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S
ão muitos os econo-
mistasortodoxosbra-
sileiros, mas nenhum
é tão sério e compe-
tente quanto o prof.

Affonso Celso Pastore. Suas
análises macroeconômicas são
sempre bem estruturadas e
bem argumentadas, e termi-
nam quase sempre pela reco-
mendação de maior austerida-
de fiscal – algo com o que con-
cordo. Somos ambos contra dé-
ficitspúblicosqueendividamir-
responsavelmente o Estado.
Por que não ter a mesma posi-
çãoemrelaçãoadéficitsemcon-
ta corrente que endividam ir-
responsavelmente a nação (as
famílias, as empresas e o Esta-
do)? Por que dois pesos e duas
medidas? O prof. Pastore, em
artigo no Estado (28/2/2010),
tem uma explicação para essa
contradição – para sua defesa
de déficits em conta corrente e
para a política cambial vigente.
Elareproduzateoriaqueospaí-
ses ricos e seus economistas
sempre usaram em relação aos
países em desenvolvimento:
propor que incorram em déficit
em conta corrente para assim
obter “poupança externa” na
forma de investimentos diretos
ou de empréstimos que finan-
ciem aquele déficit. O pressu-
postoqueonome“poupançaex-
terna” sugere é que o déficit em
conta corrente se somaria à
poupança interna dos países e,
assim,suataxadeinvestimento
(que é decisiva para o desenvol-
vimento econômico) aumenta-
ria. Entretanto, essa tese, ou a
afirmação que “os países ricos
em capital devem transferir
seus capitais para os países po-
bresemcapitais”étãoverdadei-
ra quanto a de que a terra é pla-
na... Parece ser verdadeira,
mas é essencialmente falsa.

Quando um país decide acei-
tar essa proposta de “cresci-
mento com poupança externa”,
a primeira consequência é a
apreciação da taxa de câmbio.
Em seguida, do lado da oferta,
ocorre o aumento artificial dos
salários, e, em consequência, o
aumento do consumo interno.
Dada a propensão marginal a
consumir elevada existente nos
países em desenvolvimento, o
aumentodoconsumoeacorres-
pondenteredução dapoupança
interna são grandes, de forma
quediminuiapoupançainterna
e a poupança externa em gran-
de parte a substitui, ao invés de
se constituir em um acréscimo
à poupança interna. Do lado da
demanda, o resultado é o mes-
mo:aapreciação damoedapro-
vocaadiminuiçãodasoportuni-
dades de investimento lucrati-
vo voltados para a exportação;
caemosinvestimentose,emter-
mos keynesianos, cai a poupan-
ça interna. Mais amplamente, o
endividamento externo provo-
ca uma sucessão de três males:
primeiro,temosumaelevadata-
xa de substituição da poupança
interna pela externa, grande
parte das entradas de capitais
financiandoo consumoao invés
do investimento; segundo, te-
mosoaumentodoendividamen-
to externo que leva o país a uma
condição de fragilidade exter-

naeàpolíticadesastrosadocon-
fidence building, a aceitar sem
crítica as recomendações de
nossos credores e concorren-
tes; e, terceiro, temos a crise de
balanço de pagamentos.

Se os investimentos de em-
presas multinacionais (que são
desejáveis se trouxerem tecno-
logia) financiam déficit em con-
ta corrente, eles têm o mesmo
destino dos empréstimos. Mes-
mo que a empresa multinacio-
nal faça um investimento novo
em vez de apenas comprar uma
empresa já existente, boa parte
dos recursos entrados no país
acabaindiretamentefinancian-
do o consumo por meio da valo-
rização do câmbio. Isso não
ocorreria se o investimento di-
reto não financiasse déficit em
conta corrente mas se consti-
tuísseemrecursoqueopaísusa
para fazer seus investimentos e
aplicações financeiras exter-
nas. É assim que age a China.

ArgumentaPastorequenos-
sa taxa de poupança é insufi-
ciente – menos da metade da
mesmaChina.Nãohádúvidaso-
bre isso. O equívoco está em
pensar linearmente que o pro-
blema se resolve com apelo à
poupança externa. Hoje já exis-
teumconjuntodepesquisassig-
nificativo mostrando que quan-
to menor for o déficit (ou maior
o superávit) em conta corrente,
maior é a taxa de crescimento
dopaís.Essamesmarelaçãopo-
deserdecompostaemdoisestá-
gios, de forma que quanto me-
nor for o déficit (ou maior o su-
perávit) em conta corrente,
mais competitiva é a taxa de
câmbio,equanto maiscompeti-
tiva a taxa de câmbio, maior a
taxa de crescimento do país.

Como, então, aumentar a ta-
xa de poupança do Brasil? É ne-
cessário que as famílias redu-
zam seu consumo de luxo e que
oEstado reduzaseus gastos ad-
ministrativos ou burocráticos,
ou que torne mais eficientes
seus serviços sociais e seus ser-
viços de segurança. Mas o mais
importante para aumentar a
poupança é administrar a taxa
de câmbio para que ela se man-

tenha competitiva em vez de
cronicamente apreciada. É não
aumentar artificialmente os sa-
lários, e, sim, garantir aos em-
presários boas expectativas de
lucro ou, boas oportunidades
de investimento voltado para a
exportação.Emumpaísqueain-
da tem mão de obra relativa-
mente barata como o Brasil, se
a taxa de câmbio for competiti-
va,todoomercadoexternoesta-
rá aberto às suas empresas
competentes. Quando a taxa de
câmbio é sobreapreciada como
é hoje a brasileira, de nada
adianta ser eficiente.

O prof. Pastore afirma que
“os críticos do atual regime
cambial brasileiro” defendem
uma taxa de câmbio “perma-
nentemente mais depreciada”.
Não é isso que defendo, e sim
uma taxa de câmbio de equilí-
brio, competitiva. Como defini-
la? Se não fôssemos vítimas da
doença holandesa, a taxa de
câmbio competitiva é aquela
que equilibra intertemporal-

mente a conta corrente: é a de
“equilíbrio corrente”. Hoje, al-
go em torno de R$ 2 por dólar.
Como, porém, temos uma leve
masrealdoençaholandesa(gra-
ve é a dos países produtores de
petróleo),ataxadecâmbiocom-
petitiva é a de “equilíbrio indus-
trial”–ouseja,aquelaquetorna
competitivas internacional-
mente as empresas produtoras
debenseserviçoscomercializá-
veis que adotem tecnologia no
estadodaartemundial.Hoje,al-
go provavelmente em torno de
R$ 2,40 por dólar.

Para manter a taxa de câm-
bio relativamente estável nesse
nível é preciso administrá-la.
Sabemos que a dos países em
desenvolvimentonãoébemcon-
trolada pelo mercado, não flu-
tua docemente em torno do
equilíbrio corrente, como pre-
tendem os ortodoxos. Nem é
simplesmente volátil em torno
desse equilíbrio, como supõem
os keynesianos. Na verdade, se
deixada completamente livre,
ela tende estruturalmente à so-
breapreciação, não sendo o
mercado, mas as crises de ba-
lanço de pagamentos, as para-
das súbitas, que a “controlam”.
Quando ocorre a crise, há uma
violenta depreciação, mas, em
seguida, passam a operar as
causas de apreciação. Entre
elas, temos, em primeiro lugar,
a doença holandesa, que puxa a
taxa de câmbio do equilíbrio in-
dustrial para o corrente; em se-
guida,a política decrescimento
com poupança externa, as en-
tradas de capitais especulati-
vos e o populismo cambial que
levamo país sucessivamente ao
déficit em conta corrente, à
substituiçãodapoupançainter-
na pela externa, ao endivida-
mento externo excessivo, ao
confidence building, e, afinal, a
nova crise.

O prof. Pastore está ciente
dosperigos dosdéficits em con-
ta corrente. Diz-nos ele: “Os dé-
ficits nas contas correntes mui-
to elevados contêm a semente
desuaprópriadestruiçãoaoexi-
girem, depois de algum tempo,
a depreciação do câmbio real
de equilíbrio para financiar os
encargos de um passivo exter-

no líquido mais elevado”. Por
que, então, a contradição de co-
meçar o artigo defendendo o
“crescimentocompoupançaex-
terna”? A explicação está nas
duas crenças equivocadas que
acabei de criticar: a de que défi-
cits em conta corrente valham
apenaporqueaumentariamsig-
nificativamente os investimen-
tos; e a de que o mercado tende
a manter a taxa de câmbio no
equilíbrio desejado, não preci-
sando ser administrada.

Na verdade, não basta con-
trolarataxadeinflação,épreci-
so administrar o câmbio de for-

ma a neutralizar a tendência à
suasobreapreciação.Nãoécon-
veniente definir uma meta – é
preferível pensá-la em termos
de faixa – mas é fundamental
que se garanta às empresas sua
manutenção nesse nível. O de-
senvolvimento econômico bra-
sileiro depende criticamente
da existência de demanda – de
oportunidades de investimen-
to. No lado da oferta, o único
ponto de estrangulamento de
curto prazo é o da infraestrutu-
ra – e esse problema exige um
esforçoredobradodogovernoe
das empresas. Realizado esse

esforço e garantida uma taxa
de câmbio competitiva – no ní-
vel do equilíbrio industrial – o
Brasilpoderácrescernospróxi-
mos anos a uma taxa média de
7% ano, em vez dos 3,5% que,
em média, a atual taxa de câm-
bio permite, em meio a crises
recorrentes. Os países asiáti-
cos dinâmicos crescem a taxas
superiores porque aprende-
ramaadministrá-la.Estánaho-
ra de nós fazermos o mesmo. ●
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COTAÇÕES-’Não bastacontrolar a inflação, éprecisoadministrarocâmbiode forma aneutralizar a tendênciaàsobreapreciação’, diz Bresser
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