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Capítulo 1

Para que serve o saldo comercial

O Banco Central e as transações internacionais 

A exportação ou importação de um país periférico distingue-se da venda 
ou compra comum, no mercado interno, pela necessidade adicional de 
trocar moedas. O exportador precisa moeda local para pagar salários, 
recolher impostos, comprar parte da matéria prima, mas recebe em 
moeda estrangeira. E o importador precisa moeda estrangeira, que não 
possui, para pagar sua compra no exterior. Nos principais países do centro 
industrializado, especialmente Estados Unidos, Japão e Alemanha, a troca 
de moedas nem sempre é necessária porque suas próprias moedas nacionais 
servem de meio de pagamento internacional. O comércio internacional, 
portanto, é assimétrico já na sua forma de pagamento. Além disso, nesses 
países, a troca de moedas, quando necessária, pode ser feita em qualquer 
banco através de uma operação de câmbio , que consiste na compra ou 
venda de moeda estrangeira. Empresas e individuos podem manter contas 
bancárias em moeda estrangeira.

Em países crônicamente carentes de moeda estrangeira, como o Brasil, as 
transações que exigem pagamentos no exterior - especialmente importações 
- precisam previa aprovação do Banco Central ,que detém o monopólio da 
moeda estrangeira . E, para pagar a transação, a empresa compra a moeda 
estrangeira do Banco Central, diretamente ou através da intermediação de 
um banco comercial. O direito de manter contas em moeda estrangeira 
é muito restrito; todo recebimentos de fora precisa ser obrigatoriamente 
trocado por moeda local no Banco Central.Quando a falta dessas moedas 
se agudiza, ocorrendo a crise cambial , o Banco Central institui a 
centralização de câmbio, assumindo todas as operações e racionando 
as moedas.Mesmo em períodos normais, todas as operações de câmbio 
desaguam no Banco Central. Designam-se genericamente como divisas as 
moedas estrangeiras de posse do Banco Central.

Examinemos como funciona o mecanismo de câmbio de moedas e o 
conceito de divisa, através de duas transações : a importação de 30.000 
barris de petróleo da Venezuela , pela Petrobrás, acertada ao preço de 
US$ 20 o barril, e a exportação para os EUA, de 100 toneladas de café 
solúvel, pela Cacique de Café, a US$ 7.000 a tonelada. Munido da fatura 
recebida da Venezuela, o tesoureiro da Petrobrás comprará de um banco ou 
diretamente do Banco Central os US$ 600 mil instruindo para que sejam 
remetidos á Venezuela.Chama-se taxa de câmbio a quantidade de unidades 
da moeda nacional necessárias para comprar uma unidade da moeda 
estrangeira. Se a taxa de câmbio do Cruzeiro em relação ao dólar foi de Cr 
2.000,00 / 1 US$, a Petrobras recolheu ao Banco Central Cr 1.200.000,00 
( 600 mil x Cr 2.000 ).

 Vejamos a operação inversa: a Cacique de Café recebera dos EUA US$ 
700 mil em pagamento pelas cem toneladas de café , que é obrigada a 
vender ao Banco Central pela mesma taxa de câmbio de Cr 2.000 / 1 US$. 
Receberá Cr 1.400 milhoes. Note a particularidade de que o importador 
americano do café não precisou usar uma moeda estrangeira, usou a sua 
própria moeda nacional o dólar, aceita interacionalmente como meio de 
pagamento.

Para o Banco Central, essas duas operações resultaram num aumento de 
US$ 100 mil (US$ 700 mil -US$ 600 mil) nas suas divisas e uma queda 
de Cr 200 milhões ( Cr 1.400 -Cr 1.200 milhões) nas suas posses em 
Cruzeiro. O Banco Central ganhou divisas, mas não ganhou dinheiro, 
apenas trocou moedas e vendeu menos dólares do que comprou. As duas 
transações contem um dos princípios basicos do balanco de pagamentos. 
Sempre que , num determinado período de tempo, os recebimentos do 
exterior superarem os pagamentos, ou seja, houver, supervit comercial, 
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como é o caso dessas duas operações, aumentam não só as divisas , como 
também a quantidade de moeda nacional em circulacao: exatamente a 
diferença de Cr 200 que saiu dos cofres do Banco Central e passou a girar 
na economia.

Isso significa que o país ficou mais rico em Cr 200 milhões? Da mesma 
forma, se as exportações de café tivessem rendido menos dólares do que 
os necessários para pagar pelo petróleo, gerando um déficit comercial e 
diminuindo o dinheiro em circulação, o país teria ficado mais pobre?

A ideologia mercantilista

Essa foi uma das primeiras grandes confusoes conceituais armadas em 
torno do balanco de pagamentos. Durante mais de três séculos, uma 
corrente de pensamento, chamada “mercantilista”, sustentou de que 
sómente através da obtenção de saldos comerciais um país poderia criar 
riqueza e tornar o trabalho de seus assalariados mais produtivo. Um país só 
ficaria rico e poderoso se acumulasse ouro . Exportar mais do que importar 
era a única forma de obtê-lo - além do que podia ser extraído diretamente 
das minas de ouro e prata das colonias. 

 Essa filosofia atendia às necessidades da expansão econômica européia, 
entre os séculos XVI e XVIII e das expedições em conquista do Novo 
Mundo, das Indias. As principais moedas de práticamente todos os países 
eram cunhadas em ligas de ouro ou prata. Na Europa já não existiam 
minas de ouro, mas o conceito de dinheiro-papel ainda não havia sido 
inventado, com a exceção de alguns instrumentos de pagamentos emitidos 
bor banqueiros . Era preciso mais ouro , tanto para montar e abastecer 
as expedições como para permitir o próprio crescimento interno da 

economia e o aumento no número de transações. Também as guerras entre 
as potências colonisadoras demandavam muito ouro. O Rei que tivesse 
ouro tinha o poder de fazer a guerra, montar novas expedições , contratar 
mercenários, e assim se apoderar de mais ouro ainda. Os financiadores 
das expedições, com o ouro obtido, podiam lancar aventuras ainda mais 
ousadas. Assim se enquadra o massacre dos 30 milhões de Incas Maias e 
Astecas , pré-condição do saque , urgente, de seu ouro. Também para as 
populações europeias o mercantilismo era estatizante e absolutista, porque 
depois de obtido do comércio internacional ou da rapinagem, o ouro tinha 
que ser subtraido da circulação para ser entregue á Coroa, na forma de 
impostos reais. 

 O ouro - ou o dinheiro - exerciam um fascínio quase mágico sobre os 
pensadores mercantilistas, que o viam como fonte primordial do poder. As 
mercadorias só serviam como meio de obter ouro. Quem vendia, ganhava, 
porque recebia ouro; quem comprava perdia, porque se desfazia de ouro. 
Só se deveria comprar por necessidade irremediável.

 O mercantilismo durou tanto tempo porque servia tambem aos 
interesses do nacionalismo das Nações Estado, cada qual com uma 
poderosa burguesia mercantil, e as lutas entre elas pelos mercados 
mundiais. Era uma decorrencia lógica do racíocinio mercantilista: se 
um país se enriquecia ao vender mais do que comprava , seus parceiros 
comerciais naturalmente se empobreceriam ao comprar mais do que 
vendiam. Seria possível debilitar uma nação rival, forçando-a a comprar, 
esvaziando suas reservas de ouro e assim diminuindo o poder de seu Rei de 
fazer ou sustentar guerras ou armar expedições de conquista. 
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Mercantilimso e protecionismo

 Depois da Revolução industrial, cada potencia europeia tentava produzir 
dentro do país tudo o que fosse possível, mesmo que a produção fosse 
custosa - como forma de não gastar o ouro. Assim, do mercantilismo 
surgiu o que se chama protecionismo. Assim se enraizou a cultura de que 
importar é um mal necessário. Cada Estado-Nação fechando seu mercado a 
produtos de fora. A França protegia suas industrias com subsidios, para não 
ter que importar ferramentas da sua inimiga e rival comercial Inglaterra. 
A Inglaterra criou as Corn laws, um imposto sobre o miho importado que 
variava cada ano,de forma a nunca prejudicar a produção interna, mais cara 
do que o grão importado. Essa formula foi muito usada pelo Brasil no pós-
guerra, sob o nome de contingenciamento. 

 Há 200 anos, um dos fundadores da economia clássica, David Ricardo, 
demonstrou o equívoco da lógica mercantilista .Mas a crença de que um 
país cria riqueza se tiver saldos comerciais sobreviveu como ideologia e 
ainda domina a percepçao do balanço de pagamentos entre economistas, 
jornalistas, políticos, fazendo parte ao mesmo tempo do senso comum 
e das concepções mais informadas. E o conceito de balança comercial 
que designa estritammente as exportações e importações de mercadorias, 
perdeu o seu sentido implícito original de uma conta idealmente em 
equilíbrio, como os pratos de uma balança, imagem na qual se inspirou( 
Por isso,não confudir o substantivo feminino balança, como o masculino 
balanço de pagamentos,um conceito contábil). Até hoje, a noticia de que 
o Brasil obteve um grande superavit na sua balança comercial, é dada com 
jbilo, pressupondo-se de que se trata de um fato positivo, quando nem 
sempre e assim. 

O trabalho e a criação de valor 

 Ricardo argumentou que o comércio expontâneo entre os dois países 
ou entre dois agentes econômicos, só pode ocorrer se for vantajoso para os 
dois e não apenas para um - o que é uma obviedade - ainda que um possa 
ganhar mais do o outro. Só esse raciocinio já desmonta parte da lógica 
mercantilista.O filósofo alemão Karl Marx demonstraria depois, não estar 
no ouro proveninente das exportações o fator de fortalecimento de um pais 
ou de enriquecimento de seus capitalistas, mas no fato de que para fabricar 
os tecidos e outros bens necessários á expansão mercantil, era intensificada 
a exploração dos trabalhadores nas fábricas, nas minas e nas colonias. Era 
essa super-exploraçao do trabalho que criava valor e não o comércio , que 
apenas trocaria valores.

 Para os economistas clássicos , somente o trabalho poderia criar valor, 
ao enobrecer materiais ,fazer a terra produzir. ao criar instrumentos, 
ferramentas e bens. Mas a mesma quantidade de trabalho podia criar 
mais valor num país se aplicado a determinados produtos, mais fáceis 
de serem produzidos naquele país, comprando outros de países onde era 
preciso menos trabalhoso obtê-los. Aproveitando o que Ricardo chamou 
de vantagens comparativas , oriundas de diferenças climáticas, e de 
fertilidade do solo, ou da existência de melhores jazidas minerais ,ou por 
tradiçao artesanal, ou mesmo porque aquele país ergueu uma unidade 
gigantesca capaz de produzir em maior escala, a um custo menor do que 
de pequenas fabricas. Ou seja, seria possível melhorar a produtividade do 
trabalho, e portanto criar valor adicional, comprando, trocando, e não 
apenas vendendo, como defendiam os mercantilistas.A esse fenômeno 
se chama especialização. Mas os ganhos em produtividade oriundos de 
uma especialização em escala internacional só podem se realizar se existir o 
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interambio de informações, o contato e finalmente a troca de mercadorias.
Na base do comércio internacional está o conceito de especializaçao e de 
uma divisão internacional de trabalho. Quanto maior a especialização, 
maior a produtividade tanto do capital como do trabalho, maior a 
produção por unidade de capital empregado e por hora de trabalho .

 O quadro I reproduz o raciocinio original dos economistas clássicos, 
mostrando como dois países aumentam sua renda com a mesma 
quantidade de trabalho, desde que se especializem e troquem parte de sua 
produção. 

Perdas e ganhos de uma transação

Vejamos como se aplica a teoria da vantagem comparativa nas transações 
de compra de petróleo Venezuelano pela Petrobrás e a venda de café 
brasileiro pela Cacique. Sob a ótica do balanço de divisas,como já vimos, o 
Banco Central não ficou nem mais pobre nem mais rico, apenas aumentou 
suas reservas em moeda conversível, às custas de Cruzeiros. O que é 
interessante para um país crônicamente carente de divisas, porque dá uma 
certa folga ao Banco Central, mas não significa um aumento de riqueza ou 
a criação de valor.Pode ter havido uma sensaçao subjetiva de aumento de 
poder. 

 Mas, e no resto do país? Não teria aumentado a riqueza do país através 
do aumento dos cruzeiros em circulação provenientes desse superavit 
comercial? Dos Cr 200 milhões que o Banco Central despejou no mercado 
ao aumentar suas reservas internacionais em US$ 100 mil? Vejamos se os 
protagonistas diretos das duas transações, a Petrobras e o fazendeiro ficaram 
mais ricos ou mais pobres. A Petrobras comprou petróleo com cruzeiros 
que ganhou vendendo no mercado doméstico os derivados do petróleo 
que ela propria processou em suas refinarias. Portanto a Petrobras so ficarà 
mais pobre se vender os derivados com prejuizo em relação ao custo do 
petróleo importado mais os custos de produção, que incluem custos de 
suas instalacoes, salários de seus empregados e impostos. Ora, é muito 
improvavel que voluntariamente a Petrobras ou qualquer outra empresa 
venda seus produtos com prejuizo. Ao contrário, venderá sempre com um 
lucro, e com o maior lucro possível. Portanto a Petrobras só pode ter ficado 
mais rica - apesar de ter que importar aproximadamente metade de todo o 
petróleo que processa em suas refinarias - porque esse era o objetivo mesmo 
de sua operação, obter lucro. 

QUADRO I- A lógica das vantagens comparativas

Antes do intercambio:Devido a diferenças climáticas, de fertilidade do solo 
e outras, com duas unidades de recursos ( trabalho,capital ou terra), cada 
país consegue produzir:
 
País A  : 3 barrís de petróleo + 2 sacas de café 
País B  : 1 barril de petróleo + 2 sacas de café
Produção total: 4 barrís de petróleo + 4 sacas de café.
 
Com especializaçao:
País A (só petróleo): 6 barrís de petróleo 
País B ( só café)  4 sacas de café
Produção total  6 barrís de petróleo + 4 sacas de café
Ganho em produto: 2 barrís de petróleo .

Divisão equitativa do produto adicional:1 barril a mais de petróleo para 
cada um: A ficaria com 4 barrís ao invés dos 3, B ficaria com 2 ao invés de 
1. Relação de troca correspondente: 2 barrís de petróleo ( de A) por duas 
sacas de café de B, ou 1 barril= 1 saca.
Desde que seja trocado mais de 1 barril de petróleo de A por duas sacas de 
café de B, ainda assim, os dois lados estariam ganhando. O limite inferior 
da relação de troca que faz o comércio possível é portanto 1 barril= 2 sacas.
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 Também do ponto de vista das vanatagens comparativas a Petrobras ao 
importar, em vez de usar petóleo extraído do território brasileiro, porque 
o custo de um barril de petróleo importado da Venezuela ou do Oriente 
Médio, em torno de US$ 20.00 é inferior ao custo de produção de um 
barril de petróleo extraído das águas profundas da Bacia de Campos ( 
em torno de US$ 25 .00). Isso significa que a Venezuela ou os paises 
do Oriente Médio tem uma vantagem absoluta em relação ao Brasil na 
produção de petróleo. É mais barato produzir lá do que aqui. O Brasil, 
no entanto, consegue produzir café a custos inferiores aos da Venezuela, 
devido à maior disponibilidade de terras ferteis. E muito inferiores ao que 
custaria produzir café nos Estados Unido, devido ao clima totalmente 
favorável. Tanto assim, que os fazendeiros norte-americanos nem tentam 
produzir café. 

No exemplo do quadro I, país A tem vantagem absoluta em relação a B 
na produção de petróleo. O país B tem uma vantagem comparativa ( não 
absoluta) na produção de café, na medida em que não é tão improdutivo 
no café em relação a A quanto o é no petróleo e por isso, para B, é 
vantajoso concentrar na produção café, ignoradas outras variáveis,que no 
entanto, não alteram a essencia do raciocinio. 

 Pela lógica das vantagens comparativas, a Petrobras deveria importar 
todo o petróleo que necessita e não investir na extração, muito mais cara, 
de petróleo das águas profundas da Bacia de Campos. Porque a Petrobras 
investe na produção de petróleo doméstico, se importar é mais barato ? 
Isso não apenas reduz o potencial de lucro da Petrobras como, na medida 
em que a Petrobras tente reconstituir a margem de lucro, aumentando seus 
preços, aumenta o custo de vida no país, aumenta o custo de produção 
das empresas. A Petrobrás procura desenvolver o máximo de produção 

nacional, mesmo a custo maior, e compra no exterior apenas um terço 
do petróleo consumido no país, por razões de Estado e não pela lógica 
dos custos comparativos: 1) por ser um combustível de valor estratégico, 
cuja falta pode levar a paralisia industrial, quase todos os paises procuram 
manter uma capacidade de produção doméstica, mesmo a custo maior, 
para não dependerem exclusivamente das importações, que podem ser 
interrompidas a qualquer momento por guerras ou cataclismas; 2) O Brasil 
vive falta crônica de divisas e para importar e preciso pagar em dolares. 
Pode acontecer de a Petrobras ter dinheiro para importar, querer importar, 
porque os preços são mais baratos, mas não poder importar porque o 
Banco Central não tem dolares em suas reservas para trocas pelos cruzeiros 
da Petrobras. Tal foi o empenho dos sucessivos governos brasileiros em 
não depender de petróleo importado que erigiu como meta a busca da 
autosuficiência em petróleo.

 A triplicação do preços de petróleo de uma dia para o outro, em 1973, 
fez com que pela primeira vez na história do Brasil, a balança comercial se 
tornasse estruturalmente negativa, impedindo que comos saldos comerciais 
fossem pagos os encargos da dívida externa. Colocou em risco também 
o mercado da poderosa indústria automobilística no país. O governo, a 
partir da necessidade de sustentação da economia e do próprio regime, que 
se legitimava no sucesso econômico e no crescimento acelerado, forçou 
a ideseqwuagravou de tal maneira obalalevou a Petrobras a pesquisar 
petróleo em águas profundas, nas quais os custos de produção são altos. O 
governo ainda criou o proalcool, um programa de substituição do petróleo 
importado por combustível ainda mais caro que o petróleo doméstico, e 
que monopolizou as melhores terras, encarecendo também a produção de 
alimentos. Essa política energética em desacordo com os principios das 
vantagens comparativas, precipitada pela falta de divisas, contribuiu para o 
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encarecimento e perda de competitividade da economia brasileira, através 
do aumento de preço de seus dois principais combustíveis: o petróleo que 
move as máquinas e o alimento que move os homens.

 Mas apesar de todas as pressoes do governo, a Petrobras ainda procura 
importar o máximo possível, para ter a maior margem possível de lucro 

 Vejamos o que ocorre com a Cacique de Café, que vendeu as 100 
toneladas de café solúvel. Nesse caso ,de novo, vai depender se vendeu com 
muito lucro em relação aos seus custos de produção ou com pouco lucro. 
Tudo depende dos preços obtidos e sua relação com os custos de produção. 
Pode acontecer de os mercados de café estarem muito deprimidos devido 
a uma super-produção mundial, o que é comum com produtos tropicais 
de culturas permanentes, especialmente o café, considerado bebida 
relativamente supérflua. Quando as pessoas estao ganhando bem tomam 
muito café. Em períodos de crise e desemprego nos países ricos, toma-se 
pouco café. Mas os cafezais são árvores que não param de produzir e os 
estoques vão aumentando e também custam para serem mantidos. Assim, 
os exportadores são obrigados a exportar, em momentos de crise, mesmo 
com margem de lucro baixa, especialmente o café em grão.

 Nessas condições críticas de mercado internacional, os produtores 
de café podem baixar seus preços se reduzirem seu custo principal que 
são os salarios dos trabalhadores empregados na produção. Nesse caso a 
exportação de café estará empobrecendo os trabalhadores , em relação 
as rendas anteriores ao rebaixamento de salário, sem necessáriamente 
empobrecer o propreitário dos cafezais ou das fábricas de café solúvel, - um 
caso particular do fenômeno geral descrito por Marx na sua crítica aos 
mercantilistas. Finalmente, pode ainda acontecer, e isso tem acontecido 
com regularidade em nossa história, de o governo dar um subsidio ao 

exportador de café, para compensar uma queda nas cotações internacionais. 
Isso ocorre principalmente quando o governo precisa estimular a 
exportação porque precisa de divisas. Nesse caso, o subsidio vai aumentar 
o ganho do fazendeiro, ou permitir que ele venda com lucro num mercado 
conjunturalmente desfavorável, mas as custas das receitas do tesouro, ou 
seja, dos impostos pagos por todos os brasileiros. Assim essa exportação 
subsidiada estara enriquecendo o fazendeiro e empobrecendo o governo e o 
povo que para impostos em troca de serviços.

Vantagem comparativa e salário

Ter vantagem comparativa ou absoluta em relação a outro país nesta era 
de intensa industrialização, significa, na maioria dos casos, ter custos de 
produção industrial menores, dos quais o principal é o salário. Pode-se usar 
como unidade de medida de valor, o dólar, ainda hoje a unidade de valor e 
meio de pagamento da maioria das transações de mercadorias no mundo. 
O custo do trabalho em dólar de uma unidade de determinado produto é 
dado por três fatores principais: o salário,o número de unidades produzidas 
e a taxa de câmbio.

 Exemplo: o operário brasileiro em média produz o equivalente a 1 
automovel Escort completo a cada dois meses, incluindo a produção das 
peças e materiais mês, seu salário médio é de Cr 1.000,000,00 por mês, e 
a taxa de câmbio Cr 2.000,00/ 1 US$. O custo salarial do automóvel será 
dois meses de salário ou Cr 2.000.000,00 dividido por 2.000,00 Cr/1US$ 
= US$ 1.000,00.

 Suponhamos, agora que o operário norte-americano em média, 
produz dois veículos Escort por mês, devido ao uso de maior número de 



Bernardo Kucinski
Jornalismo Econômico

* 10 *

Para que serve o saldo comercial

equipamento de automação e um melhor treinamento. Dizemos que a 
produtividade na industria norte-americana é quatro vezes maior que a da 
brasileira. No entanto, seu salário será, provávelmente, seis vezes maior, de 
US$ 3.000,00 por mês. Como ele recebe em dólar, não precisamos de taxa 
de câmbio chegar ao custo salarial do veículo americano em dólar. Será 
US$ 3.000.00 / 2 = US$ 1.500.00

 Verificamos que o mesmo veículo pode ser produzido a um custo 
muito mais baixo no Brasil, apesar da menor produtividade, graças aos 
menores salários pagos. É possível demonstrar que quase todos os custos 
da produção, inclusive os custos da matéria prima, são incorporações do 
custo da mão de obra das fábricas que forneceram aquela matéria prima, e 
assim sucessivamente. Portanto o custo do produto industrial é formado, 
fundamentalmente pelo custo do salário. E uma da principais medidas da 
competividade entre os diversos países industrializados é o custo salarial 
por unidade produzida. As empresas norte-americanas perderam mercado 
para as japonesas e alemãs principalmente porque seus salários aumentaram 
muito mais do que sua produtividade. Os alemães aumentaram a produção 
sem grandes aumentos de salários, graças ao fluxo enorme de refugiados 
da Alemanha Oriental . Os japoneses graças á sua cultura de subserviência 
e disciplina , aceitaram salários menores ao mesmo tempo em que 
aumentaram dramáticamente sua produtividade revolucionando métodos 
de produção e administração de estoques.

 Se um produto estiver saindo mais caro do que o seu similar 
produzido em outro país pode-se tanto aumentar a taxa de câmbio, ou 
seja, desvalorizar a moeda nacional, como tentar reduzir salários. Se o 
cruzeiro fosse subitamente desvalorizado em 50 por cento, passando a 
valer Cr 3.000,00 por dolar, o custo salarial do veículo produzido pela 

Ford brasileira cairia para Cr 2 000.000,00/ Cr 3.000,00/ 1US$ = US$ 
666,66. Se a taxa de câmbio fosse mantida mas o salário rebaixado para Cr 
800,000,00 por mês, o custo salarial do veículo seria Cr 1.600.000,00/ Cr 
2.000.000,00 = US$ 800,00. Da mesma forma, o exportador brasileiro de 
café receberá Cr 21.000.000,00 por cada tonelada de café vendido a US$ 
7.000,00, se a taxa for Cr 3.000,00 /US$ 1, ao invés dos Cr14.000.000,00. 
Por isso, exportadores estão sempre clamando por uma desalorização do 
cruzeiro em relação às principais moedas estrangeiras. Por uma taxa de 
câmbio que lhes dê mais cruzeiros pelo mesmo dólar ou Libra esterlina. 
Se os custos domésticos , especialmetne salários, não mudarem muito, eles 
obtem um aumento de lucro significativo.

 Como é difícil rebaixar salários, até por motivos contratuais, o que o 
governo faz é simplesmente impedir que eles sejam reajustados enquanto 
todos os preços sobem, inclusive o preço do dólar. O resultado final é o 
mesmo em qualquer dos três caso, a redução do valor do salário medido 
em moeda estrangeira, a redução do poder de compra de bens produzidos 
no exterior ou da capacidade de viajar.

Termos de troca

Se existem vantagens economicas em exportar o que se produz barato, 
para poder importar o que seria caro produzir aqui,porque a maioria dos 
paises “agro-exportadores”, ao invez de acumular cada vez mais patrimônio, 
aumentar sua capacidade de investimento, foram se tornando cada vez mais 
pobres no cenario mundial, em comparação cm os paises industrializados ? 
Numa das muitas teorias para explicar esse sub-desenvolvimento cronico, 
de Raul Prebisch , um dos fundadores da Comissão Econômica para a 
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América Latina (CEPAL) atribuia o empobrecimento latino-americano a 
uma queda constante no valor das exportações dos paises periféricos, em 
comparação com as exportações dos paises industriais para esses países 
periféricos. A essa relação entre os preços das exportações e os preços das 
importações chama-se termos de troca. 

 Suponhamos que com o valor da exportação de mil sacas de café o 
Brasil pudesse importar um foguete meteorológico dos Estados Unidos 
em 1970. E que, em 1990 o preço desse foguete tivesse subido 20 por 
cento enquanto o valor do café subiu apenas 5 por cento. Se o Brasil 
só exportasse café e so importasse foguetes meteorológicos, diriamos 
que entre 1950 e 1970 houve uma queda nos termos de troca de nossas 
exportações. Termos de troca só tem sentido como um par de índices 
medindo a evolução desse poder de compra entre dois momentos. Primeiro 
transformamos as duas séries de preços, das exportações e das importações 
em índices que começam com 100. O termo de troca no momento inicial 
portanto , será 100, dado pela relação índice de preço das exportações/
índice de preço das importações x 100. No segundo momento dividimos 
o novo índice de preço das exportações pelo novo índice de preço das 
importações e multiplicamos de novo por 100. No caso do foguete, o 
os termos de troca em 1970 será:( 105/120 ) x 100 =87,5. Dizemos que 
houve uma queda de 12.5 por cento nos termos de troca ( de 100 para 
87.5).

A relação inversa (120/105), mede quanto mais de café será preciso para 
comprar o mesmo foguete: 114 sacas em vez das 100 de vinte anos antes.

 Claro que pela teoria das vantagens comparativas, chegaria um ponto em 
que o trabalho e o capital investidos na fabricação do foguete aqui mesmo 
seria equivalente ao exigido para o plantio colheita e beneficiamento de 

mil sacas de café. Cessaria a troca comercial e a divisão internacional do 
trabalho. Mas, mesmo antes desse ponto ser atingido, já houve diminuição 
gradual nas vantagens comparativas do Brasil e aumento nas dos seus 
parceiros comerciais - houve diminuição na nossa renda oriunda do 
comércio e da capacidade de gerar excedentes, de investir de se desenvolver. 
No entanto, o fenomeno pode ser ainda mais grave pois, como vimos, 
a política interfere continuamente na economia. Se, por exemplo, o 
governo norte-americano proibir suas emprsas fabricantes de satélites 
meteorologicos de transferirem sua tecnologia ao Brasil, ficaria muito 
dificil fabrica-los aqui. O custo de fabrição aqui se tornaria de repente 
muito mais alto, porque toda a tecnologia, em vez de ser comprada, teria 
que ser reinventada. Há portanto o poder politico já cristalizado, sobre 
a tecnologia, sobre a moeda, sobre os mecanismos de comércio, que 
interferem na lógica economica e criam sua propria lógica. 

 Tudo isso acontece em maior ou menor medida, como veremos adiante. 
No entanto, além de arranhar a lógica formal, pois se há comércio 
internacional por definição há vantagens para os dois parceiros , a 
teoria original do declinio secular dos termos de troca, como fator geral 
e importante do nosso subdesenvolvimento, não foi corroborada por 
pesquisas posteriores que se utilisaram de instrumentos analiticos mais 
sofisticados e séries historicas mais longas. A própria alta do petróleo, 
uma matéria prima produzida em sua maior parte por países periféricos, 
erodiu a teoria da queda secular dos termos de troca, apesar de as pressoes 
permanentes do centro contra essa alta, mostrarem que forças políticas e 
ate militares, influem nos preços. Sabe-se hoje que períodos de queda nos 
termos de troca são seguidos por periodo de alta. Há grandes oscilações 
nos termos de troca, em geral com efeito danoso amplificado na fase de 
queda por ela coincide com outros fatores de crise , com altas anomalas em 
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taxas de juros, tornando os países periféricos ainda mais vulneráveis.Mas, 
num arco grande de tempo, o grau de declinio nos termos de troca dos 
produtos basicos agricolas, como café, cacau, cha, não basta para explicar 
o sub-desenvolvimento. Além disso, caiu acentuadamente a participacao 
dos produtos agricolas basicos no total das exportações de países periféricos 
semi-industrializados ou de renda média. Nas exportações do Brasil, essa 
participaço caiu de 63 por cento em 1960 para apenas 12 por cento em 
1984. Os proprios paises centrais tornaram-se grandes exportadores de 
commodities, graças a uma produtividade agrícola superior e subsídios. 

 No entanto, houve queda acentuada dos termos de troca em periodos 
especificos. Em certos sub-periodos, em certos momentos de crise do 
sistema, como em 1929 e em 1973, houve quedas dramáticas nos termos 
de trocas que desorganisaram bastante algumas economais periféricas, 
com resultados funestos para a economia desses países. Mas as causas 
se relacionam muito mais com a condição de economias dependentes, 
impedidas de participar das decisões tomadas peloc entro, do que com 
eventuais leis históricas de queda de termos de troca. Entre 1929 e 1933, o 
índice de preços das exportações brasileiras caiu em 27 por cento enquanto 
o índice de preços das importações subiu ligeiramente, em 9 por cento. 
O resultado foi uma queda de quase 40 por cento nos termos de troca do 
Brasil. Entre 1976 e 1980, deu-se nova queda, devido especificamente ao 
aumento do preço de petróleo, que é produzido majoralmente por países 
periféricos. Estima-se em 10 a 16 por cento a queda nos termos de troca 
dos países periféricos durante a década de 80, dependendo dos critérios de 
classificaçáo utilizados, ao mesmo tempo em que houve um aumento de 12 
por cento nos termos de troca dos países industrializados. 

 

A teoria da troca desigual 

Uma teoria um pouco mais sofisticada e por enquanto mais aceita 
sobre os eventuais efeitos do comércio internacional como mecanismo 
de empobrecimento dos paises periféricos foi formulada por Arghiri 
Emmanuel , sob o nome de troca desigual. Variantes da teoria foram 
defendias por Andre Gunder Frank, Samir Amin e Ruy Mauro Marini. 
A teoria da troca desigual diz que as trocas entre o centro e periferia são 
essencialmente desiguais porque a mesma quantidade de trabalho na 
periferia e paga muito menos, em termos de bens, alimentos, serviços, do 
que no centro. O trabalho, como dissemos é um dos principais recursos 
de produção e o principal determinante de seu custo. E a sua remuneração 
por tempo de trabalho, o salário, varia muito, podendo ser até cem vezes 
menor num país periférico do que num país central. Mesmo descontando 
as diferenças de produtividade do trabalho, descontando o fato de que 
em países periféricos o valor adicionado pelo trabalhador em uma hora de 
trabalho em geral é inferior ao adicionado pelo trabalhador em um país 
altamente industrializado, permanecem enormes discrepancias. Assim, 
os paises periféricos trocam produtos nos quais foi aplicado muito mais 
trabalho por outros que tiveram muito menos horas trabalho, para o 
mesmo valor. Continua a haver vantagem comparativa ( porque continua 
sendo muito mais barato produzir aquele produto naquele pais), e pode 
se manter inabalavel o termo de troca, mas nem por isso deixou de 
haver perda de valor nesse tipo de comércio, se o valor for medido como 
quantidade de horas de trabalho necessarias para produzir aquele produto. 
O comércio das trocas desiguais seria um canal de transferencia de valor, 
o principal canal da relação imperialista. Na teoria de Emmanuel, não 
importa se o pais periférico só produz matérias primas agrícolas. O que 
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importa é o nivel de salário em relação aos salarios de paises ricos. Sua 
teoria utiliza-se de dois conceitos: o conceito de que é o trabalho que criar 
valor, e o conceito de que apesar dos salarios serem desiguais, as taxas 
de lucro nos sistema capitalista tendem a se equalizar. Isso significa que 
se um capitalista pode pagar salarios bem menores num pais periférico, 
podera exportar mais barato, tendo a mesma taxa de lucro para seu capital 
do que se estivesse produzindo numpais rico,central. Como resultado, 
toda a produção do país periferico é desvalorizada, e portanto capitaliza 
muito menos, gera muito menos excedente e menos renda no pais. Tal 
sistema se manifesta também na forma de uma distribuição das rendas da 
produção extremamente desigual, ficando uma parte diminuta das rendas 
nacionais para os que vivem de salários, e uma parte grande para os que 
recebem lucros, alugueis e outras rendas de capitais. São estes os detentores 
dos meios de produção,os que decidem se há ou não ganho na troca 
internacional. Mesmo desvalorizada por uma relação de troca desiguala, 
a troca será vantajosa para os que detem os meios de produção se houver 
suficiente copncentraço da renda em suas mãos. Por isso,as economias de 
países periféricos se caracterizam por uma distribuição de renda bastante 
polarizada.

A balança comercial do Brasil

Destaca-se a balança comercial do Brasil em quase toda a sua história 
e especialmente nos últimos 15 anos, pelo grande superavit, da ordem 
de US$ 16 bilhões por ano, um dos maiores saldos comerciais de todo o 
mundo, logo após os saldos espetaculares do Japão e da Alemanha. No 
capítulo 5, mostraremos que esse foi o resultado de uma política economica 

formulada para gerar recursos para pagar a dívida, que simultâneamente 
levou ao empobrecimento da população, à hiperinflação e à devastação de 
nosso ambiente e seus recursos naturais, numa reprodução das primeiras 
devastações do pau-Brasil. No entanto, esses superavit é enaltecido como 
uma vitória e uma medida de sucesso econômico, quando ele apenas mede, 
num país periférico, ainda não desenvolvido, a renúncia á imporação de 
bens de capitais, máquinas, instrumentos e aparelhos médicoe e científicos, 
vitais ao desenvolvimento. Toda a apresentação da balança comercial no 
Brasil é operada através de um artifício ideológico que consiste em 

destacar isoladamente o desempenho superavit comercial como grande 
vitória, e omitir o desempenho simétricamente negativo da balança de 
serviços - o que seria então, pelos mesmos critérios, a grande derrota. Mas 
que tem que ser silenciada, para não se tirem as conclusões obvias entre as 
duas contas, que não se dispute nem a legitimidade e necessidade de servir 
a dívida e nem a legitimidade do grande superavit comercial. Superavit 
comercial num país cartente de investimentos em bens de capital, é um 
desatino econômico. 

 A medida da falta de investimentos, decorrencia desse superavit 
comercial, está na estrutura de nossas exportaçes. Apesar de diversificadas, 
houve um retrocesso na participaço dos manufaturados na década de 80 e 
metade das exportações brasileiras ainda se constitui de produtos primarios 
em forma bruta ( chamados produtos básicos) ou semi-processado 
(chamados industrializados e semi-manufaturados),destacando-se com 
vendas da ordem de US$ 1 a 4 bn por ano, o oleo e farelos de soja, café, 
polpa e papel,suco de laranja, minério de ferro, alumínio e produtos 
siderúrgicos. Com vendas da ordem de US$ 400/700 milhes por ano 
exportamos carne, cacau, açucar , frangos,polpa e papel,e fumo. Entre 
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os semi-elaborados destacam-se o papel e celulose e o suco de laranja, 
em cujas produçoes o Brasil tem enorme vantagem comparativa dada a 
velocidade de crescimento das árvores, superior a dos países temperados ou 
de clima frio. As exportações de produtos manufaturados tem aumentado 
menos nos ultimos anos á medida que o país não se modernizou em 
virtude da crise do endividamento perdendo mercados de manufaturados 
importantes, entre os quais calçados, texteis e veículos.

 Para obter o superavit comercial com o qual é pago o juro da dívida 
externa, foram reduzidas ao mínimo essencial as importações brasileiras, 
através de uma plítica fortemente recessiva que desestimula o investimento 
ao impedir o crescimento econômico. As importações so constituidas 
em sua maior parte de matérias primas não produzidas no Brasil , muito 
mais do que de bens de capital. A própria estrutura das importações acusa 
uma economia vulnerável em materiais primários essenciais e pouco 
voltada ao investimento tecnológico e à pesquisa agrícola, persistindo 
hábitos alimentares herdados de outros climas e ambientes. O Brasil 
importa pigmentos e resinas químicas, o potássio necessário para 
fertilizantes,concentrados de cobre, carvão de pedra. O Brasil também 
importa metade do seu consumo de petróleo e a maior parte do que 
consome em trigo, dada a vantagem comparativa de países de clima 
temperado , como Argentina,Canadá e Estados Unidos, na produção de 
trigo (ver o quadro II).

Leitura Adicional: 

MARINI, Ruy Mauro.Dialética de la dependência:la economia exportadora.” In: Sociedad y 
Desarrollo. 1,janeiro-março de 1972. 35-80. 

OLIVEIRA, Francisco de. A economia da dependência imperfeita. Ed. Graal.Rio de 
janeiro, 1977,”a Ed. 

CARDOSO,F.H. e FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento Economico na 
América Latina. Rio de janeiro, Paz e Terra, 1970. 

QUADRO II- comércio exterior do Brasil -1989 em us$ milhões

Principais Produtos 
De Exportação    De Importação
Café   4.229  Petróleo   3.753
Veículos e peças  3.054   Produtos químicos  2.468 
Prod. siderúrgicos   2.352   Carvão    640
Soja    2.023   Bens de capital   487
Minério de ferro   1.891   Metais não ferrosos   441 
Suco de laranja   1.144   Prod. siderúrgicos   420
Aluminio   1.071   Trigo em grão   420
Papel    684   Instrumentos e apar.  723
Polpa    618   Polpa    400
Fumo    511   Plásticos e borracha   629
Carne bovina   374   Peles e couros   336
Açucar    345   Adubos e fertilizantes  282
Carne de frango   232   Sal enxofre e terras   155
 
Fonte: Banco Central
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A conta de serviços: a conta da dependência

Na conta de serviços do balanço de pagamentos, negativa durante todos 
os cinco séculos de história do Brasil, temos um retrato de corpo inteiro de 
alguns mecanismos indiscutíveis de dependência.Se não há consenso entre 
os estudiosos sobre a natureza e a intensidade dos processos de apropriação 
da renda nacional através do comércio de mercadorias, no caso das rendas 
do capital, juros, lucros e royalties, são auto-evidentes a escala e a natureza 
desses processos. A conta de serviços também reflete a permanencia, sob 
formas novas, dos instrumentos antigos de dominaçao das colonias do 
Novo Mundo pelas potencias europeias, entre os quais o monopólio da 
navegação e do comércio, e o controle dos mercados financeiros. Muitos 
marcos de nossa história se referem a esse controle, desde a exclusividade 
do transporte maritimo para navios portugueses, decretada pela Coroa 
portugesa em 1571, e os Os Navigation Acts de 1651,impondo o 
monopólio inglês no suprimento de escravos para as Américas,até a 
abertura dos portos á manufatura inglesa em 1822. 

 A Conta de Serviços registra todos os pagamentos por serviços e bens 
não materiais, como filmes de cinema, serviços de seguro, hospedagem, 
transportes, assinaturas de jornais e revistas, passagens aéreas, royalties e 
assistência técnica. Bens ou serviços nos quais a base material é um meio 
de transferencia de um valor essencialmente intelectual ou artístico ou 
profissional. Em alguns casos, como na compra de uma revista estrangeira, 
ou de disquetes de um computador carregados com programas de sofware, 
a classificação entre serviço ou mercadoria é arbitrária. Com a revolução 
da micro-eletrônica, o comércio internacional de serviços ganhou 
maior importancia. Atualmente, o comércio internacional de serviços 
totaliza quase US$ 800 bilhões, ou 1/5 de todo o comércio mundial, em 
comparação com apenas 6 por cento em 1970. Contribuiram para essa 
escala dos serviços, três fatores: 1) o crescimento do setor serviços dentro 

de cada economia à medida que ela se moderniza, chegando a representar 
65 por cento do PIB nos países altamente industrializados; 2) a maior 
internacionalização e globalização da produção, demandando mais trocas 
e transações financeiras; 3) a desordem monetária internacional, após o 
colapso do dólar, multiplicando as transações financeiras.

 Ttanto serviços como mercadorias fazem parte de uma mesma grande 
categoria do balanço de pagamentos, as transações com contrapartida, 
nas quais a cada pagamento corresponde a contrapartida de uma 
mercadoria ou uma prestaço concreta de serviço.

 Por imposição do Fundo Monetário Internacional (FMI), a conta de 
serviços inclui também os pagamentos de lucros do capital estrangeiro e 
juros da dívida externa, apesar de nenhum dos dois serem contrapartida e 
apesar de os movimentos de capitais , em geral, constarem de outra conta, 
a conta de capitais. O motivo é simples, e exemplifica o uso do balanço 
de pagamentos como instrumento normativo: de acordo com o artigo VI 
seção 3 do Tratado de adesão ao FMI, os países membros podem restringir 
ou limitar o movimento de capitais, mas não podem fazer o mesmo 
com os pagamentos de transações correntes com mercadorias e serviços. 
Como os pagamentos de juros estão entre os mais altos do balanço de 
pagamentos dos países periféricos, é muito forte a tentaçao dos governantes 
de restringir esses pagamentos sempre que há uma crise cambial. Esta foi a 
forma encontrada para dificultar estatutariamente e criminalisar qualquer 
tentativa de limitação nos pagamentos de juros. 

 Não podendo chamar os juros e dividendos de pagamentos por serviços, 
já que os emprestimos ou investimentos deram-se no passado, não havendo 
no presente contrapartida de bem ou serviço por cada pagamento de juro 
ou dividendo,criou-se um neologismo para designar essas transações: 
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pagamentos por serviço de fatores. A justificativa é a de que o capital é 
um fator de produção, ao lado da terra e do trabalho. Ao usar a palavra 
serviços, o neologismo se presta ao objetivo ideológico duplo de por um 
lado legitimar a inclusao desses pagamentos na conta de serviços e por 
outro permitir o descarte das expresses juros e dividendos, tão claras e 
expressivas. Nos textos mais manipulados sobre balanço de pagamentos do 
Brasil, e na maioria das tabelas consolidadas das contas nacionais não se 
encrevem juros e dividendos, e sim pagamentos por serviços não fatores, 
expresso que raramente se encontra nas contas nacionais e balanços de 
pagamentos de países mais desenvolvidos.

 O quadro III dá as receitas e despesas dos três principais itens da conta 
de serviços de 1989: juros, lucros e dividendos e transportes. Cada um, 
constituido de entradas e saidas. O Brasil recebeu em 1989 US$ 1.304,2 
de juros, básicamente pelos depósitos de divisas que é obrigado a manter 
em bancos no exterior como garantia de seu comércio exterior; mas pagou, 
no mesmo período,oito vezes mais, ou US$ 10.937,1 , devido ao grande 
porte de sua dívida externa. A conta líquida de juros foi deficitária : - US$ 
9.632,9 Entre 1981 e 1991, o Brasil pagou a bancos estrangeiros nada 
menos que US$ 112 bilhões a título de juros de uma dívida externa. A 
dívida foi contraída pelos governos militares , espeilamente entre 1972 e 
1976, em condioes legais discutíveis e com clausulas contratuais lesivas. 
Esse valor dodsjuros pagos nesses dez anos corresponde a um terço do 
valor de tudo o que os brasileiros produzem durante um ano de trabalho. 
E corresponde a tres vezes o valor da propria dívida no incio desse período. 
Depois de pagar toda essa quantia, a dívida inicial ainda triplicou para 
US$ 120 bilhões,tornando-se num fardo permanente a exigir cada mês, o 
pagamento de cerca de U$S 1 bilhão, o que praticamente metade do valor 
total das exportações brasileiras. 

Sómente no pós-guerra, de 1945 a 1992, foram remetidos do Brasil para 
o exterior US$ 134,59 bilhões, em juros de dívida externa,já descontados 
juros recebidos. As remessas de lucros e dividendos das empresas 
estrangeiras sediadas no Brasil consumiram mais US$ 17,95 bn, o que 
significa que a remuneração do capital estrangeiro, sem incluir itens de 
menor peso como royalties e remessas disfarçadas, totalizou US$ 152,5 
bilhões, valor muito superior ao saldo comercial acumulado no período, 
de US$ 110,1 bilhões. Trata-se de uma apropriação substancial da renda 
nacional, numa escala capaz de prejudicar decisivamente a capacidade de 
investimento. Nessa escala, nunca há dólares suficientes no Banco Central. 

 Entre os serviços genuinos, demandando no entanto pagamentos 
pesados ,está o de transportes, com gastos da ordem de US$ 2.8 bn por 
ano e receitas de apenas US$ 1,3 bn. Em toda a história do Brasil, e 
com maior enfase aidna no após-guerra, tem sido assimetrica a conta de 
transportes, com as despesas sobrepujando em muito as receitas.

QUADRO III-A CONTA DE SERVIÇOS DO BALANÇO DE 
PAGAMENTOS DO BRASIL-1989 

( em US$ milhões)

   Creditos  Débitos  Líquido
1- Juros   1.304,2   -10.937,1  -9.632,9
2- Lucros e dividendos  0,7   -2.914,6  -2.913,9
3- Transportes   1.349,8   -2.801,6  -1.451,8

4- Outros (Líquido)      -1.331,9
5- Conta de serviços (1+2+3+4)     -15.330,5 
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A conta de serviços: a conta da dependência

As remessas por pagamentos de lucros das empresas estrangeiras 
instaladas no Brasil cresceram substancialmente após a crise da dívida, 
porque essas empresas deixaram de reinvestir seu lucro, preferindo otimizar 
as remessas. Mais adiante veremos que se trata de uma remessa equivalente 
a quase 15 por cento do estoque de capital estrangeiro. A esse ritmo, em 
apenas 6 anos, foi remetido - apenas a titulo de lucros - todo o capital 
originalmente investido.Incluem-se em “outros”, pagamentos por royalties, 
da ordem de US$ 80 milhões por ano, gastos do governo com suas 
embaixadas da ordem de US$ 300 milhões por ano e seguros, da ordem de 
US$ 70 milhões por ano.

 É na estrutura conta de serviços que se verifica o grau de 
desenvolvimento de uma economia , seu grau de dependência em 
tecnologia de fora. Na conta de serviços da Inglatera,que eles denominam 
de conta do comércio invisível, aparecem como receita os itens que para o 
Brasil representam , entre os quais juros e lucros:

QUADRO IV-CONTA DE SERVIÇOS DA INGLATERRA - 1987. 

(Valores liquidos em US$ milhões) 

1- Serviços financeiros   15.000
2- Lucros e juros   8.200
3-Serviços do governo   -2.500
4-Transportes e aviaçao   -2.500
5-Viagens    -1.200

Fonte: Leake, Andrew. Economic briefs on international trade, 1990. Londres. The Economist.
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Capítulo 3

Paradoxos do investimento estrangeiro

Presença e percepção do investimento estrangeiro

Nos anos 50, o investimento estrangeiro chegou a ser considerado pelo 
pensamento nacionalista no Brasil e na América Latina, como um dos 
principais mecanismos de extração da renda da economia e sua remessa 
para o exterior. Principalmente, por usufruir uma taxa de lucro média 
da ordem de 15 por cento do capital ao ano, superior à usual nos países 
centrais e à média das empresas brasileiras. Os apologistas do capital 
estrangeiro, por outro lado, defendiam a tese de que sómente como aporte 
de capital estrangeiro podia-se romper o que consideravam um circulo 
vicioso de pobreza-baixa produtividade- baixa taxa de poupança- baixo 
investimento e, portanto, permanencia da pobreza. 

São duas as questões centrais. A primeira, é a taxa de poupança: se ela 
fosse de fato pequena, os apologistas do capital estrangeiro poderiam estar 
certos. Mas o seu argumento é um sofisma, porque a taxa de poupança 
só não é suficiente para gerar o desenvolvimeo auto-sustentado porque 
uma parte excessiva dela é remetida para fora, na forma de rendas do 
capital estrangeiro. Do ponto de vista das rendas, portanto, a presença do 
capital estrengeiro mais impede do que estimula o desenvolvimento auto-
sustentado.Pode-se demonstrar , também, que o investimento estrangeiro 
práticamente não traz divisas.

Mas a equação se inverte quando se considera a segunda questão central, 
a de que o capital estrangeiro detem o monopólio das novas tecnologias , 
de que essa produção hoje se dá em escala mundial através de uma divisão 
e repartição de tarefas de que toda economia tem que fazer parte, para 
pertencer à modernidade economica. O capital estrangeiro dissemina essas 
novas tecnologias e portanto contribui para a alavancagem dos meios de 
produção. 

Mas, a contribuição especifica do investimento estrangeiro ao balanço 
de pagamentos, ao contrário do que propaga a ideologia prevalecente e o 
senso comum , é negligivel a curto prazo e potencialmente negativa a longo 
prazo.Vejamos como um investimento estrangeiro, fácilmente se torna em 
mecanismo de sucção de rendas nacionais:

 Suponha que a Sony do Japao decida instalar uma subsidiaria no Brasil, 
de custo estimado em US$ 100 milhões, com faturamente anula de US$ 
100 milhões, dos quais 25 por cento destinados à exportação. A Sony 
Japão compra os dolares necessarios no mercado de câmbio intrnacional 
ou levante um empréstimo, e transfere esses dolares para o Banco Central 
do Brasil, que lhe fornece os Cruzeiros correpondentes e um registro de 
investimento de capital estrangeiro no valor de US$ 100 milhões. Com 
basse nesse registro, A Sony poderá remeter ao Japão todos os anos, até 12 
por cento de seu capital, a título de lucro ou mais , pagando uma sobre-
taxa sobre o que exceder os 12 por cento.

De posse dos cruzeiros a Sony Brasil compra terrenos, contrata pessoal e 
importa as maquinas , a maioria delas do Japão e da propria Sony japonesa. 
Para pagar pelas máquinas importadas, compra a moeda estrangeira do 
Banco Central do Brasil, pois a Sony Brasil é uma empresas residente no 
Brasil. Suponhamos que cerca de 80 por cento do capital foi gasto na 
compra dessas maquinas da Japão. 
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Aqui já temos o primeiro fenômeno importante do investimento 
estrangeiro: O Japão incorreu num déficit de US$ apenas 2o milhões no 
seu balanço de pagamentos porque em decorrencia do investimento da 
Sony no Brasil exportou US$ 80 milhões a mais em maquinas japonesas. A 
Sony recebeu um certificado de registro da capital estrangeiro no Brasil 
de US$ 100 milhões, que lhe permitirá enviar ao Japo de início até US$ 
12 milhões a título de lucros, sem pagar sobre-taxas. No Brasil, houve 
uma importante mudança patrimonial, o total dos capitais japoneses no 
Brasil aumentou em US$ 100 milhões; além do direito de remessa de 
lucros,a Sony adquiriu o direito de repatriar US$ 100 milhões se decidir, 
por exemplo, fechar ou vender sua fábrica, e o Banco Central terá que 
lhe fornecer as divisas necessárias, apesar de a empresa ter internalizado 
efetivamente apenas US$ 20 milhões líquidos. Por isso, considera-se que 
o estoque de investimento estrangeiro em um país é uma forma de dívida 
externa na qual não somos devedores do valor, mas de sua representaço em 
dólares - as divisas necessárias em caso de repatriacão . 

Os efeitos de longo prazo 

Passado o impacto positivo inicial do investimento, vejamos seus efeitos 
permanentes, supondo que a empresa importe da Sony Japão cerca de 15 
por cento do valor dos componentes do produto, e que sua taxa de lucro 
seja de 15 por cento do capital, dos quais a Sony remete 10 por cento 
aos seus acionistas no Japão e reinveste o resto. São parametros típicos de 
uma multinacional operando no Basil. Os efeitos diretos e permanentes 
da presença da nova fabrica no balanço de pagamentos serão ( em US$ 
milhões):
Exportação de 25 % de US$ 100 milhões   + 25 
Componentes trazidos da Sony Japão (15%)   - 15 
Remessa de 10% de lucros     - 10
Saldo de balanço de pagamentos    zero 
Efeitos secundários      -6.5
Saldo de balanço com os efeitos secundários   -6.5

Os efeitos secundários vem com o aumento induzido no Produto Interno 
Bruto,que por sua vez provoca um aumento geral nas importações. Os 
calculos de um dos maiores apologistas do capital estrangeiro, Ernane 
Galveas, indicam que para cada US$ 100 investidos o Produto Interno 
Bruto aumenta US$ 64,00 ( relação produto/capital de 0.64) e as 
importações em US$ 6,6 . 

 Com esses é negativo o efeito geral no balanço de pagamentos. No 
entanto, a partir do segundo ao, graças à taxa de lucro de 15 % ao ano 
sobre o seu capital, a Sony,após remeter dividendos razoáveis aos seus 
acionistas reinveste 5 por cento .O reinvestimento é registrado pelo Banco 
Central como se fosse capital trazido do Japão, gerando novos direitos de 

QUADRO V- Balanço de pagamentos da instalação de uma fabrica 
( em US$ milhões) 

Entrada de capitais do Brasil:
  Investimento da Sony    +100
Balança comercial do Brasil:
  Importação das máquinas   -80
Saldo no balanco de pagamentos do Brasil   +20 

Balança comercial do Japão:
Exportação adicional de máquinas    +80 
Investimento decapital no exterior    -100
Saldo no balanço de pagamentos do Japão   -20
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remessa de lucros. Por haver reinvestido 5 por cento, a Sony aumentou 
todos os seus valores, de exportação, lucros, na mesma proporção , O 
resultado direto em balanço de pagamentos, portanto, continuará sendo 
nulo, mas em menos de oito anos a Sony Japão já terá recuperado , 
sómente a titulo de dividendos, o capital equivalente ao seu investimento 
inicial, sem contar os lucros dos componentes que vendeu à Sony Brasil 
de componentes e máquinas. Todos esses ganhos da Sony japonesa 
representam pra o Brasil perda de divisas, pois são pagos em moeda 
estrangeira. E mais, em menos de dez anos, o capital registrado da Sony 
Brasil já terá aumentado em 50 por centro. Em 15 anos , terá dobrado. E 
terá dobrado o seu direito de repatriação , caso decida vender a fábrica .

 Basta haver uma intensificação da remessa de lucros, o que ocorre em 
momentos de crise política ou incerteza econômica, e o balanço se torna 
negativo. Em fases de recessão, não havendo investimento, também 
aumenta a parcela remetida do lucro, mas isso pode ser compensado 
comuma maior propensão a exportar. Por outro lado, em períodos de 
muita expansão do mercado doméstico, diminui a propensão a exportar e, 
novamente o balanço de divisas pode se tornar nulo ou negativo. 

 Pode haver, em tese , economia de divisas, e portanto uma contribuição 
ao balanço de pagamentos, pelos efeitos indiretos da presença da nova 
fábrica, principalmente pelo que deixa de ser gasto na importação de bens, 
que passaram a ser produzidos no Brasil. Essa é a lógica proclamada da 
política de substituição das importações, que vigorou em muitos países 
periericos, inclusive no Brasil em todo o pós-guerra.No exemplo da 
fábrica da Sony , a economia poderia chegar em tese a 70 por cento do 
valor, a parcela da produção colocado no mercado doméstico. Mas, de 
novo, se forem bens supérfluos, ou que criam habitos ou um estilo de vida 

dispensáveis, como foi o caso da poderosa industria automobilística, que 
levou ao abandono do transporte de massa e das ferrovias, e ao aumento do 
consumo de petróleo,que também precisou ser importado, trata-se de uma 
demanda que precisou primeiro se criada e depois atendida.

O milagre da multiplicação do investimento estrangeiro

 Em 1951 ,o primeiro levantamento abrangente de registro de capital 
estrangeiro no Brasil concluiu que a reaplicação de lucros havia sido a 
principal fonte desse capital. Dos US$ 1.54 bilhões registrados em 1951, 
apenas US$ 760 milhões haviam efetivamentre entrado no país, sendo 
os US$ 780 milhões restantes, resultado de reinvestimento de lucros 
gerados aqui mesmo. Esse levantamento provocou grande impacto na 
opinião pública da época, polarizada entre nacionalistas e conservadores, 
por mostrar ao mesmo tempo a alta taxa de lucro do capital estrangeiro e 
a sua baixa contribuição ao balanço de pagamentos. Vinte anos depois o 
estudo foi atualizado,concluindo que entre 1947 e 1971 os investimentos 
estrangeiros efetivamente entrados no Brasil somavam apenass US$ 1.61 
bilhões, e os reinvestimentos US$ 1.24 bilhões. Do estoque total de US$ 
4,14 bilhões de capital estrangeiro registrado em 1971, apenas US$ 2,2 
bilhões haviam efetivamente entrados em toda a nossa histria.Dos US$ 
36,7 bilhões registrados em 1991, apenas US$ 25,5 bilhões efetivamente 
foram trazidos de fora na forma de moeda estrangeira on bens de capital

 Se considerarmos as remessas de lucros desse capital, que totalizaram 
US$ 17,95 bilhões entre 1945 e 1992 a contribuição direta líquida do 
investimento estrangeiro ao balanço de pagamentos

em meio século, foi de apenas US$ 7,5 bilhões, ou cerca de US$ 150 
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milhões por ano em média. Se forem descontadas outras remessas, como 
pagamentos por royalties,patentes e assistência técnica, que hoje somam 
cerca de US$ 300 milhões por ano, a contribuição final direta é nula ou 
negativa .

Investimento estrangeiro e desenvolvimento. 

É importante entender o investimento estrangeiro com uma das muitas 
formas de investimento e portanto um ato de aumento da capacidade 
produtiva. Distingue-se do investimento com capital doméstico porque 
não precisou disputar esses recursos do consumo ou da poupança 
doméstica. Isso significa que o investimento estrangeiro aumenta a 
capacidade de investimento do país, e portanto de desenvolvimento de 
suas forças produtivas, para um mesmo nivel de popupança doméstica. 
Em certas situações de absoluta ausencia de poupança interna, como 
ocorreu na Europa no final da segunda guerra mundial, o investimento 
estrangeiro é a única forma de investimento possível. Por isso, o capital 
estrangeiro, especialmente quando vem na forma de um emprestimo para 
investimento, é também chamado de poupança externa. No Brasil, como 

parte dos mecanismos ideológicos de dissimulação da dependência e do 
endividamento, tem havido um uso abusivo dessa expressão. A dívida 
externa passou a ser chamada poupança negativa, os empréstimos externos, 
hiato de poupança.

Por se tratar de recursos externos, essa poupança externa, que vai ser 
usada na compra de terenos, na contratação de alguma mão de obra, 
na compra de alguns materiais, gera uma demanda adicional que não 
existia e pode ser inflacionária. Mas, na medida em que a maior parte 
do investimento sai novamente,na forma de encomendas de bens de 
capital importados, anula-se parte a demanda adicional sobre a produço 
doméstica e arrefece o efeito inflacionario. O investimento estrangeiro não 
é apenas um dinheiro que entra, mas um processo que inclui a maquina 
importada com esse capital,o bem de capital e outras instalações necessários 
a produzir outros bens. E que incluiu, necessáriamente o aumento nas 
importações. Em situaçes de equilíbrio de balanço de pagamentos, quando 
todos os recursos obtidos em moeda estrangeira estão sendo gastos em 
compromissos com dívida externa ou na importação de bens essenciais, o 
investimento estrangeiro, mais uma vez, é a única forma de investimento 
possível em bens de capital importados, e provoca, necssáriamente, 
o aumento das importaçõões. Um déficit comercial sistemático em 
país periférico em geral é sintoma de que está havendo investimento 
estrangeiro e retomada do crescimento. O excesso das importações sobre 
as exportações é o investimento. Aí está a virtude de um déficit comercial 
num país periférico - ao contrário do que proclama a cultura econômica 
dominante. 

Mesmo não havendo consenso sobre o que significa uma economia ser 
dependente, há consenso de que um dos traços desse tipo de economia é a 

QUADRO VI - Investimento estrangeiro no Brasil (1946-1992) 
(Em US$ milhões)

Investimento Direto   +25.522
Remessa de lucros   -17.951 
Lucros reinvestidos   +11.140
Saldo em balanço de pagamentos  +7.571
Capital estrangeiro registrado   36.660 (em setembro de 1991)
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falta de autonomia tecnológica. As empresas do país, mesmo as nacionais, 
podem estar operando, com em geral ocorre, com a última tecnologia e 
fabricando os produtos mais modernos. Mas sempre terão que adquirir nos 
centros idustrializados a tecnologia seguinte, desenvolvida invariavelmente 
por uma grande empresa multinacional especializada naquele setor. 
Por isso, numa economia periférica a modernização industrial 
implica necessáriamente no investimento estrangeiro, portador dessa 
modernização. A questão central são as regras que regem esse investimentoe 
não o investimento em sí. Regras que perpetuam o estado de dependência 
tecnológica ou que, ao contrário, tentam rompê-lo, forçando a uma maior 
disseminação das novas tecnologias e uma melhor distribuição das rendas 
auferidas.

O cartel dos bens de capital

O investimento estrangeiro também provoca o movimento de 
emprestimos, especialmente quando se trata de investimentos pesados em 
infra-estrutura, portos, estradas de ferro, centrais energéticas. Enquanto os 
emprestimos de curto prazo, com prazos em geral de três meses a um ano, 
servem para financiar exportaçoes e importações os de longo prazo servem 
para financiar investimentos que demorarão algum tempo para produzir, 
em geral dois a três anos. ou mais, no caso de grandes hidroelétricas ou 
siderúrgicas. Os países chamados exportadores de capital são também 
os que detem o monopolio do conhecimento tecnologico e da fabricação 
dessas maquinas e equipamentos mais pesados, também chamados bens 
produzidos por encomenda. Trata-se de bens comprados espaçadamente, 
cada uma de grande valor agregado e com especificaço própria. Há muita 

luta entre os países industrializados pelas encomendas de bens de capital 
pesados dos países que precisam importá-los, e nessa luta concedem 
emprestimos com ligeiro favorecimento, ou alguma garantia de governo. 
Para disciplinar um pouco essa luta e impor condições gerais aos países 
periféricos, inclusive restrições tecnológicas, esses países criaram um cartel, 
denominado Clube de Paris,que se reune periódicamente para acertar as 
condições de financiamento de bens de capital, prazos e taxas de juros.Com 
a crise da dívida externa,o Clube de Paris se tornou o equivalente ao cartel 
dos bancos credores, para a renegociação dos emprestimos concedidos á a 
compra de bens de capital, com garantia de governos. 

 

Armadilhas do registro

O investimento é registrado cuidadosamente no Banco Central, empresa 
por empresa, porque gera direitos, como já vimos, entre os quais o direito 
de remeter juros, lucros e o direito de repatriar o capital, para os quais 
o Banco Central precisa fornecer a moeda estrangeira. O Banco Central 
divulga regularmente separatas com os agregados desse registro, por 
país de origem ,por setor da econopmia em que o capital está investido, 
e distinguindo investimentos de reinvestimentos.Mas no balanço de 
pagamentos tornado público anualmente, o Banco Central frequentemente 
soma o fluxo de investimentos daquele anoaos reinvestimentos. Além 
de confundir os estudiosos, cira-se uma inconsistncia no balanço ,pois 
o reinvestimento não é dinheiro estrangeiro efetivamente entrado 
no país - na melhor da hipóteses se poderia dizer que é dinheiro que 
poderia ter saído e não saiu. Para compensar , o Banco Central registra 
simultaneamente uma saida ficticia de lucros, ou uma remessa na conta 
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de êrros e omissões,inventada exatamente para acomodar permitir 
manipulações. 

 No balanço de pagamentos do Brasil de 1989 , típico dos ultimos anos, 
nota-se que já é grande o volume de investimentos de empresas brasileiras 
no exterior, mostrando que o grande capital nacional respondeu à crise da 
dívida abandonando o país e criando vínculos próprios com a economia 
internacional, independentes dos desígnios eventuais do Estado brasileiro, 
buscando mercados mais rentáveis ou mais estáveis.Essa foi uma das 
modificações importantes provocadas no capitalismo brasileiro pela crise 
da dívida. E ajuda a explicar, para essa fase, o paradoxo da economia gerar 
o terceiro maior saldo comerciald o mundo, mas no ter recursos suficientes 
para todos os compromissos em moeda estrangeira. Os investimentos 
brasileiros no exterior, ao não envolverem a exportação correspondente 
de máquinas, pode refletir muito mais uma forma moderna e oficial de 
fuga da capital, do que efetivamente uma expansão capitalista brasileira 
no exterior,apesar de alguns investimentos implicarem na exportaço de 
serviços de alto nível, de engenharia, por exemplo.

Para efeitos do balanço de pagamentos, o investimento brasileiro no 
exterior equivale ao desinvestimento estrangeiro do Brasil.

 O registro tipo creditos e débitos esclarece a situaçao , mostrando que 
saldo final é o resultado de quatro movimentos: investimentos estrangeiros 
no Brasil ( entrada de moeda estrangeira) menos suas repatriaçes e menos 
investimentos brasileiros no exterior ( ambos saída de moeda estrangeira), 
e mais a repatriaçoes de investimentos brasdileirso no exterior ( de novo, 
entradas de moeda estrangeira:

Leitura adicional: 
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edição, 1992.

QUADRO VII- INVESTIMENTOS DIRETOS (1989) 
(em us$ milhões)

Registro por:   Créditos e  Débitos;  por:Saldos
 Invest. Brasil. no exterior    -556,3
 Repatriação   3,4 
Liquido dos investimentos brasileiros no exterior   -552,9
 Investi.Estrang.no Brasil  1.408,6 
 Repatriaçao     -730,6 
Liquido dos investimentos estrang no Brasil    678,0
Líquido dos  
débitos e créditos  1.412,0   -1.286,9 
Saldo final da conta de investimentos diretos   125,1
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A alquimia dos empréstimos 

Tradicionalmente, essa tem sido a mais confusa das sub-contas do 
balanço de pagamentos do Brasil, principalmente devido à complexidade 
dos acordos de reestruturação da dívida externa e dos esquemas de 
conversão de dívida em investimento, ou de recompra de dívida antiga. 
Nesses acordos, juros se transformam em nova dívida, emprestimos novos 
não passam de renovação de emprestimos antigos ou de capitalização de 
juros vencidos. Seus valores aparecem muitas vezes como entradas,quando 
na verdade não houve entrada de dinheiro novo. 

 Nas separatas do Banco Central tem-se com mais clareza a posição do 
estoque da dívida; seu total geral, total por cada tipo de credor, por prazos 
de evencimento, por modalidade de endividamento.Mas os fluxos de 
emprestimos e de amortizaçoes . objeto do balanço de pagamentos de cada 
ano, são obscurecidos pelas manobras de reescalonamento , cujos termos 
são muitas vezes escamoteados de propositadamente.

 No balanço de pagamentos de 1989, a conta de empréstimos e 
financiamentos aparece da seguinte forma:

Empréstimos e financiamentos de medio e longo prazo 1.970,8
Amortizações de empr. e financ. de médio e long prazo -14.549,1
Capitais de curto prazo (líquido)    734,0
Outros capitais (líquido)     -243,0

Como interpretar êsses números? É impossível interpretá-los sem a ajuda 
de informações adicionais,que não constam no balanço de pagaentos dado 
a público, nem mesmo em suas versões mais técnicas e detalhadas. Numa 

primeira leitura, conclui-se qaue o Brasil pago em 1989, nada menos que 
US$ 14.5 bn de amortizações de sua dívida externa. Mas esse valor não 
conferere com o registro do estoque da dívida ,também publicado pelo 
Banco Central como parta das contas nacionais. Por esse resistro, o estoque 
da dívida reduziu-se em apenas US$ 3.27 bn, caindo de US$ 102.555,0 
bn em dezembro de 1988 para US$ 99.284,90 em dezembro de 1989. 
Mesmo somando os novos emprestimos conraídos durante o ano de US$ 
1.97 bn medio e longo prazo, mais US$ 734 milhões de curso prazo, não 
chegariamos ao total de US$ 14.5 bn. 

 A explicação para essas incongruências está no caráter formalstico-
contábil dessa parte do balanço, que não expressa necessáriamente 
transações financeiras reais e sim arranjos contabeis destinados a registrar 
os acordos de reestruturaço da dívida em linguagem juridicamente 
aceitável pelos bancos credores. Provavelmente foram pagos apenas US$ 
3.27 bilhões em amortizações e a diferença de US$ 10.8 bn pode ter 
resultado de cancelamentos de dívidas por conversão em investimentos 
ou por recompra pelo Banco Central ou Banco do Brasil, a preços 
muito inferiores ao seu valor de face. Nesse caso, as retiradas da contas 
de reservas internacionais, para cobrir esse déficit,também são meros 
artificios contábeis. O deslindamento dos mistérios das contas de capitais 
do balanço de pagamentos do Basil exigiria uma Conmissão Perlamentar 
de inquérito,apoiada numa empresa especializada de monitoria financeira. 
Numa primeira aproximação é possível determinar fluxo líquido de capital, 
subtraindo do total de entradas de capital, a parcela correspondente ao 
investimento direto.
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Emprestimos de curto e de longo prazo 

Os emprestimos de curto prazo são em geral linhas de creditos renovaveis 
de três a seis meses, para financiamento das exportações,raramente 
chegando a até um ano de prazo. O saldo positivo de US$ 734 milhões no 
balanço de 1989, mede o total de empréstimos contraidos no ano menos o 
total amortizado , ou seja, a variação no estoque de emprestimos vigentes 
de curto prazo, em relação ao estoque vigente no fim do ano anterior. 
Quase sempre os emprestimos de curto prazo estão vinculados diretamente 
a uma operação de importação ou exportaço, e tem o bem transacionado 
com garantia do empréstimo. Os emprestimos de longo prazo, apesar de 
concedidos orinalmente para projetos expecificos, são desvinculados dos 
bens ou das obras financiadas. 
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Formato e ideologia do balanço de pagamentos

A construção ideológica do balanço

À primeira vista o balanço de pagamentos é apenas o registro simples das 
transações entre residentes no Brasil e no exterior, agrupadas em algumas 
grandes sub-contas, e usando como medida de contabilidade o dólar norte-
americano (US$). Mas , como já vimos na analise da conta de serviços, 
as transações foram agrupadas de forma a atender objetivos normativos 
e ideológicos. Nos países industrializados, imunes, por sua condição 
de centrais, a crises cambiais graves, o principal objetivo do balanço de 
pagamentos é o de acompanhar o desempenho geral da economia para 
fins de planejamento econômico, informar o público e esclarecer certas 
tendencias no comércio exterior. Seus balanços são transparentes, apesar 
de imprecisos, devido à quase total liberdade de movimento de capitais 
e à dificuldade em registrar as transações de serviços, cada vez mais 
importantes nesses países.No balanço de pagamentos da Grã Bretanha, 
por exemplo, destaca-se o comércio de mercadoria, em geral deficitário, 
das transações de serviços, chamadas invisiveis , cujo superavit é grande. 
E tanto a Grã Bretanha como os Estados Unidos destacam as entradas 
de rendas de capitais, como juros e lucros. No Brasil e maioria dos países 
periféricos o principal objetivo normativo do balanço de pagamentos , 
como já vimos, é o de forçar a inclusão de juros na conta de serviços, e o 
principal objetivo ideologico é o de encobrir os mecanismos de remessa das 
rendas de capitais e sua vinculaço com as políticas de obtenção de grandes 
saldos de comércio. Mas há também um objetivo de esclarecimento: o de 
permitir aos bancos estrangeiros aferirem a cada momento a capacidade do 
país servir a dívida externa.

A simetria do balanço

No desenho recomendado pelo FMI,e seguido pelo balanço de 
pagamentos oficial, as transações entre residentes do Brasil e do exterior são 
agrupadas em duas grandes contas, cada qual formada por três sub-contas, 
numa simetria perfeita:
I- A conta das transações correntes, formada pelas sub-contas:  
 1-Balança comercial 
 2-Conta de serviços 
 3-Conta de transferências unilaterais
II- A conta de capitais,formada pelas sub-contas:  
 4-Conta de investimentos 
 5-Conta de emprestimos e financiamentos 
 6-Erros e omissões 

Se um país não pode criar moeda estrangeira, seu balanço de pagamentos 
em moeda estrangeira, por definição, tem que estar em equilíbrio a cada 
periodo de tempo. Todo dinheiro que saiu tem antes que ter entrado. E 
todo dinheiro que entrou tem que sair, porque não há nada que se possa 
fazer no Brasil com moeda não brasileira. As eventuais sobras tem que ser 
aplicadas numa conta remunerada no país de origem daquela moeda, ou 
seja, tem que sair. Por esse principio e pela simetria adotada, todo déficit 
na primeira das duas grandes contas, a das transações correntes, também 
chamada conta corrente, tem que ser matematicamente compensado por 
um superávit na outra grande conta, a conta de capitais. E todo superavit 
na conta corrente, tem que resultar em um déficit na conta de capitais . 

 Mesmo se a moeda do país for aceita internacionalmente, como é o caso 
do dólar, e o país gastar em excesso, em bens e serviços externos , toda essa 
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moeda excedente volta para ela na forma de aplicações dos que receberam 
essa moeda. Trata-se, portanto de uma identidade matemática :as sobras 
das transações correntes provocam a saida correspondente de capital, e toda 
falta de dinheiro estrangeiro para pagar as transaçes correntes tem que ser 
coberta com a entrada de dinheiro de fora.
saldo da conta corrente = - saldo da conta de capitais 
ou 
conta corrente + conta de capitais = zero

A principal justificativa teórica para o agrupamento das exportacões e 
importações de bens e serviços assim como transferencias unilaterais numa 
única conta , designando-a conta corrente, é a de essas transações ocorrem 
continuamente na economia de forma expontânea e natural na medida em 
que individuos e empresas optam ou não por produtos e serviços de fora , 
ou por mercados externos para seus produtos, enquanto os movimentos de 
capitais, são em grande parte compensatória, resultado de medidas tomadas 
pelo governo, exatamente para compensar deficits na conta corrente. A sub-
conta de transferencias unilaterais, registra remessas ou recebimentos sem 
contrapartida de bens e serviços, tais como doaçoes e ajuda familiar. 

Argumenta-se também que as sub-contas da conta corrente afetam 
diretamente a demanda no país, na medida em que mais exportações, por 
exemplo, geram mais salarios,o que não aconteceria com os movimentos de 
capitais. Esse raciocinio, no entanto é falacioso, pois todo investimento de 
capital é tambem um gasto em bens e serviços e portanto afeta igualmente 
a demanda ( ainda wue sejam outros os bens) .

Cada sub-conta corresponde a uma grande categoria de transações. 
A mais importante tradicionalmente é a balança comercial, única geradora 

ponderável de moeda estrangeira, no caso do Brasil. Mas a mais importante 
categoria de pagamentos ao exterior, os juros da dívida externa, não está 
isolada ou destacada na sintese do balanço de pagamentos do Brasil. Tudo 
foi agrupado de forma a poderem ser acompanhados continuamente 
dois desempenhos: o saldo da balança comercial, a que gera os superavits 
para pagar os juros da dívida e que, como veremos adiante, pode ser 
impulsionado quase que instantaneamente através de uma desvalorização 
cambial, e o saldo da conta corrente , que é decisiva para os credores 
estrangeiros porque mede se o país ficou com alguma sobra, depois de 
pagar todos os compromissos correntes, ou se precisou tomar novos 
emprestimos, ou atrair investimentos. 

A importancia da conta corrente

Por sua importancia tanto para os países endividados, como para os 
países centrais como medida da capacidade expontanea de uma economia 
gerar excedentes em moeda estrangeira, a conta corrrente tornou-se um 
dos indicadores padrões de desempenho economico. Foram relegados 
a um segundo plano a conta de capitais, considerada consequencia e 
compensatoria da conta corrente e o proprio resultado final do balanço 
de pagamentos. Costuma-se referir ao deficit ou superavit da conta 
corrente do balanço de pagamentos, Um saldo em conta corrente 
significa que que o país vendeu muito mais mercadorias e serviços num 
determinado período do que importou, ficando com um saldo que é uma 
das condições necessárias para um país se tornar exportador de capital 
( a outra condição é o domínio tecnológico). Quando, ao contrário, há 
déficits sucessivos, o país é obrigado a sacar de suas reservas internacionais 
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ou tomar empréstimos do exterior ou estimular a entrada de investidores 
estrangeiros. Em cada ano fiscal , determinado número de países incorrerão 
em deficits em conta corrente e outros em superavit. Por definição, a soma 
dos déficits deve igualar a soma dos superavits, já que pagamentos em 
excesso de alguns resultam em recebimentos em excesso de outros.

 

O balanço de um ano típico

No quadro I temos o balanço de pagamentos do Brasil de 1989, 
consolidado, como ele aparece no relatório anual do Banco Central, 
com a exceção da sub-conta de emprestimos e financiamentos, que está 
simplificada. Os valores aparecem em milhões de US$.

QUADRO VIII -O BALANÇO DE PAGAMENTOS DO BRASIL (1989)

( US$ milhões)

1-Saldo da balança comercial (FOB)    + 16.119,6
 Exportações    + 34.383,0 
 Importações    - 18.263,4 
2-Saldo da Balança de Serviços     -15.330,5
 Receitas de Serviços   + 4.442,3 
 Despesas com serviços   - 19.772,8
3-Transferências unilaterais(líquido)    +243,7 
..................................................................................................................
SALDO DA CONTA CORRENTE (1+2+3)   1.032,8 
..................................................................................................................
4-Saldo dos investimentos diretos    125,1
 Investimentos bras. no exterior  -552,9
 Investimentos estr. no Brasil  +678,0
5-Saldo dos emprestimos e financiamentos   -12.087,0 
 Emprestimos e financiamentos  +2.461,8
 Amortizações da dívida externa  -14.549,1

SALDO DA CONTA DE CAPITAIS (4+5) -11.431,8 
..................................................................................................................
6- Êrros e omissões      -775.3 
..................................................................................................................
SALDO FINAL DO BALANÇO DE PAGAMENTOS  -11.174.3
Deficit ( -) ou Superavit (+)
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Com nos livros de contabilidade, as entradas são registradas como 
crédito e saídas, como débito, antecedidos de sinal negativo ou colocados 
entre parêntesis. Às vezes é divulgado apenas o saldo final, o resultado das 
entradas menos as saídas de todas as transações daquela espécie, ou de 
um conjunto de transações de espécies diferentes, mas agrupadas numa 
mesma conta. Em geral com o objetivo de simplificar. É o caso,do item 
transferencias unilaterais, que engloba doações e certas depesas do governo 
com suas embaixadas, com o saldo final de + 243,7. Na realidade nessa 
conta ocorreram os seguintes movimentos durante 1989:
 Receitas de transferencias unilaterais + 264,7
 Despesas com transferencias unilaterais - 21,0
O que resultou em:
 Transferencias unilaterais (líquido) + 243,7
Nesses casos o item vem acompanhado do qualitificativo líquido entre 

parentesis. A simplificaço dessa conta teve o objetivo de facilitar sua leitura, 
já que se trata de valores insignificantes. 

Deficit no balanço de pagamentos e variação nas reservas

Os movimentos de capitais, medidos na conta de capitais acusam as 
mudanças patrimoniais e tendencias de investimentos de longo prazo, 
assim como o nivel de emprestimos, de endividamento de um país. Como 
pela definição do balanço, o que faltar na conta corrente tem que ser 
matematicamente coberto pela conta de capitais, não há sobras, o saldo do 
balanço de pagamentos, por definiço é sempre zero. O balanço de 1989 
acusa um déficit de US$ 11,17 bilhões , que deve ser lido com cuidado , se, 
por definição o balanço tem que fechar zerado. Nesse caso, o Banco Central 
conseguiu - de formas que não estão explicitas no balanço - levantar certos 
emprestimos especiais , designados compensatorios, para cobrir o déficit. 

O que acontece se o Banco Central não conseguir tomar emprestimos no 
mercado financeiro ou atrair suficientes a tempo, para fechar o balanço de 
pagamentos no final do ano? Se for uma falta temporária e de pequeno valor, 
o Banco Central pode pedir um vale do Fundo Monetário Internacional 
-chamado Direito Especial de Saque. Se não for possível ou conveniente 
pedir esse vale, o Banco Cenral saca de suas reservas em moeda estrangeira, 
depositadas em bancos estrangeiros em determinadas condições de segurança 
exatamente para esse fim ( essa deve ter sido a origem de parte pequena 
dos emprestimos compensatorios usados para cobrir o déficit de 1989). A 
expressão déficit do balanço de pagamentos quer dizer que foi preciso um 
movimento adicional de capitais no valor de US$ 11,7 bn, para fechar o 
balanço. Ese movimento adicional de capitais entra na conta de capitais, 
restabelecendo a identidade conta de capitais + conta corrente = zero. 

A relação entre balanço de pagamentos e reservas internacionais. No 
exemplo da esquerda, a sobra das transações (A), é transferida para as 
reservas aumentando-as em (A). No exemplo à direita, o déficit (B) nas 
transações é coberto com a retirada (B) das reservas internacionais. No 
primeiro caso, as reservas aumentam de (R) para (R+A), no segundo, 
diminuem de (R) para (R-B).

QUADRO IX - Saldos das transaçoes e reservas internacionais

------------- -------------
------------- ------------- -------------
A  A   B
-------------- ------------- ------------- -------------
B
------------- (R)  (R-B) 
------------- -------------
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Há vários conceitos de reservas internacionais,dependendo da inclusão 
ou não de certos créditos de curto prazo, dos juros dessas reservas, das 
variacões de cotaçao entre as varias moedas fortes e da produção interna 
de ouro. Mas há uma definição que nos interesse de perto, essencialmente 
contábil, de reserva internacional no conceito de balanço de pagamentos. 
São os valores das reservas que casam com exatidão com os saldos ou 
deficit no balanço de pagamentos com o exterior. Assim, todo saldo dos 
pagamentos no final de um periodo, vai para as reservas, aumentando-as.
Isso vai aparecer na conta de capitais como uma saída. Toda falta tem 
que ser sacada das reservas, diminuindo-as. Isso vai aparecer na conta 
de capitais como uma entrada. Os saldos das transações com o exterior 
é exatamente igual a variaçao das reservas internacionais no conceito de 
balanço de pagamentos, com o sinal trocado.Por isso, quando a opacidade 
do balanço de pagamentos impedir sua interpretação, ainda existe o recurso 
á conta de reservas, que acusa com exatido se o país naquele periodo 
ganhou ou perdeu divisas. A conta das reservas internacionais é o estoque 
de fundos emmoeda estrangeira que ora recebe os excedentes do fluxo do 
balanço de pagamentos ora cobre seus deficits.

Formato alternativo

No formato do balanço de pagamentos introduzido pelo FMI agrupam-
se na mesma conta o fluxo de rendas do capital e o fluxo de bens e 
serviços. A ênfase no equilíbrio final da conta corrente, omite o fato de 
que o equlíbrio entre fluxo de bens e fluxo de rendas, esconde, no caso 
do Brasil uma grande transferencia unilateral de renda, paralelamente a 
um grande saldo na balança comercial. Enaltecem-se os saldos comerciais, 
como se fossem intrinsacemtne bons, quando na realidade eles tem uma 
qualidade oposta da dos saldos comerciais do Japão, como instrumentos de 
empobrecimento.

Vejamos no quadro XI vomo ficaria o balanço de pagamentos segundo 
um formato alternativo voltado ao esclarecimento da natureza dos fluxos 
de renda:

QUADRO X- As reservas internacionais do Brasil  
 (no conceito de balanco de pagamentos, em US$ milhões):

Ano  ( em 31 de dezembro)   valor
1985      9.273
1986      5.330
1987      6.799
1988      8.116
1989      8.736
1990      9.175
1991  (31 julho)    9.423
Fonte:Banco Central, setembro de 1991
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Nesse formato fica explicita a saida de rendas do Brasil para o exterior, 
como distinta dos investimentos de capital. Alguns economistas referem-se 
equivocadamente a saida substancial de renda de países latino-americanos 
em decorrencia da dívida externa como como exportaçao de capitais. O 
que o Brasil paga são juros e lucros do capital estrangeiro. É uma perda de 
renda e não aquisicão de patrimônio no exterior via investimento.Ao usar a 
mesma expressao para designar processos opostos, mais uma vez se encobre 
a natureza da relação economica em jogo. 

Leitura: Relatório anual do Banco Central, anos 1989,1990 ou 1991. 

QUADRO XI- Formato alternativo do balanço de pagamentos

1- Saldo da balança de bens e serviços   +13.435,9 
 Exportações de bens e serviços   + 37.520,4
 Importações de bens e serviços   - 24.084,5

2-  Conta de capitais financeiros    -24.534,3
 Amortização da dívida externa   -14.549,1
 Pagamentos de juros    -10.837,1
 Remessas de lucros    -2.914,8
 Emprestimos e financiamentos   +2.461,8
 Recebimento de juros    + 1.304,2
 Recebimento de lucros    +0,7

3- Conta de investimentos     + 125,1
Investimentos estrangeiros    +678,0
Investimentos brasileiros    -552,9

4- Transferencias unilaterais e erros    -431,6
...................................................................................................................
SALDO FINAL DO BALANÇO DE PAGAMENTOS  -11.174,3
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Capítulo 6

A assimetria nos pagamentos internacionais

As moedas fortes

No mundo dos negócios internacionais, em que atuam empresas de quase 
duzentos países, cada qual com sua moeda nacional, apenas algumas dessas 
moedas , de maior confiabilidade, são aceitas como meio de pagamento 
pelos agentes econômicos e estocadas por bancos centrais, como reserva 
de valor e para acertos de contas entre governos. Essas moedas aceitas 
universalmente, são chamadas moedas fortes.

Óbviamente, as moedas fortes são as das economias fortes. O intercambio 
internacional é desigual a começar pela desiguladade entre as moedas. Para 
uma moeda se tornar forte, ela precisa em primeiro lugar ser conversível, 
o que significa, poder ser comprada, vendida e mantida livremente por 
qualquer empresa ou pessoa a uma taxa de câmbio transparente e unica 
a cada instante. Sua taxa de câmbio em relação às demais moedas fortes, 
chamada paridade, não deve oscilar muito. Apenas um função as pequenas 
variações da procura ou oferta do mercado de câmbio. Em segundo lugar, a 
moeda precisa o respaldo de economias poderosas, estáveis e diversificadas, 
como Estados Unidos, Alemanha e Japao, nas quais por definição podem-
se comprar os mais diversos tipos de mercadorias e serviços. Economias 
dominantes no comércio exterior, capazes de impor sua moeda no 
faturamento de suas mercadorias .Economias dotadas de um mercado 
financeiro sofisticado, capaz de oferecer retorno e garantia a aplicações de 
sobras dessas moedas, incluindo a aplicação de ultimo recurso, títulos do 
Tesouro, rendendo juros básicos.

Se a moeda forte oscilar demais, interferem os Bancos Centrais, 
comprando pela cotaço que querem sustentar ou vendendo pelo valor para 
o qual querem derrubar, para restabelecer o equilíbrio, reforçando-se o 

circulo virtuoso. E, por serem moedas de reservas dos bancos centrais, por 
serem de fácil negociação em toda a parte, fica mais barato transacionar 
nessas moedas do que em qualquer outra, e elas se tornam veículo mesmo 
da transaçao, usadas desde a fase preliminar de quotação do produto ou 
serviço, passando pelo faturamento da operação, até a liquidação da fatura. 

O dolar americano continua sendo a moeda forte mais usada, apesar de 
suas crises periódicas, amainadas com a intervencão de bancos centrais, de 
sua lenta perda de paridade, do notável declínio da industria manufatureira 
norte-americana, e dos déficits sistemáticos na conta corrente do balanço 
de pagamentos dos Estados Unidos. Em parte, porque a hegemonia 
de uma moeda forte confere uma sobrevida à economia que a gerou. 
Mas também, porque a economia dos Estados Unidos ainda é a maior 
economia mundial isoladamente, detendo 27 por cento do Produto 
Bruto mundial e 13,4 por cento das exportaçes. Apesar das recorrentes 
crises de desconfiança,ao temor de uma desvalorizaço repentina, o dolar 
mantém sua hegemonia como principal moeda veículo de transações, 
servindo como medida de valor e moeda de faturamento de praticamente 
todas as materias primas cotadas em bolsas, desde o petróleo produzido 
no Irã, cuja moeda é o Rial até o café plantado no Brasil , ou a borracha 
produzida na Tailandia, cuja moeda é o Baht. Apenas algumas matérias 
primas, por razões históricas são negociadas em Libra esterlina.Quanto 
mais competitivo for o mercado, mais ele tende a ser comercializado numa 
única moeda e portanto no dólar. Mesmo as empresas japonesas faturam 
cerca de 45 por cento de suas exportações em US$ e apenas 38 por cento 
em yen. Quanto às importações, nada menos que 75 por cento de todas 
as importações japonesas são cobradas em US$. O mesmo ocorre com os 
outros países industrializados, que transacionam em US$ cerca de metade 
de suas exportações e mais da metade de suas importações.
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 Aproximadamente 55 por cento das reservas mundiais em moeda 
forte,são dólares, 14 por cento são marcos alemães e 7 por cento são yens. 
A Libra Esterlina,tão forte no século passado que as pessoas preferiam 
guardar Libras em vez de ouro, hoje constitui apenas 2.4 por cento das 
reservas mundiais em moeda forte. Com participação da ordem de 1.5 
por cento cada, aparecem o Franco frances, o franco suiço, o guilder 
holandes. Os 24 países ricos, que constituem a Organisaço de Cooperação 
Economica e Desenvolvimento (OCDE) , responsáveis por 76 por cento 
do Produto Bruto mundial e por 74 por cento das exportações, detém 
aproximadamente a metade de todas as reservas mundiais em moedas fortes 
e ouro. Do total das reservas mundiais, estimado em US$ 800 bilhões em 
1982, 54 % ainda era constituido de ouro em 1982.

Cruzeiro, moeda podre

No outro extremo do universo estão os países periféricos, com 
alta inflacao, grandes dívidas externas, políticamente instáveis e 
economicamente vulneraveis, subdesenvolvidos também financeiramente, 
desprovidos de mercados de câmbio sofisticados e cujas moedas perdem 
poder de compra a todo instante, as vezes da tarde de um dia para a 
manha do dia seguinte. Países em que frequentemente falta moeda 
estrangeira para atender as necessidades mais prementes , levando o Banco 
Central a raciona-las e e forçando as pessoas recorrem a um mercado 
negro de moedas estrangeiras, no qual suas contações ultrapassam em 
muito a cotaçao do Banco Central. A existência de duas taxas de câmbio 
discrepantes para a mesma moeda, uma do mercado oficial e outra do 
mercado negro é um dos principais fatores de sua desmoralização e rejeição 

como meio de pagamento. Quem fecharia uma transação pela taxa de 
câmbio oficial de uma moeda, cuja paridade no mercado negro valor é dez 
vezes menor? 

O cruzeiro é uma dessas moedas inconversiveis, que não servem 
nem como meio de pagamento internacional e nem como reserva 
de valor e nem como medida de valor ( preço), porque perde valor 
muito rapidamente. Sómente entre 1970 e 1990, a moeda brasileira se 
desvalorizou em dez mil por cento. Um Cruzeiro de 1970 comprava 
25 centavos de dolar; em 1976 comprava apenas 10 centavos de dolar. 
Durante a década da crise da dívida, com a hiperinflaço, o cruzeiro passu a 
se desvalorizar aceleradamente, a razão de 2.000 por cento ao ano. 

Um pais detentor de moeda forte pode sempre recolher uma parte de 
seus proprios meios de pagamento, para fazer um pagamento internacional. 
Um país periférico não pode. Precisa primeiro obter a moeda forte, via 
comércio exterior. O Brasil é um desses países periféricos com alta inflacao 
, cuja moeda não e aceita como meio de pagamento, e que depende 
vitalmente de moeda forte, para poder importar bens essenciais a sua 
sobrevivencia, como combustíveis, meios de transporte e medicamentos.

A relação entre empresas também é assimetrica : enquanto a empresa do 
país central recebe na maioria das vezes em sua propria moeda, a empresa 
do país periferico precisa recorrer a operação de câmbio, e enfrenta o risco 
cambial, de não receber exatamente o que esperava, por ter havido uma 
oscilação brusca da taxa de câmbio. 
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Desequilíbrio e crise de pagamentos 

Obviamente países detentores de moedas fortes não sofrem crises 
cambiais do tipo das que sofrem países de moeda fraca. Os desiquilíbrios 
nas suas contas externas são quase sempre temporários, nunca chegam a 
uma crise de pagamentos. Fala-se que há um desequilíbrio temporário se o 
déficit de pagamentos for pequeno ou temporário, podendo ser fácilmente 
coberto com parte das reservas internacionais ou com empréstimos de 
outros bancos centrais ou do Fundo Monetário Internacional, até ser 
obtido um superavit do ano seguinte .Se o déficit for grande e persistente, 
o país estará sofrendo de um desequilíbrio fundamental no seu balanço de 
pagamentos, e dá-se uma crise cambial, mas não na forma que se manifesta 
nos países periféricos, de esgotamento total da moeda estrangeira , mesmo 
para pagar os compromissos mais inadiáveis e importações e serviços 
essenciais, sem os quais o país pára e sua economia se estrangula, tais como 
combustíveis , peças de reposição e medicamentos.

Os países industrializados sofrem frequentemente de desequlíbrios 
fundamentais em seus balanços de pagamentos sem que isso resulte em 
crise. O exempo extremo é o dos Estados Unidos, com um défiicit anual 
na sua conta corrente da ordem de US$ 80 bilhões,uma dívida para 
com estrangeiros de US$ 1 .000 bilhão, mas que por definição não pode 
ter crises de falta de moeda estrangeira porque a moeda principal de 
pagamentos internacionais é a sua própria moeda, o dólar, e todo dolar 
gasto a mais pelos residentes dos Estados Unidos, retorna na forma de um 
depósito remunerado ou investimento. Conforme já foi explicado, dolares 
só podem ser guardados em caixas de sapatos ou no mercado financeiro 
norte-americano. Além disso, o estoque de dólares em circulação dentro 
dos Estados Unidos é muito maior do que o volume de pagamentos 

exernos, e o Federal Reserve ( Banco Central americano) pode imprimir 
dólares numa certa proporção dos seus meios de pagamento sem que isso 
tenha qualquer efeito adverso além da inflação. E se quizer aumentar os 
meios de pagamentos dos Estados Unidos sem imprimir dólares, basta 
reduzir um pouco a proporço dos depósitos que os bancos americanos são 
compelidos a recolher ao Federal Reserve. Os bancos se sentirão mais livres 
para emprestar dólares, dando-se uma virtual criaço de dinheiro através do 
mecanismo conhecido como multiplicador de crédito. Mesmo os outros 
países industrializados, por terem moedas conversíveis e consideráveis 
reservas internacionais, conseguem corrigir os mais persistentes 
desequilíbrios de pagamentos combinando as medidas corretivas clássicas 
de desvalorização e/ou elevação da taxa de juros, com o uso de suas 
reservas.

Nada disso é possível num país periférico, de moeda não conversível. 
Por isso, crise de balanço de pagamentos é quase que exclusivamente um 
fenômeno de país periférico , sujeito a um processo de evasão persistente 
de divisas, afastado dos centros mundiais de decisão sobre paridades, 
marginalizado nos fluxos de financiamento inter-governamentais, e incapaz 
de criar meios de pagamento aceitos internacionalmente. Esses países não 
podem criar moeda forte - exceto através da extração de ouro.

A assimetria vertical

A moeda mais forte não é hoje a da economia mais forte. Apesar de 
sua supremacia política e militar, os Estados Unidos vem incorrendo, em 
déficits sistemáticos no balanço de pagamentos de sua conta-corrente, 
o que indica perda de competitividade de suas exportações, debilidades 
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estruturais no sistema, estilo de vida e nivel de renda superiores ao 
produto. Estabeleceu-se uma assimetria vertical , com o Japão acumulando 
superavits anuais da ordem de US$ 80 a 100 bilhes, que se transformam 
em investimentos no exterior, e os demais países centrais incorrendo em 
déficits de tamanho variável. O maior déficit é dos Estados Unidos. Mesmo 
a Alemanha, após a unificação, passou a ter deficits em sua conta corrente. 
Ao superavit japones correspondem deficits em conta corrente da ordem 
de US$ 50 bn nos EUA, US$ 30 bn na Europe e US$ 80 bn no resto 
do mundo, como podemos ver pelo quadro XII. Até mesmo os países 
exportadores de petróleo incorrem em dficit. Além disso, O mundo como 
um todo gasta em despesas correntes mais do que recebe, apesar de isso 
ser teóricamente impossivel, pela definição de conta corrente como sendo 
o saldo de todas as transaçes correntes entre os países. O que foi pago a 
mais por um país, seria recebido a mais por outro não podendo, no final, 
sobrar ou faltar dinheiro. Mas não é que vem acontecendo desde a crise do 
petróleo. Criou-se um buraco negro nos pagamentos correntes universais, 
um bueiro no qual desaparecem todo o ano US$ 20 a 70 bilhões que 
ninguem acusou receber. Um pouco, pode ser oriunda de vendas 
clandestinas de parte dos US$ 12 bilhões em ouro extraidos todo ano, ou 
do comércio internacional de drogas, que soma US$ 80 bilhões por ano. 
Uma pequena parte pode estar sendo recebida por agencias internacionais 
,em chamadas de aumento de capital e de quotas, ou por países não 
participantes do sistema internacional de pagamentos. Mas a maior parte 
deve são gastos em conta corrente não como receita em conta corrente, e 
sim em conta de capitais,por diferenças metodológicas, por processos de 
fuga de capital ou simples falta de registro.

QUADRO XII - CRISE E ASSIMETRIA DAS CONTAS CORRENTES 

(Contas correntes dos principais blocos em US$ bn)

   Anos 80  1990  1991  1992  1993* 
    (média)

O saldo em conta corrrente do Japão:
Japão    60  36  73  110  101 

Deveria igualar a soma dos déficits dos demais países: 
Exportad. de petróleo  15  17  46  -34  -32
OCDE: 23 países industrial.   -107  -16  -27  -34
Perif. não exp. petr. 25   -19  -26  -27  -28
Leste Europeu   --  --  -9  -19  -24 

Mas,há um buracro negro de    -76  + 3  -28 

Só os EUA incorrem em déficits sistemáticos de: 
EUA    -120   -92  -4  -35  -35

Fontes: IMF,World Bank; (*): estimativa.
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O paradoxo do ouro

O ouro ainda é a mãe de todas as moedas. Qualquer moeda forte podem 
ser compradas com ouro. Extraido do sub-solo , refinado e fundido em 
barras de pureza controlada, ele é devolvido aos cofres bancários também 
no subsolo, num circuito paradoxal, já na condição de reserva de valor 
de último recurso. A adesão ao ouro como resrva de valor aumenta 
especialmente em períodos de crise.

 Alguns países ainda criam moeda forte diretamente da extração de 
ouro. Em primeiro lugar, a África do Sul, com a mineração de 19 milhões 
de onças troy por ano ou quase 30 por cento da produção mundial. 
Exatamante porque tem a Africa do Sul capacidade de criar entre US$ 
5 e 6 bilhões por ano a partir do ouro, sem contar a produção também 
importante de diamantes, tornou-se dificil a luta dos negros contra a 
supremacia branca. Os Estados Unidos extraem 14 %, a Comunidade 
dos Países Independentes, antiga URSS, 11% , Australia 11% e Canadá 
8.5%. Apesar das quantidades extraidas serem em geral proporcionais à 
área disponível, estão ausentes das primeiras posições países periféricos de 
grande extensão como o Brasil, a India, a China, Argentina, cujo ouro e 
prata foram saqueados durante os três séculos de acumulação capitalista 
baseada no sistema colonial. Acredita-se que , mesmo assim, o Brasil ainda 
possui grandes depósitos de ouro. Pela contabilidade oficial, o Brasil extrai 
apenas 2.4 milhões de onças troy ao ano (3.6 % do total mundial), quando 
de fato deve extrair o dobro . Boa parte do que extrai, perde-se pelo 
contrabando. Não registrada nem no balanço de pagamentos e nem na 
conta nacionail do Produto Interno Bruto.Todas essas deficiências reforçam 
o sistema da dependência.

O fim do padrão ouro

Durante muito tempo o ouro serviu de base para os pagamentos 
internacionais. Entre 1840 e 1912, apogeu do colonialismo e do Império 
Britânico , funcionou o padrão ouro de pagamentos , pelo qual todos os 
de contas entre governos eram feitos em ouro, prata ou algumas moedas 
fortes , especialmente a Libra Esterlina, cujas paridades eram fixas e 
imutaveis em relação ao ouro e portanto reciprocamente. O padrão ouro 
de pagamentos funcionava como um modelo geometrico perfeito.

 Foi um periodo de grande expansão do comércio internacional , a razão 
de aproximadamente 5 % ao ano, com participação crescente da América 
Latina: de 5 % do comércio mundial em 1989 para 9 % em 1928. No 
padrão ouro, o dinheiro papel , usado para simplificar as transações e o 
manuseio de valores, representava uma quantidade realmente existente de 
ouro. Cada unidade da moeda nacional tinha que ter seu lastro em ouro 
ou em Libra Esterlina, que por sua vez tinha seu lastro em ouro. 

 Criou-se entre os economistas uma visão idealizada do padrão ouro, 
como um sistema austero e sempre tendente ao equilíbrio. Austero porque 
os governos não podiam simplesmente imprimir dinheiro para cobrir seus 
déficits. Para cada dinheiro novo tinham que existir o valor correspondente 
em ouro ou prata. E tendente ao equilíbrio porque todo desajuste 
repentino era corrigido por um movimento de preços,numa situaçode 
paridades fixas. Se ocorresse uma calamidade, a destruição de uma safra 
agrícola,por exemplo, os preços subiriam. Com isso, diminuiriam as 
exportações agrícolas e aumentariam as importações agrcolas, devido a 
mudança nos preços relativos internos e externos. Haveria um déficit no 
balanço de pagamentos e portanto menos dinheiro em circulaço. Mas 



Bernardo Kucinski
Jornalismo Econômico

* 38 *

A desordem monetária internacional

com menos dinheiro em circulação, haveria uma subsequente queda de 
demanda e portanto de preços, restabelecendo-se o equilíbrio, num novo 
patamar de preços intermediário, com equilíbrio entre oferta e demanda. 
Além disso, o padrão ouro de pagamentos permitia uma alocaçao mais 
eficiente de recursos, um uso melhor das vantagens comparativas ,devido 
ao realismo dos preços.

Na prática, a alteração no preço do próprio dinheiro - a taxa de 
juros - contribuia muito mais para o restabelecimento do equilíbrio de 
pagamentos externos. Os bancos centrais não interferiam no mercado de 
compra e venda de moeda estrangeira e nem no mercado de empretimos. 
Mas com a queda na poder de compra das pessoas, devido à alta dos 
preços, como no exemplo acima, aumentava também a demanda por 
empréstimos e portanto a taxa de juros cobrada pelos bancos privados, o 
que atraia capitais de fora, contribuindo para reestabelecer o equilíbrio 
do balanço de pagamentos. Era grande a afluência de dinheiro de fora 
porque sendo as taxas de câmbio fixas , não havia perigo de os capitalistas 
perderem dinheiro na hora de fazer a conversão de volta para a sua moeda, 
como ocorre hoje após uma desvalorizaço. 

O padrão-ouro de pagamentos internacionais durou até a primeira 
guerra mundial, quando as disputas inter-imperialistas por mercados e 
por colonias e pelos restos do Império Otomano, chegaram ao paroxismo. 
Os Estados Unidos, que forneceram a maior parte dos tanques e canhões 
dos Aliados na segunda guerra e que desde a oprimeira guerra já detinham 
metade das reservas mundiais de ouro, acabaram ficando com 7o por cento 
delas. Frente à devastação europeia, com a Gra Bretanha afundada em 
dívidas de guerra, a Libra esterlina perdeu seu papel de meio universal de 
pagamentos, dando lugar ao dolar americano.

A hegemonia do dólar
Antes mesmo de terminar a guerra, quando já estava clara a vitória , 

os Aliados reuniram-se em Bretton Woods, Estados Unidos, em 1944 e 
criaram um novo sistema de pagamentos para vigorar no pós-guerra, dando 
naturalmente aos Estados Unidos o papel de banqueiros desse sistema e 
ao dolar o papel de moeda de pagamentos e de reserva da valor. O sistema 
dolar-ouro ( Gold-exchange standard), de pagamentos durou até 1972 
,funcionando com as seguintes regras:
1- Foi definido uma paridade fixa do dolar em ouro. Todos os países 

passaram a entregar a maior parte do ouro de suas reservas e todo ouro 
novo não usado industrialmente, ao Banco Central americano , banqueiro 
do sistema, que o guardou no Fort Knox ,dando em troca dolares impressos 
em papel a essa taxa fixa de US$ 35,00 por onça troy de ouro.Nas 
transações entre os bancos centrais, o ouro também teria esse valor fixo.

2- Dolares e mais algumas moedas conversiveis, com a a Libra esterlina e 
o franco suiço foram designadas moedas de reserva, aceitas em acertos 
de pagamentos entre os bancos centrais. Mas, os países com moedas 
conversíveis, especialmente os Estados Unidos no principio, podiam 
emitir um pouco mais de moeda do que o ouro do lastro, desde que 
mantido aquele lastro mínimo. Essa grande diferença em relação ao padrão 
ouro, permitia que as transações internacionais contassem com meios de 
pagamento suficientes, mesmo não havendo ouro suficiente a esa paridade 
fixa.

3- Apesar de serem fixas as paridades das moedas,se o balanço de pagamentos 
de um país sofresse “desequilíbrio fundamental”, como era chamado, 
podia ser decretada uma desvalorização, que deveria ocorrer raramente e 
sem aviso previo.Foi o que aconteceu com a Grã Bretanha duas vezes, em 
1949 quando debilitada pela guerra desvalorisou a Libra que ao invez de 
valor US$ 4.03 passou a valer apenas US$ 2.80 e em 1967, quando caiu 
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para US$ 2,40. Esse sistema foi chamdo paridade ajustável .Refletindo 
o papel prepoderante atribuido ao comércio de mercadorias, assumia-se 
que a taxa de câmbio da moeda de um país em relação as moedas de seus 
principais parceiros comerciais era nada mais do que preço que pagava 
pelas suas importações e o preço que recebia pelas suas esportações e que 
qualquer alteração desses preços, alteraria as quantidades compradas ou 
vendidas. Portanto ,só se fosse preciso reduzir as importações ou aumentar 
as exportações em virtude de uma crise de balanço de pagamentos, seria 
permitida uma desvalorizaço cambial. A taxa de câmbio seria o mecanismo 
de ajuste das quantidades via ajuste de preços. Pouca importancia foi dada 
ao movimento de capitais por serem pequenos e de natureza institucional, 
de governo para governo, durante os primeiro 20 anos do pós-guerra.

4- O mercado de câmbio deveria funcionar livremente conforme a oferta e 
a procura mas sempre que suas taxas oscilascem mais do que 1 por cento 
em torno da paridade oficial, o banco central do país deveria intervir 
comprando ou vendendo moeda.Devido ao enorme poder dos bancos 
centrais o mercado em geral,a pesar de funcionar livremente, manteve 
taxas relativamente fixas,as variações de taxas de câmbio entre as moedas 
conversíveis eram temporárias e pequenas.

 

O Fundo Monetário Internacional

Para fazer frente a desequilíbrios temporarios em balanços de 
pagamentos, foi criado o Fundo Monetario Internacional, uma agencia 
inter-governamental, funcionando como um banco com seu capital 
constituido por cotas dos países membrose sob sob controle acionário 
do banqueiro do sistema, os Estados Unidos.Os países sócios entraram 
com um quarto de sua cota em ouro e três quartos na moeda doméstica. 
Caberia ao FMI socorrer países em dificuldades temporárias de pagamentos 

internacionais, oferecendo-lhes empréstimos de curto prazo de moedas 
conversíveis ou ouro. Funcionando como um banco, o FMI fornece ouro 
ou moeda conversivel aos bancos centrais com dificuldades temporárias de 
pagamentos em troca de sua moeda doméstica, até o montante de sua cota 
em ouro. Se o país em dificuldades precisar mais moeda conversivel, poderá 
ter mais emprestimos, mas desde que obedeça condições progressivamente 
mais severas, a principal das quais é a de liberalizar seu comércio exterior, 
abrindo-o plenamente ao captial estrangeiro. 

Os membros fundadores comprometeram-se a não restringir o livre 
comércio de bens e capitais, a não instituir taxas duplas ou diferenciadas 
de câmbio, e a não incorrer em déficits grandes nos orçamentos de seus 
governos, devido aos seus efeitos inflacionários e portanto sobre a paridade 
das moedas. Muita inflação num país em relação a outro obviamente força 
uma desvalorização da moeda daquele país em relação ao outro depois de 
determinado tempo. 

Na pratica, só os países frageis economicamente, forçados a recorrer ao 
Fundo, acabam se submetendo a suas regras. Os países fortes passaram a 
usar as regras a seu favor . O FMI nunca exigiu do governo americano que 
adotasse medidas de austeridade para reestabelecer o equilíbrio em suas 
contas externas, maior causa da inflação mundial, e da desordem monetária 
internacional. Apesar de mantido por mais de uma centena de países, o 
Fundo Monetario Internacional se constituiu numa das mais assimetricas 
organizações internacionais,e no principal instrumento de pressão contra 
os países periféricos e de sancionamento ideológico dessas pressões.No 
simbolo mesmo das pressões economicas sonre a paeriferia dos sistema 
capitalista. . Especialmente às pressões dos Estados Unidos, que detinham 
35.6 por cento dos votos. Com apenas seis de seus principais aliados, os 
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EUA conseguem 70 por cento dos votos. Esse “grupo dos 7” passou a ditar 
os destinos da economia mundial.

 Em troca do compromisso assinado de adotar políticas, denominadas 
de ajuste, que invariávelmente deformam as economias periféricas, o FMI 
concede emprestimos, em geral pelo prazo de três anos. Essas políticas, 
invariavelmtne exigem que os países cortem na carne suas despesas sociais 
e a renda de seus habitantes, para gerar os excedentes necessários ao 
pagamento das dividas com os banqueiros internacionais. O pagamento 
da dívida externa é considerado sagrado. Exigem tambem a abertura da 
economia do país, sem restrição, ao capital estrangeiro. Após a crise da 
dívida, foram aumentadas e aprofundadas as condicionalidades, para a 
concessão de empreéstimos. E estabeleceu-se um mecanismo de dupla 
pressão pelo qual sem o aval do FMI os bancos no reescalonam a dívida 
externa, e sem um acordo em vigor de pagamento da dívida externa, o FMI 
não concede seus empréstimos.

O colapso da ordem monetária

Com a crise da economia americana, a partir de 1968, suas derrotas 
no Vietnam, e a perda de mercado para produtos japoneses, começou a 
queda na credibilidade do dólar. A França, desconfiando de que não havia 
mais o mínimo de lastro ouro para os dólares em circulaçao pelo mundo, 
exigiu sua contrapartida em ouro, precipitando uma corrida ao ouro que 
contribuiu para erodir ainda mais a confiança no dolar. Entre 1959 e 
1969, as reservas de ouro do Fort Knox caíram de 19.5 para 11,9 US$ bn, 
mostrando que o Tesouro americano já não tinha o lastro mínimamente 
necessário para redimir os portadores de dólar que assimo quizessem. 

 Os demais paises recusaram-se a valorizar suas moedas, apesar dos 
grandes superavits em sua balanca comercial nos anos 60 e 70. Tornaram-se 
frequentes os movimentos especulativos entre as grandes praças financeiras 
do mundo, obrigando bancos centrais a interferirem comprando dolares 
para sustentá-lo e assim impedir a valorização indesejada de sua própria 
moeda. Para aliviar essas crises, o FMI criou um vale de pagamentos entre 
bancos centrais, denominado Direito Especial de Saque, no valor exato 
de 1 US$. Cada país podia sacar até um certo limite, proporcional á siua 
conta - como se fosse um direito de ficar “no vermelho” junto ao FMI 
por algum tempoa. Foram emitidos US$ 21.3.3 bn em DES entre 1970 e 
1981, beneficiando obviamente os países que já detinham as cotas maiores 
do fundo.

Mesmo assim, em dezembro de 1971 os EUA decreteram unilateralmente 
uma desvalorizaçao de us$ 35 por onça de ouro para US$ 38,00. Nova 
desvalorização em 73 para US$ 42,oo por onça. Ao mesmo tempo 
,anunciavam que não mais garantiam a troca de cada dolar papel pelo 
ouro correspondente. Era o fim da convertibilidade do dolar em ouro, 
o calote do banqueiro do sistema e o fim das paridades fixas. O ouro 
foi abandonado como metal de referencia das autoridades monetarias, e 
adotado cada vez mais pelo mercado como refugio de valor, o que elevou 
extraordinariamente o preço do ouro no mercado livre - até 4 vezes o 
seu valor oficial contábil nas reservas internacionais. Numa reunião dos 
“7 grandes”, chamada com certa pompa de Smithsonian agreement”, foi 
sancionada a morte do sistema dolar-ouro de paridades fixas, e liberado 
o preço do ouro das reservas oficiais.Instalou-se assim a atual desordem 
no sistema internacional de pagamentos, alimentando novas crises 
especulativas com o dolar.Em agosto de 1974 foi quebrado o vinculo DES-
dolar. 
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Desvalorização do dolar e valorização do petróleo

Um das mais curiosas Consequências das desvaloriações do dolar, foi a 
quadruplicação dos preços do petróleo, decretada pelos países produtores 
em fins de 1973, como forma de restabelecer seu poder de compra, já 
que o petróleo é tansacionado em dolar. Esse incidente é ilustrativo do 
papel do dolar como referencia de valor, além de meio de pagamento e, 
evcentualmente, reserva de valor: ao decretar que a partir de um dia “d” o 
dolar valeria menos ouro, menos marcos alemães, menos yen, e assim por 
diante, o governo americano cortou unilateralmente a renda dos paises 
exportadores de petróleo em qualquer dessas moedas, mesmo sem mexer, 
como não podiam mexer, no preço de venda do petróleo. A reação deu-se 
em fins de 1973, com decisão dos produtores de petóleo de cartelizar a 
oferta, e aumenar o preço do barril de menos de US$ 3.00 para cerca de 
US$ 7.00

 Seguiu-se uma política de inflação deliberada do dolar, provocada 
pelo governo americano como forma de neutralizar o poder de compra 
do petróleo e reestabelecer os termos de troca do comércio exterior dos 
EUA anteriores ao aumento do petróleo. Inflacionando os preços das 
mercadorias de exportaço americanas e pressionando políticamente os 
paises produtoresde petróleo para que não fizessem o mesmo com o 
petróleo, em poucos anos seria reestabelecida a ordem economica anterior 
a crise. Mas era preciso estimular o consumo em grande escala desses 
produtos. Pela primeira vez, o FMI estimulou os países periféricos - e os 
bancos comerciais - a tomarem grandes emprestimos no que foi chamada 
de política de reciclagem dos petrodólares. Com os juros abaixo da 
propria inflaçao, o endividamento deu-se facilmente. Foi o que precipitou 
o endividamento dos países periféricos. Seguiu-se a elevação deliberada des 

juros do dolar na etapa seguinte, enforcacando os paises devedores, que 
inadvertidamente haviam assinado contratos a juros flutuantes: a maior 
parte do juro não era fixa, variando a cada seis meses, conforme a evolução 
do mercado.Além das anomalas taxas de jutros, de até 22 por cento ao 
ano, a inflação global dos anos 70 deu abriu caminho nos anos 80 a uma 
severa recessão e queda adicional nos termos de troca dos países periféricos, 
levando-os á ruina.Assim se instalou a crise da dívida nos países periféricos. 
Nos países centrais ficou a herança da instabilidade e desordem, com a 
multiplicação do número de grandeza do sistema que passaram a variar 
com o tempo, a começar pela própria moeda, pois instalou-se uma inflação 
de fundo mundial, da ordem de 4-5 por cento ao ano, corroendo o valor 
mesmo das moedas mais estáveis tradicionalmente. Os juros flutuantes 
viraram norma e os juros fixos a exceção.

 

A autonomia do mercado de câmbio

Com todo o caos monetário, o fim das paridades fixas,a 
desregulamentação dos mercados financeiros , a criação das redes mundiais 
eletrônicas de câmbio, e o barateamento dos custos de transmissão , o 
mercado de compra e venda de moeda estrangeira assumiu dimensões 
gigantescas,podendo somar num unico dia US$ 1.200 bilhões , muito 
mais do que o total das reservas em moeda estrangeira dos bancos centrais. 
Com isso, diminuiu muito a capacidade dos bancos centrais interferirem 
no mercado através da compra e venda. Podem interferir, sim, anunciando 
mudanças nas taxas de juros que pagam por depositos em suas moedas, o 
que provoca corrida de compra da moeda, ou vendas macissas da moeda, 
no caso oposto, alterando repentinamente o equilíbrio de oferta e procura 
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e portanto alterando as paridades. Mesmo essa ação tem limites porque o 
mercado de câmbio se anecipa muitas vezes ao que julga que vai acontecer, 
esvaziando o efeito da medida. Apesar do grande número de atores, e de 
sua grande liquidez, o mercado de câmbio é ao mesmo muito volatil e 
tumultuado, refletindo as profundas assimetrias no sisema internacionalde 
pagamentos, os deficits constantes da conta corrente dos Estados Unidos, 
o fato de a moeda dominante não ser a de uma economia com problemas 
estruturais, e a a volatilidade das taxas de juros.

O que determina a taxa de câmbio 

O que determina a taxa de câmbio de uma moeda ? Nos países 
periféricos, de regime fixo de câmbio e monopólio de câmbio do banco 
central a taxa de câmbio é determinada e mantida pelo governo, em 
função da necessidade de gerar excedentes comerciais. Há duas formulas 
principais para ajustar o câmbio, quando as exportaçes começam a cair.
Uma é a de desvalorizar pela diferença entre a inflaço ocorrida no país e a 
ocorrida no país da moeda estrangeira. Por exemplo, se a inflação do dolar 
durante o ano foi 6 por cento e a do Cruzeiro 80 por cento, o governo 
qquizer restabelecer o poder de compra relativo das duas moedas, ele 
decreta uma desvalorização de 74 por cento. Digamos que o governo quer 
estimular mais as exportações e aproveita para decretar uma desvlorização 
de 78 por cento. Dizemos que a desvalorização nominal foi de 78 por 
cento, mas a desvalorização real foi de apenas 4 por cento ( a diferença 
das duas inflações). O Banco Central pode também adotar uma taxa 
de desvalorização real que considere o peso das principais moedas no 
comércio exterior e não apenas o peso de uma delas. Chama-se taxa efetiva 

de câmbio a obtida pelo calculo da diferença num certo período, entre 
inflação doméstica e as inflaçoes de uma cesta de moedas. 

Mas nos países centria e portanto nos grandes mercados financeiros, 
não há mais paridades fixas. O mercado de câmbio tornou-se o único 
realmente competitivo na economia mundial, no qual um número quase 
infinito de compradores e vendedores buscam ou oferecem as moeda de 
maior uso. As taxas de câmbio das várias moedas conversíveism, entre sí, 
variam ligeiramente ao longo do dia conforme a lei de oferta e procura, 
ou seja o grau de desequilíbrio entre as ofertas de compra e de venda. Se 
houver muita oferta de dólares, seja porque se teme uma queda na taxa 
de juros que o Tesouro americano paga por depósitos em dolar no futuro 
imediato, ou por súbita perda de confiança na economia americana ou 
por qualquer outro motivo, os detentores de dolares baixarão seu preço 
de oferta, até que consigam vender seus dólares. Assim, a taxa de câmbio 
varia até determinar o novo ponto de equilíbrio entre oferta e procura. Na 
pratica essas oscilaçoes são continuas, 24 horas por dia , porque o mercado, 
movido por via eletronica, nunca pára. E convive com crises convulsivas, 
quando os peradores de câmbio, os grandes fundos de pensão, os bancos, 
se antecipam a alguma esperada altarac,ao nas taxas de juros de uma 
moeda forte. No Brasil, o Banco Central é o maior comprador e vendedor 
de moeda estrangeira mesmo em períodos normais e tem sido adotadas 
várias modalidades de restrições cambiais e de regimes de taxa câmbio. 
O mercado moeda estrangeira nunca é do tipo é competitivo. A taxa de 
câmbio reflete designios políticos e econômicos do governo. Mesmo o 
mercado negro, que reflete mais as tensões e o nervosismo do mercado, 
frequentemente sofre a interferencia discreta do Banco Central. O Brasil 
manteve uma taxa fixa de câmbio, determinada pelo Banco Central, de 
1947 a janeiro de 1953, (Cr 19,00 por dólar),enquanto o mercado negro 
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foi oscilando de Cr 30 ,00 para Cr 40,00 por dolar. Nos seis anos seguintes 
foram diferenciadas as taxas de câmbio conforme o tipo de transaço, 
havendo 12 taxas diferentes. Essas taxas foram gradualmente unificadas 
nos anos seguintes até que em 1961 chegou-se a taxa unica e fixa, só 
ocasionalmente alterada, em média uma uma vez por ano. A partir de 
1968 foi introduzida a mini-desvalorização de catraca ( a cada dois ou tres 
dias), sempre fixada pelo Banco central. A partir da crise da hiperinflaço, 
o mercado negro tornou-se dominante,chegando as cotações do dolar ao 
dobro da cotação foicial. Numa etapa final, a moeda nacional perdeu todo 
o sentido como medida de valor e o dolar americano passou a competir 
fisicamente com o cruzeiro como moeda nacional.

A tese da paridade do poder de compra

Uma escola de pensamento economico acredita que pode haver uma 
tendencia da taxa de câmbio ser determinada , a longo prazo,pelo que 
foi chamado paridade do poder de compra da moeda. O conceito se 
tornou mais transparente como a existência hoje de redes mundiais que 
fabricam e vendem o mesmo produto nos mais diversos países,e de um 
grande movimento de pessoas e mercadorias no mundo. Se em todo o 
mundo existe o hamburguer e a Coca-Cola, as paridades das moedas 
deveriam ser tais que o mesmo produto custaria o mesmo preço em todo 
o mundo, pelas taxas de câmbio.Ou, as taxas de câmbio entre as varias 
moedas seriam aquelas que equalizariam os preços daquele produto. Assim 
se o hamburguer cusa 1 US$ nos estados Unidos e Cr 2.000,00 no Brasil, 
a taxa de câmbio do Cruzeiro deveria ser Cr 2.000,00/ 1 US$.Essa é a taxa 
de câmbio que dá paridade ao poder de compra das duas moedas.Tanto 

com Cr 2.000,00 como com US$ 1,00, compra-se o mesmo hamburguer, 
no Brasil ou nos Estados Unidos.

Mas,se trata de uma simplificação, pois se o salário do brasileiro for 
Cr 5.000.000,00 por mês e o do americano US$ 5.000,00 por mês, o 
brasileiro tem o poder de compra de apenas 2500 hamburguers por mês, 
enquanto o americano pode comprar o dobro, 5.000 hamburguers. Ocorre 
que a taxa de câmbio que equalizaria salários seria Cr 1.000,00/1 US$ e 
não Cr 2 000,00/ 1US$. 

Finalmente, poderiamos associar o preço do hamburguer ao custo do 
salário, já que o salário é o principal fator de custo de um alimento ou 
produto manufaturado. Nesse caso o fato de o salário do brasileiro ser 
muito inferior ao do norte-americano, à taxa de câmbio prevalecente, 
permite que o preço do hamburguer seja menor, mesmo se a produtividade 
do trabalhador brasileiro for um pouco menor, como já vimos no exemplo 
do capitulo 1.

Taxa de câmbio e taxa de juros

Devido á mobilidade dos capitais, um dos principais fatores 
determinantes hoje da fuga de uma moeda e sua troca por outra é a 
diferença entre taxas de juros oferecidas por depósitos naquelas moedas. 
Assim, se a taxa de juros oferecida por depósito em dolar nos estados 
Unidos cair para 2 por cento ao ano enquanto a taxa de juros oferecida 
pelo banco central alemão subir para 5 por cento ao ano, e as taxas de 
inflaçao dos dois países no forem muito diferentes,haverá uma fuga do 
dolar paro marco alemão os detentores de dolares, estarão dispostos até 
a pagar um pouco mais pelo marco alemão, porque essa perda será mais 
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do que compensada em alguns meses de juros maiores. Nessa fuga, sobe a 
cotaço do marco alemão em relação ao dólar.

A longo prazo, a maior ou menor procura de uma moeda é influenciada 
pela maior ou menor confiança na economia daquele país, especialmente 
na sua capacidade de exportar, e na estabilidade dos seus preços, ou seja 
na taxa de inflacão.Se houver inflação sensivel, naturalmente a moeda 
perderá valor de compra depois de algum tempo e não serve como uma 
boa reserva de valor, como moeda para depósitos de médio e longo prazo. 
Se houver muito mais importações do que exportaçõs, o governo podera 
tomar medidas que reduzam o valor da moeda em relação as outras, para 
estimular suas exportações. Nesse caso ela perdera seu valor de troca por 
outras moedas. Mais adiante veremos como funciona esse mecanismo. 

Certos operadores no mercado de câmbio, também chamados 
especuladores, quando acreditam que havera uma desvalorização, e se 
desfazem daquela moeda, efetivamente provocando a desvalorização. 
Trata-se de um mercado sofisticado, no qual o especulador tem um papel 
fundamental. A ação especulativa contribui para tornar o mercado de 
câmbio muito líquido, totalmente universal, e sensivel,impedindo seu 
monopólio por alguns grandes bancos ou governos. Outra sofisticação 
desse mercado é o mercado futuro, no qual é possível comprar 
determinada quantidade de uma moeda a uma cotação pre-determinada, 
para entrgea numa data também pre-determinada. Através de compras 
desse tipo, empresas manufatureiras conseguem uma garantia de quanto 
vai custar a matéria prima cuja decisão de importar precisa ser tomada 
hoje, mas que só será recebida e paga dentro de alguns meses. Uma 
empresa só pode ter certeza de preço de venda de seu produto,e portanto 
de sua própria venda, se tiver certeza do custo de suas matérias primas.

Esse mecanismo, que dificilmente funcionaria sem a participação do 
especulador, disposto a vender aquela moeda para entrega futura. Numa 
operação tipica de mercado futuro, o importador alemão , por exemplo, 
vai precisar de dólares daqui a um mês e compra para entrega futura, de 
30 dias, a uma taxa de câmbio em marcos pre-determinada. O vendedor 
toma marcos emprestados no mercado e os converte imediatamene em 
dólares, aplicando no mercado financeiro durante 30 dias ao fim dos 
quais os entrega ao comprador. Ao entregar os dolares, recebe os marcos, 
paganbdo seu emprestimo original. que foi na mesma meoda. Os dois 
lados transformaram o que era um risco cambial numa operaço com taxas 
de juros. Nos países periféricos, exatamente os que mais precisam se cobrir 
contra os riscos cambiais, os mercados futuro são rudimentares.

Os acordos de pagamentos

O comércio internacional entre dois países de moeda fraca é dificultado 
pelo fato de serem necessárias duas conversões de moedas, para cada 
transação de mercadorias ou serviços. No caso da compra de petróleo da 
Venezuela, a Petrobras precisou converter seus cruzeiros em dolares, e a 
empresa venezuelana precisou recoverter os dolares recebidos em bolivares, 
a moeda local venezuelamna. Além disso esses países frequentemente não 
tem os dolares para pagar. Por isso, certos países periféricos, como Brasil e 
Argentina, mantem acordos de pagamentos, pelos quais o Banco Central 
dos dois países vao cancelando debitos contra créditos e apenas o saldo é 
efetivamente transferido, a cada um dois anos. Cada banco central entrega 
á empresa envolvida na transaçao a quantia em moeda local que lhe cabe, 
mas as transferencias de moeda forte entre os dois países se reduzem ao 
saldo que ficou em favor de um ou do outro país.
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A dolarização 

Alguns países periféricos criaram uma forma extrema e imaginativa de 
superação do problema do estrangulamento cambial e da hiper-inflaço: 
adotaram como moeda a própria moeda da metrópole. Renunciaram ao 
simbolo mais notável da soberania nacional admitindo a falencia de sua 
moeda e adotando como moeda doméstica aquela moeda exigida pelas 
transações internacionais e para os pagamentos da dependência. Como 
não podem imprimir a moeda estrangeira, tem que acumula-la através de 
compras no mercado de câmbio interncional e de saldos de comércio.

Adotada plenamente na Argentina, a dolarizacao consite em acumular 
um lastro de moeda estrangeira ( dólar) suficiente para comprar toda a 
moeda nacional em circulaçao a uma paridade pré-fixada, se os deentores 
da meoea nacional assim exigissem. A moeda nacional torna-se conversivel 
em moeda forte porque existe um lastro depositado no banco cxentral que 
garante essa convertibilidade. A taxa de câmbio torna-se fixa, congelada, de 
formaa garantir a sua convertibilidade no valor integral a qualquer tempo. 
Os preços em moeda local param de subir,a no ser marginalmente, porque 
a moeda local vale tanto quanto a estrangeira e no tem porque perder seu 
valor de comrpa,já que sempre pode comprar a mesma quantidade de 
moeda estrangeiera.Isso restaura a confiança na moeda local. As transações 
podem ser feitas em qualquer das duas moedas. Simultaneamente, 
o governo zera o seu déficit orçamentário, garantindo que no criará 
dinheiro, seja imprimindo seja por outras formas. Após algum tempo o 
governo consegue restabelcer a confiança na sua moeda, desde que tenha 
eliminado o deficit publico, não haja inflacao superior a da moeda adotada 
como lastro. A dolarizacao corresponde no plano tecnico da moeda, ao 
reconhecimento de que aquele pais não tem mais autonomia economica, 

de que regrediu ao status de uma colonia economica, adotando a meoda 
na metropole. O teste da dolarização se dá quando a inflaço doméstica, 
apesar de marginal, acumula -se de modo a aumentar demais os custos dos 
produtos a serem exportados.Recebendo a mesma quantidade de moeda 
local, mas com custos maiores, os exportadores se retraem dos mercados 
externos,a s exportações caem e pode se dar nova crise cambial.

A moeda única

Com a formação dos grandes blocos economicos,desapareceriam, em 
teoria, os Estados nações como entidades economicas autonomas, porque 
desapareceriam as várias moeda nacionais, dando origem a uma moeda 
única. Consequentemente desapareceria o balanço de pagamentos de 
cada país membro. Uma parte de seus pagamentos fica sendo pagamento 
intra-bloco, numa única moeda e portanto deixa de ser um pagamento 
internacional. Outra parte se manifesta como uma especie de mega-
balanço de pagamentos entre os grandes blocos,e não mais entre países. 

O Mercado Comum Europeu, o bloco em fase mais adiantada de 
formaço, já alcançou total integração economica com livre movimentação 
de capitais e trabalhadores, normatizaçao de leis, constituição de 
organimos comuns diretivos, um parlamento, uma super-estrutura 
buroicratica, um super-estado. A proxima meta é a unificação das 
moedas até 1990, no máximo. Mas há dificuldades formais na a relação 
entre câmbio, preços,salários e moedas. Essa moeda ,já adotada como 
medida de contabilidade da Comunidade Europeia, chama-se ECU, 
Economic Community Unit. Para ser adotada como reserva de valor 
e meio físico de de pagamentos, preciso que todos os principais paises 
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tenham taxas proximas de inflação e políticas de juros convergentes. O 
equilíbrio no balanço de pagamentos é conveniente mas não necessario. 
O que acontecera com a unificação monetaria é que o superavit de um 
compensara o deficit de outro. No entanto, tensões regionais de preços, 
de custos de salarios e outros custos, desiguais, estao retadando a adoço 
da moeda unica. Principalmende a defasagem no tempo político. Com o 
“snake”, que depois evoluiu para o Exchange Rate Mechanism, ERM, os 
governos não podem usar livremente seu poder de fazer política cambial 
para aumentar empregos por exemplo. Um governo não pode desvalorizar 
para estimular exportaoes e assim criar emprego, prque precisa ganhar 
eleições. Mas os governos concordam e tomar medidas em comum, sempre 
que houver perigo de as paridades romperem os limites estabelecidos. 
Para isso criaram o ERM, pelo qual os bancos centrais se comprometem 
a impedir a flutução das paridades entre 10 moedas do sistema mais do 
que 6 por cento em torno de valores pre-deternminados. Trata-se de uma 
tentativa de aplicar ao Mercado Comum os principios do padro dolar-ouro 
de Bretton Woods que fracassou em escala mundial.

 Para impedir os excessos de flutuação cada governo deve controlar 
seus gastos publicos e adotar taxas de juros adequadas, de forma a fazer 
convergirem as taxas de inflaço arté o momento da unificaço nmonetaria. 
No entanto, a crise e o descompasso político, a absorção da Alemanha 
Oriental pela Ocidental provocu disparidades de taxas de juros e com isso 
movimentos especulativos de moedas, quebrando o ERM e postergando as 
metas de unificaço.A dogmatização do principio das paridades estaveis, que 
se tornaram fixas,c om isso dificultando o acomodamento das exportações 
da Gra Betretanha, opor exempo, contribiuram poara o abandono do 
SEM. O MERCOSUR tem como meta a moeda unica dentro de alguns 
anos.
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Capítulo 8

Quem paga o balanço de pagamentos

Emprego, renda e comércio exterior 

Numa economia fechada, sem relações comerciais ou financeiras com 
o exterior, tudo o que é produzido acaba sendo consumido. Mas , numa 
economia aberta, a renda obtida com a parte exportada da produção fica 
sobrando . O café soluvel exportado pela Cacique gerou uma receita de 
Cr 1.400 milhões, distribuidos na forma de salários aos agricultores que 
colheram o café e aos operários que o industrializaram, na forma de lucro 
dos empresários, alugueis e impostos. Aumentou o emprego e aumentou a 
renda , mas sem o correspondente aumento na disponibilidade interna de 
café, porque o café destinou-se à exportação. A importação, ao contrário, 
atende a uma demanda interna e portanto e consome uma renda interna 
sem ter contribuido para gerar renda dentro do país. O petróleo importado 
da Venezuela pela Petrobrás consumiu Cr 1.200 milhões , remetidos 
à Venezuela em moeda forte, e lá reconvertidos em bolivares e pagos 
localmente como salários, rendas de capital, impostos. 

A importação não cria emprego,não cria renda e, se vier a um preço 
muito mais barato do que o produto similar produzido internamente, 
ela ainda provocará desemprego, ao abocanhar mercado do competidor 
interno. No Brasil, para cada dez pontos percentuais de queda nas 
exportaçes, a atividade econômicae portanto o emprego e a renda, caem 1 
ponto percentual. Nos estados Unidos, para cada US$ 1 bilhão a mais de 
exportações, criam-se 20 mil empregos.

As oscilações e desequilíbrios noo comércio exterior, portanto, pode 
provocar grandes tensões na economia. A mais simples situaçao de 
equilíbrio é a que se dá entre demanda e oferta de bens e serviços. Uma 
balança comercial e de serviços em equilíbrio significa que nem há excesso 

e nem sobra de bens e serviços, em relação á demanda. Esse equilíbrio não 
significa necessáriamente pleno emprego, mas evita inflação. 

Todo deficit no comércio de bens e serviços provoca queda de renda e se 
essa renda não vier de algum estoque de renda ( como poupança) ou de fora, 
haverá excesso de bens ( importados) para a renda disponivel para comprá-
los. Todo superavit no comércio de bens e serviços provoca aumento de 
renda e , se essa renda não for enviada para fora , vai faltar bens e haverá 
inflação. Mas, existe também um movimento autonomo de rendas que 
pode complicar esse quadro. Mesmo com equilíbrio no comércio de bens e 
serviços, os residentes no país podem receber renda do exterior não vinculada 
a exportação de bens e serviços e deesencadeia-se um processo inflacionário, 
porque não houve produto criado correspondente a essa renda.Nocaso de 
envio de renda para o exterior, a demanda cai, os preços caem.Há deflação. 
E se caírem demais, as empresas sofrerão prejuízo, vendendo até abaixo 
do preço de custo, para pagar suas contas. Investirão menos ou quebrarão, 
demitindo empregados e provocando outras falências e concordatas. Esses 
movimentos internacionais de dinheiro sem a contrapartida de bens e 
serviços tem uma influência muito maior , hoje, no cenário econômico 
mundial e no interior de cada economia. No balanço de pagamentos 
dos Estados Unidos, a saída de renda devido á remessa de salários dos 
trabalhadores mexicanos para suas familias no México, já alcança cerca de 
US$ 1,5 bn por ano. Por utro lado, todos ospaíses centrais recebem rendas 
importantes de seus investimento estrangeiros. Os países periféricos, ao 
contrário, perdem renda na mesma proporção, principalmente a forma de 
pagamentos vultosos de juros e dividendos.Mas, podem eventualmente 
usufruir um aumento subito de renda, devido a entrada de um novo 
investimento estrangeiro, que assume a forma de despesas com salarios, 
alugueis, impostos.e bens de capital que por sua vez geram outros salarios.
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A identidade macroeconomica

O estado de equilíbrio entre bens e rendas pode ser equacionado 
matematicametne. Supondo, para simplificar, que num determinado 
país não haja de um ano para o outro variação de estoques de bens. O 
total de bens e serviços disponíveisé igual à soma do total produzido, 
que chamaremos de Y menos o que foi exportado (X), mais o que foi 
importado (M).

Bens e serviços disponiveis = Y -X + M

Supondo que também não haja variação dos estoques de dinheiro. e toda 
renda auferida seja gasta , seja em bens e serviços de consumo ou em bens e 
investimentos duraveis, como moradias infra-estrutura e bens de produção. 
A a renda disponível para esses gastos será o total da renda auferida, 
que como já vimos é igual ao valor mesmo da produção (Y), menos a 
renda enviada para o exterior na forma de juros e lucros do capital, que 
chamaremos de J mas acrescentada dos capitais para investimento ou renda 
recebidos do exterior, que chamaremos de I.

Renda disponivel= Y - J + I

 Para que haja equilíbrio entre oferta e procura de bens e serviços e 
portanto estabilidade de preços, o total da renda disponível deve ser igual 
ao total dos bens e serviços ofertados:

Y - X + M= Y - J + I

Cancelando o valor comum da produço interna e renda interna (Y) dos 
dois lados da equação, temos:

-X + M = -J + I

 Ou , agrupando os termos de cada lado:

 - (X -M) = (I - J)

 X-M significa exportações de bens e serviços menos importação de bens 
e seviços: é balança comercial de bens e serviços.

 I -J significa a entrada de capitais rendas menos a saida= é o fluxo de 
rendas. 

Essa simples equação, forma simplificada de uma outra chamada a 
identidade macroeconômica básica, mostra como o balanço de pagamentos 
condiciona a economia:

 1- Para haver equilíbrio entre despesas e bens e portanto ausencia de 
pressões de preços, o saldo da balança comercial deve ter o mesmo valor do 
fluxo de dinheiros, com sinal trocado:

 X - M = -( I - J)

Se houver superávit comercial ( X > M ) , tem que haver saída líquida de 
dinheiro ( J > I ). Se o comércio de bens e serviços for deficitário( M > X), 
tem que haver uma entrada liquida equivalente de dinheiro. Essa entrada 
pode se dar na forma de rendas recebidas do exterior, o que não é o caso 
brasileiro, empréstimos, como ocorreu em alguns períodos anteriores á 
crise da dívida em que o déficit comercial foi coberto por financiamentos, 
ou investimentos diretos, como ocorreu em alguns outros períodos de 
nossa história. 

Investimentos e déficits comerciais

Uma primeira decorrencia geral dessa equação é a de quea entrada líquida 
de capitais , e portanto o investimento estrangeiro líquido, já descontadas 
as saidas de renda, ó pode ser dar sem pressões inflacionárias, se houver 
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déficit na balança comercial. Se I > J, necessáriamente M > X. O déficit na 
balança comercial é condição para um fluxo de investimentos externos não 
inflacionário . o que é uma outra maneira de se dizer que o investimento 
externo genuino se compoe de dois movimentos, um financeiro e outro 
de bbens de capital. Por isso,não se pode designar como investimento a 
entrada de capitais especulativos, em bolsas de valores por exemplo, ou 
atraidos por juros altos pagos por titulos do governo, apesar de eles assim 
estarem registrados no balanço de pagaentos.Conforme nossa identidade 
econômica básica, se um país incorrer em déficit comercial, estará 
consumindo e investindo bens e serviços em valor superior ao da renda 
auferida na produção interna de bens e serviços. O déficit comercial reflete 
nada mais do que umaentrada de bens físicos e serviços superior á saída.
Esta gastando mais do que ganhou. Se for uma antiga potencia imperial, 
pode estar cobrindo esses gastos com renda financeira recebida do exterior, 
como é o caso dos estados Unidos e Gra Bretanha. Mas, se for um país 
históricamene colonizado, sem rendas financeira do exterior, ou tendo que 
enviar renda financeira para o exterior, a única forma de poder incorrer em 
déficits sistemáticos é pelo recebimento de empréstimos ou investimentos 
diretos.

Exportadores de capital e perdedores de renda

A identidade macroeconômica básica se aplica de forma bem diferente 
conforme uma economia seja forte,detentora de tecnologia de ponta ou 
endividada, periférica e depedente. Com toda identidade econômica, a 
equação não expressa uma lei fenomenologica, não identifica a natureza 
dos movimentos de renda e de bens, não estabelece relações de causalidade 

. Apenas diz que “se houver excesso disso”, necessáriamente haverá “excesso 
daquilo” e com sinais contrários. Para se aplicar a identidade é preciso ter 
informações adicionais específicas. 

Apliquemos a identidade aos casos do Brasil,do Japão, e dos Estados 
Unidos. O Japão vem obtendo sistemáticamente superávits em sua 
balança comercial e de serviços da ordem de US$ 5 bn por mês. O 
Brasil vem obtendo superavits também sistemáticos, da ordem de US$ 
1 bn por mês.Nos dois casos, tem que haver o envio correspondente 
de renda para o exterior. Os japoneses usam esse excedente de renda 
auferida com as exportações, comprando obras dearte, castelos Europeus, 
edifícios e terrenos nos Estados Unidos e Europa, investimentos diretos e 
participações em companhias estrangeiras,e aplicam as sobras em títulos 
do tesouro americano ou da dvida externa latino-americana. Tudo isso 
aumenta o patrimônio japones no exterior, potencializa suas exportações, 
pois empresas japonesas obviamente importarão peças e componentes 
do Japão, contribuindo para aumentar ainda mais a renda futura dos 
japoneses, na forma de juros ede suas aplicações financeiras e lucros de suas 
particpações acionarias. Em resumo, no caso japones, o saldo comercial foi 
pre-requisito para o país se tornar exportador de capital, expandindo sua 
presença em todo o mundo eo seu poderio econômico e financeiro, porque 
o país não era devedor e possuia tecnologia de ponta desejada por outros 
países.

No caso do Brasil, toda a renda é enviada para fora na forma de 
pagamentos de juros da dívida externa e lucros e dividendos do capital 
.O processo todo engendrado para gerar essa renda e repassa-la aos 
banqueiros interncionais, diminui a capacidade do país investir mesmo em 
necessidades básicas de reposição de máquinas, infra-estrutura e educação 
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e saúde. Essa remessa equivale a 2.5 por cento do PIB , o que pode parecer 
não muito significativo. No entanto, a quase totalidade da dívida externa 
hoje é do setor público, do Estado. E o Estado só consegue recolher, 
com muito esforço, cerca de 15 por cento da renda nacional na forma de 
impostos. Portanto, os 3 por cento da renda nacional necessários para o 
pagamento dos juros da dívida externa equivalem a 1/5 de toda a receita do 
setor público, o que definitivamente inviabiliza todos os programas sociais 
do governo e reduz substancialmente sua capacidade de investimento. 

Para poder remeter essa renda, a economia foi ajustada através de duas 
desvalorizaçes sucessivas, para gerar de forma permanene cerda de US$ 8 
a 12 bndólaresde excedente nas transações de bens e serviços, equivalentes 
à conta de juros. Na Ausencia significativa de investimentos, I = 0 e a 
identidade macroecoômica básica fica:

X - M = J

 O excende comercial deve igualar a conta de juros. 

Para distinguir esse processo do caso japonês, podemos designar o 
primeiro como de exportação de capital, o nosso como de perda de renda. 
No caso japonês, a renda saiu do país e mudou de forma - tornou-se capital 
- mas não mudou de propriedade. 

Alguns economistas convencionais designam os dois processos , 
totalmente distintos, com a mesma expressão “exportação de capital”.

Verifica-se que o Brasil exportou bens e serviços a mais do que 
importou em cerca de 1,8 % do PIB. Enviou 2.5 % do PIB em rendas 
para o exterior. Recebeu apenas 0,5 % do PIB como investimento 
externo emprestimos que se seomaram a popança interna de 21,0 % do 
PIB, para gerar um investimeto totalde 21,5 % do PIB A identidade 
macroeconomica acusa uma diferença de 0,2 % do PIB porvariação de 
estoques .

QUADRO XIII-DESTINO DAS RENDASE BENSEM 1990

( Em % do PIB)
TOTAL DAS RENDAS GERADAS   100,0 
Dirigidas ao consumo    76,5
Dirigidas à poupança    21,0
Enviada ao exterior  (J)   2.5
TOTAL DOSBENS    100,0
Mercado interno      98,2
Exportação-Importação ( X-M)   1,8
VERIFICAÇO DA IDENTIDADE MACROECONÔMICA (X-M) = -(I-G)
Saldo na Conta de bens e serviços 
Exportações (X)     7,2
Importações  (M)    5,4
Saldo   (X-M)    1,8
Rendas enviadas  (G)    2,5
Invest. e emprest. 
recebidas  (I)     0,5
Saldo   (I-G)    2,0
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As economias rentistas 

O caso dos Estados Unidos é interessante porque no lugar de superavit de 
comércio de bens e serviços há um déficit sistemático, compensado por um 
fluxo de rendas de capital para dentro , e não para fora. Vejamos a conta 
corrente de 1970 e 1980:
ESTADOS UNIDOS (Conta corrente em US$ bn)

    1970    1980  1990 
1-Exportações de bens e serviços 51.570  262.232 
2-Importações de bens e serviços  -54.140  -289.265
 Déficit de comércio (2.570)  (27.033)
3-Rendas financeiras do exterior 7.690   35.050
 CONTA CORRENTE  2.320   1.509

Verificamos que os Estados Unidos consumiram bens e serviços a mais do 
que os que produziram, no valor de US$ 2.57 bn em 1970 e dez vezes isso, 
ou US$ 27 bn em 1980. Com que pagaram esse excesso de bens? Com 
renda financeira recebida do exterior: lucros e dividendos recebidos pelos 
acionistas da multinacionais americanas, royalties recebidos diretamente 
pelas corporações, juros da dívida externa,recebidos pelos bancos. O 
resultado são pequenos saldos em conta corrente ligeiramente positivo. 
Esse quadro, de deficits comerciais sistemáticos compensados por rendas 
financeiras, é típico de ex-potencias economicas, que já perderam o ipulso 
exportador para rivais, mas ainda auferem rendas do seus investimentos 
passado. São economias designadas rentistas. As rendas são proporcionais 
ao estoque de investimentos acumulados durante o apogeu da expansão 
economica. Do estoque total de investimentos estrangeiros em 1990, 

estimado em US$ 1.700 bn, mais de 1/4 , ou US$ 380 bn, ainda eram 
propriedade de residentes e empresas norte-americanas.A Grã BretanhaUS$ 
230 bn . Só então, em terceiro lugar, está Japão com US$ 160 bn. França e 
Alemanha possuem US$ 80 bn cada.
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As quatro políticas

São quatro as principais políticas que podem influir no balanço de 
pagamentos e e portanto no nível de preços, de renda e de emprego de uma 
economia:
1-Política cambial de desvalorizacao que tem efeito imediato de aumentar as 

exportações e reduzir as importações; raramente se adota a política oposta, 
de valorizaço cambial;

2- Política monetária, alterando a taxa de juros ou alterando a quantidade 
de dinheiro em circulação, o que também afeta os juros; o objetivo de 
uma alta dos juros é em geral o de combater a inflação ; a redução tem 
como objetivo estimular a economia; os efeitos em balanço de pagamentos 
aparecem em geral como sub-produtos indesejados, especialmente se esse 
efeito for a queda na taxa de câmbio;

3- Política aduaneira, que age cirurgicamente sobre o preço de 
determinados produtos importados, restringindo ou barrando sua 
importacao de imediato, mas afetando a eficiência de uma economia a 
longo prazo,

4- Política fiscal, de subsidios ou favores e isencoes, que estimulam a 
exportação em geral ou a de determinados produtos, e de mesmos efeitos de 
longo prazo da política tarifaria, a queda na eficiência da economia;

Nos países periféricos, assolados pela dívida externa, os problemas de 
balanço de pagamentos formam o cerne da política econômica, toda ela 
subordinada à necessidade de gerar moeda estrangeira suficiente para 
servir a dívida, ou à tarefa de consertar os estragos provocados pela crise, 
entre eles a hiper-inflação e a falencia do Estado e das empresas públicas. 
Na maioria desses países, exatamente devido á centralidade do problema 
cambial, as taxas de cambios são administradas pelo Banco Central e o 

principal instrumento de interferencia no balanço de pagamentos consiste 
em alterar essa taxa: desvalorizar a moeda. 

Nos países centrais o objetivo principal de política econômica tem sido o 
de manter a inflação dentro de limites aceitáveis, e estimular o crescimento 
em períodos pré-eleitorais. Nesses países atualmente o regime cambial é 
de livre mercado e os bancos centrais apenas conseguem alterar taxas de 
câmbio, através da mudança na taxa de juros que pagam como tomadores 
de ultimo recurso. No entanto, alguns desses países adotam políticas 
enérgicas para proteger seus produtos nos mercados externos, devido a 
pressões de suas comunidades e adotam para esse fim, políticas tarifarias e 
subsidios;

 

A política da desvalorização cambial

De todas as políticas de balanço de pagamentos, a mais frequente, e 
de efeitos mais imediatos é a de desvalorizacao cambial e por isso vamos 
examina-la em mais detalhe. Dois são os efeitos imediatos sde uma 
desvalorização: diminuem os custos do produto exportato, em moeda 
estrangeira; e aumentam os custos em moeda nacional, dos produtos 
importados. Como isso funciona? Vejamos novamente os exemplos do 
petróleo importado pelo Brasil e e do café exportado.

Se o governo desvalorizar o cruzeiro de Cr 2.000,00/ 1US$ para Cr 
2.200,00, o custo do barril importado de petóleo para a Petrobras subirá 
10 por cento, de Cr Cr 40.000,00 para Cr 44.000,00.Isso forcara a 
Petrobras a aumentar seus preços de revenda. Dá-se a inflacao.Toda 
desvalorizaão, portanto,provoca inflacao, na proporcionalmente á taxa de 
desvalorizaço e ao peso dos produtos importados tem na oferta nacional. 
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No Brasil as importações constituem apenas cerca de 7 por cento dos bens 
consumidos no mercado interno e se os preços dos importados subiram 10 
por cento, havera um efeito inflacionario direto da ordem de 7% x 10% = 
0,7 por cento. 

Se os preços aumentam, e isso agrava a inflaço,porque então se recorre 
à desvalorização? Básicamente para restimular as exportações, que pelo 
memso motivo se tornam mais baratas em moeda estrangeira. É obvio que 
para um mesmo nivel de preços internos, e portanto um mesmo custo total 
de produção, o exportador vai poder vender mais barato no exterior, em 
dolar, se cada dolar valer muito mais cruzeiros. A Cacique de Café de nosso 
exemplo, poderá vender seu soluvel por US$ 650,00 a tonelada em vez de 
US$ 700,00 e ainda receberá mais cruzeiros do que antes: Cr 1.430.000,00 
e não Cr 1.400.000,00. O exportador pode simplesmente embolsar esse 
lucro extra de 10 por cento, ou reduzir ligeiramente seu preço de venda 
em dolares, sem perder dinheiro e ainda capturando com seu preço mais 
barato em dolares, clientes de outros países. Em geral é isso o que fazem os 
exportadores e o resultado paradoxal, no inicio, é uma queda nas receitas 
de divisas, o oposto do que queria o governo ao desvalorizar. Isso porque 
demora até serem conquistados novos clientes e enquanto isso as empresas 
apenas estão exportando uma mesma quantidade total a preço ligeiramente 
menores em dólares. Mas, após alguma semanas, as receitas das exportações 
começam a crescer e ultrapassar a marca anterior.

Em termos de balanço de pagamentos, a desvalorização equivale também 
a uma renuncia deliberada no valor dos termos de troca. Não houve 
alteração no valor em dólares dos produtos importados, mas os produtros 
exportados passam a valer menos em dólar . Suponhamos que após a 
desvalorização a cacique se contente em exportar ao novo preço de US$ 

650,00 a tonelada, que pela nova taxa de câmbio lhe rende mais cruzeiros 
do que o antigo preço de US$ 700,00 e com a vantagem de atrair mais 
clientes. O índice de termos de troca caira do valor de referencia 100 para 
98,2. A desvalorização de 10 por cento, portanto, provocou 0.7 por centro 
de inflação e 1,8 por cento de queda nos termos de troca.

É muito mais dificil estimar o quanto aumentarão as exportações.A 
desvalorização não tem eficácia em produtos que não sofrem competição 
de outros países ou sobre os quais o país tenha domínio de mercado. Nesse 
caso, mesmo que as exportações aumentem um pouco porque a preços no 
estrangeiro menores o consumo se estimula, a receita final global poderá 
até ser menor,já que cada unidade foi exportada a preço menor. Mas 
no mercado de manufaturados leves, como calçados, texteis, aparelhos 
domésticos, , onde há feroz competição e grande influcia dos niveis de 
salário no custo da produção, o efeito é drande. Além disso, como as 
importações subiram de preço há uma retração na demanda de produtos 
importados não essenciais o que contribui para aumentar o superavit 
comercial.A maioria dos governos acaba adotando essa política, quando 
suas exportaçoes de manufaturados caem muito e de forma contínua. 

Desvalorização e salários 

A desvalorização é uma opção de classe. A queda dos termos de troca 
da desvalorizaço é paga diretamente pela população do país. As empresas, 
como vimos, ganham com a desvalorizaço. Primeiro, a população 
perdem de imediato na condição de consumidores , na proporção de 
seu consumo de produtos estrangeiros, que ficam mais caros em moeda 
nacional. A médio e longo prazo, perdem na condição de assalariados, 
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porque á medida que a inflação provocada pela desvalorizaço se propaga 
pela economia, cai o poder geral de compra do salário. Se trabalho foi 
desvalorizado; esse é o sentido da desvalorizaço. Por isso, a desvalorização, 
nos países industrializados e democráticos é vista como derrota economica 
num confronto com outras economias, que conseguiram aumentar sua 
produtividade e portanto vender a preços mais baixos, sem desvalorizar a 
moeda; Nos países periféricos, em geral sob regime autoritário, procura-se 
escamotear seu significado de empobrecimento popular e analtecer seus 
efeitos no aumento dos saldos de comércio. Mas, com a alta do custo de 
vida os trabalhadores passama pressionar por aumento de salário. Outros 
custos também sobem e logo logo o governo corre o risco de perde-se a 
vantagem ganha pela desvalorização. A menos, que os salarios aumentem 
menos do que a taxa geral de alta de preços provocada pela desvalorizaço, 
ou seja,a menos que haja uma efetiva e permanente desvalorizaço do 
próprio trabalho. Essa é a essencia das políticas de desvalorização e por 
isso, nos países periféricos, submetidos a regimes políticos autoritarios ou 
ditaduras, a desvalorização é frequentemente acompanhada de políticas de 
congelamente salarial e repressão aos sindicatos. A desvalorização efetiva 
equivale a uma recuperação de uma vantagem comparativa perdida, através 
da redução do valor do trabalho no valor geral da produção e dos termos 
de troca. 

O Brasil adotou duas desvalorizações sucessivas de 30 por cento, em 
1979 e 1982, como forma de gerar os excedentes de exportaço para pagar 
a dívida externa. Quase todos os países endividados na crise dos anos 
80 adotaram pesadas desvalorizações, o que significa que house uma 
desvalorizaçao generalizada e queda nos termos de troca em toda a periferia 
capitalista em decorrencia da crise. Um estudo do FMI para cinco desses 
países que desvalorizaram suas moedas em 33 por cento em média, entre 

1989 e 1990 chegou á seguintes conclusões:

1- Quando o processo s estabilizou, o custo de vida havia aumentado 
entre 13 e 24 por cento;

2- O salário real havia caido dez por cento;

3- A taxa de câmbio havia se depreciado em 10 a 33 por cento

estabilizado nuentre ;

4- Houve um aumento considerável no saldo comercial, da ordem de 2 
% do PIB.

5- O governo também ganhou com a desvalorizaçao porque precisou 
pagar salários menores aos seus funcionários

 Isso no Brasil equivaleria a um aumento de US$ 6bn no ano nas 
exportações. Foi mais ou menos o que provocu a desvalorizacao de 30 por 
cento de 1982. Com esse aumento nas exportações, os paises puderam 
pagar os juros da dívida externa. Mas como heranca ficou a inflacao 
cronica, a desvalorizacao do salário e, em muitos casos, a repressao política, 
necessaria para forcar essa desvalorizacao do salário.

 

Desvalorização e investimento estrangeiro

Ao reduzir a renda do trabalho em relação ás rendas de capitais, como 
lucros, juros e alugueis, a desvalorização torna o o investimento mais 
atraente. Um país que desvaloriza, estimula o investimento tanto dos 
capitalistas domésticos como dos de fora, porque aumenta a taxa de 
retorno do capital. No caso dos investidores estrangeiros novos, o atrativo 
é duplo pois com a desvalorização, todos o patrimônio nacional, inclusive 
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os terrenos, ficaram mais barato em moeda estrangeira e o investimento 
externo já começa a um custo mais baixo em moeda estrangeira. Os 
investidores estrangeiros já instalados no país ganham com a desvalorização 
do salário e o aumento das exportaçes, mas podem perder no preço de 
compra da moeda estrangeira para a remessa de seus lucros. ou se tiverem 
dívida externa grande. Em países altamente endividados, como o Brasil,a 
desvalorização aumenta muito o custo em moeda nacional dos juros e 
amortizações das dívidas em moeda estrangeira.

A política da taxa de juros

Instrumento mais sutil de política economica é a taxa de juros paga pelo 
banco central ou pelo tesouro, por aplicaçes em titulos do governo. Se o 
Tesouro norte-americano passar a oferecer dez por cento ao ano de juros 
, em vez dos seis por cento ao ano que esta sendo oferecido pelo banco 
da Alemanha, muitos investidores vão deixar de renovar seus titulos em 
marcos alemães e comprar dólares, aplicando-os nos titulos do Tesouro 
americano. Na fuga do marco alemão para o dólar, vai caindo a taxa de 
câmbio do marco alemão em relação ao dólar.

Teóricamente, com a derrubada do marco , as mercadorias alemães 
tornam-se mais baratas em relação as americanas, aumentam 
paulatinamente as exportações alemas em detrimento das americanas, nos 
mercados mundiais, e recupera-se a confiança na moeda alemã ao mesmo 
tempo em que se passa a temer uma desvalorizaço do dolar como forma de 
reverter o declinio das exportações o que pode inverter o movimento dos 
investidores. Na prática, os movimentos especulativos tem sobrepujado nos 
últimos 20 anos o ritmo dos mecanismos lentos de ajuste comercial e toda 

a economia mundial tem se arrastado desde a crise do dólar num terreno 
de extrema volatilidade cambial.

Políticas tarifárias

A tarifa é uma taxa sobre o bem importado. Em geral é cobrada 
como uma porcentagem do valor do bem, chamando-se , então, 
advalorem. A porcentagem costuma variar conforme o grau de proteção 
que se quer dar aos produtos similares produzidos dentro do país. A 
tarifa automaticamente aumenta o preço de aquisição do bem para 
o consumidor, sem aumentar o lucro de quem o produziu. Todos os 
governos impõe, em menor ou maior grau, barreiras tarifárias á entrada 
de produtos estrangeiros. Pode-se dizer que a existência de tarifas e 
portanto dos controles aduaneiros necessários á sua aplicação, contribuem 
substancialmente para demarcar a existência do Estado e da 

Ao proteger um determinado setor da produção doméstica, impondo 
tarifas, o governo ganha, porque arrecada mais imposto; ganha o setor 
que foi protegido, mas perde o consumidor. A política protecionista de 
tarifas, portanto, redistribui renda do consumidor dos produtos protegidos 
ara os setores que os produzem internamente. Do ponto de vista da 
do rendimento dos recursos produtivos, enquanto o livre comércio, 
teoricamente, permite aumentar a produção e portanto o rendimento para 
além dos limites dos recursos nacionais , as barreiras tarifárias, ao contrário, 
rebaixam esse limite. Apesar de garantir o abastecimento a curtissimo 
prazo, dando segurança imediata aos produtores domesticos, a tarifa 
prejudica a eficiência e a competitividade a longo prazo porque deforma o 
mecanismo de preços , impedindo que a economia se ajuste seus recursos 
às mudanças no ambiente economico da forma mais produtiva possível.
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Nos paises industralizados a tarifa tem sido usada para: 

- Proteger determinados produtos ou regiões produtoras, contra a 
competiçao de produtores estrangeiros mais eficientes e produtivos; essas 
tarifas, chamadas são calculadas para adicionar ao custo do produto 
importado o necessário para que ele custe um pouco mais do que o similar 
doméstico. São aplicadas especialmente em aços, automoveis, texteis, 
produtos industriais , grãos e alimentos processados. Calcula-se em US$ 
30 bn a perda anual de países periféricos em tarifas sobre seus produtos 
textetis apenas. A tarifa a é uma alternativa ao subsidio. O governo 
poderia, ao invez de taxar o produto importado, reduzir os impostos ou 
dar um subsidio ao produto doméstico. Algumas dessas tarifas são mesmo 
chamadas compensatórias, porque se alega que apenas compensam um 
subsidio dado ao produto no país de origem.Em geral é adotada uma 
combinação das duas coisas, de forma que a tarifa gera os recursos usados 
para pagar o subsidio. Dá-se uma transferencia de renda dos produtores 
externos para o produtor interno. O Japão gasta 1 por cento de seu PIB 
subsidiando a produção anti-economica de arroz, e com isso aumentando 
o custo de vida no Japão em 10 por cento. Os Estados Unidos, a menos 
protecionista das potencias economicas, gastam US$ 10 bilhões por ano em 
apoio de preço aos agricultores e os países da Comunidade Europeia, a mais 
protecionista, gastam US$ 4o bihões por ano, fora o dobro dessa quantia, 
gasto pelos consumidores na forma de preços mais altos dos alimentos. 

- Proteger empresas de ex-colonias dando-lhes acesso preferencial ao 
seu mercado interno , taxando mais os produtos de seus competidores. 
Pela Convencão de Laomé, 44 ex-colonias europeias da Africa , Asia 
e América Latina, gozam preferencia tarifaria no Mercado Comum 
Europeu.Os Estados Unidos, que não possuiam colonias, concedem 
tratamento preferencial a países de sua área direta de influencia, no caribe, 

e conseguirem persuadir as potencias europeias a conceder um grau de 
preferencia tarifária aos países mais pobres do Terceiro Mundo, um Sistema 
Geral de Preferencias, (SGP) segundo determinada gradação. Estima-se 
em US$ 60 bilhões por ano o perdão tarifário do SGP. 

- Proteger suas industrias contra a vantagem comparativa de industrias 
similares localizadas proximas às fontes de materias primas nos paises 
periféricos. Quase todos os alimentos tem que pagar tarifas pesadas e 
progressivas conforme o seu grau de industrializaçao, para entrar nos países 
industrializados, especialmente na Europa. Assim A comunidade Europeia 
taxa o cacau em 3 por cento ad-valorem, a manteiga de cacau em 12 por 
cento ad-valorem e a pasta de cacau em 15 por cento ad-valorem, com isso 
protegendo as multinacionais fabricantes de chocolates (como a Nestle), 
contra eventual competição do Brasil, um dos maiores produtores mundiais 
de cacau;mesmo os Estados Unidos, que evitam impor barreiras desse tipo, 
taxam em 35.3 por cento as importações de sucos de laranja do Brasil, para 
proteger os produtores de suco da Florida, que tem custos de produção 
maiores. Só essa tarifa retira dos produtores de laranja do Brasil uma renda 
potencial de US$ 156 milhões por ano. A Organisação das Nações Unidas 
calcula em US$ 100 bilhões por ano as perdas por tarifas em produtos 
agricolas, das quais US$ 57 bilhões, incorridas por países periféricos ( vero 
quadro XIV).

- Retaliar contra barreiras tarifarias de seus competidores. Os Estados Unidos, 
maiores produtores mundiais de oleginosas, impoe tarifas retaliatórias 
contra produtos de paises europeus , maiores importadores mundiais de 
oleginosas, que no entanto protegem sua produção doméstica taxando 
os produtos americanos; Brasil sofre frequentemente tarifas retaliatórias  
dos Estados Unidos. A tarifa retaliatoria é definida em função do dano 
que se quer inflingir ao país , para força-lo a recuar, e não em função da 
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necessidade de proteço a produção nacional. É uma guerra de tarifas.

- Contribuir para a concentração economica através de blocos economicos. 
A tarifa tem sido o principal instrumento de formação dos blocos 
economicos. Ao se concederem preferencias tarifarias reciprocas, os países 
do bloco barram os de fora, desviando a demanda dos produtos de fora, 
mais baratos, para os de dentro mais caros.

As tarifas do Norte contra o Sul

Os países industralizados justificam a imposição de tarifas contra 
produtos da periferia, alegando a diferença de custos de produção local 
e estrangeira. Mas o argumento contraria a idelogia, por eles mesmos 
propagada, do livre comércio, das vantagens comparativas ,pela qual o 
comércio internacional se dá extamente devido diferença de custos. O que 
ocorre é a estratificaço dos interesses historicos do centro,dificultando de 
forma permanente a industrializaço da periferia, como é o caso típico dos 
produtos tropicais. Não só os países centrais taxam esses produtos se eles 
são oferecidos com algum grau de industrialização, como contestam o 
direito dos países periféricos de impor taxas á saida dos produtos tropicais 
em bruto. A política tarifaria acaba se tornando um poderoso e complexo 
instrumento dos governos dos países industrializados, once estão os maiores 
mercados consumidores, não só pelo poder retaliatório, como pelo seu 
oposto, o poder que tem de perdoar a propria puniço que introduzirtam 
condedendo tratamentos preferencias em troca de apoios e outras 
concessões. aONU estima em US$ 475 bilhões, o custo das restrições ao 
livre comércio, ou 12% do comércio mundial de mercadorias, estimado 
em US$ 3.500 bilhões. Esse custo mede o poder desse instrumento de aço 
política.

Tarifas na periferia

Nos países periféricos a tarifa é uma política adotada sob o pretexto de 
proteger industrias ainda nascentes que sem essa proteção tarifaria, não 
poderiam enfrentear a concorrencia dos produtos estrangeiros. Mas ,na 
maioria dos casos, a tarifa é adotada no país periférico porque gera um 
imposto para o governo, protege monopólios nacionais e ao mesmo tempo 

QUADRO XIV- AS TARIFAS CONTRA OS PRODUTOS DE CLIMA 
TROPICAL

( Em % ad-valorem) 

    EEC  Japão  EUA 
Café em grão    9   0   0 
 moido    16,5  20,0   0 
 soluvel   18,0  20,5   0

Chá em bruto   0   12,5   0
 varejo    5,0   20,0   0
 essencias   12,0   17,3   - 

Cacau em amendoa   3,0   0   0
  pasta   15,0   15,0  0
  manteiga   12,0   2,5  0
  pó    16,0   21,5  0,4
  chocolate   -   26,7  1,9

(-) dados não disponiveis

Fonte: The Trade Trap. Belonda Coote. Exfam, Londres, 1992.
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ajuda a economizar divisas, ao elevar o preço do produto , diminuindo sua 
demanda. Por atender interesses multiplos e poderosos, uma vez imposta a 
tarifa é muito dificil ela cair. Hoje se reconhece no Brasil a necessidade de 
reduzir as tarifas, para baratear a economia, tornar os mecanismos de preço 
mais transparentes, aumentar a competividade. Até 1994 as tarifas sobre 
as importações devem cair da média atual de 25,3 por cento do valor do 
produto, para 14 por cento. Chama-se liberalização comercial a política de 
desmantelamento das barreiras tarifarias. 

No Brasil, para neutralizar um eventual efeito negativo da tarifa no custo 
das exportaçes,foi introduzido o sistema de draw-back, que cancela a tarifa 
em componentes e peças usados por industrias que exportem o produto 
final.

Barreiras no tarifárias

Um caso extremo de tarifa é a proibiçao pura e simples de importar 
determinado produto. Equivale a tarifa infinita.O Brasil procurou proteger 
seu mercado de micro-computadores durante cerca de 16 anos, impondo 
pesados impostos aos computadore de fora e ate proibindo a impotarcao 
de micro-computadores. Com isso desenvolveu-se uma industria nacional 
ineficiente e cara , simultaneamente a um forte contrabando de micros 
do Paraguai. A ineficiencia, não so daquele setor, mas de todos os que 
dependem de produtos daquele setor, é a principal conseequencia da 
protecao tarifaria muito prolongada. Por outro lado,sem protecao tarifaria, 
um pais atrasado no seu desenvolvimentom em determinada area, nem 
sempre consegue uma brecha nos mercados mundiais. 

Uma alternativa menos custosa do que a tarifa é a quota de importacão. 

Por essa política,dois países ou um grupo de países definem quantidades 
que podem ser mutuamente trocadas, de forma a não causar dano 
irreparavel a um determinado setor de um país. Ao limitar a qantidade que 
pode ser importada o país,s e for grande consumidor também contribui 
para reduzir o seu custo e portnato melhorar seus temos de troca. O oposto 
do efeito da tarifa. Foi o que os estados Unidos conseguiram ao limitar 
a quantidade de petróleo importado do mundo árabe durante a alta do 
preço.

O Brasil tem adotado para muitos produtos essenciais. produzidos 
internamente mas não em quantidade suficiente, umsistema de 
contigenciamento pelo qual permite a importação de determinadas 
quantidades, para complementar o fornecimento interno, sempore 
atendendo aos interesses organizados da industria, que se carteliza para 
essas discusses, ou seja amarra os pontos do acordo, para evitar competição. 

O GAT e o comércio administrado 

As principais disputas comerciais entre as potencias industriais se dão 
em torno de tarifas de proteção, havendo todo um conjunto de regras 
convencionadas para coibir um pouco as políticas protecionistas. Essa 
convencao achama-se GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, 
ou Acordo Geral de Tarifas e Comércio, assinada por 23 países em 1947 
e hoje com a adesão da quase totalidade dos países. A ideologia do GATT 
é a do livre comércio. Seu objetivo manifesto principal é o de reduzir 
gradualmente as bareiras tarifárias , estimulando acordos bilaterais e 
acordos multilaterais. Suas principais regras estabalecem que (1) um país 
pode impor tarifas por razões de ordem não estritamente economica, como 
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proteger uma região ou uma industria necessária á segurança nacional, 
e podem restringir importações por razões específicas; (2) as restrições 
aduaneiras só podem ser tarifarias , não podem ser quantitativas e o que 
valer para a nação mais favorecida tem que valer para todos. 

 Mas as restrições aduaneiras quantitativas e os acordos bilaterais entre 
países e blocos permnecem. Estima-se que metade de todo o comércio 
internacional é regido por acordos bilaterais. Em 1960, no chamado 
Round Kennedy das negociações do GATT os países industrializados 
concoraram em gradualmente reduzir tarifas sobre produtos de países 
periféricos , mas elas permanecem, e so reforçadas sempre que um produto 
de paíes periférico ameaça interesses regionais dos grandes países. Já 
foram realizadas seis grandes rodadas de negociação no ambito do GATT, 
incluindoum grande acordo geral de tarifas sobre fibras e produtos texteis. 
Atualmente negocia-se a rodada Uruguai com duas pautas: 1) disciplinar 
o comércio de serviços, estimado em US$ 608 bilhões anuais e dominado 
pelos países industrializados, que exigem a total abertura dos mercados 
periféricos as suas empresas de telefonia, de comunicações, bancos, 
transportadoras e empresass aereas, assim como aderencia mais estrita a 
direitos de patentes e copy-right; 2), obter uma redução geral nas tarifas a 
importações agricolas, impostas principalmente pela Europa. 

As regras do GATT tendem cada vez mais a proibir que paises periféricos 
usem a única arma ainda disponivel, a de taxar ou restringir o acesso as 
materias primas de clima tropical. 

Políticas fiscais

Se um governo quer estimular a exportação em geral ou de algum bem 
em especial, pode diminuir os impostos sobre as exportações ou sobre 
aqueles bens. Pode até dar um premio, além de dimuir os impostos. Tudo 
isso vai baratear o bem e favorecer sua exportaçao. Chama-se subsidio esse 
prodesso. Os países da EEC concedem cerca de US$ 1 bn em subsidios 
apenas aos produtores de semntes oleginosas que assimpodem competir 
com os agricultores brasileiros de oleod e soja e com os norte-americanos. 
desencadeam-se assim as guerras de subsidios. O subsidio tambem destroi 
o mecanismo da vatgaem comparativa e internametne equivale a uma 
ransferencia de renda de todos para os etor exportador daquele produto. 
Foi esse o modelo implantado no Brasil em 1968, quando se esgotou o 
modelo de substituiço das importações, dado o nivel já altissimo das tarifas 
e era preciso eumentar ainda mais a geraço de dolares. Em retaliação não 
só ao Brasil, a outros países periféricos, os estados unidos introduziram 
em 1975 um Trade Act, que dá ao Presidente poderes para sobre-taxar 
produtos importados se for provado que eles foram subsiados nos seus 
países de origem. A taxa, dchamada “conterveiling duty” é calculada para 
neutralizar o subsidio. Desencadeou-se uma virtual guerra de tarifas entre 
países, especialmente em torno de produtos manufaturados ou semi-
manufaturados. 

Um caso extremo de subsidio é o dumping, pratica proibida pelo Gatt, 
mas praticada frequentemente porquase todos oa paises. Dumping significa 
vender no exterior por preço infferior ao preço de custo. Isso so é possível 
grças a um subsidio, em geral escondido, ou se a empresa quer destruir 
seus concorrentes, mesmo arcando com um prejuixzo temporario. O maior 
caso de dumping da história moderna é o sistema de vvenda subsidiada de 
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trigo a,mericano, pelo programa chamaddo PL 480, pelo qual desde o fim 
da guerra, os americanos inundam os mercados mundiais com trigo abaixo 
do custo de producão, subsiada á raz~ao de cerca de US$ 1 bn por ano. O 
Mercado Comum Europeu subsidia inumeros produtos, entre os quais as 
sementes oleginosas, também com cerca da US$ 1 bn por ano.
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Escravatura de exportação 

Os ciclos econômicos 

O Brasil colonia formou-se sob a égide da ideologia mercantil, que via 
o ouro como única expressão de riqueza, e o comércio como forma de 
obter o ouro, na falta de minas e tesouros .Criou-se um sistema economico 
e uma cultura voltados à obtenção de renda via exportação de produtos 
primários de grande valor no mercado europeu, produzidos por mão de 
obra escrava . A maior parte da renda ficava na metrópole e nas mãos de 
uma poucas famílias de mandatários locais, a ela associada. O mercado 
interno resumia-se ao consumo de luxo da elite , em contraste com a massa 
escrava, excluida da circulação monetária.

Sucederam-se os ciclos de exportação, puxados pela mercadoria 
que pudesse fazer mais ouro .E, como na corridas genuinas ao ouro, 
provocando o abandono de tudo o mais.Começando com o ciclo do pau-
Brasil, entre 1500 e 1550, e terminando com o ciclo da borracha, entre 
1890 e 1912. Apesar de muitas culturas de exportação durarem até hoje, 
como o algodão, café, fumo, açucar - o conceito de ciclo é fundamental. 
Dava-se não apenas o apogeu de uma determinada cultura de exportação, 
mas sua hegemonia no processo econômico, monopolisando capitais, terras 
e mão de obra, gerando a maior parte da renda nacional de exportação e os 
impostos arrecadados, determinando as políticas do governo e as relações 
sociais e de produção. O produto do ciclo definia a economia , a política, 
a vida social; seu preço nos mercados externos motivava ora a euforia ora a 
depressão economica. Tendo sido a maior parte da renda enviada para fora, 
pouco ficava de cada ciclo para alavacar o desenvolvimento econômico, 
com a exceção do ciclo do café. Nos 300 anos decorridos desde 1600, 
quando se deu o ciclo do açucar até até 1850, quando começa o ciclo do 
café, a renda per capita do brasileiro - medida padrão de desenvolvimento 

econômico - só fez cair, de US$ 245 em 1600 para apenas US$ 23 em 
1850. Um século depois, graças á extraordinaria riqueza trazida pelo café, 
a renda per capita voltava ao nível dos US$ 221 - ainda assim inferior ao 
de 300 anos antes e apenas uma fração da renda per capita de cinco mil 
dolares em média, dos países industralizados.Em 400 anos de história o 
trabalhador e o consumidor brasileiro estavam onde seus ancestrais haviam 
começado, com o ciclo do açucar.

Os ciclos do Pau Brasil e do açúcar 

Pau Brasil (caesalpina echinata), madeira nativa, obtida por simples 
extração e de grande valor , como fonte de pigmentos vermelhos para 
tinturaria, no limiar da expansão da indústria textil europeia. O direito 
de extração era outorgada pela Corôa, que exigia , em troca, um número 
mínimo de visitações em costas brasileiras e a construção de fortes. Estima-
se em 1.200 toneladas o total extraído de madeiras no período colonial, 
no valor de £ 15 milhões . Por não necessitar muita mão de obra, não 
estimulava a colonização. A maior parte da extração, pelos índios, que 
não conheciam o dinheiro e não tinham para ele serventia, era retribuida 
com quinquilharias e pequenos utensilios. Não se pode sequer falar em 
escambo, em troca de mercadoria por mercadoria, pois para os índios, os 
objetos recebidos não eram mercadorias com determinado valor de troca. 
Objetos deuso pessoal ,com valor de uso magnificado pela sua novidade 
e raridade. Um caso extremo de troca desigual provocada pelo desnível 
civilizatório. Em poucas décadas foi dizimada a espécie caesalpina echinata.

Estimulou-se, então, a cultura da cana de açucar, especiaria valiosa 
tendendo a um consumo de massa, para gerar rendas que pagassem os 



Bernardo Kucinski
Jornalismo Econômico

* 64 *

Escravatura de exportação 

custos da colonizaçao, e o aguardente usado no escambo por escravos na 
Costa D’Africa.Um engenho exigia capital de aproximadamente 120 kilos 
de ouro ( 20 contos de reis). Essa era o custo de 50 escravos com vida 
média de apenas 10 anos, vinte juntas de bois e as ferramentas. Em geral 
sem recursos, os donatários obtinham esse capital a juros de banqueiros 
europeus. O engenho podia produzir entre 3.000 e 10.00 arrobas por ano, 
ao valor de 650 reis ou 4,6 gramas de ouro por aroba, no Brasil. Na Europa 
valia três vezes mais. Em 1550 já havia 35 engenhos, produzindo 70 mil 
arrobas de açucar. Em 1610 eram mais de 600 engenhos.Estima-se que dos 
3,3 milhões de escravos trazidos para o Basil a força , mais de um terço foi 
para a cana de açucar.Foi a maior importação de bens de capital de toda a 
nossa história, pois os escravos eram comprados usados e revendidos mulas 
de trabalho. 

 No período colonial, a exportação total alcançou £ 300 milhões, o 
equivalente a 2.205 toneladas de ouro, ou 56 % de toda a exportação 
da Colonia. A maior parte dessa formidável renda foi apropriada pela 
metrópole e por algumas centenas de familias de donatários e seus 
descendentes. 

O ciclo do ouro

Melhor ainda do que obter ouro exportando produtos primários de clima 
tropical era extrair diretamente o ouro da terra. O ciclo do ouro - e da 
prata e pedras preciosas - o terceiro grande ciclo da economia brasileira, 
forneceu os meios de pagamentos necessários à formidável expansão do 
capitalismo durante o século XVIII e no financiamento da revolução 
industrial inglesa . No Brasil, a busca frenética do ouro levou à abertura de 

trilhas por todo o interior. Seus lucros altíssimos, permitiam a importação 
continuada de escravos, cada vez mais caros. Calcula-se em £ 170 milhões, 
ou quase 32 por cento do total do valor das exportações, o valor dos metais 
e pedras preciosas retirados do Brasil no período colonial, sem contar o 
contrabando, estimado em mais 2o % desse total. Só de diamantes, o 
Brasil forneceu quase 3 milhões de quilates, ou 597 quilos, no valor de £ 9 
milhões. Em ouro, foram 910 mil quilos no período colonial. Incluindo o 
contrabando, calcula-se que o Brasil forneceu 65 % do ouro extraído das 
Americas. A Coroa portuguesa ficava com “os quintos.”, das minas.

QUADRO XVI- Os grandes produtos de exportaçao (1500-1959)

    1500 - 1822   1823 - 1959
Exportação total  
(£ milhões e % )   536   100%  11.087   100% Exportação 
de açucar   300   56%   280        2.5%
Exportação de café   4       0.7%   6.105     55%
Exportação de ouro   170   32%   --            -- 
Renda interna total   893   36.957 
Exportação/renda , média           60%                 30%

E OS CICLOS
PAU BRASIL 1500-1550.......
GADO  1560..............................
AÇUCAR      ....1550--1650..............
FUMO .................1640............................
OURO    ..1700-1760.....
ALGODO  .................................1770-1825.......
CAFÉ         1825---1940...
BORRACHA       1890-1912 

Fonte: Buescu,Mircea e Tapajós,Vicente. História do desenvolvimento econômico do Brasil.
Ed.casa do Livro, Rio de Janeiro, circa 1965. 



Bernardo Kucinski
Jornalismo Econômico

* 65 *

Escravatura de exportação 

Repúplica e café

Ocupando capitais, escrava e terras das culturas do açucar e do algodão 
em declínio, expandiu-se ocafé,principalmente depois da revolução negra 
de 1789 no Haiti, a primeira grande rebelião de escravos nas Américas. Seu 
consumo subia em proporção direta ao aumento da renda dos europeus 
com a reolução industrial e a expansao colonialista.Com a proibição do 
tráfico de escravos, foram trazidos trabalhadores livres, à razão de 70 mil 
a 80 mil por ano , o que permitiu, pela primeira vez, a expansao de um 
mercado interno de consumo. Durante quase um século o café dominou, 
com supremacia total no Sudeste ( São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais). Cultura nômade, expandiu-se depois para o Paraná, destruindo 
florestas, na sua busca por novas terras. Em epans 10 anos, entre 1890 
e 1900, mais de 1 milhão de hectares de matas foram destruidos para o 
plantio do café.

A exportação de café sustentou a economia brasileira em todo o período 
republicano, criou uma classe de ricos proprietários e banqueiros, e 
entidades da sociedade civil, inclusive partidos políticos e jornais. Forneceu 
capitais para as construções ferroviáriass e para o primeiro surto de 
industrialização do começo do século , mas paradoxalmente, consolidou 
no poder uma oligarquia insensivel ao povo, cujo bem estar era visto 
como ameaça aos custos baixos da produção, e favorável á prosperidade 
estrangeira nos mercados de consumo do café, produto de consumo 
elástico em função da renda do consumidor.Queriam os custos baixos de 
manutenção do escravo sem os custos de capital da sua aquisiçao. Esse foi o 
sentido da libertação dos escravos .

 Na República do café a realização do lucro se dava nos mecanismos de 

intermediação e venda, fora do país. Dai o papel central da intermediaço 
financeira na República do café, o surgimento de uma burguesia financeira 
numa país onde ainda nem havia industria e a relativa liberalidade cambial. 
Para essas oligarquias a forma de valor era a Libra Esterlina, conversivel em 
ouro.

O endividamento precoce

Com os engenhos de açucar , financiados por banqueiros europeus, 
vieram as primeiras dívidas do Brasil. Devido ao controle desses 
capitalistas sobre os mercados dos produtos exportados e ao Pacto colonial 
que obrigava tanto as exportações como as importações a passarem 
obrigatoriamente pela Metrópole, a economia brasileira sempre pagou um 
alto custo de usura, de intermediação comercial e financeira , de transporte, 
de taxação fiscal e tarifária.

Veio a independência, mas dos seus preços foi a herança da dívida 
portuguesa da ordem de £ 1.300 mil, o que correspondiaa cerca de 30 
por cento do valor das exportações. Em 1860 a dívida já era de £ 7.700 
mil e em 1860 chegava a £ 28.600 mil. No período 1890-1912, início da 
República, o Brasil gastava 12 por cento de suas exportações no serviço 
da dívida esterna. Em 1900 ,com a República, quando se deu a primeira 
grande renegociação da dívida externa brasileira, ela chegou a £ 41.000 
mil. Em 1925-29, o Brasil já estava gastando 25 por cento de suas receitas 
de exportaço no serviço da dívida. Em 1930, atingiu £ 104.000 mil, além 
de US$ 168 milhões a 500 milhões de francos faranceses . Em agosto 
de 1931 veio a moratoria. Com a depressão e queda nos preços do café, 
o Brasil teria que gastar 45 por cento de suas receitas de exportações e 
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aproximadamente a mesma porcentagem da receita do governo, para pagar 
a dívida. Teve que ser feita nova renegociação, que reescalonou a dívida em 
prazos de 20 e 40 anos.
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Pombal e a primeira tentativa

Foi apenas em 1750, que o Marquês de Pombal reverteu a proibição  
da corôa portuguesa à fabricação de manufaturas na colonia chamada 
Brasil . Pombal queria reduzir a dependência da metrópole, Portugal, 
em manufaturas britânicas. Uma curiosa política de substituição das 
importações que duraria apenas algums décadas. Até então, predominava 
o caráter cíclico e dependente da economia brasileira, com a renda interna 
caindo ou subindo em função direta das exportações. Mas em 1800 , com 
a disseminação da pecuária, a produção autonoma, para o mercado interno  
já era responsável por mais da metade da renda nacional.

Fugindo de Napoleão, a Corte chegou ao Brasil em 1808 . Pelo tratado 
de 1810, em que Portugal rendeu-se á proteção britâica o Brasil foi 
obrigado a abrir seu mercado toalmtne á manufatura britânica. Reinseriu-
se na economia mundial de modo contrário aos interesses da industria 
nascente deixada por Pombal, abrindo todas as portas aos ingleses  
exatamente no limiar da revoluçåo industrial que tornou a manufatura 
inglêsa imbatível. O tratado deu preferencia tarifária aos produtos ingleses, 
em detrimento até mesmo dos produtos portugueses. Enquanto a tarifa 
sobre a mercadoria inglesa caia para apenas 15 % do valor do produto, as 
mercadorias portuguesas pagavam 16 % e as de outraras origens 24 % . 
Durante muito tempo , exposta a uma competição imbativel, deixou de 
existir uma indúsria brasileira. 

Em 1848, quando o Brasil recuperou o direito de impor livremente 
tarifas à importação, elas começaram e ser usadas, e pesadamente, muito 
mais como forma de arrecadas impostos, do que como proteção à industria 
nacional. De 30 por cento em média, foram subindo até chegar a 50 por 

cento do valor e até 80 por cento. Dinheiro que o governo usava não para 
desenvolver seus serviços á população, mas para pagar a dívida externa. 
A participação da receita tarifária na arrecadaço federal subiu de 29.5% 
dos total arrecadado em 1831 para 48.3% em 1889 e 4.6 % em 1929. 
Na economia brasileira, repetidamente estrangulada pela falta de moeda 
estrangeira ,tornou-se permanente a alta taxação dos produtos importados, 
ou a proibiçao pura e simples da importação. Em 1890, 70 por cento 
da receita federal vinha da alfândega. A partir d 1905 começaram as 
proibiçoes de certas importações. 

A revolução  de 30  e a depressão econômica nos estados Unidos, 
derrubando o consumo de café, puseram fim à autonomia  política da 
oligarquia cafeeira, subordinando o processo de acumulaçao do café a 
alguns objetivos nacionais mais gerais de modernizaço e industralização. 
Um confisco cambial, ou imposto cobrado diretamente sobre o valor 
do café exportado, proprocionou a maior parte da renda fiscal dos 
governos posteriores á Revoluço de 30, e a maior parte dos recursos 
para a industrializaço dos anos 40 e 50. Não por caso, uma das grandes 
linhas de confronto político do Brasil entre 1930 e 1950, se dá em 
torno da apropriaçao das rendas do café, especialmente em torno do 
confisco cambial e das políticas de industrializaço. Entre 1823 e 1959, o 
café proporcionou nada menos que 55 % da receita total de exportaçao 
do Brasil e 16.5% da renda interna. Em 1965 as receitas com o café 
ainda representavam 44 por cento das exportações .Foi sómente com a 
diversificação agrícola , incluindo a soja, e a industralização do período 
do milagre econômico a partir de 1967, que se quebrou o mecanismo dos 
ciclos de supremacia de um produto de exportação.
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A lei do similar nacional

Sob o argumento de que era preciso proteger a indústria nacional, Getúlio 
baixou em 1930 a Lei do Similar nacional, que proibia pura e simplesmente 
a importação de produtos já produzidos no Brasil, considerada marco inicial 
da política de substitução das importações, que vigorou até 1968.

Debaixo de um discurso genérico de “proteção à industria nacional”, criou-
se uma forte cultura protecionista, uma prática  restritiva às importações 
atendendo não ao homem comum, ou a uma racionalidade econômica ou 
mesmo a um projeto orgânico de desenvolvimento econpomico autonomo, 
e sim a três interesses poderosos: racionamento de divisas, necessárias 
para remunerar o capital estrangeiro, proteção aos monopólios nacionais 
contra a competição externa,e fornecimento de receita para o governo. Até 
mesmo certas exportações de materias primas, como algodão ,tem sido 
periódicametnte suspensas, sempre que os preços externos sejam muito 
maiores do que os internos, em tese para combater a inflação, na prática, para 
proteger os monopólios nacionais consumidores desses insumos. A economia 
brasileira foi se tornando estruturalmente ineficiente, e nunca conseguiu 
escapar da armadilha cambial  da falta de divisas, do endividamento crescente 
para cobrir essa falta e com ele,a remessa crescente de juros e outras rendas do 
capital

Assim, a história da industrializaço brasileira durante todo o período da 
Revolução industrial, resume-se numa sucessão de tentativas abortadas 
,em 1750, em 1900, em 1930 e na permanencia dos traços essenciais da 
economia: a supremacia de um produto de exportação no processo de 
geração das rendas das divisas e das receitas do estado,  a falta permanente 
de divisas como fator decisivo da definicão das políticas do governo e das 
políticas mais gerais, de alocação de recursos e a importancia dos centros 
externos de decisão.

1945: a oportunidade perdida

Uma boa oportunidade para sair da armadilha cambial e do produto 
único de exportaço , de tentar um crescimento auto-sustentado  ocorreu 
no fim da II Guerra Mundial. A guerra valorizou as matérias primas , 
que ainda constituiam 3/4 das exportações brasileiras , e restringiu o 
fornecimento externo. Numa época em que as importações brasileiras 
somavam apenas US$ 100 milhões por mês, o Brasil saiu da guerra com 
US$ 460 milhões de reservas cambiais.Desde 1930 não haviam sido 
tomados grandes empréstimos e a dívida externa consolidada , inferior 
a US$ 200 milhões, consumia apenas cerca de us$ 5 milhões por mês  
amortizações e mais US$ 1 milhão em juros.

Mas, a oportunidade foi perdida. Enquanto o governo americano socorria 
a Europa Ocidental com um generoso plano de reconstrução industrial, 
no Brasil atendeu à demanda por importados, reprimida durante a guerra, 
queimando suas reservas. Pesou, principalmente, o custo do transporte 
desses bens, mais do que triplicando, de US$ 80 milhões anuais para US$ 
250 milhões. Reduziu-se o saldo em conta corrente a menos de US$ 3 
milhões por mês, tornando dificil a amortização da dívida. 

1947: a crise do câmbio fixo

Já em 1947, estourou  a primeira crise cambial do pós-guerra. 
Simplesmente acabou a moeda estrangeira para pagar importaçes.Em 
junho daquele ano, foi introduzido um sistema de racionamente de divisas, 
através de licenças de importação. Só eram autorizadas as importações 
consideradas essenciais. Na origem dessa da crise estava a rigidez da política 
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cambial. Ao contrário da Grã Bretanha , que desvalorizou a Libra esterlina 
para impulsionar suas exportações, o governo brasileiro preferiu manter a 
mesma taxa fixa de câmbio que já vinha desde o início da guerra, em Cr 
18.70 por dolar, apesar dos preços internos brasileiros terem dobrado nesse 
intervalo de tempo. Com os preços internos subindo e a taxa de câmbio 
fixa, as exportações foram se tornando muito caras em moeda estrangeira e 
foram caindo, exceto as de café, do qual o Brasil tinha virtual monopólio.

Essa política de câmbio fixo mostra a importância do café na definição 
das políticas cambiais e de comércio exterior,o que era natural numa época 
em que mais da metada das exportações brasileiras se constituiam de café. 
Havia toda uma concepção de câmbio baseada na tese de que o consumo 
de café no mundo seria inelástico,o que significa que não variaria muito 
em função do preço, e portanto uma desvalorização não aumentaria o 
consumo e nem as exportações brasileiras, especificamente, pois o Brasil 
já dominava o mercado. Ao contrário, poderia até reduzir a receita em 
moeda estrangeira,na medida em que o exportador, a um câmbio mais 
alto, poderia vender a preço menor em dólares, mantendo o mesm  lucro 
em cruzeiros. A resistencia a uma desvalorizaço era reforçada pelo medo de 
seus efeitos na inflação, especialmente nos preços do trigo e do petróleo, 
totalmente importados na época.

1953: o câmbio mútiplo

Ao se iniciar a década de 50, com o crescimento nas vendas de produtos 
primarios e de minerios, a conta de serviços do Brasil aumentou ainda 
mais. O deficit em conta corrente chegou à casa dos 130 milhões de 
dolares por ano,apesar da alta nos preços do café. Com a guerra da Coreia, 

haviam subido muito os custos das importações brasileiras e , de novo, 
faltou moeda estrangeira para o pagamento de importações.O governo 
foi obrigado a criar operações chamadas swaps ( de troca de moeda), 
pelas quais empresas estrangeiras sediadas no Brasil só recebiam creditos 
internos, em troca da entrega de moeda forte ao Banco do Brasil pelas suas 
matrizes. 

A partir de 1953,com o fim da guerra da Coreia, o que deprimiu as 
exportações, foi instituido o regime de câmbio multiplo, através da Portaria 
70. Havia em seis categorias, conforme graus de essencialidade. Para cada 
categoria havia um leilao periódico de determinada quantidade de moeda 
estrangeira,exceto a categoria de bens de capital, para os quais permaneceu 
a taxa de câmbio fixa. Para obter a moeda forte  o importador tinha que  
oferecer um lance acima do preço minimo. O preço efetivamente pago pela 
moeda estrangeira dependia da procura por câmbio para aquela categoria 
de importações e do grau de protecionismo que o governo queriam impor 
aquele tipo de mercadoria.Era um protecionimo de fato. Os bens de 
capital permanecem isentos de tarifas abertas ou ocultas, a e nesse sentido 
preserva-se o objetivo da industrialização. mas, a adoção do câmbio 
multiplo e dos leilões marca uma nova etapa no protecioniemso brasileiro, 
a da concepção da escassez de divisas como problema estrutural e de longo 
prazo.Sómente a partir de 1957, as taxas de câmbio seriam unificadas, por 
pressão do Fundo Monetário Internacional, que no seu receituário proibe 
o câmbio multimplo. Permaneceram duas categorias de importações: as 
essenciais e as não essenciais, com tarifas progressivas aplicadas ad-valorem

Os leilões traziam receita adicional para o governo.Enquanto 
importadores tinham que dar lances em leilão de cambiais, exportadores 
eram obrigados a vender todas suas cambiais e alguns setores, como o de 
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café, pagavam um imposto especial, da ordem de 20 por cento,s obre as 
receitas dessas vendas.Como no início da República, em 1960, os lucros 
provenientes dos leilões , entre 1954 e 1960, perfaziam 16 por cento da 
receita total do governo federal.

Suicídio de Getúlio e testmento anti-imperialista

No ambiente polarizado da guerra-fria, a crise cambial dos anos 50 
tornou-se o tema central em torno do qual  se confrontaram os dois 
campos tradicionais da política brasileira: o campo popular, apoiado nos 
sindicatos, no Partido Comunista e numa fração nacionalista da burguesia 
industrial, e o campo conservador, apoiado na alta oficialidade das 
forças armadas, na imprensa oligarquica e nos setores agro-exportadores 
e financeiros. Getulio tentava se equilibrar entre essas duas forças, mas 
inclinando-se cada vez mais, em resposta á própria crise, no apoio do 
campo popular. Mesmo porque ele se havia elegido derrotando a aliança 
oligarquica capitaneada pela UDN e pelo brigadeiro Eduardo Gomes.

O campo popular acusava o capital estrangeiro de sangrar os recursos do 
país, denunciava as quantias crescentes de remessas de lucros e dividendos, 
exigia uma política econômica ainda mais fechada e a estatizaço da 
industria do petróleo. O campo conservador, aliado ao governo americano 
em era de pleno Macartismo, com apoio numa fração das forças armadas 
e na oligarquia agro-exportadora, que era obrigada a recolher um peado 
imposto sobre as exportações de café, via em qualquer tipo de nacionalismo 
uma conspiraço comunista. Articulou-se uma forte campanha contra 
Getulio, liderada pelo político-jornalista Carlos Lacerda, culminando com 
um desastrado atentado da guarda pessoal de Getulio contra Lacerda, 

a descoberta da autoria do atentado e o subsequente suicídio do próiro 
Getulio. 

Em sua carta testamento, Getulio acusou diretamente ocapital estrangeiro 
de conspirar contra os interesses do país, e de remeter divisas ilegalmente 
para fora. Ao destacar a tematica do capital estrangeiro e das remessas de 
renda para o exterior , entre tantas possiveis, Getúlio corroborou de forma 
dramática a essencialidade da questão cambial na crise brasileira.

A política de substituição das importações

O discurso da modernização que vinha desde os anos 30 foi se 
transformando nos anos 50 numa obssessão pelo crescimento quantitativo 
alto e pela industrialização. Crescimento econômico como forma de 
superar a condição de dependência tornou-se o conceito chave dos 
economistas de todas as escolas. Nessa concepção, a propria crise cambial 
seria superada pelo crescimento da indústria, na medida em que mais 
e mais produtos importados poderiam vir a ser produzidos no país. 
Consolidou-se assim, a política econômica chamada, “de substituição das 
importações.” Mesmo os setores ligados ao comércio agro-exportador, 
que se opunham ao desenvolvimentismo de Getulio, e que subiram 
provisoriamente ao poder, através do vice-presidente Café Filhoe, 
sucumbiram ao sonho do crescimento industrial como forma de superar a 
crise cambial .

Em 1955, em meio a uma profunda recessão nos Estados Unidos 
que derrubou em 30 por cento as cotações do café e que colocou em 
disponibilidade linhas inteiras de produção naquele país, o ministro da 
economia Eugenio Gudin, de grande prestigio entre economistas e hostil 
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ao campo nacionalista, introduziu a resolução 113 da SUMOC que 
permitia a empresas multinacionais trazerem suas linhas de produção 
usadas para o Brasil, e registrá-las como aporte de capital estrangeiro, 
como se fossem bens de capital novos.Em recessão, as empresas americanas 
transferiram linhas de montagem inteiras, principalmente linhas de 
montagem de veículos , a custo praticamente zero e assim ocupando todo o 
mercado brasileiro.

A resolução 113 marca o fim do nacionalismo como ideologia 
de desenvolvimento, e o apogeu do próprio desenvolvimentismo, 
personificado pelo presidente eleito Juscelino Kubitschek, que sucedeu 
Café Filho. Sob o slogan de “50 anos em 5”, Juscelino adotou a tática 
do crescimento com as grandes empresas estrangeiras jás que não havia 
sido possível alcançá-lo contra elas. O  aparelho de estado passou a ser 
controlado diretamente por “grupos diretores” dos diversos setores do 
capital, e os recursos alocados para o desenvolvimento acelerado, em ritmo 
de mobilizaão de guerra. Apesar da forte resistencia da fração nacionalista 
da burguesia industrial que entrou em pânico, foram “investidos” US$ 
522 milhões de dolares sob a égide da resolução 113 da SUMOC entre 
1955 e 1961, cerca de 43 por cento, por empresas norte-americanas e 
20 por cento por empresas alemãs, com parcelas menores para capitais 
suiços, japoneses e ingleses.Sob o nome de Plano de Metas, promoveu-se 
a internacionalização de setores inteiros da economia.      Construindo 
auto-estadas para os automoveis que passaram a ser produzidos no 
Brasil e construindo Brasilia, o próprio estilo de vida, os padrões de 
consumo do homem comum, passaram a ser ditados pelo padrão de 
produção da industria multinacional de bens de consumo duráveis.A 
indústria automobilistica ficou inteiramente sob controle estangeiro . 
Dois postulados justificavam esse tipo de política de desenvolvimento: o 

de que o os bens de capital internalizados contribuiriam para superar o 
estrangulamento cambial, dada a economia de divisas que não seriam mais 
necessárias para importar os bens de consumo produzidos e a de que o 
desenvoilvimento seria auto-sustentável pois com as multinacionais viria 
o sew know-how. Nenhum dos postulados se concretizou a longo prazo. 
Apenas se aprofundaram os mecanismos dedependencia,tanto cambial 
como tecnológico.

Crise do desenvolvimentismo e renúncia de Quadros

Conforme previam alguns nacionalistas, o acúmulo de investimentos 
acabou por gerar pressão sobre o balanço de pagamentos na forma de 
remessa de lucros e de dividendos crescentes. Entre 1956 e 1960, as 
remessas de rendimentos do capital em suas várias formas já atingiam 15, 
3 por cento de todos os gastos em divisas, contra 4,7 por cento no período 
1948-52. Com os gastos também cresentes das importações de trigo, pepel 
de imprensa e petróleo, que se beneficiavam de um câmbio mais baixo, 
tornou-se mais ma vez aguda a crise cambial. A isos se somou a pressão 
inflacionária, alimentada pelos gastos do desenvolvimentismo e a pressãoo 
social, multiplicada pela migraçao em massa do Nordeste para Brasilia e 
para o Sul, via novas estradas.  A crise adquire caráter global, levando à 
intervencão direta - mas discreta - do governo americano que para derrotar 
oc ampo popular financiou a eleição de parlamentares e governadores 
anti-nacionalistas e de um presidente relativamente descolado das elites 
tradicionais e do campo popular, Jânio Quadros.

Para superar a a crise cambial, Quadros adotou o receituário de 
austeridade e reforma cambial do FMI anteriormente rejeitado por 
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Juscelino. Em 1961, instituiu um profundo arrocho cambial e salarial. 
A maioria das importações passou a ser paga com moeda conversivel 
comprada no mercado livre, ou seja, comprada dos exportadores, via 
sistema bancário e mercado de câmbio. Foi reduzido favor cambial de 
algumas importações essenciais, como  petróleo e trigo, provocando grande 
alta no custo de vida e o fechamento de grande número de revistas e jornais 
que dependiam de papel de imprensa importado. 

Quadros acabou renunciando, numa tentativa frustrada de forçar o 
fechamento do Congresso, que resistia a suas medidas anti-populares. 
E a crise cambial se aprofundava. Entre 1961 e 1963, as remessas de 
rendas do capital atingiram 24 por cento do total de saídas do balanço 
de pagamentos. Em 1962, numa tentativa de aplacar essas remessas foi 
introduzida a Lei de Remessa de Lucros, instituindo uma sobre-taxa para 
remessas a título de lucro superiores a 12 por cento do capital registrado 
,por ano. Em 1963 os atrazados comerciais somavam US$ 270 milhoes, 
simultaneamente ao agravamento da a crise interna que se seguiu à 
renuncia de Janio, com o recrudescimento da inflação e os preparativos 
para o golpe militar por parte da quase totalidade da burguesia brasileira, 
que se opunha ao populismo de João Goulart.

Nesses primeiros 20 anos do pós-guerra, apesar de acumular saldos 
comerciais de US$ 4.54 bilhões o Brasil sofreu uma sangria de tal ordem 
na conta de serviços, principalmente juros, fretes e transportes ,q ue ficou 
com deficit no saldo final em conta corrente, de 3.48 bilhões. Foi superior 
a  US$ 7 bn o déficit acumulado na conta de serviços entre 1945 e 1966, 
destacando-se as despesas com transporte ( 2.3 bn), juros ( .35 bn) e lucros 
( 0.7 bn).

Como foi coberto esse déficit em conta corrente, ou,como dizem 

eufemisticamente os economistas, como foi “financiado” esse déficit em 
conta corrente? Através do movimento de capitais, empréstimos de longo 
prazo e investimentos diretos. Ambos gerando a necessiadade de futuros 
pagamentos de lucros e juros em moeda forte, que não seriam necessários 
caso os investimentos fossem pagos com os recursos do excedente 
comercial. A dívida externa já atingia em 1966, a casa dos US$ 3.5 bn.

XVII - A política de substituição das importações  (1945-1966)

Elevados saldos de comércio, que no entanto, não bastam para cobrir todo o 
déficit da conta de serviços ( em US$ milhões)

Item    Total (1945-66)  Media anual
Balança comercial  4.540,2   206
Serviços   -7.016,3   -318
Dos quais, transportes -2.300.0   -110
  juros  -2.350.0   -110
  Remessa lucros -700.0   -35
Conta Corrente   -3.486.9   -158

O DÉFICIT CRÔNICO EM CONTA CORRENTE ACUMULADO 
QUASE US$ 3.5 BN. 

Coberto através do saldo acumulado da 
Conta de capitais:  3.232.0
Dos quais, Empréstimos 2.038.0
  Investimentos 1.094.0

Sendo a pequena diferença contábil de 3.486.9 - 3.232.0  coberta pela 
produção doméstica de ouro, retiradas das reservas internacionais e certas 
remessas unilaterais.
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Receita para o golpe

Com o golpe militar de 1964 é implementada plenamente a política 
do FMI, rejeitada por JK, e aplicada parcialmente  por Janio. Inclusive, o 
fechamento do Congresso. Imediatamente é posto em pratica o programa 
de desmonte das garantias trabalhistas de estabilidade no emprego, 
repressao aos sindicatos, recessão econômica como forma de combater a 
inflacão. Uma profunda depuração política garante tranquilidade aos donos 
do poder e o rebaixamento de salários. 

Após um período de dois anos de completa reorganização industrial, com 
a quebra das empresas menos eficientes e sua abosorção por grandes grupos 
econômicos, especialmente estrangeiros, iniciam-se sete anos de grande 
expansão economica, com crescimento do Produto Interno da ordem de 10 
por cento ao ano em média.

Três mecanismos principais de balano de pagamentos contribuiram para 
essa expansão: (a) a instituição de uma politica de taxa cambial flutuante 
a partir de agosto de 1968, pela qual o câmbio era mudado a pequenos 
intervalos, a cada dois ou três dias, como forma de compensar a inflação 
interna que já começava a beirar os 15 por cento ao ano, garantindo 
assimo retorno dos exportadores e (b) a autorização dada pela resolução 
63 do Banco Central,em 1965, para que  bancos de investimentos 
brasileiros tomassem empréstimos de bancos estrangeiros, para repassarem 
esses recursos aos seus clientes brasileiros e moeda nacional, o que ligou 
umbilicalmente a economia brasileira ao mercado financeiro internacional; 
c) a criação de uma série  de subsídios às  exportações.

Foi realizada também uma importante reforma no sistema financeiro, 
sendo criados o Banco Central com as tarefas específicas de cuidar do 

balanço de pagamentos e do sistema financeiro e monetario doméstico e o 
Banco Nacional da Habitação . Generalizou-se o mecanismo da correçao 
monetária,  garantindo popupanças contra a perda inflacionária e assim 
estimulando a poupança e o investimento dela decorrente.  

Um dos principais objetivos do Plano De Ação Economica do Governo 
(PAEG). introduzido pelos tecnocratas e seus aliados militares, era o de 
“corrigir a tendencia a deficits descontrolados do balanço de pagamentos 
que ameaçam a continuidade do desenvolvimento , pelo estrangulamento 
periódico da capacidade para importar.”

O novo modelo exportador

Com o regime autoritário instala-se no Brasil um novo tipo de 
modelo  exportador. Até então, o mêdo que o governo tinha da inflaço, 
sua subserviência aos monopólios industriais nacionais condicionavam  
ocasionalmente o ímpeto exportador e em muitas áreas só o excedente 
podia ser exportado, depois de garantido o abastecimento interno. Durante 
muito tempo, nas décadas de 50 e 60, dominava a tese dos “excedentes 
exportáveis”, pela qual as exportações deveriam se limitar ao que excedesse 
o consumo. Ocasionalmente o gogerno proibia certas exportações, se 
os preços externos estivessem muito acima dos internos.Mas, o núcleo 
tecnocrata-militar promotor do golpe, concluíra que havia se esgotado o 
ciclo de substituição das importações pois já havia sido atingido um nível 
muito alto de protecioniemso tarifário e aumentá-lo ainda mais implicaria 
em aumentar o risco de ineficiência econômica.  Já que não seria possível 
substituir mais ainda as importações, A única forma, portanto, de fazer 
frente á crise cambial, que aumentara durante o golpe pelo retraimento 
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temporario dos investidores, era aumentar as exportações. Assim surgiu o

 novo modelo exportador, para alcanar os mesmos objetivos do ciclo 
anterior de substituição das importações, que era o de permitir o 
pagamento dos serviços do capital.

O regime militar instituiu em sequencia os seguintes subsídios ás 
exportações:
-Em junho de 1964, apenas três meses após o golpe, reformulou a lei do 

draw-back, criada em 1957 mas implementada apenas em 1961 e que dava 
isenção de impostos de importação a componentes importados usados em 
produtos exportados.Esse subsidio pode ter alcançado até 21 por cento 
do valor de exportações de certos manufaturados, contribuindo para 
o aumento nas exportações de manufaturados, especialmene os capital 
intensivos ( pouca mão de obra, muito componente pre-fabricado).

- Cinco meses depois, em novembro de 1964, o decreto-Lei 4502 eximia 
produtos manufaturados exportados do pagamento do Imposto de 
Produtos Industrializados (IPI), o que além de cortar receitas federais, 
favorecia grandemente empresas exportadoras em comparaço com as 
fornecedoras para o mercado interno;

- Em fevereiro de 1967 foi extendida a isenção tambem ao imposto estadual 
o Imposto de Circulação de Mercadorias, o que arrasou as finanças dos 
Estados. Esse imposto variava de Estado para Estado mas em média se 
situava em 16,5 % do valor adcionado ao produto;

- No mesmo ano, foi concedido o incentivo fiscal as exportações, pelo aual 
as empresas podiam dediuzir de seu imposto de renda a pagar, a proporção 
correspondente á parcela de sua produção que fosse exportada;

- Finalmente,em 1968, foi concedido um subsídio extraordinário às 
exportações; o direito de deduzirem de seus impostos o equivalente ao IPI 
que pagariam pelas exportações, mas que de fato não pagavam. Isso era na 

verdade incentivo fiscal, um premio , calculado sobre o IPI teorico que não 
era pago e fez com as exportações fossemtão luicrativas que muitas empresas 
recebeim mais premio do que o que podiam deduzir de seus impostos - e só 
então tinham interesse em aumentar sua produção para o mercado interno 
- para poder usar todo o premio. 

- Em setembro de 1971 o mesmo incentivo fiscal foi criado com basse no 
ICM que não era pago, com base no argumento de que havia ICM pago 
em etapas anteriores da produção do bem.

No seu conjunto os incentivos e isenções fiscais concedidas aos produtos 
exportados pelo regime militar variavam de um minimo de 30 por cento 
do valor do produto ( para couros e alimentos processados) a até 110 
por cento ( bebidas). Os valores mais frequentes eram da ordem de 35 
por cento. O governo militar tambem tentaram promover uma reforma 
tarifária, com cortes de 20 a 5o por cento nas tarifas de importaçao, 
sob a justificativa de aumentar a eficiência da economia. Em 1967 nivel 
medio de proteção tarifaria caiu de 181 por cento para 76 por cento. Mas 
durou pouco essa abertura. À medida qwue a economia voltou a crescer 
e as importações aumentaram, agudizou-se o problema do balanço de 
pagamentos,Esse fator, junto com as pressoes dos setores que perderam a 
proteção levou ao restabelecimento parcial das tarifas antigas em dezembro 
de 1968. 

O milagre econômico 

Tudo isso ocorreu em meio a um processo de urbanisaçao acelerada, 
devido a expulsao dos lavradores moradores das grandes fazendas, que 
especialmetne nas regiões Sul e Sudeste abandonavam as culturas de mão 
de obra intensivas para adotar uma nova cultura, mecanisada, a da soja. 
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Esses migrantes afluiam para as capitais, oferecendo-se como mão de obra 
barata no ciclo de expansão que se iniciou pela contrução civil logo se 
atingindo a economia como um todo.Nos sete anos do chamado “milagre 
econômico” as exportações saltaram de US$ 1.2 bn por ano, para US$ 6.2 
bn, principamente devido a diversificação nas exportaçõs, com a entrada na 
pauta de manufaturados como texteis e calçados, e dos derivados da soja. 
As empresas exportadoras de manufaturados , que passaram a constituir 
22 por cento do total das exportaçõs,também se beneficiaram da queda 
do dolar em relação as moedas fortes europeias e ao yen.         Mesmo 
mantendo a paridade do cruzeiro em relaço ao dolar, era como se o Brasil 
estivesse desvalorizando em relação as demais moedas porque o dolar 
caiu em relação a elas. Com isso foram conquistados novos mercados 
para os manufaturados . Ao salto nas exportações seguiu-se um salto 
equivalente nas importações, dando-se um virtual equilíbrio na balança 
comercial. Foram implantadas grandes siderúrgicas, Itaipu e sistemas de 
transportes e comunicações.O único período da história do após guerra 
em que a economia brasileira opera com equlibrio comercial, usando, 
portanto todas as suas receitas de exportação de mercadorias, na compra de 
bens, especialmente os bens de produção, possibilitando as altas taxas de 
crescimento econômico.

Mas a conta de serviços continuou alta, e seu déficit totalizou US$ 6.48, 
porque o volume de pagamentos de dois dos três principais itens da conta 
de srviços, juros e lucros, é determinado muito mais por compromissos 
assumidos no passado ( emprestimos e investimentos) e portanto inerciais. 
Os juros consumiram US$ 1.9 bn nos sete anos do “milagre econômico” 
e os lucros outros US$ 834 milhõs. O terceiro item pesado, transporte, 
varia muito mais de acordo com o aumento do próprio comercio exterior, e 
seu déficit somou US$ 1.67 bn. O milagre acumulou um déficit em conta 

corrente de US$ US$ 6 bn.

Como foi coberto o déficit em conta corrente? Em primeiro lugar, 
através dos emprestimos, facilitados pela resolução 63. Virtualmente toda 
a economia brasileira tomou emprestimos no mercado internacional, 
repassados as empresas em cruzeiros pelos bbancos brasileiros, mas que 
tinham que ser devolvidos pelo seu valor registrado em dolar, conforme 
a taxa de câmbio do dia de pagamento. Havia um segundo risco nesses 
emprestimos, que traria Consequências funestas: a taxa de juros passaou 
a ser flutuante. Ao contrário dos antigos emprestimos contratados a uma 
taxa fixa de juros, esses emprestimos, contratados no mercado internacional 
do doalr, chamado “eurodolar”, estipulavam que a cada seis meses o banco 
cobraria a taxa que estivesse prevalecendo no mercado daquele tipo de 
emprestimo. Com isso, os bancos repassaram as empresas brasileiras todo 
o risco de flutuações na taxa de juros, que se somou ao risco de flutuações 
cambiais.

Somou US$ 8.97 bn a entrada líquida de empréstimos durante o 
“milagre economico”, muito mais do que os investimetos diretos que 
somaram apenas US$ 1.87 bn.Havia grande abundancia de recursos 
financeiros no mercado internacional e os juros flutuantes, então da ordem 
de 6 por cento ao ano, eram inferiores á taxa de inflação do dólar, da 
ordem de 7 a 8 por cento ao ano.As empreas multinacionais e mesmo as 
estatais brasileiras, que se associaram nesse ciclo de expansão, preferiam 
pagar seus investimentos com dinheiro emprestado . O atrativo do juro 
virtualmente negativo naquele momento fez com esquecessem que  se 
houvesse um salto de juros, teriam que pagar, pois assim mandavam 
os cotratos a juros flutuantes.  Foi tão grande o afluxo de empréstimos 
estrangeiros que eles superaram o déficit em transações correntes e o Banco 
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Central conseguiu aumentar suas reservas internacionais significativamente. 
Como a maior parte das reservas se constituia de dinheiro tomado 
emprestado, sua manutenção em nivel superior ao necessário, implicava 
num cuso para a conta de serviços, a diferença de juros pagos no mercado 
do eurodolar, e dos juros recebidos por ritulos do tesouro Americano, onde 
em geral são aplicadas as reservas e sempre inferiores aos do mercado. Para 
um excedente de reservas da ordem de US$ 2 bn em média durante esse 
periodo de 7 anos, a um custo de excedente de juro de 1 ponto  percentual 
apenas, pode se estimar essa perda em US$ 20 milhões por ano.

A crise do milagre

Em 1974 deu-se a crise do petróleo e a crise do “milagre.” Todos os anos 
de renuncia fiscal em proveito dos exportadores e negligência em relação as 
grandes massas rescem-urbanizadas explodiu em sucessivas epidemias, de 
meningite de de encefalite.Em outubro de 1974, as eleições que vinham 
se constituindo numa farsa de legitimação do regime militar, voltaram-
se contra o regime, como um plebiscito a favor do unico partido legal de 
oposição o MDB. No plano internacional, em poucas ocasiões surgiu com 
maior nitidez o jogo de tensões desencadeado por uma mudança súbita 
nos termos de troca, e as Consequências do jogo de pressões subsequente, 
tentando reestabelecer o status quo. As Consequências desse jogo, foram 
dramáticas para o Basil, transformando sua crise política interna e  o 
processo de exaustão do milagre economico, numa crise geral, profunda e 
estrutural de seu balanço de pagamentos.

A conta de importação de petróleo saltou de uma média anual de US$ 
800 milhões, antes da crise, para US$ quase US$ 2 bn . Também os 
fertilizantes e outros produtos qumicos triplicaram de preço. Apesar de 
uma alta também nos preços do acucar que beneficiou o Brasil, os termos 
de troca do Brasil cairam de um índice 100 antes da crise, para a índice 
85. Ou seja, pelas mesmas mercadorias, o Brasil estava precisando exportar 
cerca de 15 por cento mais mercadorias.Pela primeira vez em sua história 
moderna, a balança comercial do Brasil passou a ter déficits sistematicos 
e substanciais. Entre 1974 e 1979 acumularam-se US$ 14.3 bn de déficit 
comercial. Simultaneamente deu-se um salto nos  deficits estruturais no 
conta de serviços,pois instalou-se uma crise recessiva de caráter mundial 
e as  empresas multinacionais operando no Brasil aceleraram remessas de 
lucros e dividendos ás suas matrizes. Também a conta de juros deu um 

QUADRO XVIII - O balanço de pagamentos do milagre 1967-73  
(Saldos em US$ bn)

Com os altos investimentos, dá se pela primeira vez o quase equilíbrio na 
Balança comercial alternando-se pequenos déficits com pequenos superavits, 
e resulanto no
Sando acumulado da Balança Comercial de  211
Mas continua crescendo o déficit de serviços  -6.480
 Principalmente devido a juros   -1.919
    lucros   -834
    e transportes  -1.670
DÉFICIT ACUMULADO EM CONTA CORRENTE -6.070
Coberto com 
CONTA DE CAPITAIS:
  Empréstimos    8.977
  Investimentos    1.872      
Sendo o saldo da ordem de US$ 3 bn somado às reservas internacionais, 
que alcançam US$ 6.4 bn.
A dívida externa aumentou para o total de US$ 12.3 bn, tornando-se já 
uma das maiores do mundo.
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salto, correspodente ao salto no estoque acumulado de dívidas nop período 
anterior. Atingiu US$ 26.8 bn o déficits de serviços entre 1974 e 1979, 
dos quais quase a metade correspondente a pagamentos de juros.O  deficit 
geral na conta corrente saltou para o valor significativo US$ 41 bn, S$ 7bn 
em media por ano,praticamente dez por cento do Produto Bruto Brasileiro.

A construção da dívida externa 

Para cobrir esse déficit, o governo estimulou ainda mais a tomada 
de emprestimos no mercado internacional. Com  a crise, pararam os 
investimentos e praticamente todo o deficit em conta corrente foi coberto 
com emprestimos. Houve US$ 5 bn de investimentos diretos e cerda de 
US$ 42 bn em emprestimos. A febre de emprestimos não tinha limites. 
Algumas empresas brasileiras chegaram a tomar emprestimos de US$ 1 bn 
no mercado do eurodolar. 

No final desse período a dívida externa brasileira já atingia US$ 49.5 bn,  
a maior do mundo.

O endividamento foi estimulado pelo FMI como parte de uma  estrategia 
das potencias centrais de recuperar os excedentes em conta corrente 
acumulados pelos árabes que em 1977 já atingiam US$ 160 bilhões. Os 
saldo em conta corrente dos paises arabes eram deficits acumulados pelos 
paises consumidores de petróleo inclusive as potencias centrais. Mas as 
potencias centrais eram tambem fornecedores monopolistas de bens de 
tecnologia de ponta, certas materias primas. Se pudessem inflacionar o 
preço desses bens e através da pressão política impedir reajustes no preço 
do petróleo, em alguns anos, os preços relativos e portanto os termos 
de troca voltariam aos cvalores anteriores a alta do petróleo. Mas para 

inflacionar os preços dos outros bens era preciso que eles fossem vendidos, 
comercializados em grnade escala. Assim foi estimulada a concessode 
emprestimos aos p[aises periféricos grandes, com potencial comprador, 
inclusive os dois unicos paises produtoresde petróleo nessas considicoes, 
Iran e Iraque, para que continuasse comprando bens de capital e materiais 
das potencias centrais. Essa politica foi denominada de reciclagem 
dos petrodolars. Os bancos simplesmente ofer4ciam os depositos dos 
excedentes em dolares de seus clientes árabes, para paises periféricos, a taxas 
de juros atraentes, ainda proximas de zero

Detonada a inflação do dólar, em apenas três anos, era praticamente 
anulado o déficit em conta corrente dos países industrializados ( saldo 
positivo de 17.1 bn em 1975 e deficit de apenas 2.1 bn em 76) enquanto 
os países periféricos não exportadores de petróleo pagavam dois preços 
pela solução cncontrada: o preço inflacionado do petróleo e o preço 
inflacionado dos produtos fornecidos pelos países industrializados.Em 
1978 a inflação havia corroido de tal forma o valor do petóleo, que os 
paises árabes conseguiram detonar uma nova alta, e mais uma vez os países 
periféricos poagram o preço da neutralização dessa alta:
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Quase todo o saldo acumulado de US$ 358 bn em conta corrente 
pelos países árabes em sete anos de alta do petróleo, é pago pelos países 
periféricos, que arcam com o déficit acumulado de US$ 317 bn. O Brasil 
sozinho arcou com 15 por cento desse déficit.As potencias centrais acabam 
até um deficit relativamente pequeno para as dimensões de seus PIBs, 
apenas  US$ 29,9 bn.

Desvalorizando para pagar a díivida

Com o balanço de pagamentos do Brasil totalmente  quebrado e 
desestruturado, o governo decidiu em dezembro de 1979 desvalorizar 
o cruzeiro em 30 por cento. Apenas a primeira de uma série de 
desvalorizaçoes com o mesmo objetivo. A desvalorizaçao de 30 por cento 
teve três Consequências imediatas dramáticas. Primeiro, barateou de tal 
forma o custo das exportaçoes brasileiras, que deu-se um novo salto nas 
exportaçoes, retornando a um certo equilíbrio a balança comercial e até 
conseguindo um ligeiro superavit, da ordem de US$ 280 milhões por 
ano,no trienio  1979 e 1982, apesar de os árabes retaliarem contra o jogo 
da inflação do governo americanao, e de novo aumentarem seus preços em 
1979, quando o barril de petróleo, no calor da guerra entre o Iran e Iraque, 
chegiou a US$ 35.00. Segundo, a desvalorizaço provocou um aumento nos 
custos em cruzeiros dos pagamentos de juros e prestações da dívida, que 
as empresas haviam tomado denominadas em dolar. Para pagar a mesma 
quantidade de dolares de juros era preciso dispender muito mais cruzeiros. 
Muitas empresas tornaram-se insolventes e para aliviar sua situação, o 
governo segurou os preços das tarifas, serviços públicos e matérias primas 
básicas, como aço e petróleo, em geral produzidas pelas empresas estatais. 
Após alguns anos, toda a crise de insolvencia foi assim transferida para as 
empresas estatais, salvando-se os etor privado. Cerca de 85 por cento da 
dívida externa tornou-se assim, dívida do estado.

A terceira dramática consequencia foi o desencadeamenteo de um 
processo inflacionario que alguns anos depois chegaria á hiperinflacão. 
Desvalorizando o cruzeiro em 30 por cento, o governo acelerou a inflaço 
numa economia já de tendencia inflacionária.Por suas vez o violento 
processo inflacionario era necessário para operar uma diminuição no valor 

QUADRO XIX - A crise do petróleo através dos saldos em conta corrente

Saldos em Conta Corrente, em US$ bn
Anos Exportadores Países  Países  Brasil
 de petróleo  Industrializados Subdesenv.
1974 67.8   -12.4  -36.8  -7.1
1975 35.0   17.1  -46.5  -6.7
1976 40.0   -2.1  -32.9  -6.0
1977 31.1   -5.5  -29.6  -4.0
1978 3.3   29.8  -37.1  -7.0
1979 69.2   -11.3  -56.1  -10.7
1980 112.0   -46.5  -78.9  -12.8
Total  
   74/80 358.4   -29,9  -317.9  -54.3

Saldos comerciais acumulados 1974-1980: 
  Com a OPEP  Com países Com outros 
     não desenv. países
Dos países  
industrializados  -281.5  195.1  115.6
Dos países não
desenvolvidos  -132.2  -195.1  31.3

Fontes: FMI Survey/Banco Central:
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real do saario, ou seja, tornar efetiva a desvalorização cambial a longo 
pre em termos de valor em dolares do salário,a ssim como para operar 
a transferencia da crise do setor privado para o setor estatal. O mesmo 
mecanismo acionado pelos estados Unidos em escala mundial, para 
transferir os custos da crise para a periferia, era acionado pelo governo 
Brasileiro, para socializar os custos da crise, livranbdo o setor privado.

 

Anomalia dos juros e nova moratória

Nada disso resolveu o problema estrutural do balanço de pagamentos, 
pois ao mesmo tempo em que governo decretava a desvalorização, 
ocorreram dois fatos de grande importancia: a nova e espetacular alta dos 
preços do petróleo, elevando o custo do barril a até 35 dolares, no bojo de 
uma guerra sangrenta entre o Iran e o Iraque, e a decisão do banco central 
norte americano, o Federal Reserve Board, de cortar em escala significativa 
o suprimeiro dos meios de pagamento nos Estados Unidos, ou seja, reduzir 
a quantidade de dolares em circulação. como forma, agora, de cortar os 
efeitos da inflaço deliberada do dolar utilizada até então. As medidas do 
FED revolucionaram o mercado financeiro, elevando os juros flutantes 
que incidiam sobre a dívida brasileiro e do Terceiro Mundo em geral, à 
altura anômala de até 22 por cento. A a conta de serviços do Brasil, pelo 
aumento incessante das remessas de juros sobre a dívida crescente, atingiu 
o patamar de US$ 13 bn por ano, com um deficit acumulado de US$ 40 
bilhões nos primeiros três anos . A juros de 21 por cento, sobreum estoque 
de dívida de mais de US$ 50 bn, o Brasil arruinado como nunca antes em 
sua história. 

Em fevereiro de 1982 o México, em situaço semelhante, apear de ser 

exportador de petróleo, viu-se forçado a decretar a moratoria de sua 
dívida externa,s uspendendo os pagamentos. A crise da dívida asusnmiu 
caráter aberto, obrigando os bancos a por um fim á ciranda financeira 
de oferecer mais emprestimos para cobrir dívidas vencidas. O governo 
brasileiro procurou ganhar tempo tendo em vista os efeitos de uma 
declaração de moeratoria nas importantes eleições gerais de 1982. Mas logo 
depois, o governo não viu outro caminho senão acionar uma moratória 
não declarada, e logo depois decreatava uma  segunda desvalorização de 
30 por cento do cruzeiro em fevereiro de 1983, que alimentou como 
combustível jogado numa fogueira, a pressão inflacionária. Era o caminho 
da hiperinflação.

Após duas pesadas desvalorizaçoes, a economia brasileira assumiu uma 
nova e permanente estrutura, moldada para o pagamento permanente de 
uma alta conta de juros: o Brasil passou a gerar grandes saldos de comercio, 
da ordem de US$ 1.5 bn por mês, exatamente do tamanho da conta de 
juros ( e outros serviços)  a pagar.Os maiores saldos de comercio de todo 
o mundo, logo após o Japão e a Alemanha. Mas o que para aqueles dois 
países ricos e industrializados era uma pre-condição para se tornarem 
investidores, para o Brasil era apenas uma pre-condição para o pagamento 
inegral dos juros da dívida externa, e fator de empobrcimento permanente, 
de desinvestimento e de obsolêcencia programada de seu parque industrial. 
na medida que o maquinario não seria substituido. Em dez anos de 
estagnação economica, a sociedade brasileira regrediu, a miséria atingiu 
nova escala, todos os indicadores economicos e sociais se deterioraram. 
Nesses dez anos, o Brasil pagou 120 bn de juros, mas sua dívida ao invés de

diminuir, triplicou de 40 para 120 bilhoes.
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Mesmo com esse forte enquadramento da economia brasileia 
como geradora de excedentes financeiros para pagamentos da dívida, 
continuaram a ocorrer periódicas crises de pagamentos, pois a transferencia 
de recursos para fora superava a capacidade de gerar esses recursos, como 
mostra o saldo acumulado de conta corrente de  US$ 54.4 bn nesse 
período, coberto através de acordos de reestruturação da dívida, nos quais 
em geral os banqueiros transformavam um terço dos juros atrazados em 
nov a dívida, em troca de recceber os outros dois terços, que tambem 
acabavam não sendo integralmente pagos. Foram feitos cinco desses 
acordos durante a década perdida, praticamente um a cada dois anos, 

destacando-se o primeiro, de US$ 4.8 bn em fevereiro de 1983, o de US$ 
16.1 bilhões em julho de 1986 e o de US$ 61.5 bilhões, em novembro de 
1988. Os valores crescem de forma exponencial a cada acordo. 

O crise terminal do câmbio

Em 1986, o governo da Nova Republica, através do Plano Funaro,tentou 
um caminho diferente para a crise, suspendendo novamente os pagamentos 
da dívida , que já havia sido renegociada, ; congelando preços e taxa 
de câmbio, e estimulando a retomada do consumo interno. Ao mesmo 
tempo impos umconfisco sobre os ganhos da industria automobilistica, na 
forma de um imposto extra restituível. Esses recursos deveriam financiar 
um novo ciclo de expansão da capacidade produtiva. Mas, em apenas 
oito meses, esgotada a capacidade ociosa da industria, os grandes grupos 
economicos passaram a exigir o fim do congelamento de preços, para elevar 
suas margens de lucro, enquanto o governo americano exercia formidavel 
pressão pela retomada dos pagamentos da dívida externa.  Deu-se também 
uma espetacular uma fuga de capital, chegando a US$ US$ 1,2 bn a 
remessa de lucros e dividendos no final de 1986, depois de já haver saltado 
de 770 milhões para 1 bilhão entre 1984 e 1985. O Grande capital fugia 
da Nova república e da inflaçao, recusando-se a reinvestir seus lucros.
Com o aumento do consumo interno e com o congelamento do câmbio  
e a subsequente apreciação cambial, na medida do avanço da inflação 
reprimida, as exportações declinaram. Em fevereiro de 1987 começou uma 
corrida ao dolar e as reservas que desembocou numa grave crise de balanço 
de pagamentos em novembro, sepultando o Plano Cruzado. 

Nova crise de pogamentos aconteceu em junho de 1989, obrigando o 

QUADRO XX- O balanço de pagamentos da decada perdida (1980-1990)

Saldos acumulados, em US$ bn
Saldo Comercial   119.680
Saldo de Serviços   -173.414
   Dos quais, juros   -117.324
  Transportes  -15.015
  Remessa de lucros -13.904
Saldo Acumulado da Conta Corrente -54.420

Consequências economicas e sociais do “ajuste.”
  media histórica anual até 1980  1980 /1990 
Crescimento do PIB  7   2.4
Crescimento PIB per capita 2.5   -6.0
Investimento  (% do GDP) 25   20.0
Renda líquida transfrerida
ao exterior  (% pib)  2   4.5
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banco central a centralizar todas as operações de câmbio e restringir certos 
tipos de remessas.No final de 1990, a conta de juros em atrazo já somava 
US$ 9 bn e havia se institucionalizado o costume de sere pago apenas um 
terço dos juros correntes. O Brasil entrava na ultima decada do seculo 
vinte acorrentado a uma gigantesca dívida, externa, prisioneiro de uma 
crise permanente do seu balanço de pagamentos, e envolto internamente 
num impasse político entre as forças que basicamente queriam manter 
esses compromissos assumidos com os banqueiros internacioais e com as 
potencias centrais, e as forças que tentam de alguma forma desamarrar esse 
nó. Ao se socializar a dívida, tornando-a uma dívida do Estado,criou-se 
também uma profunda crise do próprio Estado. 
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Capítulo 13

Crise e nova ordem econômica internacional

A crise dos anos 80

Uma nova ordem econômica foi surgindo da desordem monetária e 
da profunda crise em todo o Hemisfério Norte, que levou desemprego 
estrutural na Europa Ocidental, ao retrocesso econômico da África e 
América Latina e até ao colapso do comunismo no Leste Europeu e com 
ele o fim da bipolaridade e da guerra-fria. Uma nova ordem composta de 
duas combinações: uma tipo centro-periferia, aprofundando os contrastes e 
aprofundando a dependência; outra, tipo blocos econômicos, acelarendo os 
processos de concentraçãodo capital e institucionalizando .

Dívida e dominação

Na estrutura centro-periferia, chamada também de Norte-Sul, o 
nucleo poderoso de paises industrializados, em sua maioria localizados 
no Hemisfério Norte,  ficaram com o monopólio do poder militar, 
aumentando seu controle sobre os foruns de decisão, sobre mecanismos 
de comercio e mercados financeiros, sobre os recursos naturais ,e sua 
vantagem tecnologicaa. Os paises periféricos, acrescidos de algumas 
economias do Leste Europeu, tornaram-se altamente endividados, 
submetidos a um estado permanente de rebaixamento dos termos de troca 
e pagamentos pesados de juros da dívida. Alterou-se profundamene o 
modo de inserção desses países na economia mundial. O traço central desse 
quadro é a dimensão da dívida, de escala astronômica ,e seu papel como 
formatadora da nova relação Norte-Sul. 

Só América Latina e o Caribe pagaram US$ 296 bilhões na década de 80 
e sua divida dobrou de us$ 242 para US$ 429 bilhões. Esses pagamentos 

para servir a dívida representavam em 1990, 20 por cento do valor total 
das exportações dos países periféricos. Em toda a década de 80. a América 
Latina cresceu menos de 1 por cento. A renda per capita regrediu em 
alguns países, como o Perú, áos níveis dos anos 60. Na América Latina, 
somando os pagamentos de lucros e dividendos, a renda enviada ao exterior 
superou anos seguidos os 30 por cento do valor  total das exportações de 
bens e serviços.O estoque da dívida equivalia a 1.76 vezes o valor total de 
todas as exportações desses países e 42 por cento de toda a sua produção. 

QUADRO XXI-América Latina: pagamentos de juros  
e lucros do capital(us$ bn)

Ano Líquido pago(1)  Export. bens e serv.(2) (1)/(2)em % 
1975 5.6   41,1   14,3
1976 6,8   43,7   14,6
1977 8,2   55,9   16,6
1978 10,2   61,3   16,6
1979 13,6   82,0   16,8
1980 18,1   107,6   23,4
1981 27,2   116,1   37,5
1982 38,8   103,2   33,5
1983 34,8   102,4   32,4
1984 37,0   113,9   31,9 
1985 35,0   109,6   33,4
1986 31,9   95,4   28,1
1987 30,5   108,2   28,1
1988 33,6   122,9   27,3
Média anual 1982-1988:
 34,5   107,9   32,0

Fonte: Cepal
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No final da década de 80 o estoque da dívida dos países periféricos havia 
estabilizado na marca dos US$ 1,28 trilhões ,consolidando um mecanismo 
de transferencia permanente de renda da periferia para o centro da ordem 
de US$ 600 bn por ano na forma de pagamentos de juros. Para promover 
o aumento das exportaçoes necessário ao pagamento,  os países periféricos 
foram forçados pelo FMI a desvalorizarem suas moedas, de forma que 
a dívida rebaixou também, de forma permanente os termos de troca da 
periferia. No centro desse processo esteve a estrategia, bem sucedida do 
centro de recuperar os seus termos de troca, deprimidos com a alta do 
petróleo.Nos meados da década de 90 os termos de troca das principais 
matérias primas agrícolas típicas dos países periféricos terão caído 30 por 
cento em relação ao início da crise da dívida.

Dívida e patrimônio

A dívida levou ao descolamento entre setores publico e privado nas 
economias periféricas. O setor público, incluindo grandes empresas 
estatais, foi ficando com a carga da dívida através de um longo periodo de 
fornecimento de insumos ao setor privado a preços subsidiados, enquanto 
os grandes grupos privados liquidavam sua dívida externa e procuravam 
novos laços formais e informais com o exterior, deslocando para fora a 
maior parte de seus excendentes financeiros. 

O Estado entrou em profunda crise fiscal, mesmo cortando quase todos 
os investimentos.Em algums países da América Latina, Colombia, Peru, 
Brasil, e em quase toda a Africa negra, o próprio Estado perdeu o seu 
monopólio de poder. As empresas estatais, usadas como instrumento do 
endividamento externo na década de 70, tornaram-se insolventes.

Nesse quadro, criaram-se as condições políticas e ideológicas para a 
transferencia de patrimônio dos países endividados aos bancos credores 
dos países centrais, etapa terminal de todo processo de endividamento. 
Parte dos titulos da dívida transformou-se em participação acionária ou 
controle total de empresas estatais. O governo norte-americano também 
exigiu, como condição para funanciar o reescalonamento da parte não paga 
dos juros, a abertura dos mercados dos países endividados aos produtos 
e ao capital financeiro estrangeiros, a reducão substancial das tarifas de 
importação e a desregulamentaço do mercado financeiro. 

Assim, a crise da dívida levou a uma reorganizaçao interna das economias 
dependentes, adequando-as ás exigencias das potencias centrais. Designado 
pela expressão semanticamente positiva de projeto neo-liberal, essa 
reorganização procurou desmantelar o que ainda sobrava do estado 

QUADRO XXII- A dívida externa do terceiro mundo (1981-1991)

Total de juros pagos  US$  605 BILHÕES     
Dívida em 1980   US$  573 BILHÕES
Dívida em 1991  US$  1.281 BILHOES

Total de juros  
pagos pelo Brasil  US$  112 BILHÕES
Dívida do Brasil em 1980 US$  40 BILHÕES
Dívida ado Brasil em 1991 US$  118 BILHÕES

Total de juros pagos pela  
América Latina e Caribe: US$  296 BILHOES
Dívida em 1980  US$  242 BILHÕES
Dívida em 1991  US$  429 BILHOES  

Fonte: World Debt Tables, 1991-1992. The World Bank. Dados de 191, estimados.
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populista dos anos 50 e eliminar as ultimas limitaçõs á total liberdade de 
movimentos do grande capital nos países periféricos.

Os blocos econômicos

A crise acelerou o processo de unificação dos Mercado Comum Europeu 
e levou os Estados Unidos a formarem seu próprio bloco econômico, com 
o Canadá e México, o North América Free Trade Association (NAFTA. 
Brasil e Argentina,marginalizados nesse processo, formaram um bloco 
economico aoqual aderiram Paraguay, Uruguay e Bolivia, o Mercado Sul-
Americano (MERCOSUL).

A importancia dos blocos esta dada pelo fato de que eles englobarem  
45 % do comercio mundial. Sómente as exportações da EEC alcançam 
a expressiva narca dos US$ 1.7 trilhões, dos quais 72 por cento intra-
bloco.O MERCOSUR detem apenas 10 por cento das exportações 
mundiais e realiza 14 por cento delas intra-mercado. Assim, há, 
simultaneamente a criação de comercio entre países do bloco e portanto o 
aumento da produtividade e da eficácia, e a eliminação de comercio de fora 
para dentro do bloco e portanto o aumento da ineficiência econômica. 

À medida que aumenta o grau de integração do bloco, que são 
normalizados os padrões de embalagem, de tarifas externas, de proteção 
ao consumidor,o grau de concentração econômica, e seus estoques de 
excedentes agrícolas, aumenta a resistencia do Bloco á redução tarifaria 
sobre produtos extra-blocos. Assim, o fortalecimento dos blocos obstaculiza 
os objetivos do Acordo Geral de tarifas e Comercio, de promover o livre 
comercio e reduzir as barreiras tarifarias e quantitativas. E vai prejudicar 
ainda mais os termos de comércio dos países periféricos. 

O mercado unico europeu

Nos seus primeiros 25 anos de existência os países do Mercado Comum 
Europeu elevaram suas importações em 145%, mas a a participação dos 
produtos oriundos dos países periféricos aumentou apenas 11 por cento. 
O Mercado Comum Europeu transformou-se a partir de janeiro de 1992 
em mercado unico, com total liberdade de bens, capitais e mão de obra. 
Sua concepção é da unidade aduaneira, na qual as tarifas de todos os 
países da comunidade para produtos de fora, são gradualmente equalizadas. 
Nesse processo é sempre mais fácil elevar tarifas onde elas são baixas do 
que reduzí-las node são altas, o que eleva a tarifa média imposta pela CEE. 
Também tendem a desativar gradualmente o sistema de tarifas preferenciais 
sobre produtos de suas ex-colonias.

     

QUADRO XXIII- Os blocos economicos -1990

   EEC MERCOSUR EUA/CANA ASIA
exportações totais 1.612 10  526  675
Intra-mercado  72% 13%  34%  35%
Para EUA/Canadá 8%   ---  29%
Para Asia  6%   22%  ---   
Para A. Latina  2% ---  11%
Para EEC  --   24%  20%
Para outros  14%   10%
PIB*  (US$ bilhões) 4.750   5.528  2.851
População* (milhões) 375 355  122  *
* apenas Japão, na coluna Asia.
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O bloco norte-americano 

Em reação ao Mercado Comum Europeu, os EUA formaram  um 
mercado comum com o Canadá e atrairam o México, principalmente 
para assegurar o petróleo mexicano. Cerca de 10 por cento da população 
americana é de origem mexican. Na fronteira Mexcico-EUA instalou-
se uma industria montadora de bens de consumo graças à mao de obra 
barata. O comercio total internacional dos três países soma US$ 1.200 bn, 
da mesma escala do comercio total da EEC. EUA com 930 bn, Canadá 
com 250 e México com 85. Com uma populaço de 360 milhões, O 
GDP total do bloco seria da ordem de US$ 6.450 bn e o seu comercio 
intra-mercado, US$ 245 bn.Esse é o potencial do novo bloco EUA/
Canadá/Mexico. Mas se trata de uma associaçao muito heterogenea  com 
grandes disparidades de renda, de niveis tecnológicos e de salários, e total 
supremacia americana. Durante muito tempo não haveráa no NAFTA 
o livre transito de bens, mão de obra e capitais. O processo de gradual 
redução tarifária deverá ocupar toda a década de 90.

O NAFTA eilminará as atuais vantagens de países da América latina no 
mercado norte-americano, para o qual ainda exportam cerca de 20 por 
cento de suas expoertacoes, em beneficio dos produtos mexicanos que 
já exportam para os EUA cerca de 2/3 de suas exportações, e, em menor 
escala, do Caribe que tem um acordo preferencial com os EUA. Serão 
severamente atingidas as exportações Brasileiras para os estados Unidos 
de café ( 3o por cento do total exportado vai para os EUA), calçados (80 
%), laranjas (35%),veiculos e auto-peças (, texteis, açucar e derivados de 
petróleo. Mas ao contrário de reduzir a dependência da América Latina 
em relação aos Estados Unidos,ela deverá aumentar ainda mais, porque a 
América Latina perderá quase completamente o mercado europeu, exceto 

para alguns poucos produtos estritamete tropicais e ficando a mercê do 
mercado norte-americano.

Marginalização e Mercosul

O Mercosul nasceu como estratégia de defesa frente a marginaliação 
da América Latina no cenario mundial, á sua descapitalizaço e 
desindustrialização. Visa criar um mercado unico, com moeda unica e 
livre transito de bens, capitais e mão de obra, mas numa primeira etapa 
sua maior importancia foi a de permitir que as multinacionais operando 
na América Latina reduzissem seus custos e reorganizassem sua produção 
e seus mercados em funço do empobrecimento geral do continente. O 
comercio entre os países do Mercosul duplicou na década de 80 e já 
corresponde a 17 por cento do comercio internacional total da América 
Latina. 

Mas o Mercosul se ressente da falta de mecanismos internos de 
financiamento de bens de capital, da falta de projetos integrados de 
desenvolvimento de seus países membros, da hostilidade velada dos 
EUA e da tendencia, nos países centrais, de priorizar a preservação das 
florestas tropicais na América do Sul , em contraste com os 4 séculos de 
exploração dos seus recursos naturais. Esse será o ltimo dos paradoxos. O 
aprofundamento da dependência não pela via da esterilização econômica.
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