorporada

à

discussão

que

procura

estabelecer

os

determinantes da taxa de câmbio de equilíbrio.
Abre-se, também, a possibilidade de incorporarmos
nossa proposta na discussão sobre os determinantes de curto
prazo da taxa de câmbio, como também os determinantes
da tendência e mesmo de um ciclo para a taxa de câmbio,
ou seja, os resultados preliminares nos ajudam na continuação
da nossa jornada em prol do desenvolvimento da ciência
econômica.
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Alicerçando o Subdesenvolvimento: História e
Política Econômica na Argentina, 1943 – 1983
Luiz Eduardo Simões de Souza1

Por mais de cem anos após sua independência, em 1816, a
economia argentina consolidaria um modelo de crescimento do
produto

através

das

exportações

primárias,

de

origem

predominantemente agropecuária e extrativa mineral. A República
do Rio da Prata apresentaria certa desenvoltura econômica,
realizando alguns investimentos na produção de manufaturas. Isso
permitiu o rápido crescimento urbano e o desenvolvimento de
Buenos Aires, cidade que se tornaria o paradigma de urbanização
latino-americana do século XIX2.
A crise mundial de 1929 colocaria a Argentina, juntamente
com os demais países do continente, na dupla condição de (a)
esgotamento da agroexportação, como fator dinâmico do modelo
de crescimento econômico; e (b) problema da inserção no
processo de substituição de importações.

Na visão de Celso

Furtado3, o processo de industrialização desses países dependeu
sobremaneira da ação do Estado, o qual concentrou investimentos
em setores básicos, ligados à exportação. Isso teve importância
fundamental, tanto para o delineamento das linhas gerais do
processo de substituição de importações, quanto para os matizes
observados em cada país.
A partir do final da década de 1950, um dos sintomas dos
desequilíbrios estruturais gerados pela natureza dessas políticas era
a inflação crônica. Na Argentina, essa condição se refletiria no
início da década de 1960 em uma profunda estagnação do
crescimento econômico. Desde a metade daquela década, o país
1

Professor da UFRGS. Doutor em História Econômica pela USP.
Para tanto, veja-se a obra de LENZ, M. Crescimento Econômico e Crise na Argentina de
1870 a 1930: A Belle Époque. Porto Alegre: FEE – UFRGS, 2004.
3
FURTADO, Celso. Formação Econômica da América Latina, página 143.
2
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convivera

com

elevadas

taxas

de

inflação,

geradas

pelo

financiamento monetário do déficit público.
A recusa em redistribuir a renda da parte de setores
oligopolistas e arcaicos do país deu ao interesse externo, a setores
da pequena-burguesia e da intelectualidade, o impulso final para a
recorrência à força bruta, cuja responsabilidade coube à polícia e
às Forças Armadas, como a historiografia acerca desse período
explicita. A Argentina, desde o final da década de 1970 e início da
seguinte, completaria seu ciclo de inclusão no padrão de
subdesenvolvimento latino-americano4. Tal movimento específico
motiva este trabalho.
O objetivo deste texto é o de apresentar uma análise de
algumas séries econômicas argentinas do período 1945 – 1983, que,
em nosso ver, baseiam os fundamentos do fenômeno denominado
por alguns estudiosos como “regressão econômica”.

A esta

introdução, segue-se um panorama político, que precede a análise
das variáveis. Algumas considerações finais sopesam ou ressaltam a
visão “regressionista” para o período, consolidada na historiografia
econômica argentina.

1. Breve panorama político: 1943 – 1982.
O período da história política argentina que vai do fim da II
Guerra Mundial (1939 - 1945) até o início da penúltima década do
século XX, compreende cinco fases, a saber: (a) 1943 - 1946, (b)
1946 - 1955, (c) 1955 - 1973, (d) 1973 – 1976, (e) 1976 – 1982. As duas
primeiras fases compreendem a ascensão e estabelecimento do
Peronismo como força política e projeto nacional, até a derrubada
de Juan Perón, em 1955. As duas fases subseqüentes caracterizam a
disputa política entre peronistas e radicais – do antiperonismo que
se consolidaria na União Cívica Radical (UCR) – dentro de
oscilações institucionais do ambiente político, dentro e fora da
democracia, consistindo no período denominado pela historiografia
4

ROMERO, L. Breve historia contemporánea de la Argentina, 1916 – 1999. Buenos Aires:
Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 163.
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argentina como “O Empate5”. O golpe militar de 1976 inicia um
outro período da história política e econômica da Argentina,
marcado pelo desmonte da estrutura industrial e organização civil
dada sob a época do “Empate”. A Ditadura que resultaria desse
golpe duraria até 1982.

1.1.Fase 1943 – 1946
Próximo do final da Segunda Guerra, em 1943, um golpe
militar desferido por um grupo de coronéis do exército derrubaria o
governo

do

presidente

Castillo

instaurado

pela

burguesia

agroexportadora. Esta, por sua vez, derrubara em 1930, também
através de um golpe, o governo radical democraticamente
estabelecido em 1916. Uma junta militar governaria a Argentina até
as eleições de 19466.
Nesse ínterim, ganhava destaque no governo o Ministro do
Trabalho e da Previdência Social, o coronel Juán Domingo Perón,
ao atrair para o regime o apoio dos sindicatos. Como responsável
pelas secretarias do Trabalho e Previdência, interveio amplamente
nas relações trabalhistas. Com o crescimento salarial e a criação de
benefícios, o governo trouxe os trabalhadores a seu lado. Em 1945, o
coronel acumularia, juntamente com as secretarias anteriormente
citadas, os cargos de ministro da Guerra e vice-presidente.
Não faltavam opositores ao regime. A simpatia da Junta pelo
Eixo preocupava os EUA. Sindicatos não-alinhados com o governo,
associações patronais, e setores das camadas médias urbanas,
juntamente

com

os

beneficiários

da

exportação

primária,

pressionariam, finda a guerra, pelo fim do regime e pela realização
de eleições.
Nesse ambiente, Perón, então já o principal expoente político
do regime, teria de renunciar e seria preso em outubro de 1945. Mas
5

ROMERO. L. Breve Historia Contemporânea de la Argentina: 1916 – 1991. Buenos Aires:
Fondo de Cultura Econômica, 2003.
6
De 4 de junho de 1943 a fevereiro de 1944, a junta foi chefiada pelo general Pedro
Ramirez, ex-ministro da Guerra do governo deposto. Em fevereiro de 1944, o general
Ramirez foi substituído pelo general Edelmiro Farrell, que permaneceria até 4 de junho de
1946.
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a pressão dos trabalhadores, através da mobilização dos sindicatos
reunidos sob a Confederação Geral do Trabalho (CGT), reivindicou
a soltura de Perón, numa manifestação conhecida como o
"Dezessete de Outubro". Novamente pressionados, os militares
libertaram Perón, que sairia como candidato à presidência.
Perón seria eleito no ano seguinte, agregando em torno de si
grupos bastante heterogêneos: sindicatos, dissidentes da UCR,
nacionalistas, facções conservadoras, setores das Forças Armadas e
da Igreja Católica. Esse seria o substrato do grupo que se
converteria, em 1947, no Partido Peronista, força política que
governaria o país até 1955.

1.2. Fase 1946 - 1955
Com as eleições de 1946, subiria ao poder Juán Domingo
Perón, partícipe da derrubada do presidente Castillo, em 1943. Ali
tinha início um fenômeno político característico da América Latina
do pós-guerra: um governo forte, cuja liderança detinha o apoio
popular, adepto - ainda que com proporções distintas - do discurso
e prática nacionalistas, de tendência industrializante, com adoção
da agenda do Estado keynesiana7.
Era

a

leitura

argentina

do

fenômeno

político

latino-

americano chamado por alguns de “populismo”, que receberia
localmente o nome de Peronismo, formando-se e ganhando corpo
nos dois mandatos presidenciais de Perón (1946 - 1951 e 1952 1955).

Ele gerou uma força política capaz de agregar tanto

entusiastas como opositores em seus extremos8.
O país vivia uma situação econômica favorável. Graças à
guerra mundial, a produção agropecuária fora vendida a preços
elevados,

e as reservas de divisas se acumularam, devido às

restrições na importação de produtos manufaturados. De 1.300
milhões de dólares em 1940, as reservas de divisas chegaram a 5.640
milhões em 1946. Esta situação seguiu melhorando até 1950, devido
7

Conforme FLORIA, C. e BELSUNCE, C. Historia de los Argentinos. Buenos Aires:
Larousse, 2ª edição, 2004, p. 926.
8
FLORIA, C. e BELSUNCE, C, op. cit. p. 912 e 913.
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às boas colheitas e à crescente demanda por produtos alimentícios
da parte dos países que sofriam as conseqüências da guerra.
Sobre Perón e o Peronismo, Carlos Floria e Alberto Belsunce
afirmam em sua Historia de los Argentinos9:
“(...) em seu melhor momento como governante e em
sua gestão como líder exilado, o realismo, o sentido de
oportunidade e ainda certo cinismo como a recurso à
‘razão de Estado’ foram suas características dominantes.
Foi ademais um imaginativo, o contrário do rígido a quem
atrapalhava o imprevisto. Se a personalidade do homem
de Estado é (...) um elemento imprescindível para
apreciar-se uma época e uma política, a personalidade
de Perón é um dado indispensável para entender seus
êxitos e seus fracassos. Nessa personalidade, seus
seguidores e muitos de seus adversários reconhecem essa
qualidade, tão difícil de captar ao teórico político, que
Weber chamou de ‘carisma’. (...) Do ponto de vista
técnico, pois, Perón foi uma expressão maior de
capacidade política. Tinha idéias claras para a
exploração política da conjuntura, formas de se expressar
que transmitiam convicção e força às massas, intuição
para captar a oportunidade do que se sentia necessário.
(...) a essas virtudes de técnicas da política, Perón unia o
egocentrismo habitual dos caudilhos, e o paternalismo
que sói habitar nos personagens dominantes – e,
portanto, também dominados pela circunstância – de
nossa história”.

A sociedade argentina sofrera grandes mudanças em sua
composição demográfica durante o entreguerras. Desde 1930, a
imigração estrangeira perdera sua preeminência na composição
populacional do país para as migrações internas10.
Até o ano de 1914, mais de um terço do crescimento
demográfico argentino foi proporcionado pela imigração. Entre
1914 e 1947, essa parcela cairia para 0,6%. O destino de ambos os
movimentos seria o mesmo: as cidades e uma industrialização dada
pela queda do custo de oportunidade causado pelos choques
externos do período. Desde 1943, as atividades primárias não
superavam o resultado da indústria.

9

FLORIA, C. e BELSUNCE, C. op. cit. p. 928 e 929.
FLORIA, C. e BELSUNCE, C. op. cit. p. 913.

10
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Em 1914, a indústria argentina empregava aproximadamente
380 mil pessoas. Em 1944, os trabalhadores industriais argentinos
eram mais de um milhão. Assim descreve José Luis Benedicho
Beired11:
“Houve um crescimento salarial médio de mais de 30%
em 1948, em relação a 1943. Os salários indiretos –
serviços prestados pelo Estado – passaram a atingir entre
30 e 50% dos salários diretos. A legislação trabalhista
garantiu uma série de direitos, entre eles, férias
obrigatórias e pagas, indenização por acidentes de
trabalho e previdência social – em 1943, a previdência
cobria 500 mil trabalhadores e em 1951, 5 milhões -, a
cerca de 70% da força de trabalho e suas respectivas
famílias”.

A situação de pleno emprego da mão-de-obra na Argentina
vigente no início da década de 195012 permitiria a Perón um novo
mandato, em 1952. Neste tiveram continuidade as políticas de
substituição de importações e investimentos em infra-estrutura de
beneficiamento da indústria. Empresas estrangeiras, como a
telefonia e a ferroviária, foram nacionalizadas. Empresas públicas
nas áreas bélicas, de navegação e aviação foram criadas. Assim, o
peronismo não representava apenas uma forma de assistencialismo,
como determinada visão estreita do fenômeno costuma afirmar,
mas nas palavras de Daniel James13 :
“O peronismo não representava apenas salários mais
altos; seu significado histórico para os trabalhadores
estava envolvido também numa visão política que
incorporava uma noção mais ampla do significado da
cidadania e das relações trabalhistas com o Estado, e
num componente social ‘herético’ que falava aos
anseios das classes trabalhadoras por um status social
mais elevado, dignidade do papel do trabalho em si e a
negação das pretensões sociais e culturais da elite”.

Apesar dessas políticas, e de os resultados da industrialização
já superarem à época os da produção agropecuária, as bases da

11

BEIRED, J. Breve História da Argentina. São Paulo: Ática, 1999, p. 57.
DONGHI, H. História da América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 1975, p. 232.
13
JAMES, D. Resistance and Integration: peronism and the argentine working class.
Cambridge: Cambridge University Press, 1988. p. 163.
12
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industrialização argentina ainda não se encontravam solidamente
constituídas. De acordo com Rosemary Thorp14, tal não se dava
“...pelos gargalos infra-estruturais, surgidos devido à falta
de investimentos nos setores tradicionais ou nas estradas
de ferro construídas pouco tempo antes e em outros
ativos adquiridos dos ingleses com as libras esterlinas
bloqueadas das balanças comerciais.”

Visão

mais

ampla

do

problema

do

impasse

da

industrialização inconclusa é apresentada por Raúl Prebisch15:
“(...) a acumulação capitalista surge principalmente da
desigualdade social na distribuição do fruto do progresso
técnico. Trata-se de um problema fundamentalmente
estrutural: e quando durante o avanço do processo de
democratização, isto é, de satisfazer as legítimas
aspirações de maior consumo da força de trabalho, vai
se tratando de corrigir esta desigualdade, começam os
transtornos inflacionários do sistema. Impõe-se em todas
as partes a eqüidade social. Porém, como consegui-la
sem debilitar a dinâmica do sistema?”

Dessa forma, o processo redistributivo de renda a partir do
aumento

dos

gastos

governamentais

encontrava,

dada

a

necessidade de um novo ciclo produtivo, a resistência de setores
para quem o peronismo constituía um projeto inconveniente de
reforma social. A esse grupo cabia reconduzir a economia
argentina ao padrão anterior à crise de 1929, qual fosse o de uma
economia agroexportadora, com baixo nível de emprego, cuja
rentabilidade se encontraria assegurada pelos ganhos de comércio
exterior, sustentados por políticas cambiais e fiscais favoráveis. Perón
representava exatamente o oposto desse padrão a tal grupo.
Conforme Coggiola e Bilsky16:
“Em 1954-55, a burguesia argentina precisava com
urgência
do
capital
estrangeiro
(para
obter
financiamento e reequipamento) e, portanto, de um
governo confiável para aquele. Ora, a Constituição
"peronista" de 1949 estabelecia o direito estatal de
nacionalizar e monopolizar certos ramos industriais. Além
disso, os salários mantinham-se relativamente elevados.
A conspiração é velha. Já em 1951 um setor do Exército
(encabeçado por Benjamin Menéndez, e incluindo o
14

THORP, R. “As Economias Latino-americanas, 1939 – c.1950” in BETHELL, L. (org).
História da América Latina. Volume VI: a América Latina após 1930. São Paulo: Edusp,
1994. p. 110.
15
PREBISCH, R. A Crise do Desenvolvimento Argentino. Da frustração ao crescimento
vigoroso. São Paulo: Vértice, Revista dos Tribunais, 1987. p. 16.
16
COGGIOLA, O. e BILSKY, E. op. cit, p. 119.
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futuro presidente Alejandro Agustín Lanusse) tentou
derrubar Perón. Para a burguesia o golpe é o único meio,
pois vencer Perón em eleições não passava de um sonho.
Paradoxalmente, o golpe ergue a bandeira da
"democracia" contra "totalitarismo" peronista (tática já
empregada contra o governo radical de Hipólito
Yrigoyén, em 1930)“.

Ainda

que

amparado

por

uma

extensa

rede

com

trabalhadores, parcelas entusiastas das Forças Armadas, industriais e
por setores médios urbanos que nunca tiveram participação
significativa no governo até então, Perón não chegaria ao final do
segundo mandato. Seria deposto em 1955 por um golpe organizado
por seus opositores. Eram ligados à antiga aristocracia rural primárioexportadora, ao setor financeiro, ao capital externo e a parcelas
das Forças Armadas vinculadas aos interesses desses grupos.
Por outro lado, lideranças sindicais até então esmagadas
pela ação do peronismo nos sindicatos, também deram discreto
apoio à abreviação do segundo mandato de Perón. Segundo
Beired17, uma questão com a Igreja seria o pretexto:
“Uma série de conflitos com a Igreja, iniciados em 1954,
foram decisivos para a queda do regime peronista. O
governo não admitia as pretensões da Igreja e das
escolas católicas de constituir um movimento de opinião
pública integrado por fiéis e estudantes, à margem da
intervenção governamental. Centenas de padres e
estudantes católicos foram presos, o ensino religioso nas
escolas suprimido e o divórcio instituído. A CGT e seus
sindicatos declararam guerra à Igreja. Os setores
descontentes com o regime uniram-se à Igreja e pediram
a queda de Perón. Em junho de 1955, a Força Aérea
desencadeou uma tentativa de golpe que não teve
sucesso: atacou a Praça de Maio –em frente ao palácio
presidencial – com aviões, deixando um saldo de 350
mortos e seiscentos feridos. Em setembro de 1955, outra
tentativa de golpe militar finalmente derrubou o governo
e obrigou Perón a tomar o caminho de um longo exílio”.

1.3. Fase 1955 – 1973
O governo provisório do general Eduardo Lonardi iniciado em
setembro de 1955, teve seu caráter mais marcante na continuidade
do vice-presidente, o almirante Isaac Rojas, mesmo com a
substituição do presidente pelo general Pedro Aramburu, em

17

BEIRED, J. op. cit, p.59.
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novembro do mesmo ano. Houve uma falta de foco de interesse
político, e um denominador comum no antiperonismo.
O antiperonismo do general Aramburu pode ser identificado
como a linha-mestra de seu governo, a ser executada em duas
etapas, conforme Goldwert18:
“A primeira etapa da política de Aramburu combinou
uma luta por sobrevivência com outra pela intensa
desperonização. Mal chegara ao poder, foi confrontado
com uma greve geral pela CGT. Este primeiro desafio a
seu regime foi decisivo na opção pelo uso pleno das
Forças Armadas e da polícia. Aramburu suspendeu o
pagamento dos grevistas, prendeu centenas de líderes
sindicais e manteve vários deles na prisão pelos seis meses
seguintes. A greve foi enfraquecida pelo fato de que os
sindicatos não-peronistas da CGT, os independentes, que
contavam aproximadamente um terço do total,
recusaram-se a sustentá-la. Uma vez tendo inviabilizado a
greve, Aramburu “interviu” na CGT e em seus sindicatosmembros,
colocando-os
sob
administração
governamental.
(...)
Uma vez no controle do setor trabalhista, Aramburu
avançou em sua desperonização de outras forças
políticas, incluindo os militares. Aproximadamente
trezentas empresas, individuais e corporativas, foram
colocadas sob intervenção. Organizações peronistas
foram colocadas na ilegalidade. Peronistas foram
barrados do serviço público à participação em
atividades políticas.”

Tal perseguição ao peronismo empreendida no período não
impediu que fosse eleito, em 1958, o presidente Arturo Frondizi, que
reintegraria o peronismo à cena política do país.
Frondizi também implementaria um programa econômico
desenvolvimentista, que retiraria o país da estagnação econômica
em que se encontrava desde o começo da década de 1950. Tal
programa privilegiou investimentos do Estado na indústria de base e
petroquímica, além do setor de transportes. Mas, de acordo com
Halperin Donghi19:
“(...) uma política dirigida para a industrialização com
sacrifício dos interesses do setor primário encontra
grandes resistências: grandes latifundiários, proprietários
18

GOLDWERT, M. Democracy, Militarism and Nationalism in Argentina, 1930 – 1966: an
interpretation. Austin: University of Texas Press, 1972. p. 164.
19
DONGHI, H. op.cit, p.286.
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médios e arrendatários se unem, em cada oportunidade,
para enfrentarem essa ameaça. Assim, o projeto de
Frondizi e dos seus seguidores para edificar uma nova
Argentina fracassa, apesar de o presidente ter sacrificado
a tal projeto a nacionalização do petróleo com a qual se
identificava, esperando desse modo que o fluxo de
capitais norte-americanos, atraídos sobretudo pelas
novas oportunidades abertas pelo fim do monopólio
petrolífero, trouxesse os investimentos necessários à
construção de uma Argentina industrial moderna. Isso
não aconteceu; embora os créditos públicos e os
investimentos privados estrangeiros pesem sobre o país
com um impressionante volume de dívidas a curto prazo,
a expansão terá breve duração; e será interrompida pelo
próprio governo, quando a inflação – como já ocorrera
no passado – ameaça tornar-se incontrolável. O Governo
Frondizi sacrifica o resto do seu programa e converte-se
ao liberalismo econômico mais rigoroso, sob a vigilância
severa de seus credores internacionais(...).

A atuação política de Frondizi desagradaria aos militares, ao
dar espaço aos peronistas na CGT, permitindo sua participação nas
eleições provinciais de março de 1962. Insatisfeitas com a vitória
peronista, as Forças Armadas depuseram Frondizi naquele mesmo
mês. Criou-se um vazio de poder em que o primeiro vice-presidente
do Senado, José Maria Guido, assumiria a presidência da “Ajuste e
Reforma”. Atendendo às demandas dos militares, Guido anularia as
eleições de março, enfraqueceria a CGT, interveria em todas as
províncias e dissolveria o Congresso Nacional.
Novas eleições foram realizadas em julho de 1963. Em um
pleito no qual setores extremistas da UCR se aliariam aos peronistas
para deslegitimar o processo. O candidato vitorioso Arturo Illia
assumiria um governo inoperante desde nascedouro. Para José Luis
Romero “criava corpo entre os chefes militares a idéia de constituir
um

governo que, excluindo os partidos políticos, integrasse as

Forças Armadas com os ‘fatores reais de poder’, sobretudo
empresários e sindicatos20”.
Illia seria desprestigiado pelos militares, que, aliados a líderes
sindicais de direita da entidade 62 Organizações, paralisariam o
governo com a greve geral de junho de 1966. O governo de Arturo
Illia não chegaria ao final daquele mês, sendo deposto pelas Forças
20

ROMERO, J, op. cit, p 177.
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Armadas, que conduziriam à presidência o tenente-general Juan
Carlos Onganía. Segundo Floria e Belsunce21:
“Do golpe de 66 emergiu uma autocracia militar. Não
apenas um governo, também a semente de um regime.
Esta autocracia era expressiva da Argentina corporativa,
cuja vitalidade demonstrava ser maior do que a da
precária Argentina republicana. O golpe teve o apoio
das Forças Armadas, como protagonista principal, de
boa parte dos dirigentes sindicais,
e de setores
significativos do poder econômico. Era uma “aliança
objetiva” dos três, com a marginação dos partidos
políticos”.

Assim, Onganía assumiria o poder prestigiado não apenas por
setores sindicalistas, mas pela imprensa, pelos partidos políticos e
pelo empresariado. Contrariando a maior parte das expectativas
desses setores, Onganía implantaria uma ditadura altamente
repressiva,

dissolvendo

os

partidos

políticos,

intervindo

nas

universidades, e usando de violência e censura. Sua política
econômica favoreceria o capital externo e os ganhos dos
exportadores primários, transferindo o ônus de uma política antiinflacionária de contenção da demanda efetiva aos salários e à
indústria local. Ocorreu o efeito final de ineficácia no combate
inflacionário,

recessão,

aumento

dos

impostos,

falências,

desemprego e redução nas exportações. Por outro lado, o viés
truculento do governo de Onganía, no trato com a cena política e
cultural,

reduzia

contrariedade

é

progressivamente

sua

interpretada

como

base
uma

de

apoio.

questão

Tal
de

reconhecimento de prioridades da parte do governo de Onganía,
segundo Coggiola e Bilsky22, para quem
“O nacionalismo pequeno-burguês, amargamente
desiludido com os rumos da "Revolução Argentina" (tal o
nome do golpe de 1966) não só não compreendia o grau
de associação como tampouco entendia a dimensão
internacional do golpe de 1966. O projeto de penetração
ianque na América Latina tinha exigido a deposição de
vários governos civis, para garantir a "calma" necessária
21

Op. cit. p. 984. É interessante notar que os autores destacam um subperíodo 1966-1973
da história política argentina, dentro do consensual período do “empate” dado entre 1955 e
1973. Flora e Belsunce atribuem à “leitura corporativa” do processo político a observação
de uma “estabilidade em meio à instabilidade institucional existente”(op. cit., p.984). A favor
dessa construção, há o fato de os três presidentes do período – Onganía, Levingston e
Lanusse – serem militares, e indicados por uma junta militar.
22
Op. cit, pp 130 – 1.
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ao andamento dos negócios, e o combate à Revolução
Cubana. Bolívia 1964 (Barrientos Ortuño), Brasil 1964
(Castello Branco), Argentina 1966 (Ongania), eram elos
de um processo comum, que por toda parte se autointitulava ‘Revolução’”.

Em 1969, a insatisfação dos setores populares com o governo
de Onganía atingiria um ápice. A morte de um estudante na
repressão policial aos protestos pelo aumento do preço do
restaurante

da

Universidade

do

Nordeste,

da

província

de

Corrientes, desencadearia o Cordobazo. O protesto políticoestudantil ganharia rapidamente o apoio de operários e da classe
média, contra o regime militar.
Onganía tentou uma reação fechando a Universidade de
Córdoba, criando tribunais militares e estabelecendo um governo
militar na província. A contra-reação adicionou novos elementos à
cena política. Em 1970, guerrilheiros peronistas de esquerda, os
Montoneros, tornaram, através de sua ação direta, a permanência
de Onganía insustentável. A mesma junta militar que o alçara ao
poder em 1966, o deporia em 8 de junho de 1970.
Observadas no intervalo entre 1955 e 1969, as variáveis em
jogo nas mudanças estruturais da economia argentina indicavam
franco crescimento da indústria, mas problemas com a distribuição
do produto desse crescimento. A produtividade cresceu 100% e os
salários reais caíram 30%. A indústria cresceu 5,5% ao ano, enquanto
a agricultura 1,4%23.
O sucessor imposto pela junta militar de comandantes-chefes
seria pinçado na embaixada Argentina em Washington. Com a
surpresa da opinião pública, e do próprio escolhido24, o general
Roberto Levingston, não duraria um ano no cargo.

Infeliz na

solução de problemas econômicos como a inflação e recessão25,
Levingston teve fracasso ainda maior na tentativa de composição
23

Dados do INDEC.
FLORIA. C e BELSUNCE, C. op. cit. p. 987.
25
Levingston nomeou um jovem talento econômico de formação cepalina para a pasta da
Economia. Era Aldo Ferrer, que propôs-se a "argentinizar" a economia, apoiando o
empresariado nacional. Se nesse aspecto, não se observaram resultados espetaculares,
em troca deflagrou-se uma espetacular e incontrolável inflação, que agregou outro
elemento irritante ao conflituoso panorama.
24
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de uma base de apoio civil, com participação de peronistas e
radicais. A tensão social e os conflitos tornaram-se cotidianos.
Ao assumir a presidência em março de 1971, o general
Alejandro Lanusse prometeria a devolução do poder aos civis e a
criação de um sistema político de ampla legitimidade e escopo de
participação, inclusive para os peronistas. A promessa de Lanusse
estaria marcada para as eleições de 1973.

1.4. Fase 1973 – 1976
O governo de Lanusse se arrastaria até a eleição, vencida
pelo candidato peronista Héctor Cámpora. Mas a união do
peronismo sob a Frente Justicialista de Libertação (Frejuli) estava
longe de representar uma unidade do próprio peronismo, dividido
que estava entre o pragmatismo de direita das “62 organizações”
até a orientação de esquerda dos “62 em pé” e dos Montoneros,
Forças Armadas Peronistas (FAP) e Forças Armadas Revolucionárias
(FAR).

Mas a cabeça do movimento peronista mudara, pois,

segundo José Luis Romero26:
“O Perón de 1972 aparecia muito distinto do de anos
anteriores. Abandonando quase totalmente (ainda que
não de todo) suas antigas e rígidas reservas, mantinha-se
aberto ao diálogo e disposto ao acordo com seus antigos
inimigos, com quem procurava montar uma frente ampla
de consenso para reconstruir a República”.

As forças sociais em jogo também haviam se alterado. A
burguesia doméstica encontrava-se muito mais entrosada com os
EUA, pelo avanço dos negócios estadunidenses no país. A
mobilização política do operariado durante os anos em que Perón
esteve no exílio também lhe garantiu postos de representatividade
na sociedade civil.
A posse de Cámpora, em 25 de março de 1973, deslocaria a
crise política para o interior do peronismo, que iniciara uma luta
fratricida

26

pelo

poder.

ROMERO, J. op. cit. p. 152.

Cámpora

conversou

com

patrões

e
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trabalhadores: assinou "atas de compromisso" com todas as
câmaras patronais, e propôs um "pacto social" CGT-CGE-governo.
Sobre esta base, o ministro da Economia, José Ber Gelbard,
elaborou um plano de crescimento, baseado na diversificação das
exportações (para a Europa e para os países socialistas); na
redistribuição de renda em favor da indústria; e nas inversões
estrangeiras, especialmente européias. O plano inteiro dependia
das exportações agrárias e do congelamento salarial, através da
integração dos sindicatos ao pacto social.
A volta de Perón do exílio, em 20 de junho de 1973,
encontraria o terrorismo de extrema-direita à sua espera27. A
tentativa de atentado sugerida pelo incidente que se deu ao
chegar seria usada como pretexto pela ala direitista do peronismo
para forçar a renúncia de Cámpora, que tinha o apoio de
organizações de esquerda como a Juventude Peronista e a Frente
Justicialista de Libertação.
Pressionado, Cámpora renunciaria em 13 de julho do mesmo
ano. O próprio Perón venceria as eleições de setembro, com sua
esposa Maria Estela (“Isabelita”), como vice-presidente. A escolha
de Isabelita na composição de chapa de Perón representava uma
opção do próprio Perón pelo grupo das “62 organizações”, em
detrimento da esquerda peronista, que apoiara Cámpora.
Eleito, Perón tentaria, sem sucesso, realizar o “pacto social”
entre empresários e trabalhadores, implantando um programa
econômico

nacionalista,

que

previa

a

transferência

de

determinados setores em mãos do capital externo para o
empresariado doméstico. A promoção de investimentos públicos, o
estímulo às exportações, o controle de preços domésticos através
de congelamento, e o fomento do mercado interno estimulariam

27

O aeroporto de Ezeiza – lotado por milhões de pessoas que, desde a véspera,
aguardavam pelo retorno de Perón, foi transformado em um inferno pelos franco-atiradores
da Trípice A (Aliança Anticomunista Argentina), que, com o auxílio das forças policiais,
dispararam rajadas de tiros contra a multidão. Informado da situação em pleno vôo, Perón
mudaria o local de aterrissagem para a zona militar de Morón. O incidente de Ezeiza
deixaria diversos mortos.
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um crescimento momentâneo da economia. Esta sofreria o forte
impacto negativo da crise do petróleo28.
A instabilidade política aumentaria. Perón buscaria realizar
uma “limpeza de área” na esquerda do peronismo, excluindo os
Montoneros e a Juventude Peronista da estrutura sindical. A
implantação de uma lei anti-subversiva faria com que as
universidades fossem depuradas de professores ligados à Tendência
Revolucionária. Perón, assim, exilava a esquerda que o retirara do
exílio.
A morte de Perón, em julho de 1974, desestruturaria de
maneira definitiva o governo. Os meses que precederiam ao golpe
de 1976 veriam um governo incapaz de governar, com forças
políticas organizadas no sentido de desestabilizá-lo, tanto à
esquerda quanto à direita (apoiada pelo capital externo). Ocorreu
o progressivo isolamento político da personagem de Isabelita Perón.
Conforme Floria e Belsunce29:
“Esta foi perdendo rapidamente comunicação com seu
partido, com a administração – fortemente influenciada
pelo sindicalismo –, com a oposição e, em geral, com a
sociedade. As pontes estendidas durante a relativamente
breve presença de Perón foram-se cortando, uma a
uma”.

O exército argentino, em sua maioria reacionário e alinhado
com os interesses estadunidenses, passaria a massacrar a esquerda
argentina, com a anuência de Isabelita Perón. Curiosamente, seria
exatamente o exército que daria o golpe de 1976, desalojando
Isabelita Perón da Casa Rosada.

1.5. Fase 1976 – 1982
O regime instaurado em 1976 surpreenderia as piores
expectativas acerca de si. A junta presidida pelo tenente-general
Jorge Rafael Videla reunia os setores mais retrógrados das Forças

28

Para os impactos da crise do petróleo na América Latina e na Argentina, ver FFRENCHDAVIS, R. MUÑOZ, O. e PALMA, J. “As Economias Latino-americanas, 1950 – 1990” in
BETHELL, L. (org). História da América Latina. Volume VI: a América Latina após 1930.
São Paulo: Edusp, 1994. p. 155.
29
FLORIA, C. e BELSUNCE, C, op. cit. p. 1002.
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Armadas. Estes iam desde antigos simpatizantes do Eixo a militares
alinhados com os interesses estadunidenses, passando por setores
ligados à venda ilegal de armas, contrabando, extorsão, terrorismo,
crime organizado e outras atividades ilegais. O resultado da
condução dessa trupe ao poder foi a transformação da sociedade
argentina em refém do Estado30. Durante o chamado Processo de
Reorganização Nacional, conduzindo, por oito anos, a Argentina a
retrocessos políticos, sociais e econômicos apenas superados pelo
desrespeito aos direitos humanos. Sobre isso, diz Luis Alberto
Romero31:
“O Estado se desdobrou: uma parte, clandestina e
terrorista, praticou uma repressão sem responsáveis,
eximida de responder aos protestos. A outra, pública,
estabelecida em uma ordem jurídica que ela mesma
estabeleceu, silenciava qualquer outra voz. Não apenas
desapareceram as instituições da República, mas
também
foram
impedidas
autoritariamente
a
confrontação pública de opiniões e mesmo sua
expressão. Os partidos e toda atividade política foram
proibidos, assim como os sindicatos e a atividade gremial;
os meios de imprensa foram submetidos a uma censura
explícita, que impedia qualquer menção ao terrorismo
estatal e suas vítimas, e artistas e intelectuais foram
vigiados. Somente restara a voz do Estado, dirigindo-se a
um conjunto atomizado de habitantes”.

O terrorismo de Estado instaurado não se restringiria à esfera
política. O ministro da Economia, José Alfredo Martinez de Hoz,
adotou uma política monetarista de ajuste inflacionário, favorável
aos interesses primário-exportadores, ao capital externo e ao setor
financeiro.
Martinez de Hoz criou um ambiente econômico propício à
especulação no mercado financeiro, tendo como base as
exportações de produtos primários. A orientação implícita dessa
política dava-se no incentivo apenas dos setores considerados
“competitivos” no mercado internacional. Isso representava a
retirada, abrupta e arbitrária, de uma rede de subsídios e proteções
a setores industriais domésticos que se viram, repentinamente,

30
31

Conforme ROMERO (1999), BEIRED (1999), e outros.
ROMERO, L. op. cit, p. 211.
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sujeitos à concorrência das importações. Segundo Luis Alberto
Romero32,
“Tratava-se de uma maneira paradoxal de apequenar o
Estado. O ministro liberalizador exerceu uma verdadeira
ditadura sobre a economia, conduzida com uma
unidade de critério que contrastava com a
fragmentação anárquica do poder militar. A liberdade
de mercado constituía-se pela força, e a violência era a
ultima ratio”

O resultado foi a falência de grande parte do parque
industrial argentino. Houve desestímulo à demanda efetiva interna e
ao

mercado

doméstico

com

a

explosão

do

desemprego.

Amordaçada a CGT, e proibidas as greves logo nos primeiros dias
do golpe de 1976, o Ministro da Economia congelou os salários
industriais por três meses. A inflação acumulada no período reduziria
em 40% o poder aquisitivo da remuneração dos trabalhadores.
De certa forma, tal política apresentava-se coerente a um
regime tão contrário aos interesses dos trabalhadores. A baixa
eficiência das exportações primárias na balança comercial,
associada à alta dos juros internacionais no final dos anos 1970 e
início dos 1980 conduziria a dívida externa argentina à estratosfera.
A economia do país, cuja industrialização inconclusa regredira na
última década, encontrava-se com sua estrutura comprometida.
A manutenção da ditadura dependia da existência de um
“inimigo externo” que, na visão de seus dirigentes, unisse a nação e
afastasse o caráter brutal do regime dos olhos da sociedade.
Quando a esquerda – principalmente a Montonera – foi reprimida e
desmobilizada, ao final da década de 1970, a junta militar presidida
pelo tenente-general Jorge Videla viu-se às voltas com um novo
“inimigo”. Desde meados do século XIX, argentinos e ingleses
reclamavam a posse das ilhas Malvinas, localizadas no extremo sul
do país. Em 1833, a Grã-Bretanha ocupou o arquipélago, iniciando
o litígio com a Argentina.
Os militares argentinos, com Galtieri à frente, resolveram
reacender a velha questão com os ingleses, enviando 5.000
32

ROMERO, L. op. cit, p. 222.
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soldados às ilhas Malvinas, em 2 de abril de 1982. Parecia uma
operação de baixo risco: o arquipélago era ocupado por
aproximadamente um terço do contingente enviado, e o principal
aliado britânico, os EUA, encontrar-se-iam tolhidos pelo Tratado
Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR). Ele determinava a
solidariedade entre todos os países americanos frente a uma
agressão externa.
Os fatos, contudo, mostraram uma situação distinta. Os
ingleses enviaram forças militares às Malvinas e os EUA preferiram
honrar a aliança da OTAN ao TIAR. Em 14 de junho de 1982, data do
armistício, contavam-se 800 argentinos mortos e mais de 1300
feridos. Tropas inexperientes, inferioridade bélica e problemas de
comando e logística conduziram a campanha das Malvinas a um
fracasso que transformara essa tentativa de afirmação do regime
em seu “canto de cisne”. O general Leopoldo Galtieri, presidente
desde o início do ano, foi deposto pela junta, que alçou o general
Reynaldo Bignone ao cargo, com o compromisso de restabelecer a
democracia, não sem antes organizar – a mando do F.M.I. e sob a
coordenação do presidente do Banco Central, um então jovem
Domingo Cavallo – a estatização da dívida externa argentina, o
que criaria um dos problemas “cruciais” da política econômica
daquele país nas décadas seguintes. Houve reorganização dos
partidos e dos agentes da sociedade civil. As eleições presidenciais
de outubro de 1983 deram a vitória ao candidato da União Cívica
Radical, Raul Alfonsín.

2. Aspectos gerais da economia argentina no Pósguerra, 1943 – 1983
2.1. Produto
O crescimento do produto interno bruto (PIB) na Argentina,
entre os anos de 1943 e 1983 aparece no gráfico 1:
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Gráfico 1: Argentina, Produto Interno Bruto deflacionado e
tendência linear, 1943 – 1983, em milhões de pesos de 1970.
Fonte: INDEC
Observado em relação à sua tendência linear, o crescimento
do produto argentino ganha perspectiva. O crescimento dado
entre os anos de 1943 e 1952 sofreu um refreamento que fez a
variável desenvolver-se abaixo de seu potencial por toda a década
de 1950. Ao final do governo de Frondizi, deu-se nova queda no
ritmo de evolução do produto, que novamente cresceu abaixo de
seu potencial por toda a década seguinte. A retomada acima da
tendência linear, em 1971, não se sustentou por muito tempo: entre
1974 e 1976, o PIB cairia. Após uma oscilação entre 1977 e 1979, a
economia argentina adotou um comportamento recessivo, a partir
de 1981.
A Tabela 1 mostra a taxa média de crescimento por período
da história política argentina entre 1943 e 1982.
TABELA 1. ARGENTINA, TAXA MÉDIA DE
CRESCIMENTO DO PIB, 1943 - 1982 (%)
Período
Taxa
1943 - 1955
2,79%
1955 - 1966
3,11%
1966 - 1976
3,77%
1976 - 1982
2,78%
Fonte: FMI - INDEC

O crescimento médio entre 1943 e 1955 verificou 2,79%, com
os extremos de 1947 (12,0%) e 1953 (- 5,4%). No período 1955 – 1966,
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o crescimento médio do PIB observou 3,11% ao ano, com seus
pontos de mínimo em 1959 (- 6,9%) e máximo em 1964 (9,4%). Entre
1966 e 1976, a média de crescimento anual do PIB obteve 3,78%,
com extremos em 1969 (7,9%) e 1976 (-3,0%). Durante o período 1976
– 1982, por fim, verificou-se uma taxa média de crescimento do
produto de 2,78% ao ano, com os limites de 1979 (7,9%) e 1981 (6,1%). Na totalidade 1943 – 1982, há um aumento da taxa média de
crescimento a cada período, com exceção do período 1976 – 1982,
que a conduz de volta ao patamar de 1943 – 1955. O gráfico 2
mostra a taxa de variação do PIB entre 1943 e 1983:
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Gráfico 2: Argentina, Taxa
Deflacionado, 1943 – 1983.
Fonte: INDEC
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Observado em suas oscilações e continuidades, verifica-se
uma primeira grande flutuação, com amplitude que atinge 18
pontos percentuais entre 1943 e 1953. No período entre 1954 e 1959,
deu-se um crescimento relativamente estável, com taxas anuais
entre

3% e

6%.

Após

uma

significativa

desaceleração

do

crescimento econômico em 1960 (- 6,9%), o padrão evolutivo do
produto argentino passou a uma flutuação bienal e de amplitude
menor (de 12 pontos percentuais), até o ano de 1967. Entre 1968 e
1975, observa-se uma retomada das taxas de crescimento de 195459, com um pico em 1969 (7,9%). O período 1976 – 1983, por fim,
apresenta uma flutuação anual bastante parecida com a do
primeiro período, qual seja de freqüência anual, mas sem
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apresentar picos semelhantes nas fases de aceleração do
crescimento.
A relação consumo privado – produto interno bruto (Tabela
2) indica, pelas médias de subperíodos, quedas sucessivas ao longo
do processo de crescimento da indústria, indicando uma redução
no movimento consumista-importador33, com exceção do último
período (1976 – 1982), em que, mesmo com o estímulo às
importações empregado pela política de Martinez de Hoz, o
consumo privado caiu devido a uma forte repressão da demanda,
causada pela política monetarista de controle inflacionário.
TABELA 2. ARGENTINA, RELAÇÃO MÉDIA
CONSUMO PRIVADO - PIB, 1943 - 1982 (%)
Período
1943 - 1955
1955 - 1966
1966 - 1976
1976 - 1982
Fonte: FMI - INDEC

C/Y
74,51%
69,67%
69,50%
67,85%

A tabela 3 mostra a relação média do investimento líquido
com o produto interno bruto para os mesmos anos:
TABELA 3. ARGENTINA, RELAÇÃO MÉDIA
INVESTIMENTO LÍQUIDO - PIB, 1943 - 1982 (%)
Período
1943 - 1955
1955 - 1966
1966 - 1976
1976 - 1982
Fonte: FMI - INDEC

IL/Y
24,44%
22,73%
20,78%
24,41%

A formação bruta de capital fixo dada pelo investimento
líquido apresentou um comportamento semelhante ao do consumo
privado. As transformações estruturais pelas quais a economia
argentina passaria entre 1950 e 1982 teriam resultado, em última
análise, numa capacidade inferior de constituição de novos
estoques de capital.

2.2. Setores Produtivos

33

A tese de crescimento “consumista – importador” aparece em CANO (2001: p. 141).
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A indústria argentina foi uma das primeiras a crescer na
América Latina34. Por outro lado, trata-se de indústria voltada
predominantemente ao suporte da exportação primária. Ou seja,
com grande dependência do setor externo e pouco influente no
fomento do mercado doméstico. Vista em um nível amplo de
agregação, é possível afirmar que a industrialização argentina
afirmou-se entre 1943 e 1976 passando a compor quase um terço
do PIB e mais do que o dobro da composição dada pela
agricultura, como se observa na tabela 4.
TABELA 4. ARGENTINA, COMPOSIÇÃO SETORIAL DO PIB, 1943 1982 (%)
Período
1943 - 1955
1955 - 1966
1966 - 1976
1976 - 1982
Fonte: FMI - INDEC

Agricultura
19,18%
15,76%
12,34%
12,70%

Indústria
24,34%
27,03%
31,03%
30,71%

Vistos mais detalhadamente, e em suas respectivas taxas de
crescimento, contudo, os dados colocam essa informação em
perspectiva. A tabela 5 mostra, em dados anuais do Ministério da
Economia (MECON) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento
(CONADE) entre 1945 e 1961, uma queda real da participação da
agricultura e pecuária na composição do produto interno bruto
argentino, mas a exploração mineral –
voltada

à

exportação

naquele

atividade primária muito
período

-

permaneceu

praticamente inalterada. É de se perguntar se a atividade
mineradora teria encontrado espaço na indústria para manter-se
com o mesmo peso na composição do produto agregado.
Observado ano a ano, o crescimento industrial torna-se mais
evidente

como

resultado

das

políticas

governamentais

empreendidas do final da década de 1940 a meados da década
subseqüente. A participação no PIB desse setor estagnou de 1956 a
1960. Esta foi superada pelo setor de serviços, cuja participação,
após um breve recuo entre 1949 e 1955, não apenas retornaria ao
patamar de 43% do produto interno bruto observado em 1948,

34

Para tanto, veja-se LENZ (2003), BETHELL (2005) e DÍAZ (1976).
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como iniciaria a década de 1960 com valores superiores a 46%
(Tabela 5).
TABELA 1.5. ARGENTINA, COMPOSIÇÃO SETORIAL DO PIB, 1945 - 1961 (%)
Agricultura e
Exploração
Pesca
Indústria Construção Serviços
Total
Pecuária
mineral
1945
32,68%
0,09%
0,47%
22,80%
3,06%
40,90% 100,00%
1946
29,85%
0,09%
0,71%
24,21%
3,06%
42,08% 100,00%
1947
28,80%
0,09%
0,65%
24,00%
3,71%
42,76% 100,00%
1948
25,91%
0,11%
0,66%
25,47%
4,17%
43,69% 100,00%
1949
28,00%
0,11%
0,64%
25,45%
3,39%
42,42% 100,00%
1950
29,05%
0,10%
0,84%
24,87%
3,34%
41,80% 100,00%
1951
30,72%
0,12%
0,79%
24,77%
3,37%
40,23% 100,00%
1952
29,75%
0,10%
0,79%
25,62%
3,35%
40,39% 100,00%
1953
26,27%
0,12%
0,80%
27,28%
3,61%
41,92% 100,00%
1954
29,01%
0,09%
0,72%
27,04%
3,76%
39,39% 100,00%
1955
24,46%
0,08%
0,75%
27,85%
3,95%
42,91% 100,00%
1956
23,20%
0,09%
0,69%
28,23%
3,98%
43,81% 100,00%
1957
22,41%
0,08%
0,61%
28,40%
3,53%
44,97% 100,00%
1958
21,33%
0,09%
0,58%
28,34%
4,24%
45,43% 100,00%
1959
19,89%
0,09%
0,59%
28,95%
4,60%
45,87% 100,00%
1960
18,45%
0,07%
0,59%
29,67%
4,87%
46,35% 100,00%
1961
19,04%
0,10%
0,71%
28,71%
4,97%
46,47% 100,00%
Fonte: Consejo Nacional de Desarrolo (CONADE) - MECON
Ano

A década de 1960 veria aumentos ainda mais acentuados
do setor de serviços, o qual iria, em 1970, a 51,1% do PIB a custo de
fatores35, contra

33,5% da indústria (somados os sub-setores de

construção e manufaturas), 13,2% da agricultura e 2,3% da
mineração36.
TABELA 6. ARGENTINA, COMPOSIÇÃO SETORIAL DO PIB, 1970,
1980 E 1984 (%)
Ano
Agricultura Mineração Indústria
Serviços
Total
1970
13,2%
2,3%
33,5%
51,1%
100,0%
1980
12,5%
2,5%
31,1%
53,9%
100,0%
1984
15,4%
2,7%
27,3%
54,7%
100,0%
Fonte: Dados do BCRA presentes em KOSSACOFF e AZPIAZU, 1989,
página 29.

A ditadura militar instaurada em 1976 causaria, como
observado na historiografia econômica, uma retração do setor
industrial (Tabela 6). Em 1984 – pouco menos de dois anos após a
redemocratização da Argentina – as seqüelas das políticas de reprimarização e desmontagem do processo de substituição de
importações na composição do produto interno bruto a custo de
fatores ainda se mostravam presentes37. Estas acabariam por
revelar-se, em sua extensão pelas décadas seguintes, permanentes.

35

Dados do BCRA presentes em KOSSACOFF e AZPIAZU, 1989, página 29.
Um efeito notadamente causado pela política do Estado de fomento da empresa pública
petrolífera, a YPF.
37
O índice de produto industrial no Boletim do FMI, por exemplo, cairia de 101, em 1976, a
80, em 1983 (com ano-base em 1980).
36
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2.3. Setor Externo
A participação do comércio exterior na composição do
produto interno bruto mostra uma economia que, em uma visão de
longo prazo, passou a depender cada vez mais das exportações
para elevar sua renda (Gráfico 3).
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Gráfico 3: Argentina, participação das exportações no
Produto Interno Bruto (em moeda doméstica), 1948 – 1983.
Fonte: Fundo Monetário Internacional – IMF Database.

No período 1948-1955, as exportações oscilaram entre pouco
menos de 4% e 6% do PIB. Entre 1955 e 1965, tal margem subiu a um
intervalo entre 7,5% e 11% do PIB. Já entre 1966 e 1975, a variável
voltou a estreitar sua variância entre 8% e 10% do PIB. Por fim, no
período 1976 – 1983, apesar do alardeado “crescimento para fora”
das autoridades econômicas do regime militar, após um breve salto
no triênio 1976-1978, no qual as exportações chegaram a compor
mais de 13% do PIB, deu-se uma queda acentuada em 1980, em
que estas compuseram pouco mais de 5% do produto.
A tendência de longo prazo observada possui um duplo
caráter: retirando-se o período 1976-1983, nota-se uma linha
ascendente

que,

em

fases

de

políticas

mais

favoráveis

à

substituição de importações, observa um crescimento mais estável
da participação das exportações como parcela da renda interna
bruta.
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Adicionado o período do regime militar ao universo de
análise, tem-se que o caráter liberalizante das políticas daquele
período não apenas parece ter diminuído a eficiência da expansão
das exportações como forma de crescimento econômico, mas
também aumentado sua instabilidade na composição do mesmo.
Isso

reforça

a

hipótese

anterior

de

que

as

políticas

liberalizantes desestabilizaram o ambiente de comércio exterior de
maneira muito mais efetiva do que as substitutivas de importações.
Contudo, também se evidencia um aspecto da destruição da
estrutura da economia argentina promovida pelas políticas de
Martínez de Hoz.
As importações, por sua vez, adotam um comportamento
distinto ao das exportações, em relação ao produto (Gráfico 4). No
período 1948 – 1955, houve oscilação entre as margens de 3,5% e
pouco mais de 6% do PIB. Entre 1956 e 1965, apesar do salto de
15,5% em 1956 (ponto de máximo da série), observa-se uma queda
acentuada a 6% do PIB. No período 1966 – 1975, observa-se uma
oscilação mais estreita das importações, dada entre 6% e 9% do PIB,
em tendência ascendente. O período 1976 – 1983, por sua vez,
verifica uma redução na razão entre as importações e o PIB de
pouco menos de 10%, em 1977, a pouco mais de 5%, em 1983.
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Gráfico 4: Argentina, % das importações (FOB) no PIB (em
moeda doméstica), 1948 – 1983.
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Fonte: Fundo Monetário Internacional – IMF Database
Comparados,

os

dados

relativos

ao

PIB

da

balança

comercial38 compõem o seguinte quadro:
QUADRO 1. ARGENTINA, TENDÊNCIAS E VARIÂNCIAS DA BALANÇA
COMERCIAL EM RELAÇÃO AO PIB (%), PERÍODOS SELECIONADOS
Exportações
Importações
Período
tendência
variância
tendência
variância
1948 - 1955 crescente
baixa
crescente
baixa
1956 - 1965 crescente/estável alta
decrescente
alta
1966 - 1975 crescente/estável baixa
crescente
baixa
1976 - 1983 decrescente
alta
decrescente
alta
Fonte: elaboração do autor, com dados do FMI

Mais uma vez, ganha força a hipótese de que as políticas de
“abertura” do comércio exterior argentino, dadas entre 1948 e 1976,
tiveram

não

apenas

um

efeito

ineficaz

na

promoção

do

crescimento da balança comercial (em termos relativos ao
produto), mas também ao crescimento do PIB.
As reservas em moeda estrangeira cresceram de maneira
desproporcional, entre 1976 e 1983, refletindo o fomento à
especulação promovido pelas políticas econômicas do regime
militar (Gráfico 5). Era a época da chamada plata dulce, e as
autoridades monetárias argentinas necessitavam de um volume
maior de reservas em dólares estadunidenses para promover
movimentos de controle da taxa de câmbio – posto que este se
encontrava “livre” – com vistas a um suposto controle também do
déficit público. Como se pôde observar, nem as reservas, tampouco
a taxa de câmbio, e muito menos o déficit público reagiram de
acordo com os intuitos declarados do ministro Martinez de Hoz. No
caso, em 1983, as reservas voltariam ao nível de 1974.

38

O coeficiente de correlação linear simples entre as duas variáveis (importações e
exportações em relação ao PIB) é de 65,05%, o que é considerado baixo. Defasando-se a
variável das importações em um e dois anos, os coeficientes encontrados foram ainda
menores (33,95% e 24,23%, respectivamente).
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Gráfico.5. Argentina, Reservas Internacionais, em US$ milhões
de dólares, 1948 – 1983.
Fonte: Fundo Monetário Internacional.
O Gráfico 6 mostra, em termos relativos, o peso das reservas
frente ao produto interno bruto. Apesar do aumento significativo
das reservas durante a Ditadura de 1976 – 1983, estas compuseram,
em pesos, uma parcela do PIB ainda menor do que as observadas
em 1948 – 1955, 1956 – 1965 e 1965 – 1976.
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Gráfico 6. Argentina, Reservas Internacionais como % do PIB, médias decenais, 1948
– 1983.
Fonte: Fundo Monetário Internacional.

Isso indica um resultado da inversão de prioridades causada
pela política de “crescimento para fora”. Como o PIB argentino não
cresceu à mesma medida das reservas do período, percebe-se um
aumento do nível de preços, explicando o barateamento das
importações pela retirada de impostos e pelo encarecimento das
condições de produção no ambiente interno.
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2.4. Salários, empregos e renda
Como na maior parte dos países subdesenvolvidos, a inflação
argentina do pós-guerra funcionou como uma maneira de, através
da diminuição do poder de compra dos salários, elevar-se
fictivamente a produtividade média do trabalho. De maneira real,
os ganhos do capital, eram protegidos, ora sob o câmbio indexado,
ora sob um mercado financeiro privilegiado pelo governo.
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Gráfico 7. Argentina, razão do índice de salários sobre o índice de custo de vida,
1948 – 198339.
Fonte: Elaboração do autor, a partir de dados do INDEC e FMI.

De acordo com o gráfico 7, percebe-se o ganho real dos
salários sobre o custo de vida durante a década de 1950. Mostramse pequenas flutuações descendentes nos anos de 1956 e 1958.
Após uma pequena perda salarial entre 1948 e 1950, a política
peronista propiciaria aos salários em geral ganhos acima da
elevação observada do custo de vida, em um fenômeno que
manteria sua tendência ascendente até 1958, após um tênue
arrefecimento em 1956. Este era um reflexo das políticas de
repressão aos trabalhadores adotadas por Aramburu.
A partir de 1958, em pleno governo de Arturo Frondizi –
concebido na historiografia como um governante fortemente
ligado ao peronismo – os salários passaram a apresentar perdas em
relação ao encarecimento do custo de vida. Houve grande pressão
39

O cálculo dessa razão é dado pela seguinte fórmula:

Rn =

ISal n, p
ICv n , p

, em que

Rn = razão dos índices no ano n; ISal n,p = índice de salários médios no ano n, ano-base p;
e ICv n,p = índice do custo de vida no ano n, ano-base p.
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sobre os salários nos governos mais voltados às políticas liberalizantes
e ao desmanche do modelo de substituição de importações
durante as décadas de 1960 e 1970. Uma pequena recuperação
das remunerações dos trabalhadores durante o período 1972 – 1975
foi prontamente rechaçada pela política de arrocho salarial de
1976 – 1983. No começo dos anos 1980, a cobertura do índice de
salários médios não atingia mais de um terço do custo de vida. O
trabalhador argentino imiserara-se.
O desemprego, praticamente residual durante o período
1948 – 1976, de acordo com o INDEC, que computava taxas
máximas de desemprego de 1% da força de trabalho em anos mais
críticos do crescimento do produto, seria introduzido pelos militares
golpistas de 1976.

No início da década de 1980, a taxa de

desemprego já atingia os 2%, e em 1983 chegaria a 3,4% dos
trabalhadores argentinos.

2.5. Ciclo Econômico de Longo Prazo
Observando-se, no gráfico 8, novamente a evolução do PIB
argentino, mas sob uma perspectiva de longo prazo (1944 – 200240),
notam-se dois grandes “vales” na evolução do PIB argentino: um,
dado em meados da década de 1950, e outro, mais amplo, dado
entre o início da Ditadura militar, em 1976, e o início dos anos 1990.
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Foi tomada uma perspectiva mais longa do que o escopo deste trabalho neste item em
função da base de cálculo do PIB ter-se dado em 1993, nos dados do INDEC. A
comparação da depressão
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Gráfico 8. Argentina: variação % anual do PIB a preços de
1986 e seu ajuste por média móvel qüinqüenal, 1944 – 1985
Fonte: FMI – INDEC.
A onda de crescimento de longo prazo iniciada no final da
década de 1950, sob o governo de Frondizi, seria arrefecida sob as
políticas de “reconstrução nacional” da Ditadura de 1976, e
encerrada sob a capitulação aos ditames do FMI, durante a
década de 1980. As reformas econômicas de Martinez de Hoz,
endossadas e reforçadas pelos seus sucessores, tiveram estreita
relação com o decréscimo do ritmo de crescimento da economia
argentina. Nota-se a inexistência de qualquer reação contracíclica
que poderia ser empreendida pelo governo – ao contrário do que
acontece, aliás, no “vale” anterior, da década de 1950, quando as
recessões

de

1953

e

1965

foram

compensadas

por

fases

ascensionais do produto.

3. Considerações Finais
Algumas conclusões de caráter histórico-econômico podem
ser retiradas da evolução da economia argentina entre 1945 e 1983
a partir da análise dos dados, a saber:
a)

o crescimento médio do PIB argentino não ultrapassou os 4%

anuais, adotado o período completo ou períodos politicamente
distintos. Isso quer dizer que a Argentina lidou, além das condições
normalmente encontradas em países subdesenvolvidos – atraso
tecnológico, desequilíbrios estruturais e insuficiência de demanda
efetiva – com uma tendência regressiva de “onda longa”;
b)

a mudança estrutural causada pela industrialização dada a

partir da década de 1940 pode ser considerada como um
indicador

de

mudança

estrategicamente

adequada

à

transformação da economia argentina. Por outro lado, seu
refreamento a

partir

de

1976

mostra o quão equivocada

encontrava-se a visão – inconteste, à época – de Martinez de Hoz,
sobre a “vocação agroexportadora da Argentina”.
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as políticas de “abertura” do comércio exterior argentino,

dadas entre 1948 e 1976, tiveram não apenas um efeito ineficaz na
promoção do crescimento da balança comercial (em termos
relativos ao produto), mas também ao crescimento do PIB;
d)

Adicionado o período do regime militar ao universo de

análise, tem-se que o caráter liberalizante das políticas daquele
período não apenas parece ter diminuído a eficiência da expansão
das exportações como forma de crescimento econômico, mas
também aumentado sua instabilidade na composição do mesmo.
No campo das importações, o período 1976-1982 revelou-se
incapaz de “entregar o que prometia”, qual seja o aumento no
coeficiente de importações, que, dadas algumas flutuações,
manteve-se em tendência decrescente;
e)

a financeirização da economia argentina não contribuiu

para sua recuperação.
f)

o perfil de crescimento econômico em relação aos salários e

ao nível de emprego mostra que as escolhas sobre a qualidade e
extensão dos benefícios do crescimento do produto, bem como a
extensão das responsabilidades sobre as políticas econômicas
terminaram por revelar-se uma questão de interesses de classe
social e força de influência desses interesses no governo. Tal consiste
um subsídio no entendimento da polarização causada pelo
peronismo na cena política argentina. O caráter mais favorável à
distribuição de renda dado pelos governos peronistas, bem como a
profunda sanha regressionista, concentradora de renda e antinacionalista dada pelos governos anti-peronistas posiciona os
agentes

políticos

–

dos

quais

uns

poucos

fazem

políticas

econômicas – do período.
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Resenha: GREENSPAN, A. The Age of Turbulence – adventures
on a new world. Londres: Penguin, 2007.

Foi lançada em meados de 2007 a autobiografia de Alan
Greenspan. No Brasil, as duas edições da obra – a original e a traduzida –
apareceram quase ao mesmo tempo: a edição traduzida ficou a cabo da
Editora Campus; a edição original, que este autor efetivamente leu, é de
editoração da Penguin Books, com impressão em Londres. Diga-se de
passagem: a edição original foi vendida por um preço bastante menor
que o da edição traduzida...
Na obra, vê-se a narrativa em primeira pessoa da trajetória de um
proletário norte-americano que ascende aos poucos à classe dominante:
de infância pobre, filho de mãe solteira, passa a freqüentar a Universidade,
cursando depois o mestrado. Posteriormente monta sua empresa de
consultoria para empresas. Consolida-se sua mediocridade, já que nem
estuda,

nem

leciona.

Na

mocidade,

cerca-se

de

elementos

conscientemente reacionários, anti-pobres, arrivistas e adoradores do
capitalismo e individualismo exacerbado. Ayn Rand, escritora reacionária e
contrária ao Estado de Bem Estar Social, é para ele um guia, uma mestra,
um farol. Mais tarde, aproxima-se do Partido Republicano, apoiando Nixon,
e depois de Reagan. Este será sem dúvida aquele que mais lhe atrairá
atenção. Ele confessará: “admirava muito o ‘conservadorismo muito
sincero’ de Reagan”. Foi também grande amigo pessoal de Henry
Kissinger.
A obra mostra como Greenspan é o típico tecnocrata subserviente
aos senhores da guerra e do capital, deslumbrado pela riqueza material,
pelo consumo, pelo capitalismo. Encontram-se dezenas de pérolas que
mostram como, na condição de futuro administrador da economia norteamericana, suas preocupações sociais sempre foram nulas, e seu
conhecimento de economia, ralo, pobre, rude, superficial, senso-comum –
essencialmente favorável à opinião de que o mundo que há é o melhor
mundo possível. Eis algumas de tais pérolas: “Não há uma moral
incondicional” [“There are no moral absolutes”]; “Minha obsessão primária
era a Matemática”; “Meu projeto mais ambicioso era ser analista de novos
projetos militares”. Particularmente, Keynes o desagrava porque tinha um
enfoque

demasiado

macroeconômico

para

quem

se

interessava
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primordialmente pela microeconomia. Não podemos evitar a citação
original:
“I´d read the General Theory twice – it is an extraordinary book.
But Keynes’s mathematical innovations and structural analyses
were what fascinated me, not his ideas on economic policy. I still
had the sideman psychology: I preferred to focus on technical
challenges and did not have a macro view. Economic policy
didn’t interest me.”

Estas frases podem parecer invencionice, para quem foi o
presidente da Reserva Federal ao longo de quase três décadas. Mas ela
pode ser encontrada à página 30 da edição original.
É claro que, como a vida de Greenspan acompanha a história
econômica

norte-americana

do

pós-guerra,

sua

narrativa

de

acontecimentos privados se confunde cada vez mais com o desempenho
da economia e da administração dos Estados Unidos. À medida que passa
de simples membro do Partido Republicano e conselheiro de Nixon e
Reagan (na primeira administração deste) à condição de presidente da
Reserva Federal, sua vida efetivamente se confunde com a do governo
norte-americano. E sua auto-admiração vai num crescendo, igualmente.
A leitura é essencial para o conhecimento efetivo do tipo de
dirigentes que a economia norte-americana teve ao longo das últimas
décadas; e interessa tanto a especialistas como ao público em geral.
Especialmente no Brasil, onde se costuma aceitar com fascinação uma
suposta figura do “maestro” [sic!] Greenspan. Não obstante o livro ser
recheado com a mais venenosa vaidade – Greenspan sempre está certo,
e

os

outros

(particularmente

os

Democratas!)

sempre

errados,

sistematicamente – Greenspan não tem pudores ao confessar suas opções
teóricas e ao explicitar as tolices nas quais crê. O que ajuda muito na
descrição que se pode fazer dele.
Há momentos em que a superficialidade chega a níveis doentios.
No capítulo “The Fall of the Wall” (A queda do Muro), a arrogância e a
pretensão da “superioridade” – em suas próprias palavras – do modelo
capitalista

sobre

o

socialista

atingem

patamares

que,

para

os

alfabetizados, quase forçam a interrupção da leitura. A mentira, o dizerqualquer-coisa, ditam a regra: por exemplo, quando se comparam as
duas Alemanhas, basta para ele dizer que se tratou de uma das
experiências “únicas” de “laboratório para experimentos econômicos”. Na
obra, ambos os países começaram sob as mesmas condições, com a
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mesma cultura, o mesmo povo, a mesma economia... Evita-se, é claro,
mencionar toda a ajuda norte-americana ao lado ocidental, assim como
as disparidades de geografia, de PIB, destruição de guerra etc., entre o
território inicialmente designado à administração soviética (o nordeste da
Alemanha original) e os três-quartos restantes à Inglaterra, França e Estados
Unidos. A disputa, é claro, desemboca na vitória irresistível e desejável do
capitalismo. Outra coisa diferente do que afirmar juízos de valor é
perguntar-se sobre a pertinência da disputa entre a economia planificada
e a capitalista, sobre suas diferentes lógicas organizativas, sobre os
pressupostos e prioridades de cada economia, sobre em quê condições
cada uma das regiões teve de reconstruir-se do pós-guerra... Greenspan
sempre opta pelo mais fácil: propaganda ideológica hipócrita, de quem
nunca se preocupou com a próxima refeição ou com as vítimas do arsenal
de mísseis aprovado pelos “projetos militares” pelos quais era fascinado.
Para um liberal típico que é, pode-se dizer sem medo que “não há
uma moral absoluta” – quer dizer, não há moral alguma –, caracterizando
a campanha militarista de um determinado governo como “aumentar os
investimentos no exército”. O que no discurso crítico aparece explicitado,
no discurso liberal está sempre implícito, e disfarçado sob uma roupagem
onde parece não haver interesses conflitantes no mundo real. Esta é a
imagem que ele faz do mundo econômico, das políticas econômicas. O
governo

norte-americano

nunca

age

de

acordo

com

princípios

específicos, mas sim no “interesse geral”. A política econômica impacta
em todos do mesmo modo. A agressão a algum país periférico aparece
simplesmente como “interesse externo norte-americano”.
No

entanto, o

otimismo de

Greenspan

quanto à

suposta

“flexibilidade” e “adaptabilidade” naturais da economia capitalista é
francamente contraditório com a sua própria condição de presidente do
Fed, constantemente exposto às flutuações da economia, às suas tensões,
e à necessidade de ter de dar respostas de política econômica a elas –
independentemente

dos

impactos

superestimados

que

se

possa

eventualmente atribuir a elas. Certamente, uma contradição um pouco
burlesca em relação à qual ele mesmo nunca se indaga, em seu elogio
perene pela “perfeição dos mercados”. A imagem que se quer passar é
mesmo a do maestro conduzindo a orquesta: tudo muito tranqüilo, um erro
aqui, um acolá, mas sem grandes problemas.
A divisão do livro é mais ou menos a seguinte: a primeira parte é um
relato pessoal de Greenspan, que vai da infância à juventude; em
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segundo lugar, passa-se à carreira como economista e sua posterior
aproximação do Partido Republicano, e, dentro dele, de Ronald Reagan.
A terceira parte inclui sua experiência como presidente do Fed, indo de
1987 até sua saída recente. O corolário do livro são os capítulos sobre
temas

específicos:

educação,

crescimento

econômico

asiático,

“populismo” [sic!] na América Latina, etc..
Em suma: a obra é extensa e é um prato cheio para que se
conheça um pouco mais “por dentro” o “capitalismo realmente existente”
e a opinião que dele tem um dos indivíduos que mais notoriedade ganhou.
Particularmente,

um

capitalismo

americano

de

bolhas,

crises

e

estagnação, de militarismo, de extrema concentração da renda, de
guerras, de racismo… Perspectivas e variáveis que determinados cortes
teóricos preferem não abordar, em sua defesa intrasigente das coisas
como são – ou melhor, estão.

Vitor Eduardo Schincariol
Professor da Ufscar
Doutorando em História Econômica/USP
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Resenha: PERISSINOTTO, Renato Monseff. Estado e Capital
Cafeeiro em São Paulo. São Paulo: Annablume/FAPESP, 2000.

A

análise

das

relações

entre

agentes

estatais

paulistas

e

representantes do capital cafeeiro, mediante estudo do processo de
formulação da política tributária de São Paulo na Primeira República (18891930), é o tema do livro de Renato Perissinoto. Embasando seu estudo em
uma perspectiva teórica que considera os agentes do poder público
como sujeitos históricos independentes (Claus Offe e Volker Ronge),
possuidores de motivações próprias – e, portanto, não apenas como meros
instrumentos das classes economicamente dominantes –, o autor sustenta
a tese de que as relações entre o governo do Estado de São Paulo e os
cafeicultores não foram pautadas por uma plena harmonia, tal como
alguns estudiosos consideraram (vide Boris Fausto e Nelson Nozoe). Se, por
um lado, assinala o autor, estudos mais recentes demonstraram a
insuficiência de posições historiográficas tradicionais quanto a um suposto
domínio monolítico de São Paulo no governo federal durante esse período
(ver Steven Topik e Winston Fritsch), ainda se avançou muito pouco no
questionamento das relações entre agentes públicos estaduais e capital
cafeeiro; ou pior, segundo Perissinoto, alguns autores consideraram, sem
condizente

embasamento

empírico,

que

o

governo

paulista

fora

plenamente dominado pelos interesses dos cafeicultores, o que teria
compensado, conforme tal visão (Boris Fausto), a falta de controle direito
da administração federal pela elite econômica de São Paulo.
O exame da formulação e da implementação da política tributária
paulista durante a Primeira República, todavia, mostrou ao autor que o
posicionamento historiográfico que postula uma plena coincidência de
interesses entre agentes públicos estaduais e capital cafeeiro é insuficiente
para a compreensão do tema. Mediante análise de fontes oriundas de
órgãos oficiais (relatórios da Secretaria da Fazenda, e Anais da Câmara
dos Deputados e do Senado do Estado de São Paulo), de associações de
classe rurais (publicações da Sociedade Rural Brasileira e da Liga Agrícola
Brasileira) e de órgãos políticos (manifestos do Partido Democrático),
Perissinoto teve condições de apreciar a visão dos atores sociais envolvidos
nesse processo e perceber, tomando a questão do imposto de
exportação do café como eixo fundamental da política tributária paulista,
que houve sérios embates entre os agentes públicos estaduais e os
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cafeicultores no interregno 1889-1930. Além disso, o autor afirma que, em
algumas ocasiões, os agentes estatais conseguiram pôr em prática
algumas medidas que contrastavam com os interesses imediatos do
capital cafeeiro, tais como a majoração da pauta do imposto de
exportação de café (1914, 1917, 1924) e a crescente utilização das verbas
decorrentes desse tributo para gastos públicos não relacionados com a
atividade cafeeira (educação, tropas e polícia, saúde, entre outras).
Contrário às perspectivas que vêem nesses embates entre o Estado
paulista e os cafeicultores uma importância apenas secundária, Perissinoto
justifica a primazia dessas tensões na medida em que, segundo o autor, as
mesmas foram decisivas para a própria crise que arruinou a estrutura
política da Primeira República. Isso se deveu, conforme Perissinoto, ao
surgimento, como produto desses conflitos, de uma facção política
institucional (o Partido Democrático, 1926) que angariou os grupos
dissidentes locais do capital cafeeiro contrários às diretrizes norteadoras do
governo do PRP (Partido Republicano Paulista) e que, dividindo a elite
cafeeira paulista, contribuiu para seu enfraquecimento e, portanto, para a
própria vitória dos revolucionários de 1930 – os quais, por sinal, contaram
com o apoio do PD em São Paulo. Entre as justificativas dadas pelo autor
para essa relativa autonomia dos agentes estatais paulistas diante do
complexo cafeeiro, encontram-se a “dependência estrutural” do governo
de São Paulo para com o capital financeiro internacional (pois o
pagamento dos juros e do principal da dívida do Estado demandava
receitas crescentes e não-comprometidas com quaisquer tipos de
programas públicos) e a especificidade dos interesses dos agentes estatais,
tais como sua “autoreprodução material e política” .
Por fim, entre as contribuições historiográficas do artigo de Perissinoto,
destaca-se, em nosso ver, a contestação da perfeita coincidência de
interesses entre Estado paulista e capital cafeeiro na Primeira República. O
autor

relativizou,

assim,

posições

por

demais

instrumentalistas

e

deterministas sobre o tema, salientando embates que não podem ser
desconsiderados entre tais agentes. Por outro lado, verificam-se algumas
limitações em sua análise. Devido ao espaço exíguo, mencionaremos
apenas aquela que, em nosso entender, é a mais significativa. Na sede de
“demonstrar”

a

desarmonia

entre

os

atores

citados,

Perissinoto

negligenciou alguns aspectos importantes da política tributária do Estado
paulista. Por exemplo, os acréscimos realizados pelo governo na pauta do
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imposto de exportação do café, utilizados pelo autor como “ilustração”
dos embates entre Estado e cafeicultores, ocorreram justamente em
períodos em que esse mesmo poder público realizava, sem o auxílio direto
da União, políticas de valorização cafeeiras – em 1917, no contexto da
Grande Guerra; e em 1924, quando houve a criação do Instituto
Permanente de Defesa do Café –, que foram muito bem recebidas pelos
cafeicultores e pelos demais grupos vinculados a essa atividade. Perfaz um
problema distinto, apesar de não menos importante, saber se o
acatamento dessas demandas se deu apenas por causa da influência do
capital cafeeiro no poder estadual, ou se os agentes estatais tinham
interesse em fortalecer a principal atividade econômica paulista a fim de
propulsionar as rendas do governo. Assim, apesar de o autor admitir
vagamente que não se possa negar uma relativa identidade de interesses
entre agentes estatais e capital cafeeiro em São Paulo (p. 156), ao não
levar em consideração os aspectos mencionados acima, Perissinoto
tendeu a superestimar as tensões e rupturas existentes entre os atores em
estudo.

Felipe Pereira Loureiro
Doutorando em História Econômica/Universidade de São Paulo
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