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Economista
comandou o BC

Câmbio real e crescimento econômico

●●● O economista Affonso Celso
Pastore inicia, nesta edição, sua
colaboração com o ‘Estado’. Ele
escreverá um artigo por mês.

Nascido na capital paulista, Pas-
tore se formou em economia pela
Universidade de São Paulo (USP)
em 1961.

Na mesma USP, ele obteve o
doutorado, em 1969, e a livre-do-
cência, em 1973. Pastore é um
dos mais destacados e influentes
economistas brasileiros.

O currículo de Pastore, que tem
71 anos, inclui um período de dois
anos na presidência do Banco Cen-
tral (BC), entre 1983 e 1985. Ele
também ocupou o cargo de secre-
tário da Fazenda do Estado de São
Paulo, em 1979.

Um ano depois, assumiu uma
cadeira de professor na mesma
Faculdade de Economia e Adminis-
tração (FEA) da USP em que se
formou, onde permaneceu até
1999. Affonso Pastore já publicou
diversos artigos.

Atualmente, ele dirige sua pró-
pria consultoria, a AC Pastore &
Associados. ●
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O
scríticosdoatualre-
gime cambial brasi-
leiro propõem que o
governo exerça
maior grau de arbí-

trio, sustentando a taxa cam-
bial em um nível permanente-
mentemaisdepreciado.Comis-
so, segundo eles, o Brasil gera-
ria um aumento das exporta-
çõeslíquidas,provocandosupe-
rávits nas contas correntes e
transformando-se em um ex-
portador de capitais, mas co-
lhendo,emcontrapartida,aace-
leração do crescimento econô-
mico. O exemplo da China, com
superávits nas contas corren-
tes, acumulação de reservas e
manutenção de altas taxas de
crescimento, é usado para con-
firmaravantagemdaproposta.

Mas será que a pura e sim-
ples manutenção do câmbio
mais depreciado nos levaria
de fato aocrescimento acelera-
do e a superávits nas contas
correntes?

Para responder a essa inda-
gação, temos de ir além da defi-
niçãocontábildequeossuperá-
vits nas contas correntes são o
excesso de exportações sobre
as importações de bens e servi-
ços. Do ponto de vista econômi-
co, o país gera superávits quan-
do e somente quando poupa do-
mesticamente mais do que in-
veste, o que significa que gera
um produto maior do que a de-
manda total doméstica.

A China tem uma taxa de in-
vestimentos perto de 45% do
PIB,queéotriplo damédiabra-
sileira dos últimos anos, mas
tem taxas de poupança ainda
maiores.Ademandadoméstica
menor do que a produção é con-
sequência do fato de sua pou-
pança ser maior que os investi-
mentos, explicando a geração
dos superávits nas contas cor-
rentes. É a enorme taxa de in-
vestimentos, de 45% do PIB,
que explica o seu sucesso em
manter taxas de crescimento
tão elevadas, e é o excesso das
poupançasdomésticassobreos
investimentosqueexplicaossu-
perávits nas contas correntes.

O Brasil, ao contrário, tem
poupanças domésticas baixas,
e sempre que a taxa de investi-
mentos aumenta, acelerando o
crescimentodoPIB,surgemdé-
ficits nas contas correntes. O
Brasil não é um exportador de
capitais, e os investimentos exi-
gem a complementação das
poupanças externas, que são
importadasatravésdosdéficits
nas contas correntes.

Os dados das contas nacio-
nais mostram que, quando os
déficits nas contas correntes se
elevam, há também alguma ele-
vação do consumo, o que indica
que existe alguma substituição

de poupanças domésticas por
poupanças externas. Mas essa
substituição é apenas parcial,
porque a maior parte dos défi-
cits se destina a financiar o au-
mento dos investimentos, e não
do consumo.

Quemduvidardessaproposi-
ção é convidado a procurar os
dadosdascontasnacionais,edi-
vidir tanto a formação bruta de
capital fixo (os investimentos)
quanto as importações líquidas
(o déficit nas contas correntes)
pelo PIB, superpondo as duas
séries.Quemfizerissovaiassus-
tar-secomafortecorrelaçãoen-
tre as duas séries, mostrando
que sempre que os déficits em
contas correntes se elevam
crescem, também, as taxas de
investimento. Conclui-se que
as poupanças externas são pre-
dominantemente usadas para
elevar a capacidade produtiva,
contribuindoparaocrescimen-
to econômico.

Diante dessa evidência, o
Brasiltempelafrentedoiscami-
nhos para manter taxas eleva-
das de crescimento. O primeiro
éalterarradicalmentesuaspolí-
ticaseconômicas,visando aele-
var as poupanças totais domés-
ticas, livrando-se da dependên-
ciadaspoupançasexternas.Pa-
ra tanto, teria de começar ele-
vando a poupança do governo,
reduzindo os gastos públicos
correntes e as transferências
de renda que estimulam o con-
sumo privado.

Mas, na ausência de uma in-
flação inesperada, que corte
gastos públicos em termos
reais, sua redução seria extre-
mamentelentaeexigiriaumes-
forço enorme. Não nos parece
queesseobjetivoestejanaagen-
da dequalquer candidato a pre-
sidente da República. Por isso,
nãotenhoesperançasdetrilhar-
mos o caminho chinês.

Osegundocaminhoéaceitar
que as poupanças domésticas
são baixas e, para acelerar o
crescimento econômico, tere-
mos de conviver com os déficits
mais elevados nas contas cor-
rentes. Como essa parece ser a
escolhamaisprovável,cabedis-
cutir os limites, as consequên-
cias e os riscos dessa opção.

Umaconsequênciaestáasso-
ciada à valorização cambial.
Um aumento das importações
líquidas de bens e serviços so-
mente se dá com o câmbio real
valorizado, o que pode ocorrer
ouatravés de ingressos decapi-
tais que valorizem o câmbio no-
minal ou através de maior infla-
ção. Se fosse possível impedir,
ainda que parcialmente, os in-
gressos de capitais, o País não
teria como financiar a totalida-
de dos déficits nas contas cor-
rentes necessários para elevar

as poupanças que faltam para
financiar os investimentos
maiores. O câmbio real seria
mais depreciado, mas as taxas
de crescimento econômico se-
riam menores.

Qual é o limite para esses dé-
ficits nas contas correntes? Da
mesma forma como qualquer
governo colhe o aumento da dí-
vidapúblicaaogerardéficitspú-
blicos, o País vê seu passivo ex-
terno líquido crescer quando
acumula déficits persistentes
nas contas correntes, quer esse
passivoocorranaformadedívi-
da externa (pública e privada)
querocorranaformadeinvesti-
mentos (diretos ou em ações).

Embora seja preferível um
passivo maior na forma de in-
vestimentos do que na forma
dedívida(os investimentostra-
zem mais tecnologia, aumen-
tandoaprodutividade),emam-
bososcasossãogeradosencar-
gos. Em economia “não há al-
moço gratuito”. Um passivo
acumulado na forma de dívida
externa (pública ou privada)
gera o encargo dos juros e, se
for acumulado na forma de in-
vestimentos diretos (ou de
ações), gera o encargo dos lu-
cros e dividendos.

Por isso, países com um pas-
sivo maior têm um câmbio real
de equilíbrio mais depreciado.
Em 2002, o passivo externo lí-

quido brasileiro caminhava em
torno de 50% do PIB, por isso o
câmbio real de equilíbrio teria
de ser, como era, mais depre-
ciado do que em 2008, quando
o passivo externo brasileiro
era bem menor, em torno de
20% do PIB.

Seestivermosdiantedeuma
sequência de anos de taxas
mais elevadas de investimento,
temos de estar preparados pa-
raumasequênciadeanosdedé-
ficits mais elevados nas contas
correntes, o que significa uma
elevaçãocontínuadonossopas-
sivo externo líquido.

Osdéficitsnascontascorren-
tes muito elevados contêm a se-
mente de sua própria destrui-
ção ao exigirem, depois de al-
gum tempo, a depreciação do
câmbio real de equilíbrio para
financiar os encargos de um
passivoexternolíquidomaisele-
vado. Poderemos crescer tem-
porariamente mais apenas en-
quanto a restrição imposta por
um passivo externo mais eleva-
do não nos tolher.

Aoconsumirmaisnopresen-
te,poupandomenos,somosem-
purrados para a necessidade
de absorver poupanças exter-
nas, que, por algum tempo, po-
demfinanciartaxasmaiseleva-
das de investimento. Mas a ab-
sorção das poupanças exter-
nas tem limites, o que, por sua

vez, coloca um limite às taxas
de investimento. O ideal seria
elevar as poupanças domésti-
cas, reduzindo aquela limita-
ção.Nadasubstituianecessida-
de de enfrentar as reformas, no
campo fiscal, que elevem as
poupançasdomésticaseprepa-
rem o País para um crescimen-
to mais acelerado.

Nestepontocabeumaadver-
tência: aceitar um câmbio mais
apreciado não significa aceitar
um câmbio sobrevalorizado.
Ondas de ingressos de capitais
produzemciclosdevalorização
do câmbio nominal, o que, dian-
te do grau de inércia que existe
nos preços nominais, pode le-
var o câmbio real atual abaixo
do câmbio real de equilíbrio,
provocando a sobrevaloriza-
ção cambial.

Os países emergentes são
por vezes agredidos por ondas
enormes de ingressos de capi-
tais. Um tsunami como esse
ocorreu nos anos 1990, logo
após a fase mais aguda da crise
da dívida dos anos 1980, e é essa
a história de muitos países que
cresceram acima de seus pró-
prios meios no período anterior
ao início da atual crise mundial,
beneficiando-se dos ingressos
de capitais gerados pela liqui-
dez internacional excessiva.

O Brasil é, frequentemente,
vítima dessas ondas de ingres-

sos de capitais, e isso justifica
queoBancoCentral intervenha
nomercadode câmbioparaevi-
tar uma valorização excessiva
do real. Essas intervenções são
legítimas e bem-vindas porque
nos preparam para absorver
choques externos, como ficou
provado na atual crise mundial,
e evitam que tenhamos a ilusão
de um crescimento sustentável
maior, quando estaríamos ape-
nas criando uma crise futura.

Mas as intervenções para
acumular reservas diferem de
ações mais profundas, tentan-
do controlar o próprio câmbio
real, como querem os que bus-
cam enquadrar o Brasil à força
nomodelochinêsdecrescimen-
to econômico. Entre outras coi-
sas, as intervenções no merca-
do de câmbio devem permane-
cer exclusivamente nas mãos
do Banco Central, não havendo
nenhum sentido econômico pa-
raacriaçãodeumfundosobera-
no de riqueza. Afinal, o Brasil
não tem excesso de poupanças
sobre os investimentos, o que,
naturalmente, permitiria que
investisse esse excesso em ati-
vos no exterior.

Na qualidade de importador
de capitais, um fundo soberano
de riqueza somente pode acu-
mular ativos internacionais ge-
randodívidapública,oqueéum
absoluto contrassenso. ●
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NOVO RANGE ROVER SPORT V8 SUPERCHARGED

Movido pela inteligência

*Equipamentos disponíveis apenas na versão 5.0L V8 Supercharged, preço R$ 369.000,00. Preços a partir de R$ 279.000,00, versão 3.0L Bi-Turbo Diesel V6. Fotos meramente ilustrativas. Se beber, não dirija.

www.youtube.com/landrover

Venha conhecer

Motor 5.0L V8
Supercharged gasolina
com 510 cv

Novo câmbio adaptativo
PaddleShift de trocas
sequênciais no volante*

Sistema de entretenimento
com 3 telas de LCD e som
Harman/Kardon Logic7® com
13 alto-falantes*

Adaptative Dynamics, sistema
exclusivo que mede e analisa 
cada detalhe do percurso 500
vezes por segundo.
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